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Sammanfattning
Vår definition av begreppet Tematisk undervisning har gjorts utifrån litteratur inom området 
och utifrån intervjuer. Med tematisk undervisning menar vi att man arbetar ämnesintegrerande 
i form av olika teman som kan variera i längd. Denna definition kommer vi att bygga vår 
studie på.

Syftet med studien är att bidra till förståelse för tematisk undervisning och framför allt dess 
fördelar och nackdelar. Vårt arbete utgår från dessa forskningsfrågor: Varför används inte 
tematisk undervisning i större utsträckning i skolorna? Vilka är faktorerna till att lärare väljer 
ämnesundervisning framför tematisk undervisning? Ger lärarutbildningen kunskap om 
tematisk undervisning? Vilka är fördelarna med tematisk undervisning? Vilka är nackdelarna 
med tematisk undervisning? 

I litteraturbakgrundsavsnittet presenteras litteratur inom området tematisk undervisning och vi 
fokuserar, både på skolans utveckling och på den tematiska undervisningens historia. Olika 
författares definitioner av begreppet tematisk undervisning presenteras. Detta följs av ett 
avsnitt om vad läroplanerna säger om tematisk undervisning. Sedan beskriver vi ett exempel 
på en verksamhet där tematisk undervisning används, nämligen Bifrostskolan och dess 
pedagogik. Efter det presenterar vi problem som kan uppstå samt fördelar och nackdelar med 
tematisk undervisning. Vi presenterar också en studie som har gjorts i Norge om skolplanen 
och temainriktat arbetssätt. 

Metoden som har använts i detta arbete är öppen intervju. Vi har använt två olika 
frågescheman till intervjuer, ett med frågor till lärare i år 1-7, ett med frågor till högskollärare. 
Vi har sammanlagt gjort tio stycken intervjuer: fyra intervjuer genomfördes med lärare i år 1-
7 och sex intervjuer med högskollärare. Vi valde att göra intervjuer med öppna frågor då vi 
kom fram till att detta skulle ge oss det bästa resultatet. 

Resultatet av arbetet kan kort sammanfattas med att det kan finnas många anledningar till 
varför man inte använder tematisk undervisning i större utsträckning i skolorna t.ex. 
osäkerhet, okunskap inom området, organisatoriska problem (som t.ex. tidsbrist, 
planeringssvårigheter och samarbetssvårigheter), skolans tradition och utveckling samt en 
brist i lärarutbildningen.

Nyckelord: Tematisk undervisning, lärarutbildning
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Inledning
I det här inledande avsnittet kommer vi att presentera bakgrunden till varför vi valt att göra
vårt examensarbete kring tematisk undervisning. Vi kommer att börja med att visa på våra 
egna utgångspunkter för arbetet. Sedan går vi igenom vad vår lärarutbildning har gett, eller 
kanske inte gett oss kring ämnet tematisk undervisning. Därefter granskar vi den 
läroplansmässiga bakgrunden och sedan gör vi en aktuell anknytning till skolministerns 
uttalande som faktiskt går rakt emot läroplanens intentioner. Sammanfattningsvis så binder vi 
ihop detta och formulerar våra temporära fortsatta forskningsfrågor. 

Vi är två lärarstudenter som började vår utbildning år 2004 på högskolan i Gävle, där vi har 
läst lärarprogrammet mot skolans tidigare år med inriktningen svenska och engelska. Till 
detta valde vi specialiseringarna Specialpedagogik A samt Bild, Musik, Drama, Rörelse i 
Tematisk produktion A. Det är främst kursen Bild, Musik, Drama, Rörelse i Tematisk 
produktion A som har inspirerat oss till att skriva detta arbete som är det sista vi gör nu mot 
lärarutbildningens slut.

Under lärarutbildningens gång har många av våra tankar kretsat kring hur man som lärare kan 
göra undervisningen meningsfull och förståelig för eleverna. Enligt vår uppfattning är det ett 
stort problem att många elever inte upplever att skolan är meningsfull och att mycket av den 
kunskap som eleverna tar del av i undervisningen inte är elevernas egen förvärvade kunskap.
Detta beror naturligtvis på många olika saker, men att innehåll och form är av betydelse. Vi 
kom i kontakt med begreppet tematisk undervisning under vår sjätte termin i lärarutbildningen 
i kursen Bild, Musik, Drama, Rörelse i Tematisk produktion A. Under kursens gång gavs en 
liten inblick i begreppet tematisk produktion, vilket väckte ett stort intresse samt en 
nyfikenhet för att veta mera. Vi har därefter läst litteratur inom detta ämne, som delvis 
redovisas i denna rapport. 

Vi har inspirerats av de författare som vi använt oss av och vi har sedan konstruerat en egen 
definition som bygger på övrigas definitioner. Vi har kommit fram till att begreppet tematisk 
undervisning är att läraren arbetar ämnesintegrerande i form av olika teman som kan variera i 
längd. Vilket vi kommer att utgå från i detta arbete. Författarna Abildtrup Johansen, Rathe 
och Rathe (1997, s.144) skriver i boken Möjligheternas barn i möjligheternas skola att det 
enskilda ämnet bidrar med något i sig men för att ge barnet ett sammanhang så behöver det 
kombineras med andra ämnen och detta görs då i tematisk undervisning. Författarnas åsikt är
att detta arbetssätt är bättre för eleverna eftersom det ger en helhet i skolarbetet och en större 
förståelse för det egna lärandet och att man lär sig bättre i begripliga helheter. Kanske är
längre temaperioder att föredra eftersom det ger barnen en större möjlighet att se 
sammanhang. Detta stärks av Doverborg och Pramling (1988) då de skriver: ”Självklart är 
det en fördel om teman kan vara långa eftersom man då kan ge barn förutsättningar att 
bearbeta på många olika sätt”. (Doverborg och Pramling, 1988, s. 95) 

Under kursen Bild, Musik, Drama, Rörelse i Tematisk produktion A fick vi se en film om 
tematiskt arbete som vi båda inspirerades av och vilket senare ledde till detta arbete. Filmen 
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heter En skola för framtiden (Sveriges utbildningsradio, 1995) och handlar om Bifrostskolan i 
Danmark och dess tematiska arbetssätt. Vi är medvetna om att Bifrostskolan har ett mycket
speciellt sätt att arbeta tematiskt, men det var arbetssättet som sådant på Bifrostskolan som 
inspirerade oss. Filmen gav oss intrycket av att eleverna på skolan lär sig att reflektera över 
sitt eget lärande genom att de kontinuerligt får planera, genomföra och utvärdera sitt eget 
arbete, i större utsträckning än vad elever får göra i den traditionella undervisningen. Med 
den traditionella undervisningen menar vi här den undervisning där varje ämne undervisas 
enskilt. Lärarna på Bifrostskolan anser att Bifrostspedagogiken medför mer och bättre
förståelse och att motivation till att lära därigenom ökar. Om eleven vet varför och hur de lär 
är det lättare att se meningen med skolan och skolarbetet, menar lärarna vidare. Filmen visar 
också tydligt att när alla ämnen faller inom samma tema har eleverna lättare att se 
sammanhanget i undervisningen. De kan lättare förstå de enskilda ämnenas syfte då de är 
integrerade i samma tema. Sammanhang, förståelse och motivation som uppnås genom den 
tematiska undervisningen är bland annat de delar som vi har intryck av att vara grundstenarna 
i tematisk undervisning. Det framkommer i filmen att eleverna på Bifrostskolan får ta del av 
dessa grundstenar. Skolans undervisning utgår i kulturellt skapande och kulturella upplevelser 
som används i teman inom såväl musik som litteratur och konst. Vår uppfattning är att 
Bifrostskolans pedagogik är bra men att undervisningen inte alltid behöver utgå från ett 
kulturellt tema, det skulle även vara möjligt att använda sig av andra teman också som t.ex. 
kärlek, vatten, skogen osv. Det viktiga är att temat man väljer ger eleverna sammanhang, 
förståelse och motivation och att det är ett tema som ger möjligheter till ämnesintegrering. Det 
är endast som modell vi refererar till Bifrostskolan. Tematisk undervisning kan säkerligen se 
ut på olika sätt, men ändå vara meningsfull.

Vi vill belysa den läroplansmässiga bakgrunden till tematisk undervisning och där det i Lpo 
94 står: ”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven – får möjligheter till 
ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och – får möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande” (s.12). Tematisk undervisning är en möjlighet till att uppnå detta och 
därför menar vi att det i den grundläggande lärarutbildningen skulle kunna ingå utbildning 
kring tematiskt arbetssätt för att ge en djupare förståelse för ämnesintegrering. Det är viktigt 
som blivande lärare att tillägna sig en bred kunskap om olika arbetssätt för att ge eleverna 
större möjligheter. Detta finner vi stöd för i läroplanen då det i Lpo 94 står att: ”Läraren skall 
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s. 14). Vi är medvetna om 
att den grundläggande lärarutbildningen är kort och att lärosätet måste göra prioriteringar. 
Men eftersom läroplanen är så pass tydlig på att lärare skall kunna ge eleverna möjlighet till 
ämnesövergripande och sammanhang kan man möjligen överväga att ge tematisk pedagogik 
en obligatorisk del i lärarutbildningen. I den grundläggande lärarutbildningen ingår inte detta i 
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle annat än i den valbara kursen Bild, Musik, Drama, 
Rörelse i Tematisk produktion A. Denna kurs är alltså en fristående kurs som inte direkt hör 
till lärarutbildningen. Om vi själva inte valt kursen så hade vi inte fått tagit del av tematisk 
undervisning under vår grundutbildning. Under denna kurs fick vi upp ögonen för hur 
tematisk undervisning kan leda eleverna till ökad motivation, eget ansvar, ett synliggjort syfte 
med lärandet och delaktighet i verksamheten. Tematisk undervisning är en möjlighet för
eleven att lära sig att ta mer ansvar över sitt eget lärande och det kan eventuellt också ge 
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läraren mer tid till att kunna utgå från eleverna enskilt och i grupp. Detta är ett viktigt 
argument för tematisk undervisning, och när man studerar läroplanen noga så tar läroplanen 
(Lpo 94) tydligt upp detta som en riktlinje för lärarens uppdrag: ”Läraren skall utgå från varje 
enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.12). Utifrån det som vi 
själva har sett under vår egen grundläggande lärarutbildning och då främst under vår VFU har 
vi inte sett att detta mål kunnat tillgodoses genom den traditionella undervisningen i samma 
utsträckning som den tematiska undervisningen ger möjlighet till (med den traditionella 
undervisningen menar vi här den undervisning där varje ämne undervisas enskilt). Den 
tematiska undervisningen har större möjlighet än traditionell undervisning att bygga på 
elevernas förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Många lärare som använder traditionell 
undervisning kan säkert också forma undervisningen efter elevernas förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande men sannolikt är att tematisk undervisning skulle kunna ge läraren 
större möjligheter att tillgodose alla elevers behov eftersom man utgår från barnens egna 
erfarenheter och inkorporerar dessa i undervisningen.

