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Abstract 

Author: Anna Höög. Södertörn University. Autumn term 2010. 

Mentor: María Borgström 

 

Theme work – good for who and why? A qualitative study about the importance of 

theme works in learning. 

 

Pupils learn in different ways. It’s up to the teachers´  to give pupils the knowledge they need 

to live and work in society. The teacher should be aware of the ways of children learn in the 

classroom and should teach accordingly. Pupils work individually but should even be offered 

some kind of group work regularly. In this study I chose to put focus on theme work as a 

work method. The questions I would like to find answers to are:  

 

• How important is theme work for students´ education according to the teachers in 

this study?  

• Why do teachers in this study choose theme work as a method? 

  

The result to this study are based on observations and interviews. The observations were made 

on two occasions of a school class there teachers worked with the theme, moss and lichen. I 

observed their teaching methods to get the teacher’s opinion about theme work as a teaching 

method. I chose to interview three teachers at the school. All three practised theme work as a 

method of teaching. The result of my study shows that the most important thing for the pupils 

is not theme work, but practicing how to communicate, integrate and discuss. They should be 

able to connect what they learn at school with their everyday activities and experiences. How 

a teacher works or what methods are used are not important. The important thing is that the 

pupils should be able to put all that they learn into practice on a daily basis.  
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1. Inledning 
 
Alla barn i skolan har olika förkunskaper och lär sig nya saker med varierade metoder. Många 

undervisningstillfällen i ett klassrum ser ofta likadana ut, det är inte så stor variation på 

undervisningsmetoder. Elevernas olikheter när det gäller tidigare kunskap och 

lärandeprocesser är viktiga att ha i åtanke när man som lärare planerar sin undervisning och 

att man inte fastnar i gamla invanda mönster. Man kan läsa i Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) som Skolverket har skrivit, om 

vikten av att som lärare uppmärksamma och tillgodose varje elevs förutsättningar och behov 

och därmed anpassa sin undervisning efter varje elev: 
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket, 2006: 4). 

 

Eftersom grundskolan i Sverige måste följa Skolverkets riktlinjer och andra styrdokument 

måste man som lärare ha kunskap om vad som står i dem. Elever lär på olika sätt, genom 

olika metoder och det är skolans ansvar att anpassa undervisningen efter elevernas behov. 

(Skolverket, 2006: 4). Ett av många arbetssätt att arbeta för att eleverna ska uppfylla målen 

och samtidigt ha varierad undervisning är att som lärare arbeta tematiskt. Ett av skolans 

många uppdrag är att förbereda eleverna för att klara sig ute i samhället, dvs de måste få 

kunskaper om de grundläggande värden samhället kräver att de ska kunna. 

 

Intresset för en varierande och stimulerande undervisning har vuxit fram under min studietid, 

där temaarbete är ett av många undervisningssätt. Det viktiga med temaarbete är att ge 

eleverna en alternativ undervisningsform, där man undersöker/experimenterar/forskar inom 

ämnet/området och utgår från elevernas vardag, där de kan koppla temat till sina vardagliga 

händelser. Är temaarbete en bra undervisningsmetod för att nå ut till alla elever? Och hur går 

undervisningen till?  
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1.1 Bakgrund 
 

En definition av innebörden med tematisk undervisning är att olika ämnen integreras till en 

helhet, där övning sker mellan olika färdigheter som exempelvis läsa och skriva. Denna 

övning övas i funktionella sammanhang där det tematiska innehållet sätts i centrum. 

Innehållet i temat ska ha en koppling till elevernas erfarenheter av vardagen, där eleverna ska 

kunna känna igen sig. Samtidigt ska undervisningen vara oberoende av traditionella läromedel 

och att läsning av skönlitterära texter har en viktig poäng i det kunskapssökande arbetet 

(Nilsson, 1997: 12). Vilket man även kan läsa i Lpo 94: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2 006:4). 

 

Tematiskt arbetssätt är en av många alternativa undervisningsmetoder för lärande, lärande 

sker inte endast genom läroboken. Har man som lärare kunskap om hur man arbetar tematiskt 

kan undervisningen och elevernas lärande få ett lyckat resultat. Temaarbete har enligt Jan 

Nilsson både för- och nackdelar. Han menar att vissa lärare anser att det är ett tidskrävande 

arbetssätt och även att många skolor saknar klass- och gruppuppsättningar av skönlitteratur, 

vilket är nödvändigt för att undervisningen ska vara tillfredsställande. Ett annat problem kan 

vara själva temavalet. Vilket innehåll ska undervisningen ha? Arbetar man däremot som lärare 

med elevernas vardagserfarenheter och man använder sig av de källor som har betydelse för 

temainnehållet, inte endast läroboken, har det positiva effekter på elevernas lärande (Nilsson, 

1997: 13-18). Det gäller att man som lärare är medveten, om syftet med arbetet och vad som 

är målet med temaundervisningen. 

 
Skolverket har skrivit en rapport om undervisningens betydelse för läsförståelse, där det 

rapporteras om vad som bör ingå i undervisningen för att elever ska få en bra läsförståelse. De 

senaste hundra åren har det pågått en hetsig debatt om med vilken metod barn bör lära sig 

skriva och läsa. Idag har forskare en gemensam samsyn inom detta område och man vet att 

olika strategier och undervisningsmetoder fungerar vid olika tillfällen. Dagens forskning 

lyfter fram att läsande och lärande lärs genom meningsfulla sammanhang och där innehållet 

utgår från, och berör eleverna (Skolverket 2010: 35). Ylva Ståhle skriver i sin 

doktorsavhandling Pedagogiken i tiden att meningsfulla sammanhang för lärande är viktigt 



 6

för eleverna och att elever lär i alla sammanhang både i och utanför skolans värld. Genom att 

ta med sig sina erfarenheter som de har, kan de koppla den till sin verklighet i framtida 

situationer. Detta innebär att elever lär sig saker utan att det behöver föreligga någon form av 

undervisning (Ståhle, 2006: 36). Punkterna jag refererar till nedan är från Skolverkets rapport 

med exempel från Amerikanska skolor på hur amerikanska elever lär sig. Dessa punkter är 

några exempel på hur undervisningen kan underlätta för elevernas lärande: 
 

• tydliga kopplingar görs mellan ämnen i och utanför skolan och till elevernas egna erfarenheter 

och deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper 

• eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en djupare förståelse av det 

som ska läras 

• färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat i väl 

strukturerade undervisningssammanhang 

• strategier för hur eleven kan tänka, planera och organisera sitt arbete osv. lärs ut på ett tydligt sätt 

(s.k. metakognitiva strategier) 

• när eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem vidare in i en än 

djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar och idéer 

• förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen (Skolverket, 

2010:36). 

 

Det finns många olika sätt för eleverna att lära sig nya saker på och undervisningsformerna 

kan se väldigt olika ut för att uppnå lärande. Jag har i denna studie valt att fokusera på hur 

man kan arbeta med temaarbete, vilken är en form av undervisningsmetod man som lärare 

kan anamma.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera vad pedagogerna i denna studie har för synsätt på 

tematiskt arbetssätt och om de anser att det är en effektiv undervisningsmetod för elevernas 

lärandeprocess. De frågor jag vill söka svar på är: 

 

• Vilken betydelse har temaarbete för elevernas lärande, enligt lärarna i denna 

studie? 

• Varför väljer lärarna i denna studie att arbeta med temaundervisning med sina 

elever? 
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Lärandeprocess kan i den här studien kort sammanfattas på vilket sätt man tar till sig kunskap 

exempelvis genom samtal och interaktion med andra människor. En tydligare och mer utförlig 

definition av begreppet kommer under rubriken Elevers lärandeprocess. 

 

2. Definition av tematiskt arbetssätt 
 

Att arbeta med teman innebär enligt Arne Maltén (2003: 130) att man arbetar mer omfattande 

kring ett ämnesområde. Inom naturkunskapen kan det exempelvis vara ”mossor och lavar”. 

Temaarbete kan genomföras likväl individuellt eller i grupp. Läraren är oftast den som 

bestämmer teman utefter kursplanen och den lokala arbetsplanen. Denna undervisningsmetod 

kräver mycket kunskap av lärarna om elevernas förutsättningar och behov: 
 

• Att planera vad man vill att eleverna skall förstå och uppfatta av sin omvärld. 

• Att ta fram elevernas idéer och föreställningar inom det aktuella temaområdet. 

• Att skapa inlärningssituationer i vilka eleverna kan stimuleras att tänka, fundera och tillägna sin 

ny eller fördjupad kunskap (Maltén, 2003: 130). 

 

Temaarbete kan även inkludera andra ämnen, där det tematiska innehållet styr textvalet, 

bearbetning och undervisningsformer. Med detta arbetssätt suddas ämnesgränserna ut och 

ämnen integreras på ett tvärvetenskapligt och likvärdigt sätt, man arbetar med skönlitteratur 

när det är meningsfullt och så länge som det behövs. Genom denna metod får elevernas 

vardagserfarenheter plats i undervisningen. Det är det tematiska innehållet som har valts för 

undervisningen som styr de texter eleverna väljer att läsa, bearbetningen och 

undervisningsformen. Vilket innebär att eleverna arbetar med olika metoder beroende på 

vilket information de är ute efter. Denna typ av undervisning inte är helt oproblematisk och 

många lärare ställer sig en hel del frågor. Hur mäter man vad eleverna lär sig? Är det inte 

arbetsamt för oss som lärare? Blir inte faktakunskaperna lidande på bekostnad av ”flum” om 

relationsfrågor i en problemorienterad undervisning? (Nilsson, 1997: 18-19). 

 

I den här studien har jag valt att fokusera på hur lärarna arbetar mer omfattande inom ett 

specifikt område, exempelvis ”mossor och lavar”, och hur man kan fördjupa sig inom det 

ämnet och inte på hur ämnena kan integreras tvärvetenskapligt med andra ämnen. 
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3. Teorier  
 
 
Det finns olika teorier att ansluta sig till när det gäller de pedagogiska lärandeprocesserna. 

