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Sammanfattning 
 
Tematiskt arbete är ett allt mer populärt arbetssätt i dagen skolor. Det är en friare 
undervisningsmetod som kräver mer arbete av pedagoger och elever. Vissa elever kan dock få 
svårt att uppnå målen i läroplanerna då de kan ha svårigheter att planera och strukturera 
arbetet i skolan på egen hand och därmed inte klarar av det friare arbetssättet. Syftet med 
studien var att utifrån några pedagogers tankar och erfarenheter urskilja, beskriva och förstå 
det tematiska arbetet i grundskolans tidigare år samt undersöka hur elever i behov av särskilt 
stöd påverkas av detta. Genom metoden kvalitativa intervjuer som var semi-strukturerade 
intervjuades åtta pedagoger i grundskolans tidigare år utifrån en intervjuguide. Resultatet 
visar att tematiskt arbete kan vara ämnesintegrerat eller ämnesbundet. Kunskap kan med 
fördel förmedlas i ett sammanhang för att lärandet ska upplevas som meningsfullt och lustfyllt 
för alla elever. Vidare visar det att det finns många anpassningar som pedagoger kan göra för 
att elever i behov av särskilt stöd ska kunna delta. Två betydelsefulla anpassningar ligger i 
miljön och i gruppindelningen. Viktiga slutsatser i studien är att alla elever klarar av det 
tematiska arbetet om det finns en tydlig struktur samt att arbetsmetoden motiverar och 
inspirerar dem att vilja lära sig och inhämta ny kunskap.   
 
 
 
Nyckelord: tematiskt arbete, elever i behov av särskilt stöd, ämnesintegrering, lärande.  
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1. Inledning 
 
 
Under en kurs på Högskolan i Gävle genomförde vi ett tematiskt arbete i en förskoleklass. En 
slutsats utifrån det arbetet var att elever i behov av särskilt stöd fick svårigheter att delta på 
grund av att arbetet var för fritt. Även media belyser det som ett problem i dagens skola 
genom att konstatera att skolans allt friare arbetssätt främjar många elever, samtidigt som det 
kan vara en förklaring till varför de som inte har verktygen att planera, strukturera och 
genomföra uppgifterna får svårt att utföra skolarbetet. Om skolan inte klarar av att anpassa 
verksamheten efter alla individer kommer vissa att falla ur ramen och inte få de viktiga 
verktygen som behövs för att fungera i samhället (Bondestam, Langenkrans & Winblad, 
2000).  
  
Det finns många åsikter om vad tematiskt arbete kan vara och hur det kan utformas. En lektor 
i didaktik säger att utmärkande för det arbetssättet är att olika ämnen integreras till en helhet, 
lärande ska övas i ett sammanhang så att elever kan koppla det till sin egen vardagserfarenhet 
(Nilsson, 2007). Två kända forskare hävdar att med temaarbete avses en fördjupning inom ett 
visst område, antingen ämnesbundet eller ämnesintegrerat och det gör att eleven till viss del 
kan vara med och bestämma vad de vill göra inom det specifika området (Arfwedson & 
Arfwedson, 1983). Carlgren och Marton (2000) skriver att inget arbetssätt i skolan är fel, 
huvudsaken är att eleven i slutändan har lärt sig något och det viktigaste är att de är 
intresserade av att lära sig samt att de förstår varför de ska göra det. Det skapar motivation 
hos individen (a.a.). I både läroplanen för förskolan och grundskolan finns det riktlinjer som 
stödjer tematiskt arbete (Utbildningsdepartementet, 1994; 1998). 
 
Bondestam m.fl. (2000) påpekar att skolan vill sträva efter att inte särskilja elever samtidigt 
som det betonas att fritt arbete är allt mer populärt i grundskolan vilket enligt dem leder till att 
fler hamnar utanför. På grund av detta anser vi att en studie kring vad tematiskt arbete innebär 
samt hur det fungerar för elever i behov av särskilt stöd är relevant för att undersöka om 
fördomarna är bekräftade.  
 

1.1. Syfte 
Med vår studie vill vi utifrån några pedagogers tankar och erfarenheter urskilja, beskriva och 
förstå det tematiska arbetet i grundskolans tidigare år samt undersöka hur elever i behov av 
särskilt stöd påverkas av detta arbetssätt. 

1.2. Frågeställning 
Vad kännetecknar tematiskt arbetssätt? 
Hur ser synen på lärande ut inom det tematiska arbetet?  
Vilka svårigheter eller möjligheter uppstår i det tematiska arbetet för elever i behov av särskilt 
stöd?  
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2. Bakgrund 
 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning för att tydliggöra och urskilja vad tematisk 
undervisning är genom att det ställs i kontrast till den traditionella undervisningen. För att 
skapa en förståelse belyses även elever i behov av särskilt stöd. Till att börja med ges en 
historisk återblick av några kända pedagoger och filosofer vars tankar och idéer stöder det 
tematiska arbetssättet. För att kunna förstå och beskriva en pedagogisk undervisningsmetod 
anser Lindqvist (1989) att det är viktigt att veta dess ursprung. Även olika definitioner av 
kunskap och lärande kommer att belysas.  
 

2.1. Kunskapssynen bakom tematiskt arbete 
Johann Amos Comenius (1592-1670) var en framstående pedagogisk teoretiker som ansåg att 
det var viktigt att eleverna var motiverade genom att pedagogen skulle utgå från elevens 
intressen och inte tvinga dem att göra vissa saker. Eleverna skulle inte undervisas individuellt 
utan i grupp och samarbete med varandra var viktigt för att utvecklas. Eftersom alla elever var 
olika individer krävdes det att undervisningen anpassades efter det och det var pedagogens 
uppgift att handleda eleven så den kunde tillägna sig kunskap i sin egen takt. Både arbetet och 
leken var viktig för att eleverna skulle kunna utvecklas och för att undersöka sin omgivning 
skulle de få möjlighet att använda flera sinnen, genom att arbeta praktiskt. Aktiviteterna skulle 
ske både inomhus och utomhus för att eleverna skulle få olika upplevelser och det var viktigt 
att miljön runt omkring dem var stimulerande (Karlholm & Sevón, 1990). 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) var en pedagog som ansåg att det var viktigt att eleverna rörde 
på sig och fick arbeta med meningsfulla aktiviteter för att de skulle utvecklas. De skulle få 
använda alla sina sinnen genom att uttrycka sig i bild, form och genom att använda sig av 
olika byggmaterial som hjälpmedel. Ett arbetssätt som Fröbels pedagogik förespråkade var 
det som kallades arbetsmedelpunkt. Då arbetade eleverna med ett område som pågick under 
en viss tid och de fick då möjlighet att få en djupare förståelse och ett större sammanhang. I 
början av varje område skulle de göra ett studiebesök som hade med ämnet att göra (Karlholm 
& Sevón, 1990).     
 
Johan Dewey (1859-1952) var en filosof inom pedagogiken som ansåg att det var viktigt att 
anpassa undervisningen efter den enskilda eleven. Han startade upp skolor där eleverna skulle 
få arbeta både teoretiskt och praktiskt och förespråkade att de hade intresse för att samtala och 
kommunicera, undersöka, tillverka och arbeta skapande. Genom att arbeta praktiskt fick de 
möjlighet att lösa olika problem som uppstod och utvecklade då ett självständigt tänkande. 
Dewey ansåg att undervisningen skulle integreras så att eleverna kunde se ett sammanhang 
mellan ämnena. Miljön skulle vara uppbyggd så att eleverna fick en förståelse för samhället, 
det fick de genom att det fanns flera olika verkstäder där de kunde arbeta praktiskt. Samarbete 
var viktigt för att stimulera varandra, men även individuellt med hjälp av pedagogen (Dewey, 
1980). Det var pedagogens uppgift att stimulera eleverna så de fick lust att lära sig och det 
skulle den göra genom att lyssna på deras tankar och åsikter och planera undervisningen efter 
det. Dewey ansåg att pedagogen måste upptäcka vilka orsakerna var till eleverna i behov av 
särskilt stöd fanns och anpassa undervisningen efter det. Oftast var det brister i planeringen 
som gjorde att vissa inte klarade av skolan och eleverna behövde istället en väl genomtänkt 
planering som inte medförde alltför fritt arbete (Dewey, 2004). 

 2



 
Arfwedson och Arfwedson (1983) skriver även de om Deweys problemmetod och att den 
kritiserades för att det krävdes så mycket av pedagogen när den måste lyckas anpassa det fria 
arbetssättet efter alla elever samt lyckas få en bra stämning i gruppen. En lärjunge till Dewey 
utvecklade problemmetoden och gjorde den lättare att använda sig av, den kallades då 
projektmetod och innebar att ett projekt bestämdes och sedan anpassades de olika ämnena 
efter det.  
 
Barnstugeutredningen tillsattes 1968 för att arbetssättet och innehållet i lekskolan och 
daghemmet skulle länkas samman. Nu blev det en deltidsförskola och en heltidsförskola 
(Karlholm & Sevón, 1990) som påminde om Deweys pedagogiska tankar och idéer (Dewey, 
1980). De arbetade efter tre olika sätt, nämligen system, aktivitetsområden och 
aktivitetsstationer. Med system menades att förskolan skulle arbeta sammanhängande med 
hela arbetssättet för att eleverna då förstod att det fanns olika samband mellan all kunskap de 
lärde sig. Miljön på förskolan delades in i aktivitetsområden för olika sysselsättningar där 
eleverna kan ta del av varandras kunskaper. I aktivitetsstationerna skulle materialet delas upp 
beroende på syftet på de olika stationerna och det skulle vara synligt så eleverna själva kunde 
undersöka på eget hand. Exempelvis kunde de syssla med bild och form och då behövdes 
penslar, färg och papper där. Anledningen till detta var att det blev en organiserad miljö som 
inbjöd till varierande och stimulerande verksamhet. Pedagogerna skulle vara en förebild och 
inte komma med svaren utan eleverna skulle själva söka kunskapen genom bland annat leken. 
Det gjorde att många pedagoger helt tog avstånd från att styra verksamheten och det ledde till 
att det inte blev någon struktur i den pedagogiska verksamheten (Karlholm & Sevón, 1990).  
Både Karlholm och Sevón (1990) och Lindqvist (1989) tar upp att 1987 hade socialstyrelsen 
sammanställt ett pedagogiskt program för förskolan som skulle vara ramen för ett nytt 
arbetssätt i förskolan, det för att göra något åt den ostrukturerade pedagogiken. Det nya 
programmet innebar att det skulle finnas ett grupporienterat arbetssätt som skulle organiseras 
genom att binda ihop ämnesinnehåll och arbetssätt utifrån barns utveckling. 1987 bestämde 
socialstyrelsen att temaarbete skulle vara det centrala arbetssättet i förskolan (Lindqvist, 
1989). 
 

2.2. Kunskap och lärande 
I en utredning som behandlar bildning och kunskap konstateras det att skolan har som uppgift 
att förmedla kunskap genom att behandla begrepp och strukturer från olika ämnesområden. 
Det ska göras så att eleverna kan använda det som verktyg i andra sammanhang och inte bara 
inom det område där de erövrar kunskaperna (SOU 1992:94). Carlgren (1999) bekräftar att 
kunskaper som förvärvats i skolan ska kunna användas i olika sammanhang och inte bara i 
relation till den aktuella miljön som eleven befinner sig i. I SOU 1992:94 fastställs att 
elevernas kunskapsinhämtning beror på miljön och hur verksamheten är upplagd. Nilsson 
(2007) observerade under ett antal år flera olika undervisningsmönster för att avgöra när 
elever tar till sig kunskap. Han kom fram till att när eleverna kunde knyta an sina egna 
erfarenheter och sin egen kunskap ökade deras intresse och de blev mer engagerade och 
aktiva i sin kunskapsinhämtning. När eleverna inte såg sambandet mellan vad de gjorde och 
hur de skulle ha nytta av det de gjorde brast intresset för att arbeta vidare (a.a.). 
 