Sveriges skolminister Jan Björklund uttalade sig på presskonferensen den 15 januari 2008 om 
förslaget om att skriftliga omdömen ska ges till sjuåringar i alla skolor från och med hösten 
samma år. Han menar att detta ska hjälpa eleverna att nå målen som står i kursplanerna och 
läroplanen. I pressmeddelandet går att läsa att de skriftliga omdömena ”ska innehålla 
omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne utformade efter läroplan och 
kursplan” (utbildningsdepartementet, 2008). Enligt oss går detta emot de punkter om 
ämnesintegrering som står i läroplanen som vi har nämnt ovan, då detta förslag pekar på att 
man ska undervisa varje enskilt ämne för sig. Detta kan troligtvis komma att bli ett hinder för 
de som vill arbeta tematiskt eftersom det kan vara svårare att ge omdömen i ämne för ämne 
om man arbetar ämnesintegrerat. Vidare säger Skolminister Jan Björklund i presskonferensen 
att ”Sverige måste lämna flumskolan bakom sig genom ökat fokus på kunskapsresultat där 
man mäter vad eleverna lär sig” (Jällhage, 2008). Om Jan Björklund anser att det tematiska 
arbetssättet tillhör det han kallar ”flumskola” vet vi inte, men en gissning är ändå att ord som 
helhet och sammanhang inte passar in särskilt väl i tanken om tidiga kunskapskontroller. 

Vi vill med det här arbetet skapa en förståelse för den tematiska undervisningen som ett 
arbetssätt. Alltså där läraren arbetar ämnesintegrerande i form av olika teman som kan variera 
i längd, som vi tidigare har nämnt. Under våra VFU har vi båda uppmärksammat att lärare 
inte använder den tematiska undervisningen som undervisningsmetod utan att de endast 
använder sig av temaarbeten under korta perioder, såsom temadagar eller temaveckor någon 
gång ibland. Att undersöka varför det är på detta vis blev mer och mer intressant då vi började 
fundera över vilka faktorer som hindrar lärare från att använda den här undervisningsmetoden.
Vilka för- och nackdelar det finns? Vilka problem kan uppstå med detta arbetssätt? Vad kan 
arbetssättet tillföra eleverna? Vi började även fundera över vår egen utbildning, som enligt oss 
inte gav någon tematisk undervisning. Varför ingår inte tematisk undervisning i 
lärarutbildningen? Skulle den tematiska undervisningen användas i större utsträckning om den 
ingick i lärarutbildningen? Och uppfattar lärarna på högskolan att tematisk undervisning ingår 
i lärarutbildningen? Dessa funderingar blev för oss utgångspunkten för detta arbete. 
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Syfte
Vårt syfte med examensarbetet är att fördjupa oss i begreppet tematisk undervisning och 
genom litteraturstudier och intervjuer med lärare i hela skolväsendet få svar på 
frågeställningarna:

 Varför används inte tematisk undervisning i större utsträckning i skolorna?

 Vad beror det på att man väljer ämnesundervisning framför tematisk undervisning?

 Ger lärarutbildningen kunskap om tematisk undervisning? 

 Vilka är fördelarna med tematisk undervisning? Nackdelarna?
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Litteraturbakgrund
I detta avsnitt kommer vi att belysa området tematisk undervisning utifrån olika författares 
perspektiv. Vi börjar med skolans utveckling ur författaren Nilssons (2007, s. 71-74) synpunkt
på hur skolan har utvecklats genom åren. Sedan beskrivs den tematiska undervisningens 
historia. Efter det studerar vi olika författares definitioner av begreppet tematisk undervisning.
Sedan vad läroplanerna säger om tematisk undervisning. Exemplet Bifrostskolan och dess 
pedagogik följer därefter, då detta är ett bra exempel på tematisk undervisning. Efter det tar vi 
upp problem som kan uppstå vid tematisk undervisning som är av vikt att synliggöra för oss 
som blivande lärare. Sedan beskrivs en studie som har gjorts i Norge om temainriktat arbete 
och skolplanen. Avslutningsvis presenterar vi vad olika författare anser kan vara fördelar och 
nackdelar med att arbeta tematiskt.

Litteraturen som använts hittade vi genom att söka i HIGGINS databas på orden: Tema, 
tematisk undervisning, tematiskt arbete, tema i skolan, arbeta tematiskt, thematic methods, 
thematic schools, thematic approach. De engelska sökorden har vi även använt då vi har 
försökt hitta engelska vetenskapliga artiklar i data baserna Science Direct och ERIC. Vi har 
även använt oss av gamla examensarbeten skrivna om tematiskt arbetssätt där vi har gått 
igenom litteraturlistorna efter intressant och relevant litteratur och där vi funnit en hel del att 
utgå ifrån. 

Skolans utveckling – några anteckningar
Förekomsten av tematisk undervisning är kopplad till skolans utveckling i stort. Några 
anteckningar som sätter tematisk undervisning i ett historiskt perspektiv görs i detta avsnitt. 
Nilsson (2007, s. 71-74) menar att skolan har förändrats mycket under årens gång, från den tid 
då skolan var uppbyggd med ett undervisningsinnehåll som alla (lärare, elever, föräldrar och 
skolmyndigheter) tog för givet. Elevernas uppgift var att lära in en viss fakta, helst utantill och 
sedan skulle de bearbeta faktainnehållet genom förhör, prov och muntliga examinationer. 
Eleverna skulle inte ha egna åsikter, se saker ur olika perspektiv eller tänka självständigt. 
Undervisningens innehåll var inte något som var förhandlingsbart, det var bestämt och man 
trodde att det gick att ha ett bestämt innehåll och en bestämd form, lika för alla. Läraren var 
den som styrde in i minsta detalj. Skolans organisation och metod var byggd på ett sätt som 
överensstämde med undervisningens upplägg. Så såg det ut i skolorna långt in på 70- talet och 
Nilsson kallar den tidens skola för ”pluggskolan”. 

Nilsson (2007) menar vidare att de förändringar som har gjorts i skolan gäller mest 
organisation och metod. Relationen mellan lärarna och eleverna är numera öppnare och mer 
jämlik. Klassrummen har förändrats och möblerats om och moderniserats. Eleverna kan 
arbeta mer fritt och undervisningen är mer jämlik och fri, men vad det gäller undervisningens 
innehåll så menar författaren att det inte har skett några större förändringar utan att 
undervisningsinnehållet fortfarande tas för givet av många politiker, lärare och föräldrar. 
Eleverna har fortfarande som uppgift att lära in så mycket fakta det går som sedan ska 
bearbetas via förhör, prov och redovisningar. Det är inte ofta som eleverna uppmuntras till att 
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argumentera eller se saker ur olika perspektiv. Undervisningens innehåll är fortfarande 
bestämt och är inte förhandlingsbart. Författaren menar att det uppstår ett problem då 
undervisningens innehåll fortfarande är ”slutet” och att man samtidigt försöker använda en 
modern och öppen metod och organisation, de överensstämmer inte längre utan de krockar 
med varandra. För att få organisationen och metoden att samspela med undervisningens 
innehåll så måste man göra en förändring av innehållet. Nilsson (2007) menar att skolans 
förändring borde ha startat med att man förändrade undervisningens innehåll då barn och 
ungdomar faktiskt inte förhåller sig till skolan och samhället som de gjorde för tjugo år sedan. 
Författaren avslutar med att det aldrig är för sent att ändra på något som inte fungerar.

Författaren menar att tematisk undervisning skulle kunna vara ett alternativ till att ändra 
undervisningsinnehållet i skolorna. Nilsson (2007) beskriver undervisningsmetoden så här: 

Innehållet i en undervisning som organiseras på detta sätt tar sin utgångspunkt i elevernas egna, 
konkreta vardagserfarenheter - den värld, det här och nu som de befinner sig i. Världen och 
verkligheten bjuds in i klassrummet och de starka gränser mellan skola och elevernas egen 
vardag som utmärker en mera traditionell undervisning rivs ner. (Nilsson, 2007, s.21)

Författaren menar vidare att när man använder denna typ av undervisning så är det viktigt att 
man formar undervisningen efter elevgruppen och undervisningsinnehållet. Man behöver inte 
ändra på kunskapen man vill förmedla till gruppen utan på upplägget av undervisningen.
Hittar läraren ett bra sätt att tematisera sin undervisning så behöver det inte vara svårt att gå 
från ämnesundervisning till tematisk undervisning.

Några anteckningar om historik om tematisk undervisning
Enligt författarna Doverborg och Pramling (1988, s.15-17) har temaarbetet i förskolan sitt 
ursprung i pedagogiken från Henriette Schrader- Bergmann som på slutet av 1870- talet hade 
idéer att arbetet i ”kindergarten” skulle läggas upp så att barnen skulle hålla sig till ett 
specifikt område i en längre tid. På Svenska kallade man detta för arbetsmedelpunkt. 
Arbetssättets syfte var att barnen skulle lära sig att koncentrera sig på något som var 
intressant. På 1930- talet utvecklades arbetsmedelpunkten till intressecentrum av Elsa Köhler 
där grunden var barnens intresse och aktiviteter. Intressecentrum byggs på barnens 
erfarenheter och händelser eller så väljer läraren något som hon/han tycker passar sina elever. 
Elsa Köhler betyder mycket för skolans arbetssätt. Hennes idé var att välja ett område och 
samla de olika skolämnena omkring det området.

Enligt Lindqvist (1989, s.14) kom det 1983 ett nytt förslag till hur man skulle arbeta i 
förskolan. Förslaget innebar att man skulle arbeta grupporienterat och på ett sätt som är 
organiserat efter elevernas utveckling och binder samman arbetssätt och ämnesinnehåll. Detta 
arbetssätt kallades tema.
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Begreppet tematisk undervisning
Det finns ingen entydig definition av tematisk undervisning. Därför belyser vi begreppet från 
flera författares perspektiv. Författaren Nilsson (1997) beskriver exempelvis begreppet 
tematisk undervisning på det här sättet:

Tematisk undervisning utmärks bland annat av att olika ämnen integreras till en helhet, att olika 
färdigheter, som att läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang och att det tematiska
innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning utmärks också av att innehållet i 
undervisningen har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter och vardagliga 
förståelse av olika samhälleliga förhållanden och företeelser. Ett tredje utmärkande drag är att 
den är oberoende av traditionella läromedel och att läsningen av olika skönlitterära texter har en 
central funktion i det kunskapssökande arbetet.  (Nilsson, 1997, s.12)

Doverborg & Pramling (1988) skriver: ”Man skapar tillfällen som ger barn möjlighet att 
utveckla sin kunskap om något utifrån barns perspektiv”. (s.27)

Abildtrup Johansen et al. (1997) skriver: ”I en helhetsundervisning är utgångspunkten en 
gemensam början, som öppnar för en mångfald av möjligheter att tillägna sig kunskap, 
färdigheter värderingar och förhållningssätt. Det är en fråga om att välja framtid. Därför ska 
innehållet vara mer än gott.” (s.105)

Gemensamt för dessa sätt att definiera tematisk undervisning är att man ser helhet, mångfald 
och perspektivtagande som en förutsättning för ett användbart och gott lärande. Detta blir 
således vår arbetsdefinition av begreppet och vi ska se att det kommer igen i flera 
sammanhang nedan. 