Lärande genom ett konstruktivistiskt synsätt får man genom något som konstrueras av 

individen. Det är inte något som lagras hos individen, utan kunskap nås genom fysisk kontakt 

med omvärlden, genom att känna, experimentera och allt det som man gör för att upptäcka 

världen (Säljö, 2000: 56, 65). Lärande enligt behavourismen innebär att man definierar 

lärande genom en förändring av de yttre och det observerbara beteendet. Att lärande sker 

genom det en individ gör utan någon koppling till det mentala förloppet eller tänkandet (Säljö, 

2000: 50). Det tredje synsättet är det sociokulturella synsättet vilket jag även har valt att 

förhålla mig till i denna uppsats. Detta kommer jag att förklara och beskriva närmare nedan.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Roger Säljö och Olga Dysthe är professorer inom pedagogik och de definierar termen 

sociokulturellt perspektiv på ett sätt som jag anser stämmer överens med mina 

intervjupersoners sätt att se på hur man lär och tar till sig kunskap, därför har jag valt att ta 

med detta förhållningssätt i denna studie.   

 

Roger Säljö beskriver att genom kommunikation skapas sociokulturella resurser och genom 

kommunikation förs det vidare till andra människor. Redskapen som man använder sig av 

inom sin kultur är både intellektuella och praktiska. Genom de intellektuella redskapen kan vi 

hantera vardagen i praktiska sammanhang. Kan man räkna, kan man hantera pengar och 

avgöra om man kan handla vissa föremål exempelvis. Det finns tre samverkande företeelser 

som man bör uppmärksamma enligt Säljö, om man ska anamma ett sociokulturellt perspektiv 

inom lärande: 

 

1. använda sig av eller utveckla intellektuella eller språkliga/psykologiska redskap  

2. använda sig av eller utveckla fysiska verktyg eller redskap 

3. kommunikation och de sätt som människor har utvecklat former för samarbete 

tillsammans med andra vid olika verksamheter (Säljö, 2000: 22-23). 
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Roger Säljö beskriver sin tolkning av Vygotskijs sociokulturella teori med betoningen på 

vikten av kombinationen av tänkande och kommunikation. Det innebär att man genom 

deltagande av en kommunikation tar till sig nya sätt att handla, resonera och tänka. Vad man 

gör eller säger är beroende på i vilken kontext du befinner dig i och uttrycker inte endast det 

du tänker (Säljö, 2000: 115). Vidare skriver Säljö att för människor är det utvecklande med 

samspel tillsammans med andra människor och språket tillsammans med kommunikationen är 

centrala delar som utgör länken mellan omgivningen och barnet.  

 
Detta innebär att barnet tänker med och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som 

det stött på och tagit till sig i samspel med andra (Säljö, 2000: 66, 67).  

 

Genom ett sociokulturellt perspektiv har människors förmåga att utvecklas och lära, ingen 

gräns, varken på en individuell eller en kollektiv nivå. Människan skapar nya redskap som 

man har hjälp av för att lösa fysiska och intellektuella problem (Säljö, 2000: 73).  

 

Olga Dysthe skriver vad ett sociokulturellt perspektiv inom inlärningsteori innebär för henne:  
 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan 

det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer 

än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe, 

2003:31).  

 

3.2 Elevers lärandeprocess 

 

Vad menas med lärande? Lärande kan tolkas olika beroende på sammanhanget. I den här 

studien har jag valt att tolka lärandebegreppet delvis utifrån det sociokulturella perspektivet 

och kommer att redogöra för mina ståndpunkter med lärandebegreppet nedan.  

 

Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet, man lär i samtal, händelser eller handling 

som man kan använda sig av i en framtida situation. Lärande kan äga rum på en kollektiv eller 

individuell nivå, men inte inom en homogen eller endimensionell företeelse eller process. 

Lärande är också beroende av historiska epoker, kultur, social utveckling och så vidare. 

Kunskap är inte statiskt utan ändras genom århundraden och påverkas av omvärldens krav och 
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möjligheter (Säljö, 2000: 115). Vidare skriver Säljö att man kan jämföra med fysiska redskap. 

Man blir exempelvis instruerad i hur man ska använda datorn, man förstår om man får 

handledning, men det dröjer ett tag innan man kan genomföra alla led utan stöd. Med detta 

menar han: 
 

I ett sociokulturellt perspektiv är detta ett slags modell för hur kunskaps- och färdighetstradering 

fungerar; vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så småningom 

genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske till slut genomföra dem från början till 

slut (Säljö, 2000: 121). 

 

Howard Gardner (1943-) är professor vid Harvard Graduate School of Education i USA. Han 

menar att forskning påvisar att elever har olika sorters intellekt och lär, minns, förstår och 

presterar därför på olika sätt. Vissa presterar bäst med symboler, andra genom praktisk 

demonstration och några genom samspel med andra människor. Han anser att alla människor 

har minst sju olika sätt att lära känna världen – de sju intelligenserna som består av: språk, 

logisk-matematisk analys, musikaliskt tänkande, spatial framställning, användningen av 

kroppen för att göra att göra saker eller för att lösa problem, en förståelse för andra individer 

och en förståelse av oss själva (Gardner, 1998: 25). 

 

Maria Montessori (1870-1952) professor i antropologi, Italiens första kvinnliga läkare, 

undervisade i pedagogik vid Roms universitet (Montessori, 1949: 13). Hon menar att barn vill 

vara upptagna med arbete i skolan, något som man inte har förstått tidigare. Genom att ge 

barnen frihet att själva välja sitt arbete och göra det de tycker är intressant uppnår man 

disciplin. Erfarenheter människan skaffar sig, kommer från den verkliga världen vilket gör att 

människan byggs upp och kan formas, anser Montessori. För att inte händerna, intellektet, 

språket eller kroppen ska röra sig åt olika håll och få en ojämn utveckling, måste de här 

separata energierna integreras för att det inte ska uppstå några brister eller avvikelser som 

sedan leder till konflikter och förtvivlan menar Montessori (Montessori, 1987: 177-178).  

 

John Dewey (1859-1952) filosof i pedagogik menar vidare att en aspekt på lärande sker 

genom barnens sociala aktiviteter. För att lära, behöver barnen kunna göra en anknytning till 

sitt sociala liv, det viktiga är inte ämnena i skolan. Introducerar vi för snabbt en mängd med 

olika ämnen för barnen gör det dem förvirrade och det försvårar deras resultat när det gäller 

etisk fostran. Genom att lära barnen att utföra de grundläggande verksamhetsformer som 
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krävs av dem i civilisationen, gör det dem medvetna om det sociala arvet. Man behöver därför 

en anknytningspunkt som man får genom expressiva eller konstruktiva aktiviteter. Dessa 

anknytningspunkter uppnår man genom att ge de praktiska ämnena i skolan plats. De ska inte 

vara specialämnen som sedan ska lämna plats åt andra ämnen, utan till en början ska det ge 

eleverna mer kontakt med de teoretiska ämnena på schemat (Dewey, 2004: 50, 51). 

 

Säljös, Gardners, Montessoris och Deweys teorier och beskrivningar av hur elevers lärande 

går till anser jag har betydelse för att jag ska kunna besvara mina frågor, vilket gör att de är 

med i teoridelen. Samt att deras teorier har jag användning av längre fram i arbetet när jag 

analyserar det insamlade empiriska materialet. 

 

3.3 Kunskap  
 

Howard Gardner menar att det inte är ovanligt att pedagoger i skolan eftersträvat och 

accepterat utantillärning. De situationerna uppstår när eleverna svarar det läraren förväntar sig 

om de speciella fakta, begreppen eller om problemmetoderna som de har lärt sig. Genom 

dessa metoder av undervisning vet man inte om förståelse har uppnåtts eller inte (Gardner, 

1998: 22). Ett sätt att öka elevernas möjligheter till kunskap är att arbeta tematiskt. John 

Dewey (1859-1952) var en inflytelserik pragmatiker inom pedagogiken, vilket innebär att han 

hade en sanningsteori och såg den som en inflytelserik lära. Dewey ansåg också att man som 

människa lär genom att göra, det vill säga ”learning by doing”. Den djupast inpräglade 

kunskapen är den om hur man gör. Man lär sig cykla, gå, skriva och räkna exempelvis genom 

att göra. Där sysselsättning och färdigheter utgör basen i lärandet och som har 

verklighetsanknytningar till barnets vardag (Dewey, 1997: 231). 

 

Säljö tolkar Vygotskij i Lärande i praktiken, att människor är under ständig utveckling och 

förändring. Man tar till sig kunskap från samspelande människor omkring oss, ser ”nya 

mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar” (Säljö, 2000: 

119). Den tidigare erfarenhet som man besitter använder man sig av för att bygga ny kunskap 

genom att man lär sig hur dessa är uppbyggda. Detta sätt att ta till sig kunskap kallas för 

utvecklingszon (zone of proximal development, ZOPED eller ZPD) vilket innebär att 

”avståndet” mellan vad en människa kan prestera ensam och vad man kan göra tillsammans 

med någon annan, eller handledning av någon vuxen är utvecklande för lärandet. Stödet kan 
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innebära hjälp med en fråga eller att någon delar upp ett problem i mindre och välkända delar 

(Säljö, 2000:120). 

 

Montessoris pedagogik och syn på lärande har jag tagit med i den här studien eftersom skolan, 

där jag har inhämtat det empiriska materialet är en Montessori inspirerad skola, där fantasin är 

ett viktigt redskap som man bör använda sig av enligt Maria Montessori. Fantasin har alltid 

dominerat barnpsykologin och barn använder sig gärna av fantasin. Hon frågar sig varför man 

endast ger barn sagor och leksaker för att öva sin fantasi på. Om barn kan föreställa sig tomtar 

och troll kan de föreställa sig Amerika. Hon säger:  
 

Vi glömmer ofta att fantasin är en kraft att upptäcka med. Medvetandet är inte passivt. Det är en 

förtärande eldslåga, som aldrig vilar utan ständigt är aktiv (Montessori, 1987: 155). 

 

Om man erkänner fantasin som medel till kunskap, vilket Dewey anser, så kommer man bort 

från de mekaniska undervisningsmetoderna. Lika normalt som aktiviteten av kroppen och 

dess muskler är för undervisningen, är även fantasin en viktig del för undervisningen (Dewey, 

1997: 286). 