Elever har enligt Lpo 94 rätt att nå kunskapsmålen på olika sätt. Det står att undervisning i 
skolan inte får utformas lika för alla utan ska anpassas efter individen. Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (Utbildningsdepartementet, 
1994). Det är viktigt att fånga eleverna där de är i sin utveckling och lyssna på deras åsikter, 
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kunskaper och färdigheter. Det är de som ska stå i centrum och inte pedagogen, utan den ska 
vara någon att utbyta åsikter med. Den ska veta vart eleverna befinner sig just då för att kunna 
anpassa undervisningen efter varje individ (Abildrup Johansen, Rathe & Rathe, 1997). 
 
Tal, Krajcik och Blumenfeld (2006) presenterar i sin studie hur undervisning kan läggas upp 
för att främja elevers lärande:  
 

• Eleverna ska få lösa problem som är intressanta för dem samtidigt som de ska få 
reflektera över sina erfarenheter.  

• Eleverna ska vara med och planera upplägget på undervisningen.  
• Eleverna måste bli medvetna om att alla är individer och tar åt sig kunskap på olika 

sätt.  
• Eleverna ska få arbeta praktiskt genom att experimentera och konstruera olika saker.  
• Eleverna ska arbeta i heterogena grupper för att lära sig samarbeta med alla. 

 
Nilsson och Eklund (2006) bekräftar Tal m.fl. (2006) ena resonemang och anser att det är 
viktigt att använda sig av ett innehåll i undervisningen som eleverna anser vara så intressant 
och meningsfullt att de inte vill avbryta och börja syssla med annat.  
 
Det Tal m.fl. (2006) skriver om att eleverna ska få delta i planeringen styrks av Lpo 94 där det 
står: ”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar” (Utbildningsdepartementet, 1994, s.7).  
 
Precis som Tal m.fl. (2006) hävdar Williams (2006) att det är viktigt med samarbete. Förr var 
det den vuxne som hade kunskapen och förde den vidare till eleverna. Idag har forskning visat 
att det är viktigt att eleverna får samarbeta med både andra elever och vuxna. Då lär de sig att 
reflektera över vad de lärt sig. När eleverna får samspela och påverka varandra blir de 
medvetna om sitt eget lärande och utvecklar då sitt självförtroende samtidigt som de lär sig att 
samarbeta. Williams och Sheridan (2006) tar upp att samarbete mellan eleverna höjer kvalitén 
i undervisningen eftersom de lär av varandra och kommer att använda mer utmanande 
metoder när de ska lösa problemen. Genom det får eleverna chans att byta erfarenheter och 
lära sig nya sätt att tänka på.  
 
Både teoretisk och praktisk undervisning ska varvas i skolan så eleverna lär sig att reflektera 
över sina praktiska erfarenheter och utvecklar förmågan till sitt eget tänkande och 
reflekterande (SOU 1992:94). För att de ska ta till sig kunskap är det viktigt att de får resonera 
och argumentera både skriftligt och muntligt men även med andra uttryckssätt som musik, 
rörelse, bild och drama. Alla delar inom skolan bör ske integrerat med varandra för att 
samverka tillsammans och på så vis hjälpa eleverna att se ett sammanhang (a.a.).  
 

2.3. Tematisk undervisning och traditionell undervisning i skolan 
 

2.3.1. Styrdokument 
När den svenska grundskolan fick sin första läroplan, Lgr62, var den pedagogiska 
grundtanken att arbete skulle präglas av MAKIS som stod för motivation, aktivitet, 
konkretion, individualisering och samarbete. När nästkommande läroplan Lgr69 kom skulle 
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lärarna inspirera eleverna att arbeta ämnesövergripande (Hartman, 2005). Lgr 80 var den 
läroplan som i stor utsträckning rekommenderade temastudier och den betonade vikten av 
helhet, kommunikation och gemenskap. Temastudier var ”/…/fördjupningsuppgifter som 
läraren och elever väljer att utföra inom de obligatoriska ämnenas ram”(Skolöverstyrelsen, 
1980, s35). Målet med det var att eleverna på egen hand skulle få ta ansvar och planera en 
större arbetsuppgift (a.a.). 
 
Dagens grundskola ses som ämnescentrerad och med det menas att undervisningen är indelad 
i olika ämnen. Vidare står det att skolverksamheten är utmärkande för att ämnena bestäms och 
delas in av ansvariga pedagoger istället för eleverna själva. Ställs det till den barncentrerade 
pedagogiken i förskolan där barnet själv får välja innehåll och uttrycksformer syns det att 
förskolan och grundskolan har olika syn på kunskap och lärande (Skolverket, 1998). I SOU 
1992:94 kan vi hämta stöd för det tematiska arbetet i grundskolan. Idag har skolan som 
uppgift att förmedla kunskap i ett sammanhang. Elever måste lära sig begrepp och strukturer 
från olika ämnesområden på ett sätt så att det kan användas som verktyg i andra sammanhang. 
Enligt Lpfö 98, är det förskolans uppdrag att se till att barns lärande är varierat samt att det är 
sammanhängande så att det finns en helhet i arbetet. Vidare står det: ”/…/ med ett tematiskt 
arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s10). 
 
Arfwedson och Arfwedsson (2002) säger att läroplanen måste baseras på elevernas intressen 
och behov och därför måste den innehålla mer praktiska och utforskande metoder (a.a.). 
Enligt Lpo 94 har elever rätt att nå kunskapsmålen på olika sätt men det finns inga 
instruktioner hur upplägget av undervisningen ska se ut samt hur den ska verkställas i 
praktiken (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I Lpo 94 står det att undervisning i 
skolan inte får utformas lika för alla. Det finns flera mål som stödjer det tematiskt arbetet. I 
läroplanen står det att varje elev efter genomgången grundskola ska: 
 

/…/ kunna utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 12) 

 
Det står även att: 
 

/…/ skolan skall sträva efter att varje elev ska utveckla nyfikenhet och lust att lära samt att 
de ska lära sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 11) 

 
För att nå de här målen finns det riktlinjer hur pedagoger kan arbeta. En är att de skall 
samverka med andra pedagoger i skolarbetet för att nå utbildningsmålen och organisera samt 
genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Ytterligare krav 
ställs på pedagogen då den skall ansvara för att eleverna får prova flera olika arbetssätt och 
arbetsformer genom att tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Det 
för att förbereda dem att bli delaktiga och ta ansvar vilket ställs som ett krav i ett demokratiskt 
samhälle (Utbildningsdepartementet, 1994).  
 

2.3.2. Att arbeta tematiskt 
Rosenfeld och Rosenfeld (2006) presenterar i sin forskning skillnaden mellan tematisk och 
traditionell undervisning ur några pedagogers perspektiv. Det är de som ska fungera som 
handledare och kunna bedöma elevernas projekt utifrån målen som ska uppnås i läroplanen 
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när de arbetar tematiskt. I den traditionella undervisningen är pedagogens roll att vara en 
kunskapskälla och undervisningen anpassas efter att lära sig ren fakta ur läroplanen och 
bedömningen sker med hjälp av tester. När eleverna genomför sina projekt inom det tematiska 
blir det ofta stökigt i klassrummet och det är svårare för pedagogen att bedöma studentens 
arbete (a.a.). 
 
Abildrup Johansen m.fl. (1997) diskuterar om skolans undervisning borde vara facklig eller 
tvärfacklig. Med facklig menas att varje ämne undervisas för sig, och med tvärfacklig menas 
att undervisningen delas in så att alla ämnen ryms under ett temaarbete. Imsen (1999) belyser 
ett liknande sätt att organisera undervisning, vilket är att arbeta ämnesövergripande eller efter 
ett problem som pedagoger och elever utforskar, det har fått namnet tema eller 
projektorienterad undervisning. I de här två sätten att organisera undervisning kan pedagogen 
på olika sätt plocka in flera ämnen under ett och samma tema eller problem. Motsatsen till det 
är en ämnesorienterad undervisning som innebär att pedagogerna undervisar i exempelvis 
svenska, samhällskunskap, naturkunskap och matematik var för sig, ämnena skiljs från 
varandra i så kallad traditionell undervisning. Nilsson (2007) förklarar tematisk undervisning 
som att olika ämnen integreras till en helhet. Undervisningen har sin utgångspunkt i elevers 
erfarenheter och vardag och sker utan traditionella läromedelsböcker (a.a.).  
 
Tematisk undervisning kan utföras på flera sätt samt ha olika syften. En metod är att arbetet 
med temat pågår på vissa bestämda dagar parallellt med andra pedagogiska aktiviteter. Det 
kan skilja vilka som bestämmer vilket tema som ska användas samt hur länge det ska pågå. 
(Nilsson & Eklund, 2006). Nilsson (2007) lyfter fram tre sätt att välja tema. Det ena sättet går 
ut på att det är den enskilda elevens intressen som ligger till grund för valet. Det är ett fritt val 
och resulterar i ett enskilt arbete. Vidare påpekas att det är ett uppskattat arbetssätt hos flera 
elever eftersom de känner en frihet att få arbeta helt i sin egen takt och bestämma ämne 
utifrån vad de själva vill lära sig mer om. Ett annat sätt att välja tema är ett mer demokratiskt 
sätt där elever och pedagoger tillsammans kommer överens om ett med utgångspunkt i 
styrdokumenten. Det väljs efter vilka behov och intressen gruppen har. Syftet med det här 
sättet att välja tema är att eleverna får möjligheter att få en förståelse för de andra i gruppen. 
Det sista sättet är att ha ett lärarstyrt val och då tar pedagogen hänsyn till elevernas ålder, 
intressen och relationer. Det är alltså pedagogen som bestämmer vad som är viktigt för 
klassen att lära sig. 
 

2.4. Positiva och negativa aspekter kring tematiskt arbete 
Arfwedson och Arfwedson (1983) hävdar att temaundervisning enklare kan individanpassas i 
förhållande till traditionell undervisning, eftersom när det arbetas med tema kan elevens 
intressen och behov vara en avgörande faktor för vilket tema som bestäms. Medan inom 
traditionell undervisning är det tempot som kan anpassas genom att eleverna får arbeta i sin 
egen takt men inom det specifika ämnet. Persson och Wiklund (2008) och Nilsson (2007) 
framhåller fler fördelar med att arbeta tematiskt i grundskolan. Då blir elevernas olikheter en 
tillgång, de tänker och handlar på olika sätt och det gör att de kan få ny förståelse i samarbetet 
med andra. Det tematiska arbetet handlar även om att få bättre självkänsla och hitta sig själv 
samt lära sig att samarbeta och ta åt sig av andras åsikter. Om temaarbetet genomsyrar hela 
verksamheten finns möjligheten att kunna fånga upp spontana situationer i till exempel leken. 
Det gör att många ämnen kan integreras i temat. Genom att det inte bara är på en bestämd tid i 
veckan har eleverna lättare att komma ihåg temat och förstå sammanhanget. Alla elever är 
olika individer och har därmed olika förutsättningar och därför måste deras unika egenskaper 
synliggöras för de andra, så att hela gruppen kan utvecklas tillsammans. För att lyckas är det 
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viktigt att arbeta med olika uttrycksformer och språk vilket kan bli möjligt vid tematisk 
undervisning. Precis som Persson och Wiklund (2008) och Nilsson (2007) presenterar Tal 
m.fl. (2006) i sin forskning kring tematiska studier vikten av att elever ska samarbeta med 
andra. De kom fram till att det tematiska arbetssättet uppmuntrar till samarbete.  
 
I en longitudinell studie genomförd av Massey och Burnard (2006) konstateras att temastudier 
visat sig vara effektivt för att öka elevers motivation samt förbättra förmågan att lösa problem. 
Studien genomfördes genom att observera och registrera framsteg och utveckling under så 
kallade ”project-hours”. Under ett läsår följdes elever i grundskolan som hade sociala, 
emotionella och beteendemässiga problem. En slutsats i studien var att elever i grundskolan 
behövde struktur från vuxna som ansvarade för att stödja deras lärandeprocess. Även om det 
är viktigt att ge dem stöd i olika lärandetekniker, behöver de erfarenheter av självstudier. En 
ytterligare slutsats var att till en början hade eleverna svårigheter att samarbeta med andra 
elever och pedagoger. Efter studiens gång lärde de sig att samarbeta bättre än tidigare med 
pedagogerna och sina klasskompisar. Nilsson och Eklund (2006) framhåller i sin rapport om 
tematiskt arbete att det är viktigt att integrera skolämnena med varandra och arbeta med dem 
under en längre tid. Det gör att eleverna ofta förstår sammanhanget och begriper varför de ska 
göra vissa saker samt att de slipper avbryta för att lektionen är slut och en annan ska börja. Då 
kan de istället koncentrera sig på uppgiften så länge som de behöver (a.a.). Även Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) rekommenderar att skolor sysslar med tematisk 
undervisning då det pågående temat användas i all undervisning för att dagen inte ska bli 
utsatt för en mängd avbrott när det är dags för ett nytt skolämne.  
 