Läroplaner och temaarbete
En liten tillbakablick på Lgr 80 är befogad och författarna Arfwedsson och Arfwedsson 
(1983, s.109-110) har i boken Kunskapssyn och temaarbete lyft fram vad som står i Lgr 80 
som är kopplat till tematisk undervisning. Allt detta som vi har funnit om tematisk 
undervisning i styrdokumenten (Lpo 94 och Lgr 80) visar på att tematisk undervisning inte är 
något nytt begrepp i skolans värld. Det verkar som att man länge har försökt att genom mål, 
riktlinjer och anvisningar i läroplanen föra in den tematiska undervisningen i skolans vardag. 

Innehållet i ett tema skall hålla sig inom ramen för huvudmomenten i det eller de berörda ämnena. Men arbetet 
skall syfta till fördjupning inom ett begränsat område, ge eleverna möjlighet att tillämpa också tidskrävande 
arbetsmetoder och planera och ta ansvar för en större arbetsuppgift. (s. 35)

Tid ska gå till förfogande för detta (temaarbete). På högstadiet gäller tolv stadieveckotimmar som ett riktvärde. 
(s. 35)

Det bör… vara möjligt att ägna långa sammanhängande pass åt temastudierna. Om man under tiden för 
temastudier periodläser och koncentrerar arbetet till vissa veckor under läsåret får eleverna ytterligare 
möjligheter att ägna sig åt mer omfattande arbetsuppgifter. (s. 35)
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Att skolan är organiserad i arbetsenheter gör det lättare för lärare att samarbeta i arbetslag. Ett sådant samarbete 
mellan de vuxna i skolan… är betydelsefullt för att kunna individualisera arbetssätt med skilda elevgrupper och 
för att kunna genomföra temauppgifter eller samlade arbetsområden. (s. 43)

Flera olika teman bör behandlas under ett läsår. Inget hindrar att eleverna väljer att fortsätta arbetet med 
temauppgifter under den icke timplanebundna delen av skoldagen. Tvärtom är det angeläget att knyta ihop 
temastudier och fria aktiviteter och därmed också befrämja ett arbete mellan lärare och ledare från föreningar 
eller organisationer. (s. 36)

Tillämpningarna måste ges stort utrymme i vanligt skolarbete, i teman, i projekt. (s. 49)

I Lpo 94 står det: 

”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,” (s.12)

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (s.12)

Det står även: 
Skolan ska sträva efter att varje elev 

 lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att 
- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (s. 9)

Vi vill med dessa citat visa på skillnaden mellan läroplanerna, tydligt är att man i Lgr 80 
fokuserade mer på tematisk undervisning än vad man gör i Lpo 94. Ordet tematisk 
undervisning eller temaarbete står inte med i Lpo 94 utan man väljer i stället att uttrycka sig 
mer allomfattande vilket kanske har lett till att det tematiska arbetet därigenom har tonats ner.

Exemplet Bifrostskolan och dess pedagogik
På Bifrostskolan formas undervisningen bl.a. efter elevernas önskemål. Det finns inga dörrar, 
bänkar i skolan och heller inga läroböcker eller vanliga läromedel. Undervisningen utgår från 
kulturen där man gör teman efter t.ex. litterära böcker, kända författare, konstnärer och 
kompositörer. Eleverna har mycket eget ansvar över sitt arbete och de lär sig att tänka 
kreativt. Detta tränas genom att eleverna får skriva en egen planering över vad de vill göra, 
varför, hur, vilka redskap, ensam eller i grupp, vilka böcker de ska använda och hur mycket 
tid det ska ta. Detta kallas för en arbetssedel. Eleverna lär sig sedan att analysera 
arbetsprocessen, är de nöjda med vad de har åstadkommit? Tog det den tid de hade beräknat?
osv. Lärarna använder sig av planer vid upplägget av temaarbetet för att se till att eleverna 
uppnår kunskapsmålen. Det finns tre verkstäder: läs och skriv, laboratoriet, ateljé. Temat 
integrerar verkstädernas arbete och gör det meningsfullt. Eleverna blandas i verkstäderna och 
mellan olika klasser. Detta skapar en samarbetsvilja när de hjälper varandra. Eleverna arbetar 
både klassvis och i blandade grupper. (En skola för framtiden, Sveriges utbildningsradio, 
1995)

I filmen En skola för framtiden och i boken Möjligheternas barn i möjligheternas skola
(Abildtrup Johansen et al.1997, s. 167-169) får man se ett exempel på hur ett hur en vanlig
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skoldag kan vara utformad. Schemat kan då se ut såhär: 8-9.30 Ämnesundervisning. 9.30- 10 
Fruktpaus. 10-11.30 Verkstäder. 11.30- 12.30 Lunchrast. 12.30- 14 idrott, 
ämnesundervisning. Det är ett schema som syns bygga på principerna för tematisk 
undervisning, även om löpande ämnesundervisning också förekommer. 

Norsk studie om tematisk undervisning – ett annat exempel
Artikeln Curriculum Change in Norway: Thematic approaches, active learning and pupil 
cooperation – from curriculum design to classroom implementation (Broadhead, P. 2001) 
beskriver hur man i Norge har gjort en undersökning på två skolor där 54 personer 
intervjuades (både lärare och rektorer). Man ställde frågor om skolplanen och om tematisk 
undervisning och elevaktivt arbete som tas upp i skolplanen. När man frågade vad som skulle 
vara den största utmaningen för intervjupersonen och skolan den arbetade på i förhållande till 
det som stod i skolplanen så svarade 52 % av de intervjuade att den största utmaningen skulle 
vara att få tillräckliga resurser för att kunna arbeta tematiskt. 39 % svarade att själva metoden 
skulle vara den största utmaningen. När man frågade om vad de trodde att de skulle ändra på 
som lärare så var det bara 7 % som svarade att de skulle arbeta mer elevaktivt. Genom 
intervjuerna som har gjorts kom det även fram att många tycker att tematiskt arbete och 
elevaktivt arbetssätt är bra och vore rätt för eleverna men att de är få som vet hur man 
tillämpar detta på ett fungerande sätt. En majoritet av de intervjuade fick sedan följa upp detta 
med att gå en två år lång kurs med betoning på det tematiska synsätt, elevaktiva arbete och det 
samverkande anspråk som tas upp i skolplanen.

När de intervjuade (intervjugruppen bestod denna gång av 18 personer som gått kursen som 
nämns ovan och 7 personer som inte gått kursen) sedan 2 år senare reflekterade tillbaka på 
vad som varit den största utmaningen svarade de flesta:

 Planera och undervisa delar från läroplanen

 Hitta resurser och material för ett undersökande och aktivt arbetssätt

 Hitta förmågan att analysera

När de tittade tillbaka på hur deras roll hade förändrats så var de vanligaste svaren:

 Större samarbete med kollegerna vid planering

 Omorganisera klassrummen bättre

 Motiverar eleverna att vara mer aktiva och undersökande

Studien syns för oss vara ett bevis på att erfarenheter ger mer möjligheter. I studien ändrade 
deltagarna åsikt efter att de hade fått mer kunskap och erfarenhet genom den två år långa kurs 
de deltog i. 
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Fördelar och nackdelar med tematisk undervisning
Arfwedsson och Arfwedsson (1983, s.43) anser att tematisk undervisning ger eleverna 
möjlighet att i viss mån själva bestämma vad de tycker är värt att veta utifrån sina egna 
intressen och behov. Författaren Nilsson (2007, s.30) menar att när man utgår från elevernas 
intresse och erfarenheter vid val av undervisningsinnehåll väcks elevernas intresse. Även 
Moe, Josefsson, Olsson och Köhler (1999, s.10) finner att eleverna blir nyfikna i sitt sökande 
efter kunskap. Nilsson (2007, s.30) anser vidare att tematisk undervisning ger stort utrymme 
för diskussioner. Även Abildtrup Johansen et al. (1997, s.139) skriver om detta då de menar 
att barns dialog uppstår spontant under samarbete. Tematisk undervisning ger eleverna fakta 
som sätts i ett sammanhang som är lätt att förstå och som är meningsfullt för eleverna skriver 
Nilsson (2007, s.30). Vidare menar han att man fokuserar på djupkunskap, förståelse och 
kvalitet där eleverna tränas i olika färdigheter, de tränas att arbeta både enskilt och 
tillsammans. Eleverna bygger upp en tematisk förväntning då man slipper avbrott av andra 
saker då temana hålls samman. Rosenqvist (2006, s.59) anser att tematisk undervisning skapar 
kreativitet både hos elever och lärare. Författaren menar även att elever inspireras av varandra 
och att pedagogerna lär sig saker av eleverna. 

Abildtrup Johansen et al. (1997, s.144) menar att man som lärare kan bli rädd för att förlora 
det särskilda ämnets kunskaper vid ämnesintegrering. Nilsson (2007, s.30) anser att man kan 
förlora vissa delar som man traditionellt tar upp inom vissa ämnen. Rosenqvist (2006, s.57) 
nämner att det kräver mycket tid till planering vid tematisk undervisning och detta framförs 
också av Nilsson (2007, s.30) då han anser att det kräver mer förberedelser av läraren. 
Rosenqvist (2006, s.39) menar att barnen kan tappa intresset om det inte finns en lärare som 
kan och hinner med att hjälpa till hela tiden under arbetets gång. Nilsson (2007, s.30) finner 
att det kan bli problem för elever som byter skola eller för de elever som inte uppfattar temat 
som meningsfullt. Han anser vidare att det kan vara svårt att betygsätta med traditionella 
betyg vid tematisk undervisning.

