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Sammanfattning 
Vårt övergripande syfte har varit att utifrån vår litteraturstudie undersöka hur lärare, 
som arbetar utifrån pedagogiska inriktningar där tematiskt arbete är centralt, ser på 
förutsättningar för detta arbetssätt. Vårt arbete påbörjades 2002 och när vi nu återupptar 
det har vi blivit intresserade av att se om dessa förutsättningar kan ha förändrats. Som 
metod har vi använt oss av intervjuer. De första tre intervjuerna genomfördes 2002 och 
uppföljningsintervjun 2007. För att få en tydligare bild av tankarna bakom det tematiska 
arbetssättet har vi studerat delar av pedagogikens historia samt följt det tematiska 
arbetet genom läroplanerna fram till idag. Vi har också tagit del av några kritiska röster 
mot ämnesintegrering och eget arbete, vilka har vissa beröringspunkter med det 
tematiska arbetssättet, som fått oss att fundera över om den tematiska metoden är 
lämplig för alla elever. Våra första intervjuer visar att lärarnas syn på förutsättningarna 
för ett tematiskt arbetssätt i skolan är väldigt lika i många avseenden. De viktigaste 
förutsättningarna är tid för planering, dokumentation och utvärdering.  Läraren i vår 
uppföljningsintervju upplever att förutsättningarna för det tematiska arbetet har 
förändrats till det sämre, och gjort det svårare att arbeta tematiskt i skolan, bl. a har 
planeringstiden blivit en bristvara.  
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Inledning 
Vi är två förskollärare som i januari 2001 påbörjade en vidareutbildning till grundskollärare 
för år 1-3. Lärarutbildningen omorganiserades januari 2002 och vi studenter gick då över 
till det nya Lärarprogrammet. I det nya Lärarprogrammet ingår det att skriva en C-uppsats 
sista terminen och vi skrev vår uppsats, som belyser förutsättningar är för att kunna arbeta 
tematiskt i skolan, klar till viss del. Av olika anledningar har det dröjt till hösten 2007 
innan uppsatsen kunnat färdigställas. Vi är medvetna om att en stor del av materialet är 
gammalt, men efter fem år i yrket ser vi att frågeställningarna är aktuella, eftersom vi 
fortfarande arbetar efter samma styrdokument, Lpo 94, där ett tematiskt arbetssätt 
förespråkas. Sedan hösten 2002 arbetar vi som klasslärare på två kommunala skolor. 
Yvonne tjänstgör på en F-9 skola på Lidingö och Anna på en F-5 skola i Solna. På 
Yvonnes skola arbetar man med ett gemensamt projekt F-5 varje termin. På Annas skola 
arbetar klasserna inte med gemensamma projekt, men i hennes klass jobbar de ofta med 
olika teman. Att arbeta tematiskt har en lång tradition i förskolan och vi har sett det som en 
självklarhet att ta med oss det här arbetssättet in i skolans värld, i vårt nya yrke som 
grundskollärare. Under vår utbildning på Lärarhögskolan var det vanligt förekommande att 
planera olika temaområden med ett ämnesövergripande perspektiv med stöd i Lpo 94. 
Under våra praktikperioder trodde vi att vi skulle få se mycket mer av temaarbeten än vad 
vi gjorde. Under våra diskussioner med studiekamrater fann vi också att det inte var så 
utbrett att arbeta på det här sättet i våra skolor som vi trodde att det skulle vara. Detta fick 
oss att fundera över vad det är som krävs för att kunna arbeta tematiskt även i skolan. När 
vi började arbeta som lärare hade vi höga förväntningar på hur vi skulle undervisa på ett 
mer temainriktat sätt. Vi har sedan dess arbetat en del med tema på våra respektive skolor, 
men inte i den utsträckning som vi önskat. Efter fem år i yrket ser vi en tendens till att 
utvecklingen går mot ett minskat intresse för att arbeta tematiskt i skolan.  
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Bakgrund 
I vår sökning efter litteratur och forskning som behandlar vårt ämne, förutsättningar för 
tematiskt arbete i skolan har träffarna varit få. Vår sökning har gjorts på Stockholms 
stadsbibliotek, på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm, i olika databaser som Artikelsök 
och Libris samt på Internet. Våra sökord har varit tematiskt arbetssätt, tematisk 
undervisning, ämnesintegrering, ämnesövergripande undervisning. Den litteratur och 
forskning som vi hittat och som till viss del behandlar vårt ämne kan anses något föråldrad 
men det är den litteratur som det refereras till.  
 