Nilsson (2007) diskuterar svårigheter som pedagoger och elever kan stöta på under det 
tematiska arbetets gång. Bland annat kan det vara svårt att få alla ämnen att rymmas under 
samma tema, det blir inte ett problem i den traditionella undervisningen där varje ämne står 
för sig. Ansvariga pedagoger kan känna sig pressade eftersom de måste ha goda och breda 
ämneskunskaper. Då temat ofta är ett centralt beslut i en klass är det inte säkert att alla elever 
upplever undervisningen som meningsfull. Slutligen kan det vara svårt med betygssättningen 
eftersom traditionella ämnesbetygen ska tilldelas varje elev (a.a.) I en studie om tematiskt 
arbete kommer det fram att en pedagog som hade arbetat tematiskt i början ansåg att han inte 
hade någon erfarenhet av det och han tyckte att det inte gick att bedöma enligt läroplanen 
vilken kunskap eleverna hade förvärvat. Pedagogen hade ingen referensram och regler att utgå 
från när han skulle lägga upp undervisningen men efter att ha arbetat med det i några år insåg 
han att det visst fanns regler och ramar, bara att de såg annorlunda ut (Rosenfeld & Rosenfeld, 
2006).  
 

2.5. En undervisningsmetod i tematiskt arbete  

2.5.1. Bifrost 
Bifrostpedagogiken härstammar från en skola i Danmark som startades 1989. Pedagogiken 
bakom Bifrost syftar till att elever bör föra samman sitt förnuft och sina känslor, sin kunskap 
och fantasi. De som arbetet med Bifrostpedagogik talar om att elevernas arbete ska vara 
mångfärgat och intressant samt att det ska finnas en helhet i arbetet som går att bryta ner i små 
delar. Målet är att skapa klarsynta samhällsmedborgare som vågar och förstår betydelsen av 
samarbete, samtal och diskussion. Bifrostskolan har en undervisningsform som de kallar 
tvärfacklig. Det innebär att alla skolämnen integreras med varandra och ofta utgår ifrån några 
eller något av de estetiska ämnena bild och musik. En viktig förutsättning är att tiden inte styr 
undervisningen. Det ska inte finnas korta lektionspass och schemalagda aktiviteter utan det 
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ska finnas tid för eleverna att känna att de i lugn och ro kan fördjupa sin kunskap (Abildrup 
Johansen m.fl., 1997). 
 
Inom Bifrostpedagogiken har pedagogen ett viktigt jobb genom att pedagogen har kunskaper 
om tekniker och olika material som eleverna väljer att använda. De vuxna ska finnas till hands 
för eleverna för att de har ”auktoritativa erfarenheter” och det är upp till pedagogerna att 
hjälpa dem att hitta nya infallsvinklar och nya arbetsmetoder. Det talas ofta om att det är 
viktigt att pedagogerna har kompetenser som att de är spontana, har en förmåga att berätta 
saker på ett fantasifullt sätt och att de brinner för sitt yrke samt känner sig trygga i det de gör. 
Det kan vara svårt för dem att undervisa tvärfackligt då en pedagog ofta kan få frågor av 
eleverna som inte ligger inom deras ämnesområde men det är då upp till dem att få hjälp av 
sina lärarkolleger. All undervisning på skolan utgår från eleverna och redan i förskoleklassen 
börjar skolan med att ha inflytande på deras utveckling. Det är alltid det som eleverna är 
intresserade av i ett specifikt utgångstema som pedagogen valt som skapar de olika 
problemformuleringarna. Eleverna har alltid möjlighet att uppleva och delta aktivt i valet av 
problemformuleringen så länge de kan argumentera om varför de anser att just deras 
frågeställning är viktig. När ett problem behandlas av många elever och alla får bidra med sin 
aspekt blir det uppmärksammat från flera håll. Genom att arbeta med utgångspunkt i 
Bifrostpedagogiken blir eleverna självgående och mer självständiga. Eftersom de väljer 
område på egen hand blir de samtidigt mer aktiva och intresserade av att utnyttja sin tidigare 
kunskap för att inhämta ny. De blir även goda lyssnare och skickliga på att uttrycka sina 
åsikter (a.a.). 
 
På Bifrostskolan arbetar eleverna i tre fasta verkstäder. En läs- och skrivverkstad där de 
arbetar med språket på olika sätt exempelvis genom att skriva texter eller läsa. I det andra 
rummet som är ett laboratorium får eleverna möjlighet att experimentera och undersöka saker 
fysiskt. Det tredje rummet är ateljén där de får chans att utöva och prova på olika uttryckssätt. 
Skolan använder sig inte av några traditionella läromedel utan lärarna framställer material på 
egen hand. När ett tema har avslutats samlas allt material i elevernas personliga pärmar (a.a.). 
 

2.6. Elever i behov av särskilt stöd 
För att skapa en förståelse av den fortsatta studien presenteras nedan definitionen av vilka 
eleverna i behov av särskilt stöd är och vad styrdokumenten säger kring dessa elever.  
 
I en rapport definieras begreppet elever i behov av särskilt stöd. Där framhålls att de inte är en 
avgränsad eller bestämd grupp av elever som har specifika egenskaper. De menar att det kan 
vara de som endast vid vissa tillfällen behöver mer stöd än andra i skolan men det finns även 
de som är i behov av mer permanent stöd (Skolverket, 1998).  
 
I en sammanfattande rapport från Skolverket om elever i behov av särskilt stöd konstateras att 
hinder för elever i skolan alltid kommer att finnas där, men pedagoger måste hitta vägar för att 
komma förbi dessa hinder. Vidare påpekas betydelsen av att se eleven genom det relationella 
perspektivet och med det menas att se individen i relation till ett sammanhang. Om pedagoger 
däremot ser dem genom det punktuella perspektivet ser de inte till helheten utan de ser endast 
individens förmågor och egenskaper utan att sätta det i relation till exempelvis omgivningen 
och miljön. Att använda sig av det sist nämnda perspektivet, det punktuella, kan skapa 
problem i skolan om pedagogerna fokuserar på att problemet ligger hos eleven. Istället borde 
skolan ha sin utgångspunkt i det relationella perspektivet och se alla i elever i relation till 
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skolans planerade verksamhet och miljö. Svårigheterna hos eleven ligger ofta inte hos 
individen utan uppstår i miljön de befinner sig i (Skolverket, 2002).  
 
Salamancadeklarationen togs fram 1994 under en konferens där Unesco, FN:s organisation 
för utbildning, sammanställt en rekommendation hur en skola för alla bör se ut. 
Salamancadeklarationen hävdar att alla elever har rätt till grundläggande undervisning efter 
sina egna förutsättningar. Vidare står det att varje elevs unika egenskaper, intressen, 
fallenheter och inlärningsbehov ska tas till vara. Utbildningssystemet skall utformas så att 
mångfalden av ovanstående egenskaper och behov tillgodoses. Elever i behov av särskilt stöd 
måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall ansvara för att skolan har en pedagogik som 
sätter eleven i centrum och tillgodoser deras behov (Salamancadeklarationen, 1994).  
 
I Lpo 94 står det tydligt att 
 

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av särskilt 
stöd /…/ Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har 
svårigheter. (Utbildningsdepartementet 1994, s14) 

 
Som tidigare presenterats beror elevers svårigheter ofta på miljön (Skolverket, 2002). 
Socialstyrelsen belyser i en kunskapsöversikt hur skolmiljön kan anpassas för dem som har 
koncentrationssvårigheter. Elever med ADHD kan få koncentrationssvårigheter och 
beteendeproblem i skolmiljön som påverkar deras inlärningssituation. Skolan har som uppgift 
att se möjligheterna och hjälpa eleverna över de hinder som kan finnas i miljön vilket innebär 
att det utvecklas ett arbetssätt som gör att deras inlärning påverkas positivt. Det är viktigt att 
pedagogen anpassar klassrumsmiljön och strukturerar verksamheten för de här eleverna så de 
vet hur dagens upplägg ser ut och att de vet vad som kommer att ske (Kadesjö, 2002). Även 
Kadesjö (2001) och Rønhovde Iglum (2006) betonar att det är betydelsefullt att strukturera 
verksamheten i skolan.  
 

Att ge struktur och rytm till barnets vardag innebär att man med yttre ramar, ingripanden 
och efterhand rutiner hjälper barnet att reducera antalet splittrade intryck och valsituationer 
(Kadesjö, 2001. s156)  

 
Vidare utvecklar och beskriver Rønhovde Iglum (2006) konkreta förslag hur pedagoger kan 
strukturera klassrumsmiljön. Det kan framkalla positiva effekter om eleverna inte behöver 
byta klassrum och att närmiljön är organiserad på ett medvetet sätt för att skapa struktur som 
leder till trygghet. Ytterligare åtgärder som skapar struktur är tydliga scheman över vad som 
ska hända under dagen och det är även relevant att instruktionerna är kortfattade och tydliga 
(a.a.).  
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3. Metod 
 
 
För att skapa en struktur i metodavsnittet utgår vi från upplägget som Johansson och Svedner 
(2006) rekommenderar och metodavsnittet är därför indelat i underrubrikerna 
datainsamlingsmetoder, urval, procedur och databearbetning. Vi har även valt att använda 
rubriken forskningsetiska överväganden. Backman (1998) bekräftar att underrubriker är ett 
hjälpmedel för läsaren eftersom metodavsnittet annars kan upplevas som stort och 
omfattande. 
 

3.1. Datainsamlingsmetoder 
Vi har inspirerats av fenomenologi som metodologisk ansats som innebär att vi har gjort en 
empirisk studie av människors erfarenheter och kunskaper, det är alltså deras upplevelser som 
har undersökts (Wallén, 1996). Stensmo (2002) framhåller att kvalitativa intervjuer är 
fenomenologins främsta datainsamlingsmetod och därför har vi har valt att intervjua 
pedagoger i skolan för att ta del av deras upplevelser och uppfattningar om tematiskt arbete 
och elever i behov av särskilt stöd. På så vis har vi kommit närmare deras erfarenheter vilket 
är fenomenologins främsta ansats. Kvale (1997) hävdar även han att kvalitativa intervjuer 
utifrån det fenomenologiska perspektivet innebär att forskaren ska försöka förstå informanten 
utifrån dens eget perspektiv.   
 

3.1.1. Kvalitativa intervjuer 
Studien utgår från sju kvalitativa intervjuer som enligt Bryman (2002) kan vara antingen 
ostrukturerade eller semi-strukturerade. Totalt har åtta pedagoger intervjuats, sex stycken 
intervjuades individuellt och två pedagoger samtidigt. Vi inspirerades av semi-strukturerade 
intervjuer och använde oss av en intervjuguide (se bilaga 2) som utgick från specifika teman 
och som tillät informanten att ge mer öppna och uttömmande svar. Det var tillåtet att avvika 
från guiden och ställa andra frågor, men dessa skulle vara kopplade till det som informanten 
svarat tidigare. Vår intervjuguide bestod av fjorton förbestämda frågor som vi utgick från och 
använde som stöd för att få svar på vårt syfte. Frågorna var en säkerhet för att kontrollera 
under intervjuns gång att vi hade fått relevanta svar för att kunna fortsätta vår studie.  
 
Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats för att underlätta för dem praktiskt 
och de bestämde en plats på skolan som kändes trygg för dem, vilket vi ansåg var en fördel så 
att intervjun skulle fortgå smidigt. Stensmo (2002) och Johansson och Svedner (2006) skriver 
om att intervjuer med fördel kan göras på plats och spelas in på band. Det bör finnas gott om 
tid och möjlighet att skapa en personlig kontakt till informanterna. Genom att intervjuerna 
spelas in underlättar det att analysera data i efterhand. Därför spelade vi in intervjuerna på en 
mp3spelare för att kunna koncentrera oss bättre på informantens berättelse. 
 
För att kunna förstå och tolka intervjuerna på ett rättvist sätt gjorde vi kompletterande 
observationer under det tematiska arbetet på skola 1.  
 
 
 
 

 10



Vi inspirerades av deltagande observationer som Cohen, Manion och Morrison (2007) anser 
oftast kombineras tillsammans med en annan metod.  
 

Participant observation is often combined with other forms of data collection that, together, 
elicit the participants´ definitions of the situation /…/ (a.a. s. 405).  

 
Våra kompletterande observationer genomfördes under två tillfällen då vi deltog under det 
tematiska arbetet. Resultatet i studien bygger inte på våra observationer utan det var till för att 
få en klarare bild av verksamheten och intervjuerna.  
 

3.2. Urval 
Vår studie genomfördes på två grundskolor i mellansverige och det enda kriteriet var att de 
skulle arbeta tematiskt och vara en grundskola.  
 
Skola 1 bestod av år 1-6 samt förskoleklass och fritidshem. Skolan var uppdelad i tre olika 
spår som hade olika profilering. Studien har genomförts på det spår som inriktade sig mot 
tematiskt arbete. Det bestod av elever från förskoleklass till år 3 som innefattar fyra klasser 
där tre av dem är åldersintegrerade och en är åldershomogen. De integrerade grupperna består 
av sex-, sju- och åttaåringar och den fjärde klassen är en åldershomogen klass med nioåringar.  
 
Skola 2 som ingick i studien omfattade år 1-3 samt förskoleklass och fritidshem och de var 
indelade i åldershomogena klasser under skoldagen. Även den skolan arbetade tematiskt 
utvalda delar av veckan och då var eleverna indelade i åldersintegrerade grupper. 
 
I studien har åtta pedagoger intervjuats och för att få ett vidare perspektiv valde vi pedagoger 
som hade olika utbildningar och inriktningar samt att de medverkade i det tematiska arbetet. 
En av intervjuerna var en gruppintervju. Informanterna var två förskollärare, två 
fritidspedagoger, tre grundskollärare och en specialpedagog. Alla hade utbildning inom 
pedagogik och det ansåg vi betydelsefullt för trovärdigheten.  
 

3.3. Forskningsetiska överväganden  
Under studiens gång har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
för att alla inblandade parter i studien ska känna sig trygga. Inför intervjuerna informerades 
pedagogerna om studiens syfte samt att det var frivilligt att delta i studien. Det gjordes genom 
ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades via e-post till pedagogerna. Under 
intervjutillfället informerade vi pedagogerna om att de när som helt kunde avbryta sitt 
deltagande i studien. Därmed hade vi uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet som 
belyser att forskaren är skyldig att informera om forskningens syfte och att deltagarna själva 
har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet). Med stöd av 
konfidentialitetskravet har vi upplyst pedagogerna om att deras och elevernas namn, 
personuppgifter samt skolans namn var konfidentiella. Vidare har vi informerat att när 
rapporten är färdigställd kommer inspelat material arkiveras av Högskolan i Gävle. Enligt 
nyttjandekravet meddelade vi skriftligt samt muntligt till informanterna att forskningen 
kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen (Vetenskapsrådet). Vi 
har för avsikt att kontakta deltagarna efter genomförd studie och delge dem rapporten i sin 
helhet.  
 

 11



3.4. Procedur 
Vi kontaktade skola 1 via e-post där ett informationsbrev (se bilaga 1) bifogades som beskrev 
vår studie och förklarade att vi kommer att kontakta dem personligen inom en vecka. När den 
tiden gått besökte vi skolan och berättade mer ingående om studiens syfte och bestämde tre 
dagar där intervjuer och observationer kunde genomföras. En provintervju utfördes för att 
konstatera om våra intervjufrågor passade studiens syfte. Vi ansåg att svaren var användbara 
att därför finns de med i vårt resultat. Trost (2005) påpekar att provintervjuer med fördel kan 
tas med i resultatet om det har framkommit relevant information.  
 
De tre första intervjuerna inklusive provintervjun genomfördes på skola 1 och för att kunna 
tolka intervjuerna och få en ökad förståelse kompletterade vi med observationer i 
klassrummet under det tematiska arbetet. När vi avslutat studien på skola 1 konstaterade vi att 
det krävdes mer underlag för att den skulle bli mer tillförlitlig och därför kontaktades skola 2 
via telefon och bokade intervjutider med dem. Där genomfördes fyra intervjuer. I en av dem 
deltog två pedagoger samtidigt, anledningen till det var att vi ville få mer utförliga svar kring 
elever i behov av särskilt stöd. I tidigare intervjuer konstaterade vi att pedagogerna gärna inte 
talade öppet om dessa elever och ville prova en ny infallsvinkel på våra kvalitativa intervjuer. 
Genom att det var två pedagoger kunde de få stöd av varandras åsikter. Även tidsbrist hos 
pedagogerna var en bidragande faktor till gruppintervjun. 
 
Under intervjuerna ställdes frågor utifrån vår intervjuguide (bilaga 2), eftersom vi utgick från 
allmänna frågor i vår guide behövdes sällan alla frågor ställas då de gick in i varandra. 
Intervjuernas längd varierade från 20 till 45 minuter. Samtliga intervjuer har gjorts 
tillsammans.  
 

3.5. Databearbetning 
Dagen efter varje intervju skrev vi ut inspelningarna på datorn. Vi valde att skriva ut allt som 
handlade om tematiskt arbete och elever i behov av särskilt stöd samt annat som kunde tänkas 
vara relevant till studien. Pauser och fakta som inte kändes relevant, som exempelvis 
störningsmoment och avvikelser från ämnet sorterades bort.  
 
Analysarbete har genomförts gemensamt för att kunna garantera att alla intervjuer analyserats 
på samma sätt. Vid första analysen klassificerade vi in de utskrivna intervjuerna under olika 
teman som valdes utifrån informanternas svar och berättelser. Alla intervjuer sammanställdes 
under varje tema för att få en helhetssyn av resultatet. De teman som valdes ut var: 
pedagogers syn på lärande i samband med tematiskt arbete, gruppindelning, förberedelse och 
planering, temaverkstäder, elevernas engagemang och sist elever i behov av särskilt stöd.  Vi 
skapade en figur (se figur 1) under rubriken temaverkstäder för att tydliggöra visuellt hur det 
tematiska arbetet var uppbyggt. Därefter påbörjades den andra analysen som innebar att vi 
skrev ut citat som klargjorde den sammanfattade texten. Där har delar av talspråket ersatts 
med skriftspråk, vilket enligt Kvale (1997) är viktigt för att värna om konfidentialiteten hos 
informanterna. Det sista i analysarbetet innebar att vi försökt problematisera och kommentera 
resultatet. De kommentarerna ligger under rubrikerna våra kommentarer.   
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4. Resultat 
 
 
Nedan följer resultatet av studien där åtta pedagogers kunskaper och erfarenheter kring 
tematiskt arbete och elever i behov av särskilt stöd har analyserats och tolkats utifrån sju 
intervjuer, där en av intervjuerna var en gruppintervju.  
 
Vi börjar med att presentera skolorna och informanterna där studien har genomförts, därefter 
visas resultatet under temarubrikerna: pedagogers syn på lärande i samband med tematiskt 
arbete, gruppindelning, förberedelse och planering, temaverkstäder, elevernas engagemang 
och sist elever i behov av särskilt stöd.
 
Skolorna  
Skola 1 omfattar år 1-6 samt förskoleklass och fritidshem. Den består av tre olika spår och 
den här studien har genomförts inom ett av dem. Det spåret består av elever från förskoleklass 
till år 3 och innefattar fyra klasser där tre av dem är åldersintegrerade och en är 
åldershomogen. De integrerade grupperna består av sex-, sju- och åttaåringar och den fjärde 
klassen är en åldershomogen klass med nioåringar.  
 
Skola 2 omfattar år 1-3 samt förskoleklass och fritidshem som är indelade i åldershomogena 
klasser under skoldagen. Under det tematiska arbetet arbetar de i åldersintegrerade grupper. 
Förskoleklass och år 1 arbetar tillsammans och år 2 samt år 3 samarbetar. 
 
Gemensamt för båda skolorna är att det tematiska arbetet är schemalagt från två till fyra 
timmar i veckan, då de arbetar intensivt med temat. Under den övriga tiden är verksamheten 
mer traditionell där varje ämne som exempelvis matematik, engelska och svenska studeras 
separat.  
 
Informanterna 
Informanterna bestod av två förskollärare, två fritidspedagoger, tre grundskollärare och en 
specialpedagog. För att skydda informanterna använder vi inga namn och vi har valt att inte 
berätta om de arbetar på skola 1 eller 2.  
 

4.1. Pedagogers syn på lärande i samband med tematiskt arbete 
Informanterna förklarade olika synsätt på tematiskt arbete. En förskollärare anser att ett sätt 
att arbeta tematiskt på är att arbeta Bifrostinspirerat och med det menar hon att ett bestämt 
tema ska genomsyra hela verksamheten. De andra pedagogerna håller med om att det är 
viktigt att försöka knyta an det tematiska till den traditionella undervisningen. Ett par 
pedagoger berättar om ett annat sätt att arbeta tematiskt som innebär att utgå från ett specifikt 
ämnesområde. Det kan exempelvis vara att arbeta utifrån de samhälls- och naturorienterade 
ämnena. En grundskollärare anser att det handlar om att eleverna ska få använda sig av flera 
sinnen samtidigt samt att de ska få möjlighet att använda sig av olika uttryckssätt för att bli 
motiverad till att lära sig. Hon säger: 
 

Det gäller att ta in många sinnen och göra det så bra för så många elever som möjligt. 
Verksamheten ska vara praktisk, teoretisk och lustfylld och det kan i sin tur ske på flera 
olika sätt. 
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Några pedagoger säger att tematisk undervisning inte ska utgå från fristående ämnen utan 
lärandet ska sättas in i ett sammanhang. En grundskollärare tycker att syftet med att arbeta 
tematiskt är att försöka skapa ett sammanhang och förståelse för saker och ting vilket är bättre 
än att undervisningen ska bestå av flera lösryckta delar. En annan grundskollärare anser att 
arbetet ska utgå ifrån ett problem och inte från en speciell teknik och förklarar det: 
 

Lärande ska sättas in i ett sammanhang, det är väldigt viktigt, det ska inte bestå av små 
fristående öar /…/ Eleverna ska få sätta in lärande i ett sammanhang, de ska känna att det är 
något de lär sig för sin egen skull, som de kan ha kvar och bygga vidare på. Det är lättare 
att arbeta inom ett tema än om jag ska plocka ut lösa delar. Till exempel om jag ska lära 
mig matematik så tycker jag det är bättre om man utgår från en problematik än att man 
utgår från ett räknesätt. Så att man ser att den här problematiken vill jag lösa och kommer 
fram till hur jag löser den? Därifrån tittar man på olika möjligheter.  

 
Samtliga pedagoger hävdar att det är viktigt att lyssna på elevernas tankar och åsikter och utgå 
från det när de planerar undervisningen. Det leder till att de blir mer motiverade.  
 

Genom att fånga upp elevernas upptäckter, funderingar och frågor tycker de att det är 
roligare att arbeta med temat. Vi låter dem bestämma vilken mat de ska få laga på stationen 
uteliv (Förskollärare).  

 
Tematiskt arbete handlar om att lyssna mycket på eleverna, vad de vill arbeta med. Vi 
försöker lägga upp arbetet efter deras tycke (Fritidspedagog). 