Enligt Nilsson (2007, s. 16) så är det ganska vanligt att studenter testar tematisk undervisning 
under sina VFU och att detta ofta kan vara problematiskt då många handledare eller lokala 
lärarutbildare känner en osäkerhet inför detta då de har för liten kunskap om vad tematisk 
undervisning är. De har själva ingen eller begränsad erfarenhet av arbetssättet. Därför är det få 
studenter som har möjlighet att se andra lärare använda sig av denna undervisningsmetod. Det 
kan också vara ett problem med att några handledare är negativa till tematisk undervisning 
pga. åsikten att det kräver för mycket tid. Att alla skolor inte har tillräckligt med 
klassuppsättningar av exempelvis skönlitteratur för ett större tematiskt arbete med 
skönlitteratur som utgångspunkt, är också ett vanligt problem då god materialtillgång är en 
förutsättning för att arbetet ska bli bra.

I rapporten Framtidens skola (Nilsson & Eklund 2006) beskrivs hur en lärare som är relativt 
nyutexaminerad och inte har mycket undervisningserfarenhet tar sig an en stökig klass i år 6, 
som hon inte har undervisat i tidigare. Läraren bestämmer sig för att testa tematisk 
undervisning under ett läsår då hon ska arbeta med temat framtiden skola. Som stöd har hon 
författaren Jan Nilsson, som tillsammans med läraren varit med och skrivit rapporten. 
Resultatet av rapporten är att lärarens arbete har krockat mycket med skolans organisation, det
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har blivit många avbrott som har stört hennes undervisning. Lärarens arbete blev inte så lyckat 
och inte riktigt som det var tänkt. Nilsson och Eklund (2007, s.78-79) menar att avbrott som t 
ex. hälsodagar och frilufts- och/eller idrottsaktiviteter som hela skolan är involverad i, kan 
göra det svårt för den enskilda läraren som har ett pågående temaarbete på egen hand att 
genomföra arbetet. Författarna menar att det kan vara en av orsakerna till varför temaarbeten 
helst bör genomsyra hela verksamheten om det ska fungera på ett gynnande sätt. Andra 
orsaker, som författarna kallar organisatorisk splittring, är att vissa elever kanske har språkval 
vid flera tillfällen som försvårar lärarens försök att hålla samman gruppen under temaarbetet. 
Om hela skolan är involverad i ett tema kommer inte sådana splittringar att finnas eftersom 
alla på hela skolan arbetar på ett och samma sätt och därmed kan t ex. språkvalstimmar och 
friluftsdagar planeras på ett mycket bättre sätt som inte stör det gemensamma temaarbetet.  

Sammanfattningsvis finns svårigheter med tematisk undervisning, men det kan vara värt det 
om eleverna tar till sig kunskapen på ett för dem mer användbart sätt. 



17

Metod
I vårt metodavsnitt beskrivs hur vi har gått till väga och hur vi har gjort våra val. Vi börjar 
med att beskriva vårt val av inriktning på studien och vår metod, sedan beskrivs
framställningen av intervjuschemat. Vi fördjupar oss sedan i vårt val av intervjuer som 
undersökningsmetod. Därefter skrivs det kort om etik och sedan genomförandet, analys och 
bearbetningen av våra intervjuer. 

Inriktning och modifiering av inriktning
Vi valde till en början att skriva vårt arbete utifrån frågeställningarna: Är tematisk 
undervisning en bra arbetsmetod? Hur tillämpas tematisk undervisning i klassrummet? Är 
tematisk undervisning bättre för eleverna? I så fall, i vilka avseenden? Vi upptäckte att detta 
var för brett, svårt att få tag på personer att intervjua och att det redan finns litteratur som 
beskriver detta. Därför valde vi att vinkla om arbetet vilket ledde till frågeställningen: Vilka 
kan orsakerna vara till att lärare inte väljer tematisk undervisning? Detta ledde till att arbetet 
blev mera intressant samt lättare att hitta personer att intervjua, då det är fler som inte arbetar 
tematiskt än som gör det. Intervjuer som undersökningsmetod används i arbetet. Motivet till 
detta var att intervjuer troligen skulle ge det bästa resultatet, eftersom önskemålet var att få en 
diskussion inom området tematisk undervisning vilket inte hade fungerat med t.ex. enkäter.
Enkäter skulle ha gett alltför lite och alltför ytlig kunskap då vi sökte en djupare. Efter att ha 
bestämt vilka områden inom tematisk undervisning vi ville titta närmare på gjorde vi en 
tankekarta. Tankekartan kom att utgå ifrån bl.a. orden: fördelar, nackdelar, läroplan, 
Bifrostpedagogik, lärarutbildning och faktorer. Enligt Widerberg (2003, s.32) kan tankekartor 
vara till stor hjälp vid det mesta av arbetet under uppsatsskrivandet även vid arbetet med 
intervjuerna. Tankekartan användes först då vi diskuterade arbetets innehåll och sedan när vi 
skrev våra intervjuscheman för att få ut relevant information av våra intervjuer. Det 
underlättade arbetet och gav oss en bra grund att forma våra frågor efter.

Intervjuscheman 
En tankekarta gjordes efter vad vi ville få fram av intervjuerna, sedan formads frågor efter 
denna. Frågeschemat till intervjuerna med lärare i år 1-7 fokuserades på att hitta orsaker till 
varför lärare inte väljer tematisk undervisning. Vi gjorde fyra frågor till detta schema(se 
bilaga 1). När frågeschemat till intervjuerna med högskollärare formades så utgick vi även här 
från en tankekarta som sedan bearbetades till ett frågeschema. När vi framställde detta schema 
låg vår fokus, dels på fördelar och nackdelar med tematisk undervisning, dels på 
lärarutbildningens uppläggning och varför den grundläggande lärarutbildningen inte är mer 
tematiskt inriktad (se bilaga 2).
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Öppen Intervju som metod
En öppen intervju innebär att man följer ett frågeschema men lite mera öppet, dvs. att man 
inte behöver följa schemat i ordningsföljd samt att det tillåts att andra frågor ställs som inte 
finns med på schemat. (Bryman 2002, s.301.). Frågeschemat blir således mer ”öppen” och ger 
den som blir intervjuad lite mer frihet i sitt sätt att svara. Vi har använt oss av öppen intervju i 
vårt arbete då vår uppfattning var att det skulle ge oss mer information. Vårt frågeschema 
kunde då utvecklas på plats om vi märkte att det var nödvändigt. 

Att använda sig av ett riktigt språk och formulera sig korrekt är inte alltid så lätt men 
grundläggande vid en intervju, enligt Bryman (2002, s.305). Att göra en provintervju, vilket 
vi gjorde, är därför ett bra alternativ då denna ger intervjuaren möjlighet att upptäcka och 
ändra på eventuellt felformulerad frågor eller frågor som kan uppfattas fel. När vi skrev våra 
intervjuscheman använde vi oss av boken Att utreda, forska och rapportera (Eriksson och
Wiedersheim-Paul 2006, s.100) där författarna skriver om intervjuarens tio dödssynder som 
man bör tänka på inför en intervju, t.ex. att inte ställa frågor som ger bara ja eller nej svar, att 
inte ställa flera frågor samtidigt, för komplicerade frågor eller ledande frågor. Vid 
formuleringen av frågorna menar Bryman (2002, s.300) att frågorna inte får vara för 
begränsade då detta kan hindra nya idéer och synsätt som kan dyka upp under intervjun. Detta 
hade vi i åtanke vid vårt arbete med frågorna. Att följa en ny idé under intervjun, om den 
dyker upp, kan göra att intervjun blir mycket mer intressant och ge oss mer användbar 
information. 

Vi har gjort direkta intervjuer. Vi enades om att det var bättre att kunna träffa personen vi 
intervjuade, eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk, enligt oss, kan ha stor betydelse 
eftersom dessa kan påverka tolkningen av svaret. I boken Minska bortfallet (Japec, 1997, 
s.61) nämner författaren att direktintervjuer ger de absolut bästa möjligheterna till att som 
intervjuare använda material som t.ex. bilder vid genomförandet av intervjun. För att undvika 
att ställa frågorna fel eller att tappa bort sig under en intervju är det av stor vikt att 
intervjuarna lär sig frågorna på intervjuschemat för bästa resultat. Är man fler intervjuare är 
det bra att träna och att se till att man är samspelta menar Bryman (2002, s.131), han nämner 
också att det är viktigt att som intervjuare anpassa tiden efter respondenten. Detta har vi varit 
noggranna med att göra vid kontakt med de personer vi har tänkt intervjua. Vi har förklarat att 
det är de som bestämmer när och var det passar dem att intervjuas och att vi anpassar oss efter 
deras tider eftersom de är vänliga nog att ta sig tid till detta. 

Stukat (2005, s.40) diskuterar i sin bok hur miljön kan påverka intervjun och att detta kan vara 
bra att tänka på. Författaren menar även att det är vanligast att man träffar den person som ska 
intervjuas på hans/hennes hemmaplan. Kanske i hemmet eller på arbetet. Vi har gjort våra 
intervjuer ute i skolan på lärarnas arbetsplatser då de har nära till material och liknande de 
kanske vill visa eller behöver visa för att vi ska förstå vad de menar. Det är ju viktigt att man 
hittar en plats för intervjun där man kan vara ostörd då vi ju inte ville bli avbrutna av något 
med risk för att tappa flytet i intervjuandet. Bryman (2002, s.306) påpekar också detta med 
miljön och att det också kan vara betydande då man spelar in intervjun på band. Då kan det 
vara bra att inte få med en massa störande ljud i bakgrunden som gör att det sedan blir svårt 
att lyssna på bandet. Vi har varit noggranna med att spela in våra intervjuer i ostörda miljöer. 
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Att spela in en intervju med t.ex. en bandspelare kan vara ett bra tillvägagångssätt om man ser 
till att detta inte stör den intervjuade. Bearbetningen av intervjun bör helst göras samma dag 
för att inte riskera att information som inte kommit med på band bortglöms att antecknas 
(Wallén, 1996, s.78). Våra intervjuer har spelats in med en digital diktafon. Vi bad om de 
intervjuades tillåtelse till att spela in intervjuerna redan då vi tog kontakt med dem. Enligt 
Stukat (2005, s.41) kräver bearbetningen av en sådan intervju som vi har tänkt genomföra, 
mycket tid och att man lyssnar igenom bandet många gånger för att kunna få med och tolka 
allt på rätt sätt. Detta har vi uppmärksammat själva då vi har lyssnat många gånger till varje 
intervju för att få all relevant information. 