 

Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934) bidrog till mycket inom psykologin under sin korta 

levnadstid. Han utvecklade den kulturhistoriska dialektiska teorin, som innebär att människan 

med hjälp av språket tolkar och förstår sin omgivning och utvecklar en medvetande process 

där tanke och känsla hör ihop (Vygotskij, 1995: 7, 8). Vidare anser han att barn skaffar sig 

erfarenhet genom det verkliga livet, desto betydelsefullare och produktivare blir barnets 

fantasi. Genom att få höra saker berättas för dig skapar du dig en inre bild, med hjälp av din 

fantasi där du kopplar ihop den med verkligheten. Fantasin blir här tillsammans med det du 

hört en viktig funktion av människans utveckling och beteende. Det uppstår ett ömsesidigt 

beroende mellan erfarenheten och fantasin där fantasin grundar sig på verkligheten eller 

verkligheten grundar sig på fantasin (Vygotskij, 1995: 20-22). 
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3.4 Kommunikation och interaktion 
 
 
De lärare som är medvetna om elevers förkunskaper besitter en kontextuell kunskap, vilket 

innebär att man har förståelse för hur människor känner, tänker och agerar vid ett visst tillfälle 

i ett visst samhälle och vid en viss historisk tidpunkt (Thomassen, 2008: 64). Vilket även 

innebär att man har kunskapen om människors sociala kontexter och deras familjesituationer. 

Genom arbete i grupp måste elever samtala med varandra och utvecklar då lärande. De flesta 

pedagoger och lärare i skolans värld är i dag medvetna om att elever är olika som individer 

och de har olika förutsättningar för lärande. Är det något man i skolans värld är medveten om 

då man planerar sin undervisning eller glöms det bort?  

 

Säljö menar att ur ett lärandeperspektiv så gör samtal och lyssnande att man deltar i varandras 

slutsatser och analyser, vilket skapar lärande. Genom samtal kan vem som helst bygga vidare 

på en grundtanke och få igång tankeverksamheten hos de andra personerna. Det kan 

framkomma nya förslag, som alla får ta del- och lärdomar av. Denna typ av 

diskussioner/kommunikationer som framkommer vid samtal bidrar till lärande för alla 

inblandade och är viktig för kunskapsbildningen. En språklig kommunikation gör att man kan 

presentera något för andra elever exempelvis, och göra kommunikationen tillgänglig för en 

diskussion som är intressant vid en viss typ av kontext (Säljö, 2000: 114).  

 

Jean Piaget (1896-1980) var psykolog och en framstående teoretiker inom pedagogik och 

kunskapsteori. Hans tankar om barns utvecklingsfaser har under decennier varit till grund för 

många skolsystem i världen (Piaget, 2008). Interaktionen och samspelet mellan barn är enligt 

Piaget viktigt för lärande. Han nämner att barnet lär sig genom att gradvis härma. Till en 

början härmar barn enkla kroppsrörelser, framförallt med sina händer. Sedan utvecklas den 

härmningen till att mer utföra exakta rörelser, för att till sist härma mer komplicerade rörelser, 

rörelser av de kroppsdelar som barnet inte själv kan se, det vill säga huvudet och ansiktet 

(Piaget, 2008: 31). 

 

Mina val av teoretiker har jag valt för att deras teorier kan kopplas till det empiriska material 

som är insamlat till denna studie. Genom användandet av deras teorier kan jag få en djupare 

förståelse för hur alternativa undervisningsformer, exempelvis temaarbetets betydelse har för 

att öka elevernas kunskapsskapande.  
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4. Tidigare forskning 
 

För att kunna knyta an till det resultat som jag har fått fram, har jag valt att titta på vad dessa 

forskare/författare har skrivit om temaarbete och om hur barn lär. De jag presenterar nedan är: 

Jan Nilsson – lärare, Rigmor Lindö – universitetslektor och lärare, Birgitta Kullberg – 

forskare i etnografi, Ylva Ståhle – adjunkt och studierektor, Arne Maltén – universitetslektor, 

lärare och författare. Jag har valt att använda mig av deras litteratur och avhandlingar 

eftersom jag anser att de har forskat om de frågor som rör mitt arbete och har bidragit till att 

jag har fått svar på mina frågeställningar.  

 

Jan Nilsson har skrivit Tematisk undervisning där tanken är att undervisningen ska utgå från 

elevernas erfarenheter. Teman kan enligt Nilsson ha två eller möjligen tre olika inriktningar. 

Skolorienterande ämnen, exempelvis länder, djur eller tema om ämnen som är 

problem/relationsorienterade såsom mobbing eller rädsla som man kan knyta an till elevernas 

vardagserfarenheter och sist en mer estetisk eller litteraturhistorisk framtoning genom sagor 

eller en årstid. Han lyfter även fram de problem som kan uppstå med tematisk undervisning 

och kraven som ställs på lärarna (Nilsson, 1997). 

 

Rigmor Lindö skriver i Den meningsfulla språkväven att interaktion mellan elever har både 

kognitiva och sociala fördelar. Det är viktigt att undervisningen genomförs så dessa delar 

stimuleras varje dag genom samtal, samspel och interaktion. I interaktionen mellan elever får 

eleven en medvetenhet för sin egen ståndpunkt och respons på sina tankar och idéer genom en 

intellektuell process (Lindö, 2005: 65). Hon skriver även att genom att använda sig av en 

läsjournal, där man skriver upp elevernas läsintressen och favoritböcker kan man plocka in 

dessa böcker i undervisningen exempelvis faktaböcker i olika temaarbeten för att utveckla 

elevernas språkutveckling. Genom elevernas intresse för böckerna som de har valt, kan de 

förankra böckerna till sin erfarenhet och koppla den till den svenska kulturen och det sociala 

livet. Genom att prata om dessa böcker vidareutvecklar eleverna språket mer än om de läser 

lärobokstexter som är helt tagna ur sitt sammanhang, där de inte kan koppla till sin egen 

verklighet. Läsning av skönlitteratur är språkutvecklande för alla elever (Lindö, 2005: 82). 
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Birgitta Kullberg skriver om elevens lust att lära och där läraren ser elevernas kvalitéer som 

en resurs, vilket sedan avgör undervisningens innehåll. Boken Lust- och undervisningsbaserat 

lärande – ett teoribygge utgår från elevernas motivation till lärande. Genom att låta eleverna 

ha roligt i undervisningen och att de samtidigt får känna glädje över att kunna något, utvecklar 

de då ett bra självförtroende också. Läraren har det yttersta ansvaret för att lärande sker. Det 

betyder inte att det är läraren som måste vara guiden för lärande, utan man kan lära av 

varandra, elever emellan. En för tillfället mer kunnig elev kan guida en annan elev i lärandet, 

som senare kan vara den kompetenta eleven för en annan elev. Genom denna typ av 

lärandesituation skapas lärande i relationer och i grupp likväl mellan elever som mellan lärare 

och elev (Kullberg, 2004: 159). 

 

Ylva Ståhle är intresserad av individorganiserad undervisning och dess arbetsformer samt 

redskap. Därför har hon skrivit sin doktorsavhandling Pedagogiken i tiden, där hon studerat 

en fristående skola som bedrivs av ett företag, Kunskapsskolan. Hon skriver i sin avhandling 

om pedagogikens roll för skolan och nämner bland annat, att lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv inte endast är ett kognitivt fenomen utan är även ett socialt fenomen där man 

utvecklas och lär i samband med andra människor och redskap. Elevens lärande finns överallt 

i vår omgivning och i alla sammanhang, det behöver inte ligga någon planerad eller avsiktlig 

undervisning bakom. Det handlar inte om att elever ska lära sig saker eller inte, menar Ståhle, 

utan det handlar om vad elever lär sig (Ståhle, 2006: 36). Det hon intresserar sig för är hur 

Kunskapsskolan bedriver sin pedagogiska modell och hon vill ”finna exempel på den mest 

systematiskt genomförda ‘nya pedagogiken’” (Ståhle, 2006: 28).  

 

I boken Att undervisa – en mångfasetterad utmaning skriver Arne Maltén att kollektiva 

arbetsformer som exempelvis temaarbete utnyttjar erfarenheten, iakttagelseförmågan och 

tankeförmågan hos eleverna. Genom att använda sig av dessa förmågor får eleverna möjlighet 

att aktivt konstruera kunskap i samspel med sin omgivning. Eftersom man får mer kunskap i 

samverkan med sin omgivning och tillsammans med andra, än man får ensam för sig själv, så 

ger det gemensamma arbetet en merkunskap. Förutom kunskapen som eleverna får vid 

temaarbete, har grupparbetet även en socialt fostrande uppgift. Eleverna får även träning i 

ansvarstagande, delaktighet, demokratisk samverkan och konflikthantering (Maltén, 1998: 

129). 
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5. Läroplanen, Lpo 94 
 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

kan man läsa att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning till alla: 
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet (Skolverket 2006: 4). 

 

 

Några av skolans uppdrag som står i Lpo 94 är: 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (Skolverket, 2006: 5). 

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker (Skolverket, 2006: 6). 

 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 

hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas (Skolverket, 2006: 6). 

 

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig 

och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 

skall tillägna sig (Skolverket, 2006: 7). 
 

Under rubriken Kunskaper kan man läsa i punktform att målen att sträva mot är att varje 

elev: 
 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk (Skolverket, 

2006: 9). 

 

Vidare står det i Lpo 94 att elever ska få den kunskap de har rätt till och att det är viktigt att 

skolan och lärare använder sig av olika lärandeformer. 
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2006: 6). 

 

6. Metod 
 

Inför denna studie har jag inspirerats av de teorier som hermeneutiken tillämpar och har valt 

att använda mig av det hermeneutiska synsättet i denna studie. Patel och Davidson skriver att 

den hermeneutiske forskaren ser på sitt forskningsområde subjektivt, vilket innebär att man 

utgår ifrån sina tidigare förförståelser man har skaffat sig, dessa är en tillgång för att förstå 

forskningsobjektet. Genom mina erfarenheter som jag har sedan tidigare, kan jag som 

forskare förstå och tolka det jag har för avsikt att se (Patel och Davidson, 2003: 29-30).  

 

Vidare har jag i denna forskning hämtat inspiration från ett fenomenologiskt tänkande vilket 

är en term i kvalitativa studier som gör att forskaren visar intresse för aktörernas sociala 

fenomen och förståelse för hur de upplever och hur relevant verkligheten för intervjupersonen 

är (Kvale och Brinkmann, 2009: 41-42). Har forskaren ett fenomenologiskt synsätt gör det att 

man har förståelse för intervjupersonernas tidigare erfarenheter och deras samhälleliga 

kontext. Enligt Stukát brukar forskaren vanligtvis ställa öppna frågor vid kvalitativa 

intervjuer, där intervjupersonen får beskriva situationen med egna ord. Arbetar man som 

forskare på detta sätt intresserar man sig för hur saker och fenomen framstår i 

intervjupersonens värld (Stukát, 2005: 33).  