 
En av förskollärarna och specialpedagogen påpekar att de vill arbeta mer tematiskt men att det 
kan vara problematiskt för både eleven och pedagogen. En förskollärare jämför arbetet på sin 
skola med Bifrostskolan och påpekar att det skulle vara svårt att arbeta tematiskt under hela 
skoldagen eftersom det krävs extra stor planering samt förberedelse för det, den 
planeringstiden är begränsad i det svenska skolsystemet. Det kan vara lättare att arbeta 
tematiskt på förskolan eftersom de inte har några mål att uppnå. Förskolläraren klargör det:  
 

På mellanstadiet finns det nationella prov som ska mäta elevernas kunskaper och det blir 
större press på att jag som pedagog måste lära ut än i förskolan där det inte finns några mål 
/…/ då jag känner pressen tar jag endast åt mig en liten del av arbetssättet och har vanlig 
undervisning. 

 
Specialpedagogen vill arbeta mer tematiskt i skolan då hon tror att det gynnar eleverna som är 
i behov av särskilt stöd, men hon menar att arbetet måste vara strukturerat. Om de här 
eleverna berättar hon: 
 

Det går inte att låta eleverna forska på egen hand, utan det behövs struktur och styrt arbete. 
Ofta har de svårt att tänka logiskt, tänka vidare och abstrakt på egen hand. Om jag gör det 
här så kommer det här att hända /…/men i tematiskt arbete finns fördelen att eleverna har 
enklare att se ett sammanhang. 

 
En grundskollärare ser samma fördelar i det tematiska arbetet som pedagogerna ovan men hon 
anser att den traditionella undervisningen, där ett ämne behandlas åt gången, också har sina 
fördelar. Bland annat tar hon upp: 
 

Det skapas lugn och ro när det bara handlar om ett ämne. Eleverna som behöver lugn, stöd 
och ro och känna att ibland får de sitta och ägna sig bara åt mattejobb som är på deras nivå. 
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Våra kommentarer: 
Utifrån resultatet ser vi att tematiskt arbete kan variera i utformning och innehåll beroende på 
pedagogers syn och erfarenheter av olika undervisningsmetoder. Vi ser att synsättet på 
tematiskt arbete skiljer sig beroende på profession. Förskollärarna och fritidspedagogerna 
framhäver att det är viktigt att utgå från eleverna medan grundskollärarna utgår mer från 
lärandet och vad som står i läroplanerna. Vi tolkar det som att grundskollärarna kan känna sig 
hindrade att arbeta tematiskt för att kursplanerna är ämnesbundna. Som resultatet visar går 
pedagogerna tillbaka till den traditionella undervisningen när de känner sig pressade att 
eleverna inte kommer att nå de uppsatta målen. Kan det tematiska arbetet utformas så att det 
blir enklare att se kopplingar till kursplanerna? Hur kan det göras så att undervisningen 
fortfarande är motiverande och strukturerad?  
 

4.2. Gruppindelning 
I den tematiska verksamheten arbetar skolorna i åldersintegrerade grupper. En grundskollärare 
berättar att anledningen till att de har åldersblandade grupper är att eleverna kan befinna sig 
på olika nivåer under första åren i grundskolan och inte ska behöva känna sig jämförd med sin 
egen åldersgrupp. Eleverna får då även det bästa av två världar, både en förskollärares och en 
grundskollärares pedagogik och det leder till högre kvalité på undervisningen.   
 
Flera pedagoger anser att när de åldersintegrerade grupperna delas in från början tar de 
hänsyn till elevernas behov och kön. Grupperna kan med fördel justeras under terminens gång 
om det behövs. En grundskollärare säger att det är viktigt att våga göra förändringar om 
gruppen inte fungerar. För att skapa en trygghet hos eleverna ser alltid 
gruppsammansättningen lika ut. För att göra det ännu tryggare anser en grundskollärare att det 
är viktigt att inte stressa upp eleverna i onödan. Hon tycker att en pedagog även kan anpassa 
vem eleven arbetar med under terminen för att skapa ännu mer trygghet.  
 

Det är inte det att jag tycker att de inte ska arbeta med samma person jämt utan det är en 
trygghet att veta vem de ska arbeta med, att de har arbetat bra ihop och känner sig lugn i 
det. Då bygger vi vidare på den tryggheten genom att inte byta arbetskompis. 

 
En grundskollärare säger att de tidigare har försökt att blanda grupperna med elever från olika 
klasser under det tematiska arbetet men det fungerade inte, vissa blev oroliga och klarade inte 
av det. Därför tillhör alltid eleverna samma grupp under det tematiska arbetet och i den 
traditionella undervisningen.  
 
Våra kommentarer: 
Det framkommer att båda skolorna arbetar i åldersintegrerade grupper i det tematiska arbetet 
och pedagogerna ser flera fördelar med det. Pedagogerna anser att kvalitén på undervisningen 
blir högre för att deras kompetenser tas till vara på genom att de får vara stationerade i en 
verkstad som passar deras utbildning.  
 

4.3. Förberedelse och planering 
Pedagogerna berättar om två olika sätt att arbeta med tema, det är att arbeta antingen efter ett 
tema som sträcker sig över ett helt läsår eller en termin. Pedagogerna bestämmer vilket tema 
som ska sätta sin prägel på verksamheten för innan eleverna börjar i år fyra ska de ha fått 
möjligheten att arbeta med olika områden som täcker upp förutbestämda delar i kursplanerna.  
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En grundskollärare förklarar det: 
 

I ettan, tvåan och trean måste vissa mål uppnås enligt läroplanen, det finns en timplan som 
styr oss och utifrån den kan vi göra ganska mycket. De temaplaneringar vi gör sträcker sig 
över en termin och vi försöker anpassa temat efter åldersgruppen och utifrån vilka eleverna 
är. 

 
En grundskollärare tycker det är viktigt att eleverna får chans att reflektera över temat på egen 
hand innan det presenteras för hela klassen. Det tror hon skapar en nyfikenhet och startar 
deras tankeprocess omkring temat. Hon ger ett exempel på hur det kan gå till.  
 

För att förbereda samt introducera eleverna till nästa läsårs tema påbörjas en introduktion 
till det nya temat strax innan de går på sommarlov. De får en sommaruppgift med ledtrådar 
till vad det ska handla om. Sommaruppgiften används sedan som en inledning till den nya 
terminen. 

 
Alla pedagoger anser att det är viktigt att introducera temat för eleverna på ett 
intresseväckande sätt. För att förankra det i deras värld påpekar pedagogerna att det är viktigt 
att eleverna får en gemensam upplevelse. En förskollärare och en grundskollärare berättar hur 
upplevelserna kan se ut: 
 

Ibland introducerar vi med en teater där vi pedagoger försöker gestalta temat och eleverna 
får gissa vad vi föreställer (Grundskollärare). 

 
Vi brukar starta temat på hösten med en upplevelseresa efter att eleverna har listat ut vilket 
temat är (Förskollärare).  

 
När introduktionen är gjord anser pedagogerna att det är viktigt att eleverna får uttrycka sina 
åsikter och tankar om temat. En grundskollärare anser att elevernas tankar måste tas tillvara 
på för att utveckla temat, men det är viktigt att grunden är hämtad i kursplanerna. Några 
pedagoger berättar att utifrån en gemensam brainstorming bildar de tankekartor tillsammans 
med eleverna för att synliggöra deras åsikter.  
 
Utifrån valet av tema och elevernas idéer skapar pedagogerna verkstäder. En fritidspedagog 
berättar om vilka olika verkstäder som kan finnas: 

• bild och form 
• läs och skriv  
• musik och drama 
• natur och teknik. 

 
En annan fritidspedagog nämner ytterligare två: 

• Svenska/so 
• Utomhuspedagogik 

 
För att eleverna ska få möjlighet att synliggöra sitt lärande och få visa upp sin kunskap 
avslutas det tematiska arbetet med en upplevelse. En grundskollärare anser att en temavecka 
som innehåller mycket skapande med utgångspunkt i temat är en bra slutprodukt. En 
grundskollärare berättar om betydelsen av att ha ett avslut på temat:  
 

Eleverna ser framemot slutprodukten från början av temat och vill visa upp den kunskap de 
har förvärvat. De tycker det är kul när alla kan vara delaktiga. Det är viktigt att få vara stolt 
över sin kunskap. Kunskapen kommer ut genom texter och musik i en musikal som elever 
och pedagoger gör tillsammans under årets gång.  
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Våra kommentarer:  
Pedagogerna uppfattar starten och avslutet på temat som betydelsefullt för eleverna genom att 
de får en gemensam upplevelse och de anser att eleverna blir delaktiga. Vi får intrycket av att 
det är pedagogerna som bestämmer vilket grundtemat det ska vara samt vilka verkstäder som 
ska ingå men att eleverna till viss del får vara med och bestämma innehållet. Kan 
pedagogerna utgå mer ifrån elevernas erfarenheter och intressen vid valet av grundtema och 
fortfarande kunna utgå från målen i läroplanen som de nämner som viktigt? 
 

4.4. Temaverkstäder  
Under temaarbetet arbetar eleverna i olika verkstäder vid två tillfällen i veckan. Efter tre 
veckor byter gruppen verkstad, exempelvis de som har haft natur och teknik går till läs och 
skriv. Verkstäderna försöker knyta an till det aktuella temat och även koppla till varandra. En 
förskollärare beskiver att de har en grovplanering över temat som följs och efterhand stäms av 
mellan berörda pedagoger i de olika verkstäderna vad som är gjort och inte gjort. Nedan syns 
en modell för hur tematiskt arbete med verkstäder kopplar till varandra:  
 
 

 
Verkstad 

4 
 

 
Verkstad

3 

 
Verkstad

2 

 
Verkstad

1 

 
TEMAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
 
 
I varje temaverkstad är bestämda pedagoger stationerade, där deras specifika kompetens 
utnyttjas. Den som har utbildning, kunskap och intresse för en viss verkstad är ansvarig för 
den. En förskollärare betonar att alla måste få vara stolt över sin kompetens och den så kallade 
jantelagen får inte råda. Förskollärarna och fritidspedagogerna var stationerade i de mer 
praktiska verkstäderna medan grundskollärarna ansvarade för de mer teoretiska. Några av 
dem framhåller vikten av att verkstäderna tas in i elevernas ursprungliga klassrum för att de 
inte ska behöva byta miljö så ofta vilket kan skapa oro.  
 
En fritidspedagog och en förskollärare konstaterar att utomhuspedagogiken är praktisk och de 
andra verkstäderna är mer teoretiska men alla arbetar med samma tema fast på olika sätt. 
Pedagogerna anser att verkstaden med utomhuspedagogik fungerar bra för att eleverna får 
möjlighet att uppleva med flera sinnen. Förutsättningar som gör att den tillgodoser alla sinnen 
är att den fokuserar på upplevelsen samt känna och upptäcka.  
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Specialpedagogen berättar:  
 

Utomhuspedagogik är bra för att eleverna får vara ute i naturen och uppleva med flera 
sinnen, de får röra på sig mycket /…/ Deras intressen fångas på ett annat sätt än inne i 
klassrummet. Det är mer praktiskt arbete i skogen, eleven ser skogen och får använda sig av 
alla sinnen.   

 
Specialpedagogen ställer utomhuspedagogiken i motsats till några av de teoretiska stationerna 
som So/Svenska och Natur och teknik.  
 

Det som kan vara svårt är att arbetspassen blir relativt långa i de mer teoretiska 
verkstäderna. Det blir mycket prat och genomgångar samt att det är mycket att skriva och 
eleverna måste sitta länge och koncentrera sig samt lyssna. 

 
Alla pedagoger anser att eleverna engagerar sig extra mycket i skolarbetet under det tematiska 
arbetet i temaverkstäderna. Några tror det beror på att de själva är mer engagerade eftersom 
de får undervisa i ett ämne som de har stor kompetens inom och påverkar eleverna på ett 
positivt sätt. Pedagogerna hävdar att upplägget i det tematiska arbetet gör att eleverna 
intresserar sig mer. En grundskollärare tror att det beror på att eleverna känner sig mer aktiva 
när de får leta fakta på egen hand. En annan grundskollärare tillägger: 
 

Det är ett stort engagemang hos eleverna när de förstår att de arbetar för sin egen skull och 
inte för frökens skull. Vid tematiskt arbete är det enklare för dem att förstå det.   