Etiska överväganden
Då kontakt har tagits med de personer vi har intervjuat, har detta skett genom sänt E-mail eller 
via telefon. De olika sätten att kontakta intervjupersonerna har inte haft betydelse i sak för 
studien. Vi har berättat om vårt arbete och vad syftet är med denna, precis som Stukat (2005, 
s.131) nämner att man bör göra i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
Stukat nämner också att man ska informera om att det är frivilligt att vara med i studien,
vilket även Bryman (2002, s.446) tar upp i sin bok. Vi har varit tydliga med att förmedla detta 
till de intervjuade. De intervjuade ska ha rätt till att bestämma hur länge och på vilka villkor 
de ska medverka, och precis detta nämner också Stukat (2005,s.131). Vid kontakten med våra 
intervjupersoner har vi sett till att följa detta genom att förklara att vi rättar oss efter deras 
tider samt plats för intervjun. Vi bedömer att en plats som intervjupersonen själv valt ger 
bästa möjliga förutsättningar för en intervju, även om man då kan riskera att 
intervjupersonerna blir intervjuade i olika miljöer. Det är av stor vikt att fråga om tillåtelse att 
spela in intervjuerna samt att vara noggrann med att nämna att intervjun är anonym och att de 
aldrig behöver nämna sitt namn och att vi heller inte kommer att nämna några namn i vårt 
arbete. Även detta nämns av Stukat (2005,s.131-132). Han rekommenderar även att tillfråga 
de berörda i undersökningen om de är intresserade av att få veta resultatet av undersökningen 
och informera dem om hur de kan få tag i detta. Till de intervjuade personerna har vi nämnt 
att vi kommer att höra av oss då arbetet publiceras så att de kan läsa det om de är intresserade. 
Sammantaget har vi försökt att tänka igenom hela studien ur etisk aspekt så att vi följer 
anvisningar och god praktik. 

Genomförandet av provintervjun
Vår första provintervju i detta arbete blev med en lärare som arbetade i år 4-6 och som arbetar 
tematiskt. Intervjun ägde rum på skolan där läraren arbetar och vi hade fått tillåtelse att spela 
in intervjun med vår diktafon. Ett redan framarbetat frågeschema följdes under intervjun (se 
bilaga 3). Efter intervjun lyssnade vi av det inspelade och skrev ner en sammanfattning som 
sedan bearbetades fram till ett resultat.
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Genomförandet av intervjuer

Intervjuer med lärare i år 1-7

Vi intervjuade fyra stycken låg- och mellanstadielärare som inte arbetade med tematisk 
undervisning. Detta visste vi då vi dels intervjuade lärare på våra partner- skolor och dels 
lärare som vi fick kontakt med genom bekanta. För att inte påverka resultatet ur ett genus 
perspektiv intervjuades två män och två kvinnor. Intervjuerna spelades in med vår diktafon
efter att ha fått tillåtelse till detta och dessa ägde rum på skolorna där lärarna arbetade. Liksom 
vi gjorde med vår provintervju så lyssnades intervjuerna av, sammanfattningar skrevs ner och 
bearbetades utifrån vårt frågeschema (som vi använt under intervjuerna) till ett resultat. Vi 
gjorde ett intervjuschema att ha som en grund till intervjuerna. Vi har även gjort sex stycken 
intervjuer med högskollärare om tematisk undervisning och till dessa intervjuer har vi ännu ett 
intervjuschema.

Intervjuer med högskollärare 

Här valde vi att intervjua sex stycken lärare från högskolan i Gävle. Av samma orsak som vi 
har nämnt ovan angående genus perspektivet i åtanke så valdes tre stycken manliga lärare och 
tre kvinnliga. Lärarna på högskolan intervjuades i ostörda rum och även dessa spelades in 
med diktafon efter att vi fått lärarnas tillåtelse till detta. Vi valde att söka kontakt med lärare 
som vi förmodade hade erfarenhet av tematisk undervisning. Bearbetning av intervjuerna 
skedde precis som vi nämnt ovan under Genomförandet av provintervjun och intervjuer med 
låg- och mellanstadielärare. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys av våra intervjuer. En presentation 
av intervjustudierna sker var för sig, och de är strukturerade i stort sett efter de frågescheman 
vi har använt (se bilaga 1 och 2). Vi har bedömt att detta är den bästa formen för redovisning, 
för att tydliggöra våra resultat. Namnen som presenteras i resultatet är fingerade, det är inte 
intervjupersonernas riktiga namn. Vi börjar med att presentera intervjuer med låg- och 
mellanstadielärare. Först görs en kort presentation av intervjupersonerna sedan en 
sammanfattande analys av intervjuerna. Efter detta kommer ett sammanfattande resultat, i 
resultatet har vi tagit fram faktorer till varför lärare inte arbetar tematiskt och hur de gör för att 
nå målet i läroplanen om tematiskt arbete (se frågeschemat i bilaga 1). Dessa faktorer har 
frambringats genom de olika intervjuerna. Sedan följer intervjuer med högskollärare som
börjar med en kort presentation av intervjupersonerna. Efter det kommer en sammanfattande 
analys av intervjuerna. Sedan följer ett sammanfattande resultat där vi har fokuserat oss på 
viktiga punkter vi har fått fram genom intervjuerna. 

Intervjuer med lärare i år 1-7

En presentation av intervjupersonerna

Vi kommer här att göra en kort presentation av personerna som har intervjuats. 
Intervjupersonerna har fått nya namn för att de ska kunna vara anonyma, namnen börjar på 
bokstaven T (som i tidigarelärare). Efter att vi kommit fram till att könen på 
intervjupersonerna i denna studie inte är av någon betydelse för resultatet har vi valt att döpa 
dem oberoende av kön för att ge anonymitet till intervjupersonerna.

 Therese arbetar som lärare i år 2. Hon gick ut lärarutbildningen 1994 på högskolan i 
Gävle. Hon är utbildad lärare i år 1-7 i ämnena Svenska, samhällsorienterande ämnen
och bild.

 Tomas arbetar som lärare i år 1. Han gick ut lärarutbildningen 2000 på högskolan i 
Gävle. Han är utbildad lärare i år 1-7 i ämnena Svenska och samhällsorienterade 
ämnen. Tomas har även en utbildning inom montessoripedagogik. 

 Tord arbetar som lärare i år 5. Han har arbetat som lärare i 11 år och han har en 
lärarutbildning som lärare i år 1-7 i ämnena Svenska och samhällsorienterade ämnen. 

 Tilda arbetar som ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Hon har 
även en del idrottslektioner. Hon gick ut lärarutbildningen i Gävle 1995 och är 
utbildad lärare i år 1-7 med inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen.
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Sammanfattning av intervjuer med lärare i år 1-7

Skolans organisation

Schematiska problem kan vara en av orsakerna till varför man inte väljer att arbeta tematiskt 
nämner Therese. Flera av lärarna nämner att man anpassar sig till skolsystemet. Börjar man på 
en skola som alltid har arbetat på ett sätt så är det lätt att man anpassar sig efter den 
verksamhetens upplägg. Det arbetslag som arbetade tematiskt under Tomas praktik hade 
mycket annat att ta hänsyn till som t ex. elevrådskonferenser och vanliga konferenser som tog 
mycket tid av deras egen planering. Därmed menar han att det skulle fungera bättre om hela 
skolan skulle vara inriktat på ett tematiskt arbetssätt: ”Arbetstiden räcker inte till om inte hela 
skolan är anpassad för det här arbetssättet”

Alla lärarna väljer att arbeta med mindre teman som inte genomsyrar alla ämnen, och nöjer 
sig med det. Deras uppfattning är att man inte ska blanda in för många ämnen med varandra,
små teman är mer givande. 

Erfarenheter

Det är bara Tomas av lärarna som har någon egentlig erfarenhet av tematisk undervisning då
hans lärarutbildning var inriktad tematiskt på det sättet att de fokuserade på att lägga upp 
veckovisa arbeten och även lägga fokus på redovisningarna, trots detta menar han att han inte 
kan tillräckligt mycket om tematisk undervisning för att tillämpa den i sitt klassrum. Tomas
har även på sin VFU under sin lärarutbildning fått ta del av den tematiska undervisningen då 
arbetslaget på hans praktikplats arbetade bifrostinriktat. Han har dock aldrig fått följa upp ett 
tema från början till slut men har fått en inblick i hur man inspirerar till ett tema. Han tog del 
av hur lärarna samplanerade och försökte väva in olika ämnen i temat trots att det inte var lika 
lätt i alla ämnen. Enligt honom var det väldigt inspirerande. Resten av lärarna har endast 
arbetat tematiskt med kortare temaperioder.

Valet av att inte använda tematisk undervisning

På frågan om varför de väljer att inte arbeta tematiskt är intervjupersonerna överens om att 
arbetssättet kräver för mycket tid och resurser. Det kan även finnas risk att man missar viktiga 
delar som är svåra att få med vid ämnesintegrering samt oron över att man inte uppnår alla 
kunskapsmålen i undervisningen. Intervjupersonerna är eniga om att den största anledningen
att inte välja det tematiska arbetssättet är att skolans organisation inte är uppbyggd för att 
arbeta efter en sådan metod. Vad som då krävs för att ett tematiskt arbetssätt ska fungera är att 
hela skolan måste vara anpassad till detta arbetssätt samt att man har bra dokumentation och 
uppföljningssystem.
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Måluppfyllelse

På frågan om hur de når det som står i Lpo 94 om ämnesintegrering (se bilaga 1) svarar alla 
lärarna att de tillgodoser dessa mål genom kortare teman eller genom att integrera något ämne 
med ett annat ibland.

Resultat av intervjuer med lärare i år 1-7
Av dessa intervjuer har vi kommit fram till att intervjupersonerna bara kan se organisatoriska 
svårigheter med tematisk undervisning. Att tidsbrist och avbrott av olika orsaker är ett 
problem är alla intervjupersonerna överens om. Skolans organisation dvs. hur skolan är 
uppbyggd, vilka traditioner skolan bygger på och hur arbetslagen på skolan arbetar, har en 
betydande roll för hur man som lärare väljer att lägga upp sin undervisning anser flera av de 
intervjuade. Enligt intervjupersonerna kräver den tematiska undervisningen för mycket arbete 
och det finns för lite resurser till att genomföra en sådan undervisning. En av 
intervjupersonerna anser att det kräver för mycket arbete och att ingen på hans skola skulle 
orka genomföra en sådan undervisning som det ser ut idag då det är för få lärare per elev. 

På frågan: I Lpo 94 står det: 

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och

- möjlighet att arbeta ämnesövergripande” 

Hur gör du för att nå dessa mål? 

Tord, Tilda och Tomas svarar att de tillgodoser dessa mål genom mindre teman och genom att 
integrera vissa ämnen med varandra. Therese ger inget direkt svar på denna fråga. 