 

6.1 Datainsamling 

 

Jag har valt att redovisa mina resultat från intervjuer och observationer genom att använda 

mig av analysteman i denna rapport. Temats utformning och rubriker beslutade jag mig om 

först när jag bearbetade mitt empiriska material. Jag redovisar i det här kapitlet hur jag har 

gått tillväga för att samla in det empiriska materialet, samt de val och metoder jag har gjort för 

att komma fram till ett resultat. 
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Den empiriska material jag har samlat in till den här rapporten har jag fått genom att göra 

observationer och intervjuer, vilket innebär att jag har anammat en kvalitativ metod (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Jag har även läst för studien relevant litteratur, vilket gör att jag kan 

koppla mitt empiriska material till teorier och tidigare forskning. Undersökningen föll sig 

naturligt på en skola i en stad söder om Stockholm där jag hade hört att de arbetade aktivt 

med ett tematiskt arbetssätt. Mitt intresseområde var att ta reda på hur de arbetade tematiskt i 

de lägre åldrarna i skolan, det vill säga F-1, och fick möjlighet att besöka ett arbetslag som 

skulle börja arbeta med ett tema om mossor och lavar. Jag hade i förväg bestämt mig för att 

använda mig av tre intervjupersoner, eftersom jag även skulle basera mitt empiriska material 

på observationer. De tre jag intervjuade täckte upp inom det spann som jag utifrån min 

frågeställning sökte svar på. De arbetade alla inom F-1, där alla hade en pedagogisk 

utbildning. 

 

6.2  Begränsningar och urval 

 

Denna studie baseras på en relativt kort forskningsperiod, tio veckor. Eftersom tiden var 

knapp ville jag så fort som möjligt boka in tid för besök för intervjuer och observationer, för 

att snabbt kunna strukturera upp mitt material och komma igång med arbetsprocessen. Skolan 

valdes eftersom jag hade hört att de arbetade tematiskt, och jag ville då se på vilket sätt de 

väljer att undervisa. Jag ville studera hur lärarna arbetade med fördjupning inom ett 

ämnesområde (tema), samt se hur de kunde bryta ner ämnet till elevernas nivå och valde 

därför bort att observera hur ämnen integreras tvärvetenskapligt. Jag valde att använda mig 

både av intervjuer och observationer i mitt material för att få så mycket empiriskt material 

som möjligt som kan besvara mina frågor. Genom dessa metoder anser jag att jag har fått ett 

mer innehållsrikt empiriskt material, än om jag endast hade valt att använda mig av en av 

metoderna.   

Observationerna och intervjuerna valde jag att göra i en och samma skola i Stockholms län 

och skolan består av 220 elever där eleverna är mellan 5 och 16 år. Jag valde att endast vara 

med när arbetet med mossor utfördes, eftersom det var det arbete som utfördes först. Jag valde 

bort lava undervisningstillfällena eftersom jag ansåg att det då sammanlagda empiriska 

materialet hade blivit för stort för min studie, som ska vara inom ramen för 30-40 sidor. De 

intervjupersoner jag valde, valdes på plats, med utgångspunkt av att de arbetade med F-1 
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klasserna. Jag valde de åldrarna i mitt forskningssyfte eftersom jag ville se hur man som 

lärare/pedagog kan arbeta tematiskt med elever i de yngre åldrarna. De personer som 

tillfrågades om de ville delta i intervjuer angående temaarbete, valde att delta. Två av 

intervjuerna skedde före observationerna, mest för att det var tidsmässigt mer praktiskt, 

eftersom datum för skogsutflykten redan var satt och den sista intervjun gjordes efter 

lektionstillfället inomhus. 

 

6.3 Forskningsetik  

 
Jag tog kontakt med skolan och pratade med rektorn, som i sin tur lät mig tala med Kristina, 

efter jag hade berättat mitt syfte. Vid det samtalet informerade jag Kristina mitt syfte och att 

jag både ville intervjua lärare och vara med och observera vissa lektionstillfällen för att kunna 

få svar på mina frågeställningar. Datum bestämdes när jag skulle besöka skolan och vid mitt 

första besök tillfrågade jag lärarna om de ville delta i min studie. Ett informerat samtycke 

beskriver Kvale och Brinkmann är när man som intervjuare talar om syftet med 

undersökningen och att informanterna deltar frivilligt och har möjlighet att dra sig ur när som 

helst (Kvale och Brinkmann, 2009: 87). Jag berättade då igen syftet med intervjuerna, att de 

var anonyma och vilka typer av frågor jag skulle ställa. Jag har fingerat lärarnas namn för att 

de inte ska kunna spåras och identifieras och har valt att döpa dem till Eva, Kristina och 

Birgitta. Eva är utbildad förskollärare sedan 7 år, och arbetar i förskoleklassen, Kristina är 

lågstadielärare sedan 25 år, med inriktning matematik och naturorienterande ämnen och 

Birgitta som har varit lågstadielärare sedan 1970 har läst in extra, gymnastik och engelska. 

Jag talade även om för dem vad jag skulle använda det inspelade materialet till och hur länge 

det skulle sparas. Vid intervju tillfällena försökte jag ha i åtanke, att jag som intervjuare ska 

ha ett neutralt förhållningssätt mot den intervjuade och visa medgivenhet på informantens 

uttryck av känslor (Patel och Davidson, 2003: 71). 

 

6.4 Kvalitativa metoder  
 

För insamling av det empiriska materialet observerade jag lektionen i skogen en hel dag den 

12 oktober 2010, jag var även med och följde upp arbetet i skolan dagen efteråt, den 13 

oktober 2010. Jag använde mig av block och penna vid observationerna och skrev ner det 

datainsamlade materialet under dagen. Samtliga intervjuer skedde i skolans personalrum. Den 
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11 oktober 2010 intervjuades Kristina och Eva, och Birgitta den 13 oktober 2010. Vid 

intervjuerna använde jag mig av en mobiltelefon som jag spelade in samtalen på, samtidigt 

som jag noterade i ett block för att vara på den säkra sidan. Efterarbetet med det empiriska 

materialet gjordes samma dag som det införskaffades. Eftersom jag även hade antecknat 

intervjuerna i ett block, hade jag svaren från informanterna där kortfattat. När jag lyssnade 

igenom inspelningarna skrev jag upp tiden i blocket som inspelningen på telefonen visade, där 

jag ställde frågan till informanterna. På så sätt kunde jag göra en snabböverblick i blocket för 

att sedan gå in på det inspelade materialet och knappa mig fram till exakt den fråga och det 

svar jag ville lyssna på, för att få den rätta formuleringen av informanternas svar. 

Som forskare måste man bortse från sina tidigare erfarenheter och ha en så förutsättningslös 

undersökning som det bara går. Dina egna uppfattningar och din förförståelse som du har, 

måste du lägga åt sidan för att undersöka fenomenet så förutsättningslöst som möjligt, som det 

framträder för dig. Undersökningen måste vara så fyllig som möjligt, för att man ska vara så 

objektiv som det bara går, man ska endast lyfta fram det särpräglade fenomenet som är 

oberoende av mina tidigare erfarenheter och förförståelser (Thomassen, 2008: 92).  

  

6.5 Intervjuer  
 

I en kvalitativ forskningsintervju krävs det att intervjuaren är insatt i ämnet, för att kunna 

ställa följdfrågor. Kunskapen skapas mellan intervjuare och informant i ett socialt samspel 

och bygger mycket på intervjuarens kunskap inom området, så de rätta frågorna och dess 

följdfrågor ställs för att få fram det mest givande resultatet (Kvale och Brinkmann, 2009: 98). 

De 20 intervjufrågor som jag hade sammanställt innan intervjutillfällena, ansåg jag täcka upp 

mitt problemområde för att kunna få svar på mina frågeställningar. I efterhand när jag 

sammanställde frågornas svar, märkte jag att jag skulle ha kunnat vara tydligare med frågor 

om informanternas syn på fantasi. Informanternas ståndpunkter när det gäller deras syn på 

fantasins betydelse för lärande, framgick inte under intervjuerna.  

Informanterna tillfrågades på plats om de var intresserade av att bli intervjuade. De hade 

möjlighet till att välja, men samtliga ville ställa upp. Denna typ av urval för intervju kallas 

urval enligt självselektion, där man själv bestämmer om man vill delta eller inte (Larsen, 

2009: 77). En sammanställning av frågor som jag ville ha svar på, hade jag sammanställt 

innan intervjutillfällena. Dessa frågor skulle besvaras med öppna svar och enligt Larsen kallas 

detta för en strukturerad intervju (Larsen, 2009: 84). Vid alla intervju tillfällen ställdes 
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frågorna i samma ordningsföljd, vilket man gör vid en strukturerad intervju. I en 

ostrukturerad intervju tillåter man informanten att i stort sett prata fritt där man bland annat 

får tillfälle att ställa följdfrågor (Larsen, 2009: 84). Jag valde en kombination av dessa två 

metoder. Genom att utveckla den strukturerade metoden med att även ställa följdfrågor vid 

tillfälle, anser jag att jag fick fram det bästa möjliga svar av informanterna för att få svar på 

frågeställningarna i denna studie. De följdfrågor som jag hade möjlighet att ställa vid 

intervjutillfällena, hade jag inte kunnat ställa vid en enkätintervju, därför anser jag att mitt 

empiriska material med denna metod blev mer faktamässig. 

Skolan är Montessori inspirerad och har i och med det en annan utformning än traditionella 

skolor. Det finns inga traditionella klassrum utan eleverna går till särskilda delar av skolan för 

att ha undervisning i olika ämnen. Lärarna arbetar över åldersgränserna, man har inte en 

specifik klass, Kristina har exempelvis mycket matematik med alla elever som går i F-3. 