 
Hon lyfter fram att den gemensamma upplevelsen i inledning av läsåret får temat att bli 
förankrat i elevernas värld, vilket gör att de tycker det är roligt att gå till skolan och därför 
ökar deras intresse. Eleverna blir delaktiga på ett annat sätt i det tematiska arbetet och blir 
därför mer motiverade till att lära sig.  
 
Våra kommentarer: 
Förskollärarna och fritidspedagogerna arbetar och förespråkar mer praktiskt arbete jämfört 
med grundskollärarna. Kan det finnas skillnader i pedagogernas syn på lärande? Samtliga 
pedagoger framhåller att eleverna får en annan roll när de arbetar utomhus. Det konstateras att 
utomhuspedagogiken är en verkstad som fungerar för alla elever, skulle det kunna tas till vara 
i de andra ämnena? Vi uppfattar det som att alla verkstäders innehåll är ämnesbundet och 
utgår ifrån temat samt kopplar till varandra. Vad händer om skolorna istället väljer att utgå 
från kursplanerna och integrerar ämnena med varandra och därefter bygger upp olika 
verkstäder utifrån det? Elevernas engagemang ökar i det tematiska arbetet för att de får prova 
på flera olika uttryckssätt. Hur kommer det sig att det arbetssättet inte används oftare om 
eleverna blir mer engagerade? 
 

4.5. Elever i behov av särskilt stöd 
Alla intervjuade pedagoger är överens om att eleverna som är i behov av särskilt stöd kan 
variera. En grundskollärare förklarar att det är dem som inte har förmågan att klara av 
skolarbetet i samma takt som de andra eleverna. Andra förklarar det som att det är de elever 
som behöver en anpassad undervisning, hjälp att lära sig på andra sätt. En förskollärare 
utvecklar sig: 
 

Det är de elever som behöver alternativ undervisning, de som behöver lära sig på andra sätt. 
Som pedagog försöker man hitta andra infallsvinklar för dem att lära sig.  
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En fritidspedagog påpekar att det blir mer rörigt under det tematiska arbetet eftersom det kan 
pågå flera aktiviteter samtidig i klassrummet. Det kan leda till att de som får svårt att 
koncentrera sig i samråd med pedagoger väljer att inte delta i det tematiska arbetet. Även 
specialpedagogen berättar om elever som inte deltar: 
 

Ibland får elever som inte klarar av att koncentrera sig göra något helt annat /…/ men ofta 
är de kvar inne i klassrummet. När det absolut inte går finns det möjlighet att gå iväg för att 
spela spel eller göra något annat. 

 
En grundskollärare berättade att i det tematiska arbetet finns det elever som kan tappa 
koncentrationen och börjar vandra omkring i klassrummet för att få uppmärksamhet. Då kan 
de tilldelas en uppgift av pedagogerna, som de ska klara på egen hand, och får sitta vid ett 
bord i rummet intill. Dörren mellan lokalerna står öppen så eleven kan känna sig delaktig i 
temaarbetet. 
 
Några pedagoger lyfter fram att praktiskt arbete ofta fungerar bättre för eleverna i behov av 
särskilt stöd eftersom då får de använda sig av flera sinnen. En fritidspedagog säger: 
 

Eleverna i behov av särskilt stöd fungerar bättre i skogen, det är aldrig några problem för att 
det skiljer sig från klassrumssituationen. De får en annan roll då de inte sitter med papper 
och penna och känner att de ska prestera på det sättet /…/ En elev har en ”assistent” som 
inte deltar i utomhuspedagogiken men följer eleven i de andra verkstäderna. 

 
En fritidspedagog och en specialpedagog hävdar att elever som inte har svenska som 
modersmål med fördel kan arbeta tematiskt. Genom det praktiska arbetet skapas en förståelse 
som kan vara svår att uppnå i den teoretiska undervisningen där det krävs en mer omfattande 
språkförståelse.   
 

De elever som har svårt att tillägna sig det svenska språket kan ha lättare att arbeta 
tematiskt eftersom det är mer praktiskt. Det kan vara svårare för eleverna att lära sig om de 
inte förstår språket. När de ser praktiskt vad de andra gör kan de lättare få en förståelse 
(Fritidspedagog).  

 
Alla pedagoger anser att anpassning av undervisningen, gruppen och miljön efter varje individ 
är en förutsättning för att verksamheten i skolan ska fungera smidigt. En förskollärare påpekar 
att det är viktigt att anpassa miljön för att underlätta då elevernas förvärvande av kunskap ska 
bli så effektivt som möjligt. Hon fortsätter berätta att de brukar anpassa genom att sätta 
eleverna på de rätta ställena, använda rätt material och belysning. En förskollärare berättade 
att vissa elever satt ensamma med ryggen mot den övriga klassen och med en egen lampa på 
bänken för att inte blir störd i sitt arbete. 
 
En grundskollärare anser att om de bara arbetar tematiskt i stora grupper finns risken att 
eleverna som behöver individualiserad och styrd undervisning tappas. Specialpedagogen 
håller med att många av eleverna i behov av särskilt stöd behöver en struktur i verksamheten 
för att kunna tillgodose sig kunskap. En grundskollärare och en förskollärare fortsätter och 
berätta att det kan vara viktigt att anpassa i undervisningen redan från början av aktiviteten 
utifrån gruppen. Det kan vara i form av att materialet redan är framtaget när eleverna kommer 
in i klassrummet, allt för att de som behöver strukturen redan vet vad som ska hända när de 
kommer in. Specialpedagogen bekräftar att det underlättar för eleverna som är i behov av 
särskilt stöd när materialet är framtaget redan när de kommer till aktiviteten och påpekar att 
de kan ha svårt att invänta instruktioner. Hon säger: 
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Natur och teknik klarar de av en stund eftersom materialet är förberett minutiöst och det 
underlättar för de här eleverna. /…/ Det kan dock vara svårt för vissa att vänta in 
instruktionerna vilket gör att experimenten inte lyckas.  

 
Flera pedagoger konstaterar att gruppsammansättningen har betydelse för hur det kommer att 
fungera i klassrummet och grupperna delas därför in av dem. En grundskollärare betonar att:  
 

Grupperna delas in av pedagogerna efter elevernas olika behov och det skapar en trygghet i 
grupperna. De kan justeras under terminens gång om det inte fungerar.  

 
Specialpedagogen bekräftar att det är viktigt att grupperna indelas på ett medvetet sätt och det 
kan vara en fördel att dela upp eleverna som är i behov av särskilt stöd i olika grupper så de 
inte blir koncentrerade i samma grupp. En grundskollärare berättar om vinsten av att eleverna 
får stanna i sitt klassrum under det tematiska arbetet: 
 

Förr fick eleverna byta lokaler under det tematiska arbetet och det blev svårt för vissa. Nu 
är de på samma plats och det är pedagogerna som kommer till dem. Det är bra för de som 
inte klarar av miljöbytet att ha sin plats i klassrummet så att de får sin trygghet.  

 
En grundskollärare och en förskollärare påpekar att det kan vara svårare att anpassa 
undervisningen efter alla elever i det tematiska arbetet. Anledningen till det är att i den 
traditionella undervisningen känner pedagogen eleverna bättre eftersom det är ”hennes” klass 
som hon undervisar när det inte är tematiskt arbete. Grundskolläraren berättar att:  
 

I den traditionella undervisningen känner eleverna pedagogen bättre och därför är det 
lättare att anpassa där. Vi har närmare kontakt med dem från början och vet vad de ska 
träna på och vilka mål de ska uppnå härnäst. /…/ I blandade grupper känner pedagogen inte 
de nya eleverna lika bra som sina egna och därför krävs det mer av den. Eleverna känner 
inte heller den nya pedagogen lika bra. Det blir bättre med tiden när de börjar känna sig 
trygga i upplägget av undervisningen och när de förstår strukturen och lättare kan ta åt sig 
kunskap.  

 
Några pedagoger tar upp att det är viktigt att föra en öppen dialog mellan sig om eleverna som 
kommer från andra klasser och är i behov av särskilt stöd. För att bli medvetna om deras 
problematik och vilken anpassning som fungerar bra eller mindre bra för dem.   
 
En grundskollärare framhåller betydelsen av att starta dagen på samma sätt varje dag för att 
skapa en struktur för eleverna som behöver det. Även de dagar de arbetar tematiskt börjar 
eleverna i sin egen klass första timmen för att känna att de ”har koll på läget” som 
grundskolläraren uttrycker sig. En förskollärare berättar om ett annat sätt att strukturera 
verksamheten genom att eleven har sin egen planering på bänken. 
 
Våra kommentarer: 
Vi kan se att samtliga pedagoger är överens om att eleverna i behov av särskilt stöd alltid 
finns men att det kan vara olika elever från dag till dag. Det gäller att hitta 
undervisningsmetoder som passar varje individ och det kan göras genom att anpassa miljön, 
gruppen och sin egen undervisning. Pedagogerna är inte överens om det tematiska är svårare 
att anpassa men borde det inte vara lättare att anpassa eftersom eleven kan använda sig av 
olika uttryckssätt som passar just dem?  
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4.6. Sammanfattande resultat: 
Utifrån resultatet konstaterar vi att tematiskt arbete kan kännetecknas på varierande sätt. 
Orsaker till det kan vara att pedagogerna har olika syn på lärande och vilken 
undervisningsmetod som passar deras verksamhet bäst. Två tematiska arbetssätt vi har 
behandlat i resultatet är att arbeta tematiskt genom inspiration av Bifrost samt att arbeta 
tematiskt utifrån specifika ämnesområden. Alla pedagoger i vår studie är överens om att 
åldersintegrerade grupper kan bidra till positiva effekter för både elever och pedagoger. Vi 
kan konstatera att pedagogerna vill att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen men det 
kan uppstå svårigheter då de har ett ansvar att alla mål i styrdokumenten ska uppnås.  Vidare 
visar resultatet att all undervisning måste anpassas efter individen för att uppnå en 
inspirerande lärandemiljö som kan bidra till att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande. 
De ser ett sammanhang i sitt lärande vid det tematiska arbetet men det krävs en struktur i 
verksamheten med planering och anpassning. Vi kan konstatera att miljön är betydelsefull för 
att elever i behov av särskilt stöd ska kunna vara delaktiga tillsammans med övriga elever 
under det tematiska arbetet.  
 
Med utgångspunkt i sammanfattningen ovan kommer vi i diskussionen problematisera detta 
tillsammans med tidigare forskning och våra egna reflektioner.   
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5. Diskussion 
 
 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion som kommer att belysa tre teman utifrån resultatet 
i studien och tidigare forskning som vi presenterat i bakgrunden. Dessa är: pedagogers syn på 
lärande i samband med tematiskt arbete, gruppindelning samt elever i behov av särskilt stöd 
och är valda utifrån syftet. Till att börja med presenteras en diskussion kring vårt val av metod 
och struktur i rapporten.  
 

5.1. Metoddiskussion 
Vårt resultat bygger på andra människors erfarenheter och kunskaper kring tematiskt 
arbetssätt och elever i behov av särskilt stöd. Vi har tolkat informanternas upplevelser och 
tankar men vi vill påpeka att studien som helhet inte är fenomenologisk utan vi har endast 
inspirerats av vissa delar. Vidare bygger studien på kvalitativa intervjuer eftersom vårt syfte 
var att urskilja och förstå några pedagogers tankar kring tematiskt arbete och hur elever i 
behov av särskilt stöd påverkas av det arbetssättet. Vi anser att en enkätundersökning inte 
hade passat vårt syfte då vi ville få öppna och uttömmande svar från informanterna att 
bearbeta i resultatet. Med en sådan metod finns risk att svaren hade blivit kortfattade och vi 
hade inte fått möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Vi valde att berätta om syftet med studien i informationsbrevet för att informanterna skulle få 
en chans att börjar fundera över hur de arbetade med tematiskt arbete. Det kan ha påverkat 
resultatet att de inte fick se intervjuguiden i förväg utan bara blev informerade om studiens 
syfte. Om informanterna hade fått guiden i förväg hade de haft möjlighet att fundera igenom 
sina svar men då hade vi riskerat att de tillsammans diskuterat fram liknande svar och på så 
vis fått ett annat resultat.  
 