Intervjuer med högskollärare

En presentation av intervjupersonerna

Här görs en kort presentation av personerna som vi har intervjuat. Intervjupersonerna har fått 
fingerade namn för att de ska kunna vara anonyma, namnen börjar på bokstaven H (som i 
högskola). Efter att vi kommit fram till att könen på intervjupersonerna i denna studie inte är 
av någon betydelse för resultatet har vi valt att döpa dem oberoende av kön för att ge 
anonymitet till intervjupersonerna.

 Hans arbetar som högskollärare sedan 2003, till och från. Han undervisar i ämnena 
bildpedagogik och estetiska lärprocesser. Han har arbetat sedan 1982 som 
fritidspedagog och förskolelärare. 
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 Håkan har arbetat som högskollärare i 9 år och han undervisar i ämnena idrott och 
hälsa, framförallt på lärarprogrammet. Tidigare har han arbetat som idrottslärare i 12 
år på grundskola och gymnasium.

 Hanna undervisar i samhällsorienterade ämnen med didaktisk inriktning, 
samhällsorienterade ämnen som specialisering och samhällskunskap på en högskola. 
Tidigare arbetade hon på länsskolnämnden på fortbildningsavdelningen där hon 
fortbildade lärare i 3 år. Sedan har hon även arbetat 7-8 år som lärare på högstadium 
inom samhällskunskap och historia.

 Hulda är utbildad dramapedagog och undervisar på en högskola i dramapedagogik. 
Innan arbetade hon som mellanstadielärare i 10 år. 

 Hugo arbetar som högskollärare och han undervisar i ämnet didaktik. Tidigare har han 
arbetat inom skolan i 13-14 år som fritidspedagog. 

 Helen arbetar som lärare på en högskola inom ämnet didaktik. Hon har tidigare arbetat 
som mellanstadielärare, högstadielärare och lärare på komvux.

Sammanfattning av intervjuer med högskollärare

Erfarenhet

Av intervjupersonerna var det endast Håkan och Helen som mindes att de haft lite erfarenhet 
av tematisk undervisning från sin egen skoltid. På Håkans skola var det en lärare som ofta 
integrerade ämnena med varandra. Helen kommer ihåg att de arbetade tematiskt bland annat i 
hemkunskapen. Hans tror inte att man tänkte på vilken undervisningsform som användes på 
den tiden då han gick i skolan. Hanna upplevde att det var mycket ämnesuppdelat under 
hennes skolgång och att det var tydliga gränser mellan de olika ämnena.

Hans, Håkan och Hulda har använt tematisk undervisning som högskollärare i kurserna Bild, 
Musik, Drama, Rörelse i Tematisk produktion A och Estetiska lärprocesser. Håkan har även 
använt tematisk undervisning i kursen Förskolebarns lärande i utemiljön. Hanna har stor 
erfarenhet av tematisk undervisning som högskollärare, eftersom hon arbetar med de 
samhällsorienterade ämnena som är fyra ämnen i sig så blir det tematiskt då det är flera 
traditionella skolämnen som går över gränserna. Hugo har som lärare alltid försökt att koppla 
ihop helheter i arbetet. Helen arbetade mycket tematiskt i den äldre lärarutbildningen

Helen arbetade ständigt tematiskt då hon var lärare i år 4-9. Hans startade en förskola 1994 
där han har arbetat med grundläggande ämnen som bild, musik, dans, drama, rörelse 
naturvetenskap och matte. Ibland jobbar de med olika teman och ibland var för sig men just 
nu arbetar de mycket tematiskt. Både Håkan och Hanna har använt sig av tematisk 
undervisning inom sina skolämnen när de undervisade tidigare ute i skolorna. Hulda däremot 
har bara erfarenheter av tematisk undervisning som lärare ute i skolan. Tematisk undervisning 
handlar enligt henne om att skapa sammanhang för eleverna. Att undervisningen knyts till 
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teman fyller en funktion. De få tillfällen hon inte använt tematisk undervisning har varit då 
hon t.ex. arbetat som vikarie. Hon har då känt att undervisningen inte har fyllt någon funktion 
och att den inte har haft något sammanhang. Hugo försökte alltid skapa helhet i arbetet för 
eleverna då han arbetade som fritidspedagog.  

Lärarnas definition av tematisk undervisning

Lärarna är enade om att tematisk undervisning är då man utgår från helhet och sammanhang.  
Ämnena är redskap för att komma åt kunskap. Temat belyser man från olika håll där det 
skulle kunna ingå flera ämnen. De påpekar också att i verkligheten hör allting ihop. Man lär 
sig bäst av att använda olika uttryckssätt eftersom alla lär sig på olika sätt därför menar de att 
tematisk undervisning ger ett djupare och bättre sätt att lära sig på.

Styrkor med tematisk undervisning

Styrkorna med tematisk undervisning betyder för Hans samarbete, människor som har olika 
kompetens och som hjälps åt. Styrkorna är att man är fler ”Att man har flera ögon och flera 
öron”. De övriga intervjupersonerna är också eniga om att samarbete är en av det tematiska 
arbetssättets största styrkor.  Fler styrkor med arbetssättet som kommer fram genom 
intervjuerna är t.ex. att läraren som använder tematisk undervisning inte behöver planera inför 
varje lektion då det är ett pågående arbete. Tematisk undervisning ger ett helhetstänkande och 
kan öka meningsfullheten i lärandet för eleverna och är en bra förberedelse för verkligheten 
då eleverna får träna samarbete och se saker ur olika perspektiv. Undervisningen skapar 
förståelse och nyfikenhet och tränar eleverna i att använda sig av olika uttrycksformer som 
hjälper dem att ta in kunskap och att uttrycka sig på olika sätt. Hulda menar att en stor fördel 
med den tematiska undervisningen är att det ger eleverna något gemensamt att prata om och 
genom detta lär eleverna av varandra.

Sammanfattningsvis är lärarna eniga om att det är lättare att motivera elever med tematisk 
undervisning men Hulda påpekar att det inte beror på den tematiska undervisning i sig utan
genom att låta eleverna bli mer delaktiga i beslutet om vad de ska arbeta med fångar man 
elevernas intresse, däremot tror hon att detta är lättare att göra om man arbetar tematiskt.  

Svagheter med tematisk undervisning

Lärarna nämner att det kan vara svårt att bygga upp verksamheten i början för att den ska vara 
lämplig för tematisk undervisning och därför kan verksamhetens organisation och tradition 
vara den största svårigheten. De tar även upp att en annan svaghet med tematisk undervisning 
är svårigheten att betygsätta eleverna. Hans tror att eftersom man arbetar mycket i grupp när 
man arbetar tematisk så finns risken att vissa elever inte lägger ner lika mycket jobb som 
andra. Men även att de elever som är mer aktiva kan köra över andra elever. Man måste lära 
sig att samarbeta. Det kan skapa problem om det inte fungerar.
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De intervjuade lärarnas åsikt är att nackdelarna med tematisk undervisning för eleverna kan 
vara att det känns splittrande för de elever som inte klarar av att ha för fria arbetsformer. Det 
kan också leda till utanförskap genom att en elev kanske hamnar utanför då man oftast arbetar 
i grupp. Om eleverna uppfattar det valda temat som ointressant kan det bli svårt. Byte av 
skola kan ställa till problem för eleverna. 

Lärarlagsarbete

De intervjuade lärarna är av åsikten att lärarlagsarbete är något positivt då man med sina 
kompetenser kan hjälpas åt att ge och ta. Hugo och Hans har samma åsikt om att det krävs 
lärarlagsarbete för att genomföra en lyckad tematisk undervisning. Hanna, Håkan, Helen och 
Hulda anser inte att det måste vara nödvändigt med lärarlagsarbete vid tematisk undervisning 
men de tror alla att det är en stor fördel och att det berikar arbetet. 

Tematisk undervisning och högskolan

Att det har varit mer tematisk undervisning på högskolan tidigare när lärarutbildningen inte 
var så splittrad i olika institutioner är de flesta lärarna överens om. Lärarutbildningen hade sitt 
centrum kring pedagogik, didaktik och metodik och de flesta lärare som tillhörde 
lärarutbildningen arbetade inom dessa ämnen. Detta resulterade i att de kunde träffas oftare 
och ha ett större samarbete. Det var då inte så svårt att få till tematisk undervisning. Hans, 
Håkan, Hulda och Helen menar att sedan hösten 2007 då kursen Estetiska lärprocesser blev en 
del av det allmänna utbildningsområdet inom lärarprogrammet så har det i alla fall tillkommit 
tematiskt arbete i en kurs och att det är en början. I övrigt är de lite oense om i hur stor 
utsträckning den tematiska undervisningen ingår i lärarutbildningen. Men de är överens om att 
den tematiska undervisning som finns inte är väl förankrad. 

De delar uppfattningen om att tematisk undervisning borde ingå i lärarutbildningen då det är 
viktigt att använda alla människor i skolan inte bara lärarna, utan eleverna också. Hans tycker 
inte att skolan har förändrats vad gäller kunskapsinhämtning på mycket länge och tror att 
tematisk undervisning skulle kunna ändra på detta. Hulda tycker också att det borde ingå
eftersom de som kommer till lärarutbildningen idag inte har någon egen erfarenhet av 
tematisk undervisning. ”Man gör skolan så som man själv har varit med om den oftast!”  
Därför anser hon att det är viktigt att man får erfarenheten på lärarutbildningen. 

Skolan och tematisk undervisning

Intervjupersonerna tror inte att det är så vanligt med tematisk undervisning i skolorna idag. 
Men de alla är eniga om att det är berikande med tematisk undervisning och att det borde 
användas i större utsträckning. Hanna tror att orsaken till att man inte arbetar tematiskt i större 
utsträckning ute i skolorna beror på att man ofta organiserar undervisning på ett traditionellt 
sätt. Hon menar att utvecklingen går sakta. ”Det är nog så att det fortfarande saknas en riktig 
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övertygelse om att detta är ett bra sätt att organisera undervisningen på”. De flesta lärarna 
nämner att man som lärare inte har någon erfarenhet av tematisk undervisning för att man inte 
har träffat på det i lärarutbildningen, det måste börja med lärarutbildningen för att det ska 
fungera. Två av de intervjuade tror att det har med pedagogers osäkerhet och ett ökat krav på 
måluppfyllelse att göra. Tiden nämns som en orsak då lärare har mycket att göra och inte har 
tid till att fördjupa sig i saker även om man skulle vilja. Intervjupersonerna är alla överens om 
att om man har erfarenhet av tematisk undervisning i någon form, om man själv har sett att 
det fungerar och hur bra det är för eleverna så väljer man att använda det framför 
ämnesundervisning.

Val av tema

Vid valet av ett tema är det viktigt att man utgår ifrån något som är aktuellt för eleverna
nämner Hugo. De andra intervjuade anser att det inte spelar någon roll vad man har för tema 
men att det är bra om temat är brett så att man kan få möjligheter till många ingångspunkter. 