Personalrummet låg mitt i skolan och rummet var ganska litet, men mysigt inrett med soffa 

och fåtöljer. Varje intervju tog cirka 1 timme att utföra. Jag valde den induktiva intervju 

metoden eftersom jag ville att pedagogerna skulle få berätta fritt och för att jag skulle kunna 

ha möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få komma djupare inpå deras tankar om 

temaarbete. Jag kände att jag var en del av dem och att jag förstod intervjupersonernas tankar 

och idéer. Eftersom jag ville få en helhetsförståelse för ämnet var jag flexibel med mitt val av 

metod. Det innebär att man inte har färdiga svarsalternativ eller att det finns något ”sant” svar 

vid intervjuerna. En induktiv metod gör att man vanligtvis väljer att använda sig av en 

kvalitativ metod, vilket jag gjorde och som innebar att jag ställde öppna frågor och intervju 

personerna fick svara i berättande form (Larsen, 2009: 22-24).  

 

6.6 Observationer 

 
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att göra observationer vid ett lektionstillfälle 

ute och ett inne. Jag följde en grupp barn som går i f-1 när de fick undervisning i temat 

mossor och lavar. I förväg hade jag bestämt att jag skulle titta på hur de arbetar med ett tema, 

jag ville ta reda på hur lektionerna såg ut. Eftersom jag, innan jag gick ut för att observera, 

hade ett syfte med observationen, visste jag i förväg vad jag ville titta efter. För att inhämta så 

mycket information som möjligt kring mitt problemområde ska man registrera så mycket man 

kan, vilket är svårt. Denna typ av observation kallas för ostrukturerad observation. Den 

kunskapen jag har om mitt problemområde gör att jag vet vad som ska observeras, och kan 
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därför välja ut det som är intressant att observera för min studie (Patel & Davidson, 2003: 94). 

Under mina observationer som varade i två dagar, valde jag att dra mig tillbaka emellanåt för 

att göra mer utförliga noteringar om det jag observerat. Under observationerna valde jag att 

inte delta i barngruppen utan stod utanför, jag var en icke deltagande observatör (Patel & 

Davidson, 2003: 97-98). Larsen (2009:94) skriver att användning av en loggbok där man 

noterar fortlöpande vad som är av intresse för studien, gör att man får med mer detaljer och 

händelser vilket gör resultatet fylligare i beskrivningen. 

  

 6.7 Reliabilitet och Validitet  
 
Eftersom jag endast har varit med i cirka två dagar är det svårt att säga hur de verkligen 

arbetar. Använder de sig av tematiskt arbetssätt resten av terminen, året eller endast just nu? 

Efter att ha studerat skolans omgivningar och miljö antar jag att temaarbete förekommer 

oftare än endast vid det tillfälle jag var på skolan. Informanternas svar på mina frågor säger 

mig att de arbetar efter individens nivå, behov och utveckling. Jag kan dock inte avgöra om 

svaren på mina frågor stämmer med hur de verkligen arbetar eller om det är så att de har 

vetskapen och viljan att verkligen arbeta så. För att få så ärliga svar som möjligt menar Stukát 

att man måste skapa en förtroendefull situation, men man måste ändå ta med i beräkningarna 

att svaren kanske inte helt är ärliga. Kanske informanten inte är medveten om sanningshalten i 

sina svar, eller att de vill vara intervjuaren till lags (Stukát, 2005: 128). För att få så god 

validitet som möjligt i sin studie, krävs det att man ställer de rätta frågorna vid 

intervjutillfällena (Larsen, 2009: 26), vilket jag märkte var viktigt när jag skulle sammanställa 

svaren från informanterna. Jag saknade uttömmande svar om deras syn på fantasi, som är en 

viktig del ur lärandeperspektivet. Jag hade eventuellt kunna intervjuat rektorn på skolan för att 

få ett perspektiv ur dennes synvinkel. Jag anser dock att utifrån mina frågeställningar och mitt 

syfte med den här studien, räckte den empiri jag samlade in genom observationerna av 

lektionstillfällena och intervjuerna av informanterna. Tiden för denna studie har som sagt varit 

ganska knapp och materialinsamlingen jag har införskaffat har givit mig den information som 

jag hade för avsikt att samla in utifrån min frågeställning. Jag är dock medveten om att om 

studien hade pågått under en längre tid, hade studiens innehåll sett annorlunda ut eftersom det 

då hade funnits mer tid till fördjupning i ämnet temaarbete. 
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6.8 Analys 

 

Efter insamlandet av mitt empiriska material valde jag ut de viktigaste faktorerna som 

framkom från det empiriska materialet. De två avgörande faktorerna som framkom var, 

samarbete och samtalets betydelse, samt hur elever lär sig. Dessa två faktorer har jag valt att 

analysera som teman och samtidigt koppla dem till de teorier och den tidigare forskningen 

som har pratat om dessa begrepp och dess betydelse för elevers lärande.  

 

7. Resultat och analys 
 
I den här resultat och analys delen kommer jag att redogöra för de resultat jag har fått under 

mina fältstudier, observationer och intervjuer. Jag har valt att använda mig av analysteman när 

jag redovisar resultaten för att få struktur på mitt arbete. Jag kommer att använda mig av två 

teman som jag fann relevanta när jag sammanställde informanternas intervjusvar samt från de 

observationer jag gjorde, vilka presenteras efter beskrivningarna av lektionstillfällena. Jag 

kommer här att knyta an till teorierna och den tidigare forskningen. De första två 

underrubrikerna beskriver hur lektionstillfällena såg ut.  

 

7.1 Observation av lektionen i skogen  
  

Redan innan man lämnar skolområdet, delar lärarna in barnen två och två. Det är bestämt att 

en elev från förskoleklassen och en från årskurs 1 ska vara ”mosskompisar”. Dessa ska arbeta 

tillsammans under hela temaperioden.  

 

Vid undervisningstillfället om mossorna i skogen, samlades alla barn i en ring på marken på 

sina sittunderlag och även Kristina slog sig ner på marken i ringen för att instruera för barnen 

hur lektionen skulle komma att se ut. Hon berättade att hon kommer att läsa en saga och visa 

tillhörande föremål till texten. När Kristina läser sagan, gör hon det med varierad röst och som 

jag upplever det, med stor inlevelseförmåga, när hon gestikulerar med armarna för att 

tydliggöra sagans historia. Under sagans gång för hon samtal med eleverna, ställer frågor och 

låter dem vara delaktiga. Kristina ställer frågor om texten samtidigt som hon visar upp 

tillhörande föremål till texten – en bro. 
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 Vad tror ni hon har grenarna till? (Kristina, 2010-10-12). 

 

I frågorna om texten flätas det in frågor som rör barnen i deras vardag, Kristina säger:  

 
 Ibland blir man osams, eller hur? (Kristina, 2010-10-12).  

 

Barnen räcker upp handen när de vill kommentera något utifrån sagan eller om de vet svaret 

på frågan som Kristina har ställt. Kristina fortsätter att läsa och tittar emellanåt upp på barnen, 

hon nickar och fortsätter att gestikulera. I sagans historia är ordningstalen nämnda och hon 

frågar barnen frågor där de förväntas svara talens ordningsföljd – andra tvilling, tredje tvilling 

osv. Barnen sitter fortfarande lugnt och stilla på sina sittunderlag och är tysta. Kristina ställer 

fler frågor på texten: 

 
         Varför har trollkarlen gjort mossbarnen olika tror ni? (Kristina, 2010-10-12).  

 

Samtidigt plockar hon fram små plastpåsar med de olika ”mossbarnen” i varje (mossorterna) 

och en annan pedagog, Malin, tar påsarna och går runt i ringen och visar barnen hur 

”mossbarnen” ser ut. Under tiden pratar Kristina om just den mossans egenskaper och var den 

växer. Hon frågar vad barnen tycker mossan påminner om/ser ut som och barnen får komma 

med förslag, medan hon ger ledtrådar om mossans namn. Kristina lägger sedan de sju olika 

sorters mossorna i plastfickor på marken som eleverna kan gå fram till och titta på. Hon talar 

om för eleverna hur de ska gå tillväga för att samla in egen mossa till sin ”mossbok” och att 

man måste vara försiktig i skogen, hon säger:  

 
 Det ska inte synas att vi har varit här (Kristina, 2010-10-12). 

 

Det är när elever får undervisning från verkliga sammanhang som gör det att de lättare kan ta 

till sig kunskap, de kan göra anknytningar till sitt sociala och verkliga liv, anser Dewey. Sker 

däremot undervisningen med snabb introducering av teoretiska ämnen gör det snarare att 

eleverna blir förvirrade. Användning av praktiska undervisningsformer gör att eleverna lättare 

blir medvetna om sitt sociala arv och får de grundläggande verksamhetsformer som vår 

civilisation kräver (Dewey, 2004: 51). 
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7.2 Observation av lektionens utformning i skolan 

 

Eleverna sitter i en cirkel på mattan och Birgitta håller i lektionen. Hon sitter på en pall bland 

barnen i cirkeln. De samtalar om gårdagen i skogen och hon frågar eleverna om de kommer 

ihåg:  

 
 På vilka platser i skogen växer mossan? (Birgitta, 2010-10-13).  

 

De går igenom hur många sorter de hittade och att de nu ska göra en mossbok. Birgitta går 

igenom de olika momenten i hur boken ska framställas och visar med ett färdigt exempel hur 

den färdiga boken kan komma att se ut. Hon håller upp papper, mossa, plastfilm och visar hur 

eleverna ska göra för att få mossan på plats på pappret. Det ska vara en mossa per papper och 

namnet på mossan ska få plats någonstans på pappret. För att eleverna ska kunna skriva 

namnet på mossan på sitt papper, ligger det lappar i plastfickorna med namnet på mossan som 

eleverna kan skriva av. Innan de börjar arbeta har Birgitta en repetition med eleverna vad 

mossorna heter och frågar eleverna:  

 
 Vad använde man mossan till förr? (Birgitta, 2010-10-13).  

 

Birgitta ställer frågor och eleverna svarar genom att räcka upp handen. Birgitta talar om för 

eleverna att de ska leka en lek och hon lägger ut plastfickorna med mossorna i på golvet så 

eleverna ser dem. Hon pekar på mossorna och läser högt tillsammans med eleverna vad som 

står på plastfickan. Eleverna får sedan blunda, medan hon vänder på en plastficka. Eleverna 

ska sedan komma på vilken mossa som saknas. Under lekens gång ger hon eleverna ledtrådar 

om namnet på mossan eller vad den användes till förr. Hon går igenom alla sju sorterna och 

eleverna får turas om att svara på vilken mossa de tror är den som saknas. Innan eleverna 

börjar arbeta berömmer Birgitta alla elever och säger att:  

 
 Ni kommer bli mossexperter i ert hus! (Birgitta, 2010-10-13). 