Resultat skulle kunna se annorlunda ut om skolorna arbetat mer tematiskt. Nu bedrevs endast 
tematiskt arbete på fasta tider två gånger i veckan. Vårt resultat hade blivit mer 
motsägelsefullt och problematiserat om vi hade intervjuat pedagoger som arbetat på skolor 
som vart mer tematiskt inriktade. Om vi hade kunnat kontakta informanterna igen för att 
utveckla vissa svar hade vi kunnat spinna vidare på vissa delar som vi i efterhand sett var 
relevanta. På grund av tidsbegränsning kunde inte det göras.  
 
Under intervjuernas genomförande uppmärksammade vi att det är känsligt att tala om elever i 
behov av särskilt stöd. Det kan ha berott på att vi kom utifrån och var helt okända för 
pedagogerna på skola 1. På skola 2 var vi redan kända för pedagogerna och vi upplevde att de 
vågade tala mer öppet kring dessa elever. Här intervjuades två pedagoger samtidigt för att de 
skulle känna att de fick stöd av varandra och på så sätt kunna tala öppet om eleverna i behov 
av särskilt stöd. Men vi upplevde att det inte gjorde någon skillnad. Vi vill dock påpeka att 
genom att pedagogerna kände oss på skola 2 kan studiens generaliserbarhet ha påverkats. Men 
vi har ändå fått ta del av deras uppfattningar om tematiskt arbete och elever i behov av särskilt 
stöd som vi annars inte fått någon insikt i. 
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5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Pedagogernas syn på lärande i samband med tematiskt arbete 
Med utgångspunkt i resultatet kan vi konstatera att informanternas syn på lärandet är att det 
ska sättas in i ett sammanhang så eleverna förstår att de lär sig för sin egen skull. Även en 
rapport belyser att det är viktigt att kunskapen som eleverna förvärvat kan användas som 
verktyg i andra sammanhang än där de har inhämtats (SOU 1992:94). Vi kan se att eleverna är 
mer motiverade och engagerade i det tematiska arbetet än i det traditionella. Det konstaterar 
även Massey och Burnard (2006) i sin studie där de kommer fram till att temastudier är 
effektivt för att öka elevers motivation. De påpekar även att temastudierna resulterar i att 
eleverna får en ökad förmåga att lösa problem. Vi ställer oss därför frågande till varför de bara 
arbetar tematiskt några timmar i veckan istället för att ha ett genomgående tematiskt 
arbetssätt. En anledning till det som vi kan tolka utifrån resultatet är att förskollärarna och 
fritidspedagogerna ser färre svårigheter i det tematiska arbetat än grundskollärarna. I 
samtycke med grundskollärarna som deltagit i studien funderar vi om det kan bero på 
kunskapsmålen som ska uppnås i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Pedagogerna i 
grundskolan får svårt att se om eleverna uppnår målen när de arbetar tematiskt eftersom 
ämnena är uppdelade var för sig i kursplanerna. Det bekräftar Rosenfeld och Rosenfeld 
(2006) som ett dilemma för pedagogen då den får svårare att bedöma elevens arbete i 
tematiskt arbete jämfört med i traditionell undervisning. I läroplanen för förskolan Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står det mer tydligt att pedagogerna skall sträva efter att 
tematiskt arbete ska ingå i verksamheten och det kan leda till att förskollärare och 
fritidspedagoger har en mer avslappnad inställning till tematiskt arbete. Med avslappnad 
inställning menar vi att pedagogerna känner sig säkra i sitt arbete och får stöd av sina kolleger 
som strävar åt samma håll.  
 
Vi anser att ett sätt för att pedagoger inte ska känna sig hindrad av kursplanerna när de arbetar 
tematiskt kan vara att rationalisera om verksamheten. Som vi visat tidigare i figur 1 utgår 
båda skolornas tematiska arbete i studien från ett visst tema som sedan skall ingå i de 
ämnesbundna verkstäderna. Detta sätt att arbeta tematiskt benämner Abildrup Johansen m.fl. 
(1997) fackligt samtidigt som Imsen (1999) namnger det som ämnesorienterad undervisning.  
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Figur 1    Figur 2.  
 
Nilsson (2007) och Imsen (1999) skriver om ämnesintegration och menar med det att olika 
ämnen integreras till en helhet. Istället för att utgå från ett visst tema och arbeta med det i 
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varje verkstad kan det tematiska arbetet istället utgå från att alla ämnen ses som en helhet och 
plockas in i verkstäderna tillsammans och temat genomsyrar hela verksamheten (Se figur 2). 
Exempelvis kan matematik, svenska och naturkunskap användas samtidigt i en verkstad för 
att eleverna ska se ett sammanhang mellan ämnena. Enligt oss kan en integration av 
skolämnena vara en fördel då eleverna får se ett sammanhang i sin kunskapsinhämtning. Det 
ansåg informanterna i studien var en bidragande faktor till att de var mer motiverade och 
engagerade i det tematiska arbetet. Genom ämnesintegration förstod eleverna hur deras 
kunskap kunde användas och hur de fick nytta av den i samhället. Det kan vi koppla till 
Lpo94 som belyser att skolans uppgift är att förbereda eleverna och få dem att känna sig 
delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Genom att arbeta ämnesintegrerat i verkstäderna får 
eleverna arbeta med alla ämnen inom en verkstad och på så sätt arbeta med olika uttryckssätt 
som även Fröbel ansåg var en förutsättning för elevers inlärning (Karlholm & Sevón, 1990). 
Resultatet visar att arbete med olika uttryckssätt specifikt gynnar elever som har svenska som 
andraspråk. Informanterna uppfattar det som att de eleverna har lättare att förstå vad de ska 
göra för att de får instruktioner genom flera uttryckssätt, både av pedagogerna och genom att 
iaktta andra klasskamrater. Nilsson (2007) nämner dock att pedagogerna kan känna sig 
pressade för att det krävs breda ämneskunskaper om de arbetar ämnesintegrerat. Vi anser att 
de aktuella skolorna löst det på ett fördelaktigt sätt genom att använda sig av verkstäder där 
varje pedagog undervisar i sitt ämne. 
 
Som vi lyfter fram ovan i diskussionen är det viktigt för elevernas motivation att de ser ett 
sammanhang i sitt lärande. Ett annat sätt att få dem motiverade påpekar Tal m.fl. (2006) i 
deras studie är att eleverna får vara med och planera upplägget i undervisningen. Vi 
instämmer att det är viktigt att de får känna sig delaktiga i sitt lärande. Informanternas syn på 
lärande överensstämmer med hur tidigare kända filosofer och pedagoger som Comenius, 
Pestalozzi, Fröbel och Dewey ser på hur elever förvärvar kunskap (Karlholm & Sevón, 1990; 
Dewey, 1980). De betonar att det är viktigt att utgå från eleven och anpassa undervisningen 
efter det. Resultatet i vår studie visar att pedagogerna lyssnar på elevernas idéer och tankar 
efter temat är bestämt och det har gjorts en grovplanering. Det här skiljer sig från hur de 
arbetar på Bifrostskolan för där får eleverna vara med och välja området på temat, vilket gör 
att de blir mer aktiva och intresserade (Abildrup Johansen m.fl., 1997). Informanterna har 
ändå ett syfte med varför inte eleverna får vara med att bestämma grundtemat därför vill vi 
påpeka att deras sätt att välja tema inte är fel i förhållande till vilka mål i styrdokumenten som 
pedagogerna skall förhålla sig till.  
 

5.2.2. Gruppindelning 
Utifrån resultatet konstaterar vi att båda skolorna arbetar åldersintegrerat under det tematiska 
arbetet och vi ser att det har en betydelse för vårt syfte och därför presenteras ny forskning 
från Österlind (1998) nedan. Informanterna ser flera fördelar med åldersintegrerade klasser 
och påpekar att det kan vara positivt för både elever och pedagoger. I åldersintegrerade 
klasser kan eleverna fördelas efter deras behov medan ålderhomogena enbart delas in efter 
ålder. Vi anser att om klasserna delas in efter ålder finns det färre möjligheter att dela upp 
eleverna efter deras behov. Om klasserna istället är åldersintegrerade finns det ett större urval 
av elever och de kan blandas med dem som inte är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att 
pedagogerna betonar vikten av att de delar in grupperna efter behov, kön och ålder. Österlind 
(1998) framhåller i sin avhandling att åldersintegrering är en fördel för individualiserad 
undervisning för då tillåts alla elever vara på sin egen nivå, spridningen av deras 
kunskapsnivåer ökar genom åldersintegrering. Det finns dock en risk att eleverna känner ökad 
press genom att de jämför sig med varandra i de olika åldrarna (a.a.), exempelvis att en 
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sjuåring jämför sig med en nioåring. I motsats visar resultatet att en anledning till 
åldersintegrerat är att eleverna inte ska behöva jämföra sig med sin egen åldersgrupp.  
 
I resultatet konstaterar vi att grupperna kan justeras under terminens gång om de inte fungerar 
tillfredsställande för elever och pedagoger. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna på en 
skola har sådan insikt i verksamheten att de kritiskt kan granska sig själva och verksamheten 
för att sedan komma fram till en lösning på problemet. När det gäller elever i behov av 
särskilt stöd påpekar Skolverket (2002) att de ska ses genom ett relationellt perspektiv som 
innebär att pedagoger ska utgå från att elevers svårigheter uppkommer ur miljön och den 
planerade verksamheten. Det kan kopplas till informanternas sätt att kritiskt granska sin 
verksamhet och att de inte ser eleverna som problemet då de justerar grupperna under 
terminens gång utan ser gruppindelningen som problemet.  
 
Informanterna talade om fler fördelar med åldersintegrerade grupper för att då kunde de ta 
tillvara på pedagogernas kompetenser genom att de var stationerade i verkstäder som passade 
deras intressen och utbildning. I Lpo94 finns riktlinjer som säger att pedagoger i grundskolan 
ska samverka med varandra och de ska ansvara för att eleverna ska få prova olika arbetssätt 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Vi anser att pedagogerna i studien kan motivera eleverna 
till nya arbetssätt genom att de har en stor kunskap och engagemang för det de lär ut inom sin 
temaverkstad. Vi ställer oss dock kritiska till hur pedagogerna ska kunna utvecklas inom 
andra områden när de alltid arbetar med sin aktivitet och inte har chans att utbyta erfarenheter 
med sina kollegor. Men som en förskollärare påpekar ska inte heller jantelagen1 råda utan alla 
ska ha chans att vara stolt över sin kompetens.  
 
Nilsson (2007) hävdar att tematiskt arbete uppmuntrar samarbete mellan eleverna. Tal m.fl. 
(2006) och Williams och Sheridan (2006) att bekräftar det är viktigt samtidigt som Massay 
och Burnard (2006) påpekar att elever i behov av särskilt stöd kan ha svårigheter att 
samarbeta i klassrummet. Vi ställer oss frågande hur pedagogerna kan uppmuntra alla elever 
att samarbeta eftersom det är ett mål som ska uppfyllas enligt läroplanen. Vår studie visar en 
väl genomtänkt lösning för att genomföra det så att det passar alla elever. Genom att de alltid 
får arbeta tillsammans med samma kamrat blir de som har svårt att samarbeta tryggare i det 
arbetssättet. Det blir en form av struktur som är en förutsättning för att arbetet ska fungera för 
vissa elever.   

5.2.3. Elever i behov av särskilt stöd 
Resultatet visar att samtliga informanter är överens om att eleverna som är i behov av särskilt 
stöd kan variera precis som Skolverket framhåller (Skolverket, 1998). Även fast de uttryckt 
sig olika menar samtliga att dessa elever behöver anpassad undervisning. Informanterna 
uppfyller därmed ett av målen i läroplanen som säger att undervisning i skolan ska anpassas 
efter individen (Utbildningsdepartementet, 1994) och de tar då även hänsyn till 
Salamancadeklarationen som också förespråkar individanpassning.  
 