Didaktiska svårigheter

På frågan om de ser några didaktiska svårigheter med tematisk undervisning svarar Hans:
”Det kan jag verkligen inte göra, det är väl didaktik på hög nivå”. De andra lärarna kan bara 
se organisatoriska problem som t.ex. planering och miljö.

Skriftliga omdömen

Vad de anser om Sveriges skolminister Jan Björklunds förslag om att ge skriftliga omdömen i 
skolan från sju års ålder kommer att påverka valet av att som lärare arbeta tematiskt i 
framtiden menar Hanna att betygsättningen går emot förutsättningarna för tematisk 
undervisning. Hon anser att kravet på att sätta betyg påverkar hur man undervisar, 
undervisningssättet och faktiskt också innehållet. Hon tycker att kravet att sätta betyg 
formaliserar undervisningen och att man gör saker för att man känner sig tvingad. Hon har 
svårt att tro att betyg i tidig ålder kan ha en positiv effekt. Hugo tror också det och han tycker 
att skolministerns skolideal känns som 50-talets skola. De flesta av lärarna är överens om att 
skriftliga omdömen vid sju års ålder skulle kunna påverka lärarna att arbeta mer 
ämnesinriktat.

Resultat av intervjuer med högskollärare
Högskollärarna är överens om att skolans tradition, utveckling och organisatoriska problem så 
som t.ex. tidsbrist, planeringssvårigheter och samarbetssvårigheter, (liksom lärarna i år 1-7)
kan vara en bidragande faktor till varför tematisk undervisning inte används i större 
utsträckning i skolorna. Till skillnad från lärarna i år 1-7 kan högskollärarna ge exempel på 
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fler faktorer. Att tematisk undervisning kan försvåra betygsättningen av eleverna nämner 
några av de intervjuade. De menar också att regeringens förslag om skriftliga omdömen från 
första klass, om det skulle gå igenom, skulle kunna få en negativ påverkan på valet av 
tematisk undervisning framför ämnesundervisning. De intervjuade högskollärarna är även 
enade om att brister i lärarutbildningen leder till att nyblivna lärare står utan erfarenhet och 
kunskap om tematisk undervisning. Om man som student inte har erfarenhet av den tematiska 
undervisningen i någon form under lärarutbildningen försämrar de framtida chanserna att 
använda tematisk undervisning i praktiken. 

Samtliga högskolelärare är överens om att det finns stora vinster med tematisk undervisning, 
främst i form av att stimulera helhetstänkande och nyfikenhet hos eleverna. Tematisk 
undervisning kan också öka samarbetsförmågan och ta tillvara alla elevers unika kompetens. 

Högskolelärarna är dock tveksamma till om tematisk undervisning passar alla. Eventuellt kan 
det vara så att vissa känner sig åsidosatta och att vissa kan passera utan tillräckliga 
ämneskunskaper. Vissa elever kan kanske också känna sig förvirrade inför ett så fritt 
arbetssätt som tematisk undervisning innebär. Det kan också vara svårt att på ett rättvist sätt 
betygsätta eleverna. Men de är eniga med Hans om att tematisk undervisning skulle kunna 
vara ett sätt att ändra på kunskapsinnehållet i dagens skola som de anser står stilla i jämförelse 
med hur fort samhället framskrider. Detta skulle vara till stor fördel för elever idag. 
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Diskussion
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om tematiskt arbete utifrån resultatet av våra 
intervjuer, samt de referenser som vi valt att lyfta fram.

Genomförandet av intervjustudierna - metoddiskussion
När vi gjorde våra intervjuer med lärare i år 1-7 så var det vissa av intervjupersonerna som 
pratade mer och verkade bekväma i situationen, vilket förmodligen bidrog till att vi fick mer 
information från vissa intervjupersoner. Detta kan bero på att dessa personer hade avsatt 
mycket tid för detta och kanske också var införstådda med arbetssättet. Två av personerna 
intog någon gång under intervjun en slags försvarsställning mot frågorna vi ställde och det vi 
pratade om trots att vi från början var noggranna med att förklara att intervjun inte på något 
vis skulle vara negativt vinklad. Vi tror trots detta att vi har lyckats få rättvisande information, 
i den utsträckning intervju som metod tillåter detta. En person uppfattade vi som mycket
nervös vilket påverkade intervjun på det sätt att hon var ganska kort i sina svar men vi fick 
svar på våra frågor även om de var kortfattade. I intervjuerna med högskollärarna kunde vi 
inte lägga märke till något som eventuellt kunde störa. De verkade alla mycket förberedda, 
ingen verkade stressad eller nervös och de var alla insatta i området tematisk undervisning. 

Våra funderingar kring tematisk undervisning
När vi började med det här examensarbetet var vår åsikt att tematisk undervisning var något 
som var bra för alla, både lärare och elever och att det inte behövde vara så svårt att ta till sig 
denna undervisningsmetod. Att som ensam lärare genomföra tematisk undervisning i sin egen 
klass oberoende av hur resten av skolan arbetade, uppfattade vi inte som något problem. När 
vi tittade på filmen En skola för framtiden (Utbildningsradion AB 1995) så blev vi otroligt 
inspirerade av den tematiska undervisningen de utförde på Bifrostskolan i Danmark. I filmen 
får man se hur undervisningen formas efter elevernas önskemål, inga läroböcker eller vanliga 
läromedel förekommer och de bedriver undervisningen utan dörrar och bänkar och får den 
ändå att fungera. All undervisning kretsar kring kulturella teman. Exempelvis gjorde man ett 
helt terminsarbete efter boken Spelkortsmysteriet av Jostein Gaarder. Under detta arbete fick 
man in alla ämnen vilket var otroligt fascinerande att se. I matematiken studerade de fisk, 
dissekerade den, mätte dess olika delar och räknade alla benen efter ett avsnitt i boken om 
guldfiskar. Eleverna lärde sig att tänka kreativt och ta eget ansvar, de gjorde en egen planering 
över sitt arbete, vad de vill göra, varför, hur, vilka redskap, ensam eller i grupp, vilka böcker, 
tid och de klarade detta utan problem. Genomgående var att eleverna verkade engagerade i sitt 
eget lärande samtidigt som de var nyfikna och villiga att utforska. Ämnesundervisning kan 
uppfattas som lite uppstyckad och tråkig i jämförelse. 

Efter att vi hade sett filmen En skola för framtiden undrade vi varför inte alla skolor arbetade 
på detta vis! Då det ju verkade vara så bra och meningsfullt för alla. I efterhand då vi hade 
gjort våra intervjuer med låg- och mellanstadielärarna upplevde vi att filmen var förskönande, 
den tog inte över huvud taget upp några problem som detta sätt att arbeta kunde medföra. Den 
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visade inte på att detta skulle vara något extra arbete för lärarna utan filmade bara när de glatt 
satt och klippte och klistrade för att göra ett helt eget undervisningsmaterial. Vår uppfattning 
var tidigare att detta arbetssätt var toppen, nu känns det inte riktigt äkta. Då vi började våra 
intervjuer var vi fortfarande väldigt positiva till det tematiska arbetssättet men under 
intervjuernas gång kände vi hur vi mer och mer blev påverkade av intervjupersonernas 
argument om svårigheten med detta arbetssätt. Våra intervjupersoner nämner flera gånger att 
detta arbetssätt kräver extra arbete från personalens sida och att det är ”tungjobbat” och ett 
”stort pussel” att få ihop. Efter våra intervjuer med högskollärare däremot ändrades vår 
uppfattning igen om den tematiska undervisningen, vi blev åter positivt inställda. Högskolans 
lärare var alla positiva till tematisk undervisning och hade alla erfarenhet av den på något vis. 
De var även otroligt kunniga inom området. Var det deras erfarenheter och kunnande som 
påverkade oss positivt? Hade lärarna i år 1-7 varit mer positiva om de hade haft mer kunskap 
och erfarenhet inom området? Hade de haft en annan åsikt om de praktiskt undervisat 
tematiskt?

Skolans utveckling
Författaren Nilssons (2007, s. 71-74) tankar om skolans utveckling, som vi har refererat till i 
bakgrundsavsnittet, uppfattade vi som en träffande verklighetsbeskrivning av många möjliga!
Han har rätt i att mycket har förändrats i dagens skola men inte undervisningens innehåll som 
fortfarande är densamma sedan långt tillbaka i tiden. Hur är det möjligt att man anser att 
mycket annat inom skolan måste ändras och moderniseras men inte undervisningsinnehållet? 
Samhället har ändrats otroligt mycket de senaste tjugo åren. Detta borde ge eleverna möjlighet 
till ett modernare undervisningsinnehåll som stämmer bättre överrens med den nutida skolans 
metoder och organisation. Detta påpekas även av intervjupersonen Hans som menar att 
kunskapsinnehållet i skolorna har stått still i utvecklingen och att den tematiska 
undervisningen skulle kunna vara ett sätt att ändra på detta.

Erfarenhet
Forskningen som har gjorts i Norge och som vi har tagit med i litteraturbakgrunden visar att 
många av de personer som intervjuades tycker att tematiskt arbete och elevaktivt arbetssätt 
skulle vara bra för eleverna. Men de kände att de visste för lite om hur man genomförde ett 
sådant arbete. I våra intervjuer med högskollärarna nämnde många bristande erfarenhet som 
en orsak till varför de tror att den tematiska undervisningen inte används i större utsträckning. 
Pedagogen känner osäkerhet när man inte har någon egen erfarenhet eller har sett någon 
annan arbeta på detta vis, anser Hanna. Hans och Hanna menar också att denna kunskap borde 
förmedlas på lärarutbildningen.

Fördelar och nackdelar med tematisk undervisning
Abildtrup Johansen et al. (1997, s.139) menar att barns dialog uppstår spontant under 
samarbete och att den tematiska undervisningen ger större utrymme för diskussioner. Detta 
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uttryckte Hulda under intervjun då hon nämnde att det är positivt då den tematiska 
undervisningen leder till samarbete och diskussion. Hon menar också att det ger eleverna 
något gemensamt att prata om och att de genom detta lär av varandra. Nilsson (2007, s.30) 
anser att den tematiska undervisningen ger eleverna sammanhang som är meningsfull för 
eleverna. Hugo och Hulda delar uppfattning med Nilsson då de menar att då teman fokuserar 
på helheten skapas sammanhang. Rosenqvist (2006, s.59) menar att elever inspireras av 
varandra och att pedagogerna lär sig saker av eleverna. Detta är de flesta av högskollärarna 
överens om, man lär av varandra eftersom alla har olika erfarenheter och kompetens och detta 
tar man tillvara på i den tematiska undervisningen. 