 

Lektioner av denna form där instruktioner och samtal mellan lärare och elever tillsammans 

skapar lärandesituationer gör att den kunskap eleverna får kan kopplas till de verkliga 

objekten, i det här fallet mossan. Eftersom samtal och lyssnande är viktigt ur ett lärande 

perspektiv, är det viktigt att kunna ta till sig andras slutsatser och analyser som i sin tur skapar 
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lärande. Samtal har den förmågan att leda fram till en diskussion där man bygger vidare på 

varandras tankar och får samtidigt igång sin egen tankeverksamhet. Denna diskussion som 

uppstår mellan personer i samtal är lärande för de inblandade menar Säljö (Säljö, 2000: 114). 

Eftersom eleverna diskuterar och svarar på frågor när de sitter i en cirkel på golvet, gör det att 

det skapas lärande hos eleverna och de får kunskap av varandra genom sitt deltagande i 

samtalet. 

 

I texten ovan har jag beskrivit lektionstillfällena, både ute och inne, i kommande delar nedan, 

har jag valt att analysera i teman utifrån de två mest framträdande som jag har sett vid mina 

observationer och vad informanterna har sagt vid intervjutillfällena. Dessa teman har jag valt 

eftersom de är viktiga för min studie och för mina frågeställningar. I dessa teman kommer jag 

att koppla de teorier och begrepp som jag har skrivit om ovan, till mitt empiriska material. 

 

7.3 Samarbete och samtalets betydelse 
 
 
Vid undervisningstillfället i skogen får eleverna tillsammans med sin ”mosskompis” en låda 

med nio fack och glaslock där de ska plocka så många olika sorters mossa som de kan hitta. 

Kristina som håller i lektionen informerar eleverna om att de i första hand ska prata med sin 

”mosskompis” om de har frågor, går det inte att lösa frågorna får de komma till henne. 

Eleverna sprider ut sig i skogen och kommer tillbaka och visar vad de har samlat in. Många 

elever kommer tillbaka med olika sorters mossa, men även med lavan. Kristina talar då om 

skillnaderna mellan mossor och lavar igen för eleverna, att mossor endast är gröna och lavor 

är vita. Informationen Kristina gav eleverna gjorde hon samtidigt som hon höll upp en mossa 

och en lav, för att de verkligen skulle se skillnad på dem. Genom att påvisa faktan konkret, 

gör det att det blir mer verkligt när eleverna får se och kunna göra kopplingarna i verkliga 

livet. Det går även att läsa i Lpo 94 att skolan ska använda sig av de kunskapskällor som finns 

och målet ska vara att man ska använda sig av de bästa källorna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2006: 7), som i det här fallet naturen. Kristina 

säger under intervjun när vi talar om hur elever lär, att:  

 
 Man lär sig hela tiden, till och från skolan – lärande sker överallt (Kristina, 2010-10-13).  
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Intrycket Kristina ger och hennes svar på lärandefrågan, är att för henne sker lärande på alla 

platser omkring oss. Det viktiga är precis som Maria Montessori menar, att man ska kunna 

koppla det man lär sig till sin vardag eftersom man lär genom sina erfarenheter som kommer 

från den verkliga världen. Vidare menar Montessori att elever behöver skaffa sig erfarenheter 

och bygga upp dessa genom aktiva erfarenheter, som i det här fallet skogen. Samspelet mellan 

händerna, språket, intellektet och kroppen är viktigt för att inte resultera i en ojämn utveckling 

av elevernas färdigheter. Händerna, språket, intellektet och kroppen måste få samarbeta 

tillsammans för att utveckla lärande (Montessori 1987: 178).  

 

Tillbaka till observationen i skogen, eleverna går runt tillsammans parvis i skogen och när de 

stöter ihop med andra elevpar diskuterar de sinsemellan om vilka olika sorters mossa de har 

skaffat sig och på vilka ställen de hittade mossan. De utbyter information med varandra och 

hjälper varandra att hitta de olika sorterna som växer på olika ställen i skogen. Ser eleverna 

däremot att någon har plockat en lav och lagt i sin låda tillrättavisar de varandra, för det är 

ingen mossa de har plockat, det är en lav! Här är exempel på lärande i samspel med andra. 

Eleverna som har tillsynes förstått att all mossa är grön och det som är vitt är en lav, 

informerar gärna sina klasskamrater om detta när de ser att någon har plockat ”fel”. Säljö 

beskriver att kunskapslärande tillsammans med andra som kommer från det sociokulturella 

perspektivet, är något vi människor föds in i. Från begynnelsen skaffar vi oss våra 

erfarenheter tillsammans med andra. Detta för att vi ska förstå hur världen hänger ihop och för 

barnen tolkas världen genom lek och samspel med omgivande människor (Säljö, 2000: 66). 

Vilket situationen i skogen gör, eleverna delger varandra den kunskap man har till sina 

kompisar och genom konkreta objekt påvisa vad som är mossa och inte. 

 

Tillbaka i klassrummet tar eleverna fram sin låda från skogen med sina mossamlingar i och 

sätter sig med sin ”mosskompis” för att göra sin egen bok. Birgitta lägger ut plastfickorna 

med de sju olika sorterna på golvet, med mossans namn synligt så eleverna kan gå fram och 

titta och jämföra sina insamlade exemplar med de som finns i plastfickorna på golvet. En del 

av den här övningen säger Birgitta, är att eleverna ska samtala och diskutera med sin kompis. 

När eleverna är osäkra vill de gärna kontrollera en extra gång med läraren om de har gjort rätt, 

Birgitta menar,  

 
 De vill gärna fråga fröken, och hon hänvisar i första hand till deras kompis (Birgitta, 2010-10-13).  
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Detta säger vi för att vi vill att eleverna i första hand ska öva sig i att samtala och diskutera, 

menar Birgitta. Eleverna sitter i smågrupper vid olika bord, de diskuterar de olika sorterna och 

är de inte överens går de fram till mattan för att titta på de exemplar som finns där och jämför. 

Har de svårt att se skillnad på de olika sorterna frågar de Birgitta som då hjälper dem. Några 

elever har svårt att skriva vissa bokstäver, och får då hjälp av någon elev som vet hur 

bokstaven ska skrivas.  

 

När det gäller lärande utifrån det sociokulturella synsättet, har samspel och samarbete en stor 

påverkan menar Olga Dysthe. Att lära tillsammans med andra, men även individuellt är 

utvecklande för läroprocesserna. Balansen däremellan är avgörande för varje läromiljö 

(Dysthe, 2003: 31). Vikten av samspel och samarbete anser samtliga informanter är viktigt för 

eleverna att kunna för att utveckla lärande. Kristina menar att samarbete och samspel är 

jätteviktigt för att genom bekräftelse och stöd ger man varandra inspiration för att lära. Eva 

anser att arbetet i skolan inte endast ska ske individuellt, utan att man söker efter flera 

ingångar för att lära av varandra, vilket man gör i samspel med andra. Vidare menar Eva att 

kombinationen av individuellt arbete och samarbete emellan elever är båda viktiga. Vid vissa 

situationer är det viktigt att kunna erbjuda de elever som behöver arbeta självständigt och med 

lugn och ro den möjligheten, alla fungerar olika. Hon anser också att det är viktigt att elever 

får påvisa hur de tänkte och gjorde vid en viss situation, delge de andra eleverna möjligheter 

att se att det finns flera olika sätt att lära på. Möjligheten att få se flera olika lösningar på 

samma problem, gör att förhoppningsvis någon av lösningarna passar för den enskilde att 

använda och lära sig av.  

 

Genom att bekräfta och hjälpa varandra i språkliga samspel utvecklas både den som hjälper 

och den som får hjälp. En av faktorerna för att kunna utveckla lärande genom samspel är att 

barn härmar varandra eller andra vuxna enligt Piaget. Han poängterar att barn utvecklas 

genom att härma andra dels genom kroppsrörelser och även genom ljudhärmning som i sin tur 

utvecklar barnens språk (Piaget, 2008: 31). Birgitta ville lyfta fram när det gäller samspel och 

samarbete att det även är jätteviktigt att inte eleverna ska känna sig som konkurrenter mot 

varandra, hon säger:  

 
 Att kunna hjälpa varandra, att inte konkurrera, utan man gör jobbet tillsammans (Birgitta, 2010-10-13).  
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Hon menar att det är viktigt att informera eleverna om, att genom att hjälpa varandra blir det 

inte heller en lika stressig arbetsmiljö, det viktiga är inte att man ska bli färdig fort och först.  

 

Det är många faktorer som ses som viktiga och som har lyfts fram av informanterna när det 

gäller samarbetet och samtalets betydelse för hur elever lär. Temaarbete skapar lärande 

situationer där samarbete och kommunikation är nödvändigt för att utveckla lärande hos 

eleverna. Genom att samtala och diskutera kan man komma fram till gemensamma nya 

lösningar där eleverna får se och höra andra elevers perspektiv och genom det få se fler 

alternativ till lösningar än sina egna. Att kompisarnas olika erfarenheter som kommer från 

deras verkliga värld, kan göra skillnad inom olika kunskapsområden elever emellan. Detta är 

nyttigt för eleverna att få se, att de kan lära av varandra och att de inte är konkurrenter. 

 

7.4 Hur elever skapar lärande 
 

Kristina, Eva och Birgitta anser alla att:  

 
Barn lär sig själva (Kristina, Eva, 2010-10-11 och Birgitta, 2010-10-13). 

 

En viktig sak för Eva är att:  

 
Man ska möta varje barn där de är just nu, att de ska få jobba på sin egen nivå,  

 

och att man,  
 

jobbar med de bitar man är mogen för (Eva, 2010-10-11). 

 

Enligt Eva är barnen komptenta varelser och bara genom att tro på barnen som vuxen, så:  
 

Kan de visa vägen vad de vill lära sig, om man ger dom det utrymmet (Eva, 2010-10-11). 