                                                 
 
 
 
 
1 Jantelagen bygger på tio budord utifrån Aksel Sandmose och i stort menas att - Du skall inte tro att du är bättre 
än någon annan (nationalencyklopedin, 2008) 
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Resultatet belyser att pedagogerna inte har samma åsikt om den tematiska undervisningen är 
enklare att anpassa efter alla elever. En pedagog anser att det är viktigt att eleverna får sätta 
sig och endast hålla på med ett ämne åt gången samtidigt som andra säger att det är viktigt att 
eleverna får se sitt lärande i ett sammanhang. Vi anser inte att det är fel att elever ibland får 
arbeta med endast ett ämne åt gången, men vi hävdar att i efterhand borde pedagoger hjälpa 
dem att se sambandet till andra ämnen och vart i samhället de har nytta av den kunskap de 
förvärvat. Arfwedson och Arfwedson (1983) påpekar att temaundervisning med fördel kan 
individanpassas samtidigt som några informanter anser att det är svårare att individanpassa. 
De säger att temaarbete utan struktur kan leda till att eleverna som behöver individualisering i 
verksamheten tappas.  
   
Informanterna betonar betydelsen av att anpassa för elever i behov av särskilt stöd genom en 
strukturerad undervisning, för att de ska kunna delta i verksamheten på samma villkor som 
övriga elever. Kadesjö (2001) och Rønhovde Iglum (2006) påpekar även de att strukturen är 
viktig för de eleverna. Vi betonar att det inte går att säga konkret hur det ska struktureras upp 
utan det beror på vad som passar för stunden eftersom eleverna som är i behov av särskilt stöd 
kan variera från lektion till lektion.   
 
Upplägget av det tematiska arbetssättet i vissa verkstäder i studien kan vara svårare för elever 
som har behov av struktur eftersom det kan bli mer rörigt och ostrukturerat. Rosenfeld och 
Rosenfeld (2006) bekräftar med sin forskning att det ofta blir stökigt i klassrummet under det 
tematiska arbetet (a.a.). Specialpedagogen i studien påpekar dock att tematiskt arbete har stora 
fördelar om arbetet i klassrummet kan struktureras upp och att eleverna i behov av särskilt 
stöd får möjlighet att delta på sina villkor. Ur resultatet kan vi tolka att eleverna som har 
behov av struktur med fördel kan delta i utomhuspedagogiken för när de arbetar utomhus 
uppfattar de inte miljön lika stökig som de skulle göra i ett instängt klassrum. Dock anser vi 
att det är lika viktigt att de elever som inte klarar av att utföra uppgifterna under det tematiska 
arbetet på grund av att det blir rörigt ändå ska få känna sig delaktiga efter sina förutsättningar. 
Studien visar att det finns alternativ för att få alla elever delaktiga trots att vissa inte kan delta 
på samma villkor. Bland annat berättar de om eleverna som har svårt att delta i klassrummet 
om det blir mycket spring eller långa genomgångar. Då kan de här eleverna få en annan 
uppgift men ändå vara kvar i klassrummet. Andra kan få sätta sig i rummet intill och arbeta 
med uppgifter på egen hand som till exempel att rita en teckning. Dörren står dock hela tiden 
öppen mellan rummen så att eleven ändå känner sig delaktigt fast den inte befinner sig i 
klassrummet. Genom anpassningarna anser vi att informanterna ser förbi de hinder som finns 
i det tematiska arbetet. Som Skolverket (2002) och Kadesjö (2002) skriver kommer alltid 
hindren att finnas där och det är pedagogernas uppgift att hjälpa eleverna att finna alternativa 
vägar.  
 
Avslutande kommentar  
Vår studie bygger på hur tematiskt arbete fungerar för elever i behov av särskilt stöd. 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att på de skolor som ingått i studien är inte 
undervisningsmetoden en avgörande faktor för att alla elever ska kunna uppnå målen enligt 
styrdokumenten. Vi har sett att när verksamheten har en struktur finns möjligheten för alla 
elever att delta. För att undvika dilemman som exempelvis svårigheter med samarbete, rörigt 
och ostrukturerat i klassrummet har informanterna i vår studie visat på flera vägar för att ta sig 
förbi de hindren. Därmed konstaterar vi att anpassningar är viktig för elever i behov av 
särskilt stöd och det är pedagogernas roll att se till att detta uppnås. 
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Avslutningsvis visar studien att strukturerat tematiskt arbete inte är en fallgrop för elever i 
behov av särskilt stöd utan det är ett arbetssätt som engagerar och motiverar alla eleverna att 
lära sig genom att kunskap ses i ett sammanhang mellan skola och samhälle.   
  

5.3. Vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att använda oss av samma syfte och genomföra studien 
på en skola som arbetar genomgående tematiskt, exempelvis som Bifrostskolan i Danmark. 
Hur kan elever som behöver en strukturerad undervisning delta på samma villkor som övriga 
elever när arbetet är fritt och kräver verktyg för att kunna planera och genomföra arbetet 
självständigt? 

 27



6. Referenser 
 
 
Abildtrup Johansen, B., Rathe, A-L. & Rathe, J. (1997). Möjligheternas barn  i 
möjligheternas skola: en pedagogisk profil - från idé till verklighet. (1:a uppl.) Stockholm: 
Utbildningsradion.  
 
Arfwedson, G-B. & Arfwedson, G. (1983). Kunskapssyn och temaarbete. Stockholm: Liber. 
 
Arfwedson, G-B. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare: en bok om lärares yrke i teori 
och praktik. (2:a omarb. Uppl.). Stockholm: HLS förlag.  
 
Backman, J (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.   
 
Bondestam, M., Langenkrans, K. & Winblad, U. (2000, 12 december). Fritt arbetssätt ökar 
koncentrationssvårighet. Dagens medicin, sid 50.  
  
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1:a. uppl.). Malmö: Liber ekonomi.  
 
Carlgren, I. (red). (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförb:s förl.    
 
Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6:e uppl.). 
London: Routledge.  
 
Dewey, John (1980). Individ, skola och samhälle: pedagogiska texter. Stockholm: Natur och      
Kultur. 
 
Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. (4:e utök. 
Utg.). Stockholm: Natur och kultur. 
 
Hartman, S-G. (2005). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk 
undervisningshistoria. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Imsen, G. (1999). Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik. Studentlitteratur: Lund. 
 
Johansson, B. & Svedner, P-O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 
undersökningsmetoder och språklig utformning. (4:e. uppl.). Uppsala: Kunskapsföretaget.  
 
Kadesjö, B. (2001). Barn med koncentrationssvårigheter. (2:a. uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Kadesjö, B. (red.) (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Karlholm, G. & Sevòn, I. (1990). Tema ett arbetssätt i förskolan. Solna: Almqvist  
& Wiksell läromedel. 
 
Kvale,S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 28



Lindqvist, G. (1989). Från fakta till fantasi: om temaarbete utifrån skapande ämnen och lek. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Massey, A. & Burnard, S. (2006). "Here's one I made earlier!" A qualitative report on 
creativity in a residential primary school for children with social, emotional and behavioural 
difficulties. Emotional & Behavioural Difficulties, volym 11, sidor 121-133. 
 
Nationalencyklopedin. 2008-11-27 http://www.ne.se/artikel/215434
 
Nilsson, J. & Eklund, C. (2006). Framtidens skola: ett temaarbete i årskurs sex. Malmö: 
Malmö högskola, Lärarutbildningen.   
 
Nilsson, J. (2007). Tematisk undervisning. (2:a.rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Persson, A. & Wiklund, L. (2008). Hur långt är ett äppelskal?: tematiskt arbete i 
förskoleklass. (1:a uppl.). Stockholm: Liber.  
 
Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 
förhållningssätt i förskolans läroplan. (2:a. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Rosenfeld, M. & Rosenfeld, S. (2006). Understanding teacher responses to constructivist 
learning environments: Challenges and resolutions. Science Education, volym 90, sidor 385-
399.   
 
Rønhovde Iglum, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig!: barn och ungdomar med ADHD 
och Tourettes syndrom. (2:a. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Salamancadeklarationen och Salamanca +5. (2001). Stockholm: Svenska Unescorådet. 
 
Skolverket. (1998). Jord för växande; särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden.  
Sou 1997:21 och Sou 1997:157. Stockholm: Enskede Offset AB.  
 
Skolverket. (2002). Att arbeta med särskilt stöd: några perspektiv. Stockholm: Spånga 
tryckeri AB 
 
Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: Liber 
 
SOU 1992:94. Bildning och kunskap: huvudbetänkande. Stockholm: Allmänna förlag.  
 
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. (1:a. uppl.). 
Uppsala: Kunskapsföretaget.  
 
Tal, T., Krajcik, J. S. & Blumenfeld, P. C. (2006). Urban schools' teachers enacting project-
based science. Journal of Research in Science Teaching, volym 43, sidor 722-745.  
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3:e. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmen. Stockholm: Utbildningsdepartementet Fritzes. 
 

 29

http://www.ne.se/artikel/215434


Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. http://www.vr.se/ Hämtad 2008-11-10 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. 
 
Williams, P. (2006). När barn lär av varandra:  samlärande i praktiken. Stockholm: Liber. 
 
Williams, P. & Sheridan, S. (2006). Collaboration as One Aspect of Quality: A perspective of   
collaboration and pedgogical quality in educational settings. Scandinavian   
Journal of Educational Research, Volym 50, sidor 83 – 93. 
 
Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet: elevers planering av sitt eget arbete = 
(Disciplining via freedom) : (independent work and student planning). Uppsala Universitet. 
 

 30

http://www.vr.se/


Bilaga 1 
 
     Gävle 2008-10-02 
 
Till pedagoger på XXXXX 
 
Vill ni delta i en studie om tematiskt arbete i skolan?  
 
Vi har hört att ni på XXXX skola arbetar med tematiskt arbete i er undervisning. Vi skulle 
gärna vilja genomföra en studie på er skola. Det innebär att vi vill intervjua er för att ta del av 
era tankar och erfarenheter samt delta i er vardagliga verksamhet för att få en bild av hur just 
ni arbetar på er skola. Syftet med studien är att urskilja och beskriva positiva och negativa 
aspekter av tematiskt arbete och traditionell undervisning för elever i behov av särskilt stöd.  
 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att det är frivilligt att 
medverka i vår studie samt att ni när som helst kan avbryta samarbetet om ni väljer att delta. 
Vi kommer att spela in intervjun som tar ca 45 min per person. När vi deltar i undervisningen 
kommer vi att föra anteckningar. Alla personuppgifter samt namn på er arbetsplats kommer 
att vara konfidentiellt.  
 
Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen. Om det är av 
intresse får ni gärna ta del av studiens resultat.   
 
Vi ser fram emot att få träffa er och ta del av era erfarenheter kring er verksamhet på XXXX 
skolan. 
 
Har ni några funderingar eller frågor ta gärna kontakt med oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Matilda Hinders  Anette Ohlsson 
Mail: XXXX   Mail: XXXX 
Telefon: XXXX  Telefon: XXXX 
 
Handledare: Eva Siljehag 
Mail: XXXX 
 



Bilaga 2 
 
Intevjuguide 
 
1) Vad har du för utbildning? 

2) Vad är tematiskt arbetssätt för er?  

3) Vad är traditionell undervisning för er?  

4) Hur arbetar ni tematiskt?  

- Hur fungerar val av tema? 

- Syfte 

- Elevinflytande 

- Material 

- Miljö 

- Individuellt eller i grupp 

5) Hur arbetar ni traditionellt?  

- Syfte 

- Elevinflytande 

- Material 

- Miljö 

- Individuellt eller i grupp 

6) Hur ser intresset ut hos eleverna vid tematiskt arbete kontra traditionell undervisning? 

7) Varför har ni valt att arbeta med båda metoderna?  

8) Vilka är dina erfarenheter av för- och nackdelar med respektive metod?  

9) Vilka är elever i behov av särskilt stöd för dig?  

10) Vilka är dina erfarenheter av tematiskt arbete och elever i behov av särskilt stöd? 

11) Vilka är dina erfarenheter av traditionell undervisning och elever i behov av särskilt stöd? 

12) Är dina erfarenheter att den ena eller den andra undervisningsmetoden passar alla elever? 

13) Hur tillgodoser ni alla elevers olika behov? 

- Anpassning? 

14) Vilka är dina erfarenheter av hur eleverna upplever de olika undervisningsmetoderna?  

- Föredrar de den ena eller den andra metoden?  
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