Abildtrup Johansen et al. (1997, s.144) menar att man som lärare kan bli rädd för att förlora 
det särskilda ämnets kunskaper vid ämnesintegrering. Detta påpekar även Hulda då hon menar 
att det kan vara svårt när ämnesgränserna suddas ut och man behöver fördjupa sig inom ett 
visst område i något ämne. Hon menar vidare att detta ändå har med pedagogens upplägg av 
undervisningen att göra. Vi håller med om att det är upp till pedagogen att lägga upp
undervisningen så att alla ämnen inkluderas. Enligt oss handlar detta mer om en bristande 
kunskap i planering än om ett problem i den tematiska undervisningen. När vi intervjuade 
Tord så berättade han att han hade egna barn som gått i skolor där man arbetade tematiskt och 
han tyckte att de missade mycket viktiga saker som t.ex. nyheter och politik. Han menade att 
detta var en nackdel med att ha större teman. Även detta anser vi kan bero på att läraren i 
fråga inte såg till att få med dessa moment i undervisningen. Rosenqvist (2006, s.57) tar upp 
att det kräver mycket tid till planering vid tematisk undervisning. Denna åsikt hade även 
lärarna i år 1-7. Däremot menar högskollärarna att det bara är till en början det kan krävas mer 
tid men när arbetet är igång blir det istället en tidsvinst. 

Nilsson (2007, s.30) menar att tematisk undervisning kan bli ett problem för de elever som 
inte uppfattar temat som meningsfullt. Detta tog Hulda upp som en nackdel under intervjun. 
Hon menar att om en elev uppfattar ett tema som tråkigt kan det bli jobbigt då det är temat 
undervisningen bygger på.  Om en elev uppfattar temat som tråkigt är vår åsikt att läraren 
själv får svårt att se möjligheterna till olika fördjupningspunkter. Därmed får läraren svårt att 
förmedla detta och skapa inspiration hos eleverna. Enligt oss finns det alltid vägar att nå alla 
elever med ett tema, vilket vi upplever vara den största fördelen med denna arbetsmetod.
Tematisk undervisning bjuder på många fördjupningspunkter där alla kan hitta något av 
intresse. 

Ämnesundervisning
En faktor som hindrar lärare från att använda tematisk undervisning är lärares 
tjänstgöringsvillkor. Lärarna anställs inom vissa ämnen, de anställs inte inom alla ämnen. När 
man går lärarutbildningen blir man utbildad inom ämnen. Vi som skriver detta arbete t.ex. har 
utbildning i ämnena Svenska och engelska i skolans tidigare år. Detta försvårar naturligtvis 
utsikterna att som ensam lärare kunna arbeta mer ämnesintegrerat. 
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En annan sak som försvårar användandet av tematisk undervisning är betygssättningen. 
Hanna anser att det kan vara svårt att betygsätta med traditionella betyg vid tematisk 
undervisning, detta styrker Nilsson (2007, s.30). Därför kan det bli problem då Sveriges 
skolminister Jan Björklund föreslår att skriftliga omdömen ska ges från sjuårsålder i alla 
skolor från och med hösten 2008. Detta kan försvåra den tematiska undervisningen och 
påverka att lärare i framtiden väljer att använda den. Vidare säger skolministern i 
presskonferensen, den 15 januari 2008, att ”Sverige måste lämna flumskolan bakom sig 
genom ökat fokus på kunskapsresultat där man mäter vad eleverna lär sig”. (Jällhage, 2008)
När vi intervjuade Hugo höll han inte alls med skolministern om detta. Han sade: ”Som jag 
ser det så, i flumskolan kan man utveckla många kreativa sidor”. Vi håller absolut med Hugo
om detta då de kreativa delarna i undervisningen har sådan stor betydelse för elevernas 
inlärning och utveckling. Men vi kan också se svårigheterna med betygsättningen då det inte 
blir lika tydligt var de olika ämnesgränserna finns. Vi tror att detta problem kan lösas genom 
att få erfarenhet om den tematiska undervisningsformen. Efter kan det bli lättare att skilja 
ämnena åt vid betygsättning. Det är alltid svårt med ett nytt arbetssätt i början. 

På frågan om hur man uppnår målen om ämnesintegrering som det står om i Lpo 94 svarade 
de intervjuade låg- och mellanstadielärarna att de upplever att de kan nå dessa mål genom 
mindre teman och att integrera vissa ämnen. Vi däremot håller med Hugo som säger att det är 
bättre med längre teman då eleverna får ett bättre sammanhang i undervisningen.

Avslutande reflektion
Vi har försökt att kritiskt och noggrant granska varför lärare väljer, eller inte väljer, tematisk 
undervisning som en undervisningsmetod, samt metodens för och nackdelar. Vi tror att denna 
metod är utvecklande om man vet hur man tillämpar den så att man får ihop helheten och alla 
dess pusselbitar. Utifrån den information vi tagit del av, genom intervju och litteratur, vågar vi 
påstå att det finns lärare som lyckas se till att eleverna uppnår kunskapsmålen i alla ämnen 
och samtidigt få med sig varje enskilt ämne i detta tema. Det finns också svårigheter som inte 
enskilda lärare alltid kan handskas med och problem som inte enskilda lärare kan lösa. Men 
poängen med tematisk undervisning är ju att en enskild lärare aldrig är ensam utan alltid 
jobbar i team.

Mycket av det som händer i skolan utgår från lärarna snarare än från eleverna. Många lärare 
kan i huvudsak bara ett ämne och det kan då vara svårt att integrera andra ämnen. Vissa lärare 
kanske inte har tid eller vilja att utveckla ett tematiskt arbete. Tradition skapar också en 
tröghet i skola som gör det svårt att få igenom omfattande förändringsprojekt, även om 
idéerna och intresse på många skolor finns. 
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Bilaga 1

Intervjuschema låg- och mellanstadielärare

 Vad har du för utbildning?, Hur ser din lärarutbildning ut? 

 Varför har du valt att inte arbeta tematiskt?

 Vilka tror du är de allmänna orsakerna till att man som lärare inte väljer tematisk 
undervisning?

 I Lpo 94 står det: 

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och

- möjlighet att arbeta ämnesövergripande” 

Hur gör du för att nå dessa mål?
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Bilaga 2

Intervjuschema högskollärare

 Vilka ämnen undervisar du i här på högskolan?

 Hur ser dina tidigare erfarenheter av undervisning ut?

 Har du någon erfarenhet av tematisk undervisning från din egen skoltid?

 Vilka erfarenheter har du som lärare på högskolan av tematisk undervisning? 
(Skolan?)

 Har du som lärare själv använt dig av tematisk undervisning?

 Vad är tematisk undervisning för dig? Hur skulle du beskriva tematisk undervisning?

 Vilka svagheter kan du se med tematisk undervisning? Vilka styrkor?

 Vad är din syn på lärarlagsarbete?

 Anser du att det krävs lärarlagsarbete för att den tematiska undervisningen ska vara 
genomförbar?

 Uppfattar du att tematisk undervisning ingår i lärarprogrammet här på högskolan i 
Gävle? I så fall hur och var? 

 Vilken är din syn på tematisk undervisning i skolan? Tror du att det är vanligt med 
tematisk undervisning ute i skolorna? 

 Enligt våra egna erfarenheter ingår inte tematisk undervisning i lärarutbildningen i 
någon större utsträckning, varför tror du att tematisk undervisning inte ingår i 
lärarutbildningen i Gävle? (Vi valde själva att gå en kurs om tematiskt arbete här på 
högskolan men det var en fristående kurs som alltså inte ingick i lärarprogrammet). 

 Vilka fördelar och nackdelar kan du se med tematisk undervisning för elever? 

 Tycker du att tematisk undervisning ska ingå i lärarutbildningen? I så fall varför? Om 
inte, varför?

 Om elever lär lättare och bättre om det finns sammanhang i undervisningen vilket den 
tematiska undervisningen bygger på, varför tror du att man ändå inte använder den 
undervisningsmetoden i större utsträckning?

 Tror du att vissa teman är bättre än andra att arbeta inom? I så fall, kan du ge några 
exempel?
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 Kan du se några didaktiska svårigheter med tematisk undervisning?

 Varför tror du att man som lärare väljer tematiskundervisning framför 
ämnesundervisning?

 Sveriges skolminister Jan Björklund uttalade sig på presskonferensen den 15 januari 
om förslaget om att skriftliga omdömen ska ges till sjuåringar i alla skolor från och 
med hösten 2008. Han menar att detta ska hjälpa eleverna att nå målen som står i 
kursplanerna och läroplanen. I pressmeddelandet går att läsa att de skriftliga 
omdömena ”ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne 
utformade efter läroplan och kursplan”. Tror du att detta kan komma att påverka valet 
av att som lärare arbeta tematiskt i framtiden?

 Tror du att det är lättare att motivera eleverna genom att använda tematisk 
undervisning?
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Bilaga 3

Intervjuschema provintervju

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 I vilket år undervisar du?  

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola?

 När kom du i kontakt med det tematiska arbetssättet? 

Hur kom du i kontakt med detta arbetssätt? 
Tyckte du att det verkade bra på en gång?
Vad var det som tilltalade dig?
När arbetade du på detta sätt första gången?
Hur kändes det? 

 Hur länge har ni arbetat tematiskt på den här skolan? 

Hur kom det sig att man började med detta?

 Hur kan en vanlig skoldag se ut?

Har man några speciella rutiner?
Jobbar eleverna klassvis eller integrerat?
Vad använder ni för läromedel/material?

 Tycker du att man kan uppfylla kunskapsmålen hos eleverna genom att arbeta 
tematiskt? 

 Vad tycker du är bättre/sämre med detta sätt att arbeta om du jämför det med 
det traditionella arbetssättet? 

Tycker du att barnens attityd och inställning skiljer sig om du jämför detta arbetssätt med det 
traditionella?
Tycker du att detta arbetssätt ger dig som lärare större möjlighet att tillgodose alla elevers 
behov?
Tror du att eleverna blir mindre rastlösa av detta sätt att arbeta?  
Blir det någon skillnad på elevens sociala utveckling?
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 Kan du nämna några olika exempel på teman som ni har arbetat med på den här 
skolan?

Under hur lång tid arbetar man med ett och samma tema? 
Vem bestämmer vilket tema man ska arbeta med?
Hur går man vidare med temat när det är bestämt?

 Hur går planeringen till?

Kräver det mer ansvar från elevernas sida att arbeta på detta sätt?
Kräver det mer av lärarna att arbeta på detta sätt?
Vilka är de viktigaste punkterna man ska tänka på som lärare vid planering, genomförande, 
och utvärdering? 