 

Detta gör att eleverna är mer mottagliga för kunskap enligt Eva. Hon anser även att 

Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen stämmer in på elevernas lärande, det 

behöver inte vara en vuxen som lär utan det kan vara andra elever. Är nivån för hög för 

elevens intellekt att ta in kunskap, fångar man inte elevens intresse för lärande – det är då för 
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svårt för eleven, som i sin tur tappar intresset anser hon. I det här fallet är den proximala 

utvecklingszonen när en elev befinner sig i läget mellan det en elev klarar av ensam utan stöd 

och det man klarar av med ledning av en vuxen eller i samarbete med en annan elev som har 

kommit lite längre i det aktuella lärandet (Säljö, 2000: 120). Det framkom i intervjun att 

Vygotskijs teorier tillhörde en av hennes favoritfilosofer. Hon visade sig vara medveten om 

att man vet hur man vill arbeta med eleverna, men gör man det som man säger sig göra, 

undrar hon själv? Hon var noga med hur hon uttryckte sina svar på intevjufrågorna som jag 

ställde, hon nämnde att hon verkligen ville svara som hon gör och inte som hon vill eller 

borde sig veta hur hon ska arbeta.  

Birgitta vill poängtera att mycket praktiskt arbete och att eleverna får arbeta med händerna 

gör att eleverna lär:  

 
Framförallt genom att göra mycket med handen, handen gör hjärnan – så att mycket praktiskt arbete är det 

för mig (Birgitta, 2010-10-13).  

 

Lära genom att arbeta praktiskt ute för att sedan gå in och färdigställa arbetet, det är själva 

upplevelsen och känslan som är det viktigaste anser hon, det är genom det man lär sig. 

Birgitta ansåg även hon att eleverna lär sig själv, för vuxna kan inte stoppa in kunskap i 

barnens huvuden. Hon säger:  

 
Vi har fortfarande inget hål att stoppa in saker i, och vi ska inte ha det heller (Birgitta, 2010-10-13).  

 

Genom att använda sig av händerna, förstärker man sitt lärande, anser Dewey. Han menar 

med sin teori ”learning by doing” att man lär genom att göra, precis som informanten 

uttryckte sig. Bortser man i undervisningen från ett aktivt görande som omfattar användning 

av kroppen och dess delar och hantering av material, ser inte eleverna syftet med 

undervisningen och lärostoffet blir endast något som måste memoreras eller rabblas. Han 

menar att det naturliga utvecklingsförloppet alltid uppstår när man får använda sig av 

”learning by doing” (Dewey, 1997: 231).  

 

Gardners ståndpunkt är precis som Kristina, Eva och Birgitta har poängterat att alla lär olika, 

alla har olika strategier för sitt lärande. Vidare menar han att alla har olika intellekt och lär, 

minns och förstår därför på olika sätt och att erbjuda både individuell och kollektiva 
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undervisningsformer är därför viktigt menar Gardner. Alla människor har minst sju olika 

intelligenser och kan använda sig av dem för att uppnå lärande (Gardner, 1998: 25). 

 

Fantasins betydelse för lärande är viktiga aspekter i både Montessoris och Vygotskijs teorier, 

men är något som informanterna inte talade så uttryckligt om. Montessori menar att genom 

användandet av kreativt material i händerna kan barnen tillämpa sin fantasi i leken, för att 

genom fantasin får medvetandet också kontakt med omvärlden (Montessori, 1987: 156). 

Fantasin har stor betydelse för barnen i deras utveckling och Vygotskij menar att ju mer 

verklighetsförankringar och erfarenheter barn får från verkligheten desto mer betydelsefull 

blir deras fantasi. Fantasin är viktig för att man ska kunna koppla samman det man har hörts 

berättats med sina verkliga händelser. Vygotskij tar upp ett exempel där någon berättar om 

den afrikanska öknen, vilken då blir till en bild av fantasins aktivitet. Berättelsen skapar nya 

erfarenheter av kombinationen av det jag vet sedan tidigare om öknar och det nya jag får höra. 

Mina tidigare erfarenheter som jag har om djur, sand och vattenbrist gör att jag har förståelse 

för besättelsen jag hör, vilket gör att jag kan skapa mig en föreställning om denna öken 

(Vygotskij, 1995: 20, 21). När Kristina berättar sagan om mossor för eleverna, tar hon upp 

några av de olika sorters mossa som finns i skogen och visar dem för eleverna. Många av 

barnen har redan föreställningar om mossor (att de är gröna) och kan då skapa sig en inre bild 

med hjälp av sin fantasi, nya kunskaper som de får genom sagan och genom den information 

Kristina ger eleverna om mossan. I detta undervisnings tillfälle får eleverna bland annat lära 

sig att mossor endast är gröna och det vita är lava. 

 

De viktigaste aspekterna på hur elever lär sig som har tagits upp i avsnittet ovan är, att vara 

flexibel som lärare för att kunna se till elevernas olika lärstilar. Undervisningen måste vara 

varierande och stimulerande för att eleverna ska vilja lära. Varierade uppgifter där eleverna 

både får övning och praktisering i individuellt arbete men även grupparbetes övningar, där 

temaarbete är en metod, behövs för att utveckla lärandet från olika håll. Genom praktiskt 

arbete och att få arbeta med sina händer, befäster eleverna många gånger lärandet bättre, när 

eleverna kan koppla sin lärsituation till något verkligt – vardaglig händelse. Lärande behöver 

inte ske med en handledd undervisning av en vuxen, utan kan lika gärna ske tillsammans med 

en kamrat som har kommit lite längre i lärprocessen (Kullberg, 2004: 159). En sak som alla 

informanter ansåg viktig, var att eleven lär sig själv. Ingen vuxen kan lära ett barn något om 

barnet inte är mottagligt för lärande just då, lärandet sker på barnets villkor. 



 32

8. Sammanfattning och diskussion 
 

Målet med den här studien har varit att söka svar på temaarbetets roll för lärandet och i den 

här delen av uppsatsen ska jag redogöra för de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån 

mina frågeställningar och den tidigare forskningen som har gjorts inom fältet. Mina frågor 

var: 

 

• Vilken betydelse har temaarbete för elevernas lärande, enligt lärarna i denna studie? 

• Varför väljer lärarna i denna studie att arbeta med temaundervisning med sina elever? 

 

Nedan kommer jag att svara på och diskutera mina frågeställningar med hjälp av det 

empiriska material jag tidigare har presenterat i studien och diskutera det med relevant 

litteratur under rubrikerna Samarbetets roll för lärande och Lärandesituationer.  

 

8.1 Samarbetets roll för lärande 

 
Eva, Kristina och Birgitta är överens om att samarbete mellan elever har stor betydelse för 

lärande, men har även betydelse för de sociala bitarna i elevens uppväxt. Rigmor Lindö 

(2005: 65) menar att samarbete har betydelse för elevernas kognitiva och sociala fördelar. För 

att eleverna ska få stimulans varje dag, krävs det att man som lärare har med samtal, samspel 

och interaktion i sin dagliga undervisning. Detta är något som jag uppmärksammade under de 

tillfällen jag var på skolan. Lärarna var insatta och medvetna om vilken typ av undervisning 

de vill bedriva. Undervisar man utifrån exempelvis teman, får man automatiskt med dessa 

bitar som Lindö hävdar att man ska ha i sin undervisning. Ylva Ståhle tar också upp i sin 

doktorsavhandling att lärande inte endast sker genom ett kognitivt sätt, utan även i ett socialt 

samspel med andra människor (Ståhle, 2006: 36). Användning av praktiska redskap för 

lärande i sin undervisning hjälper många elever. Att själva få känna och upptäcka med 

händerna gör att kunskapen kan befästas på ett annat sätt, anser jag är viktigt, och precis som 

Birgitta nämnde vid intervjun att: 

 
Framförallt genom att göra mycket med handen, handen gör hjärnan – så att mycket praktiskt arbete är det 

för mig (Birgitta, 2010-10-13).  
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Praktiska hjälpmedel som används i undervisningen gör att eleverna kan koppla situationen 

till sin vardag och på så sätt få kunskap om helheten. Undervisning där man både får använda 

sig av att upptäcka med kroppen, samarbeta och samtala gör helheten för eleverna. Arbetet 

med temat mossor och lavar inkluderar alla dessa faktorer under några dagar, vilket gör att 

eleverna får utveckla och stimulera alla dessa faktorer som krävs för att kunna ta till sig ny 

kunskap.  

 

Jag tolkar det som att Eva, Kristina och Birgitta är väldigt medvetna om samarbetets 

betydelse för lärande. Eftersom de ger eleverna lov till att samarbeta och samtala under 

lektionstillfällena, vilket de nämnde under intervjuerna som en viktig ingrediens för 

elevernas lärande. Jag anser att genom dessa lektionstillfällen får eleverna större möjlighet 

för att utveckla sin kunskapsnivå och även öka sin utveckling av språket. Detta är en bra 

övning för eleverna, eftersom det förväntas av dem att de emellanåt får förklara sin 

ståndpunkt eller idé för andra elever, vilket även jag tror är bra för deras framtid i yrkeslivet 

och i samhället.  Lpo 94 skriver att skolan har skyldighet att förbereda eleverna för att leva 

och verka i samhället och främja deras lärande (Skolverket, 2006: 5). Genom samarbete med 

andra elever får de se flera alternativa lösningar på samma problem och även lära sig att 

lyssna på vad andra har att säga. Enligt min studie och de resultat jag har fått fram, så visar 

inte den om barnen har anammat mer kunskap via samarbete, jag har inte kunnat mäta det. 

Däremot har jag sett i mina observationer att eleverna kommer fram till resultat via sina 

samtal och diskussioner mellan varandra. Har eleverna en medveten lärare, som ser elevernas 

kompetenser, som vet att lärande inte endast sker med en vuxen som guide, gör det att man 

utvecklar lärande, enligt Birgitta Kullberg (2004: 159) forskare i etnografi. 

 
 
Samarbete mellan elever är som sagt viktigt enligt informanterna och temaarbete är en metod 

att använda sig av om man vill att eleverna ska öva sig i det, men det finns inte endast fördelar 

med temaarbete vilket kom fram vid intervjutillfällena. Informanterna i denna studie anser att 

trots att det finns en del nackdelar, så överväger fördelarna med temaarbete de få nackdelar 

som finns.  

Birgitta såg inga nackdelar alls med temaarbete, medan Kristina och Eva gjorde det. Kristina 

ansåg att det kan vara mycket förarbete och att det är väldigt tidskrävande att organisera, men 

har man gjort temat en gång har man kvar lektionsplanen och kan återanvända den fler 

gånger. Eva menade att det kan bli jobbigt för den enskilde eleven om inte den befinner sig på 
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den nivå som temat utförs på. Hon menade att det kan vara minst lika jobbigt för den elev som 

befinner sig på en lägre nivå än det temat utförs på, som för den elev som redan har passerat 

den undervisande nivån, de som redan har mycket kunskap inom fältet. Precis som Eva och 

Kristina, tar Nilsson upp en del nackdelar som finns med temaarbete. Han menar att många 

lärare är osäkra på vad tematisk undervisning innebär och de tycker att det är tidskrävande 

och flummigt. Andra undrar hur man ska kunna bedöma och mäta elever i ett temaarbete? Jag 

kan förstå lärares rädsla att lämna den trygga läromedelsstyrda traditionen där det står precis 

allt hur man ska göra och hur eleverna ska bedömas, precis som Nilsson (1997: 12, 13) 

beskriver. Att ge sig ut och undervisa på ett sätt som för dem är ovant känns kanske otryggt 

och läskigt. Kristina menade också att det krävs mer tid av lärare som väljer att arbeta med 

teman, tid som många kanske anser att de inte har.  

 

8.2 Lärandesituationer 

 

Elever lär för hela livet, det de lär i skolan kommer de ha med sig även senare i vuxenlivet. 

Skolan har därför en viktig roll, att förbereda eleverna för deras framtid i samhället. Maltén 

(1998: 129) pratar om att grupparbete även har en socialt fostrande uppgift, de får exempelvis 

träning i konflikthantering, demokratisk samverkan och ansvarstagande. Vilket även 

informanterna pratade om som en viktig del av kombinationen samspel och lärande. För mig 

som blivande lärare är det viktiga faktorer att lära eleverna, för att de ska klara av de sociala 

koderna som krävs av dem senare när de ska ut och verka i samhället. Eftersom det krävs och 

förväntas av dig som medmänniska i vår sociala kontext, att du ska klara av vissa situationer 

och även att kunna lösa svåra dilemman. Kan man inte hantera de här sociala koderna i 

samhället blir det svårare att klara sig både yrkesmässigt och socialt, därför är det viktigt att få 

övning av de här bitarna i skolan. Montessori (1987: 177, 178) pratar också om vikten av att 

erfarenheten man skaffar sig kommer från den verkliga världen. Lärandet ska kunna kopplas 

till för eleverna relevanta vardagliga situationer som de känner igen, annars kan kunskapen 

utebli anser jag. Det är mycket svårare att förklara något för ett barn som inte har något att 

relatera till, inga erfarenheter om saken ifråga. Jag menar att i vissa situationer är det lättare 

att förklara något ytligt för barnen, än att gå in på ett djupare plan och förklara mer i detalj, 

vilket de ändå inte kommer att förstå. Många gånger har man förklarat något ingående och 

barnen slutar lyssna eller börjar prata om något annat. Detta tyder på att de inte har förståelsen 

eller den erfarenhet som krävs för att förstå ämnet ifråga. 
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Kullberg (2004: 159) menar att läraren har det yttersta ansvaret för elevernas lärande, genom 

att göra undervisningen rolig och få göra saker som utvecklar barnens självförtroende blir 

eleverna mer motiverade till lärande. Eva, Kristina och Birgitta säger att:  

 
 Barnen lär sig själva, (Kristina, Eva, 2010-10-11 och Birgitta, 2010-10-13). 

 

Vilket jag tolkar som, att har eleverna inte något intresse för lärande just nu så kan man som 

lärare inte påtvinga dem kunskap, vilket innebär att det är upp till eleven, de lär när dem är 

mottagliga för kunskap. För mig är det ganska logiskt att det är elevens val om den är villig att 

lära eller inte, man kan inte forcera kunskap på eleverna. Det svåra anser jag, är att för mig 

som blivande lärare hitta elevens motivation eller metod för att eleven ska vilja lära. Så även 

om läraren gör allt för att eleverna ska ha roligt i undervisningen, vilket Kullberg (2004) 

anser, är det eleven som själv bestämmer om den vill lära eller inte.  

 

Eftersom frågorna jag ställde till informanterna var knapphändiga när det gällde deras syn på 

fantasi, så fick jag inte någon information om deras inställning till fantasins betydelse för 

lärande. Jag tolkar dock det dem har sagt vid intervjutillfällena samt vid mina observationer, 

att när det gäller Montessori och Vygotskijs teorier, att informanterna har vetskapen om 

fantasins betydelse för lärande. Eftersom skolan är Montessori inspirerad, anser jag att 

fantasin även borde vara en viktig aspekt i deras tankar om hur lärande sker. Fantasin är bra 

till att upptäcka med, säger Montessori (1987: 155). För mig är fantasin en självklar del i 

barns lärande, precis som den är för Montessori. Alla barn leker på något sätt och använder 

sig då av sin fantasi. En observant lärare kan se på barnens lek vad som är aktuellt eller 

intressant för barnen just nu. Som lärare kan man använda sig av elevernas intressen för att 

skapa undervisningsmöjligheter. Man kan låta barnen forska vidare inom fältet, göra 

grundliga fördjupningar eller integrera andra ämnen tvärvetenskapligt. Exempelvis har det 

varit väldigt populärt bland barnen att leka Pokemon och byta Pokemon kort. Kan man som 

lärare anamma barnens intressen och läsa på inom det specifika fältet, kan man sedan använda 

sig av det i undervisningen, istället för att låta det vara något som endast får ske på fritiden. 

Genom att använda sig av liknande metoder för undervisning tror jag att eleverna skulle tycka 

lektionerna var stimulerande och roliga, eftersom dem tillåts vara den kompetenta, vilket i 

slutändan gör att eleverna tar till sig mer kunskap. 
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Under kommande rubrik diskuterar jag min syn på hur lärare kan bli mer upplysta om vikten 

av att elever ska få praktisera kommunikation, samspel och att de även får göra kopplingar till 

sin egen verklighet.  

 

8.3 Kunskapen hos lärarna 
 

Tolkningar gör människor av olika företeelser, likväl av styrdokument så som Lpo 94. Många 

gånger är det tolkningen av Styrdokument som avgör hur en lärare undervisar. Även om 

styrdokumenten ändras för att tydliggöra hur skolan ska bedriva undervisning, kommer 

tolkningar att ske. Jag anser att, för att man ska påvisa vikten av de komponenter som är 

viktiga i elevernas utbildning bör det läggas mer tryck på lärarutbildningen där blivande lärare 

får utbildning i hur man som lärare ska undervisa för att eleverna ska få kommunicera, 

samspela och göra kopplingar till sin verklighet. Lägger man vikt vid det, anser jag att man 

minimerar lärarnas tolkningar av Lpo 94 inom detta område, samt att de vet vad som är viktigt 

att prioritera vid planeringen av undervisningstillfällena för att eleverna ska uppnå så mycket 

kunskap som möjligt. 

 

9. Slutsats 
 
Det som är mest framträdande och som har framkommit i den här studien är, att det snarare är 

kommunikationen och interaktionens betydande roll för lärande, än själva temaarbetets 

betydelse som undervisningsform. Det finns många olika sätt att undervisa för att eleverna ska 

få praktisera dialog och interaktion, där bland temaarbete. Det viktiga är inte temaarbetets 

utformning eller innehåll för lärande, utan undervisningen ska bygga på att eleverna får 

samtala och likaväl som att arbeta individuellt är grupparbete i eller utanför klassrummet 

viktigt för att lära. För att eleverna ska kunna vidareutveckla sin kunskapsnivå är det samtidigt 

viktigt, anser jag, att undervisningen sker där eleverna kan koppla lärandesituationerna till sin 

verklighet och sin vardag. Genom att i undervisningen få använda sig av dialog, interaktion 

och att de samtidigt ska kunna koppla lärandesituationerna till sin vardag, gör att elever vill 

och kommer att kunna lära och ta till sig ny kunskap. Eftersom det är läraren som planerar 

sina lektioner, så det är dennes ansvar att se till att eleverna får stimulans i dessa faktorer, 

anser jag. 
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10. Vidare forskning 
 

I min studie har det framkommit att kommunikation och interaktion mellan elever är det 

viktiga för lärande. En annan intressant aspekt för framtida forskning är att undersöka vidare 

och jämföra olika klasser i olika skolor där undervisningen bedrivs på olika sätt. Vad anser 

eleverna om undervisningen, där den ena klassens undervisning är mer på ett traditionellt sätt 

med en lärarledd undervisning och jämföra den med vad elever som får vara mer delaktiga i 

sin undervisning anser. Har eleverna samma åsikter när det gäller undervisningen? Skiljer sig 

svaren åt, eller har utformningen av undervisningen ingen betydelse för elevernas inställning 

till skolan och dess undervisning?  
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12. Bilagor 
 

12.1 Intervjufrågor 
 
 
Intervjufrågor kring temaarbetets roll och vilken inverkan det har på lärande. 
 
 

1. Vad har du för utbildning? Vilken inriktning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? På den här skolan? 

3. Hur gör ni reklam för er skola? 

4. Vilka är de familjer som söker sig till skolan? 

5. Vilket upptagningsområde har skolan? Var bor eleverna? 

6. Hur är fördelningen av personalen i lagen? Ämnen? Årskurser? Ensam, team? 

7. Hur profilerar ni er skola? Har skolan en speciell inriktning? 

8. Varför har ni valt att arbeta med just den inriktningen? 

9. Vad har du för barnsyn? Hur upplever du barn? 

10. Hur anser du att elever lär sig?  

11. Hur viktigt anser du samarbete/samspel är mellan elever? 

12. Varför har ni valt att arbeta temainriktat? 

13. Når eleverna lättare målen med det arbetssättet? 

14. Vilka för/nackdelar kan det finnas med det sättet att undervisa? 

15. Arbetar alla på skolan med tematiskt arbetssätt?  

16. Vad använder du dig av för metoder för att få med dig de elever som har det tyngre 

med undervisningen? 

17. Vilka andra metoder använder du dig av i undervisningen? 

18. Vad använder du dig av för undervisningsmaterial? 

19. Hur planerar du undervisningen? Ensam, fler? Mål?  

20. Har eleverna något inflytande över arbetssätten? Eller temana? 

 

 

 

 