Förskolans verksamhet har en lång tradition när det gäller det tematiska arbetssättet och där 
är detta arbetssätt fortfarande det mest vanliga. Där utgår pedagogerna från att man ska lära 
barnen att se sammanhang och helheter och alla ämnen är naturligt integrerade med 
varandra. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. 

Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 

och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.1 

I skolans styrdokument Lpo 94 finns direktiv som menar att läraren skall utgå från 
elevernas erfarenheter samt att eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.2 

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

där dessa former balanseras och blir till en helhet.3 

Styrdokumenten är emellertid inte det enda som styr skolan. Trenden idag verkar gå mot en 
mer ämnesinriktad skola. I en artikel i Sydsvenska dagbladet 2007-12-08 skriver Metta 
Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, att svenska ungdomar hamnar allt längre ner i 
internationella kunskapsmätningar, senast i Pisa 2006.4 Om man följer den pågående 
skoldebatten ser man att ämneskunskaper står högt i kurs och man vill ha ordning och reda. 
Den gamla s. k ”flumskolan” skall bort och skolan ska få tydligare mål för sin verksamhet. 
Under 2008 går Skolverket ut med nationella mål och nationella prov för år 3 i svenska och 
matematik. Ämneskunskaperna har återigen satts i centrum och därmed ämnesstudierna. 
Det har också riktats en del kritik mot ämnesintegrering t ex i Elisabeth Hultqvists 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet. (1998) Lpfö. s.8-9 

2 Utbildningsdepartementer. (2002) Lpo94. s. 14 

3 Ibid., s.8 

4 www.sydsvenskan.se/opinion 
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avhandling om pedagogik på gymnasieskolans IV-program5. Birgitta Sandström menar i 
sin forskningsrapport att det pågår en kamp ute i skolorna mellan de ”förändringsbenägna”- 
de som är för ämnesintegrering och ”traditionalisterna”- de som är för ämnesstudier6. Eva 
Österlind ställer sig i sin forskning, om den undervisningsform som benämns som eget 
arbete och som till viss del kan likställas med tematiska arbetssättet, frågande till om det är 
en undervisningsform som passar alla elever 7.  

När vi år 2002 började skriva vår uppsats var vårt övergripande syfte att undersöka 
förutsättningarna för tematiskt arbete i skolan. När vi nu återupptar uppsatsen har vi blivit 
intresserade av hur en lärare ser på förutsättningarna idag. Upplever hon att 
förutsättningarna har förändrats? Detta kan inte ge svar på frågan om ”hur förändringen 
egentligen är” utan på en fråga av kvalitativ art: hur en reell person upplever dessa 
förändringar.  

Litteraturöversikt 

Tematiskt arbetssätt 
Ett tematiskt arbetssätt betyder enligt Doverborg och Pramling att eleverna arbetar utifrån 
ett ämne, där deras tänkande och föreställningar kring detta ämne sätts i centrum. Då 
skapas tillfällen som ger eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap om något utifrån sina 
egna perspektiv. Idén till ett tema kan komma antingen från eleverna eller från läraren. 
Under arbetets gång är lärarens uppgift att inspirera och hjälpa eleverna att utveckla sina 
föreställningar om ämnet.8 Karlholm och Sevòn menar att utgångspunkten för ett tema kan 
vara en fundering, ett problem eller någon aktuell händelse. Det är viktigt att valet av tema 
är en följd av något som spontant vuxit fram i gruppen, samt att barnens egna erfarenheter 
och kunskaper tas tillvara i temaarbetet. Karlholm och Sevòn definierar det tematiska sättet 
så här: 

Vår uppfattning är att i ett tematiskt arbete behandlas ett bestämt arbetsområde under en längre 

tid. Ämnesområdet skall ges så många infallsvinklar som möjligt och genomsyra hela 

verksamheten, så att en fördjupning av kunskaper och färdigheter kan komma till stånd hos 

barnen. Ett tema är också en metod med vilken barnen genom att testa och pröva och genom att 

pendla mellan fantasi och verklighet får insikter och möjligheter att utveckla sina sinnen. Barn lär 

sig bland annat att genom att ha lustfyllda upplevelser tillsammans med andra, genom egen 

aktivitet, intresse och engagemang.9 

                                                 
5 Hultqvist, E. (2001) Segregerande integrering. HLS Förlag, Stockholm 

6 Sandström, B. (2005) När olikhet föder likhet. Studentlitteratur, Lund. 

7 Österlind, E. (2005) Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. 

8 Doverborg, E. och  Pramling, I. (1988) Temaarbete Lärarens metodik och barnens förståelse. Liber Utbildning, 

Borås. 

9 Karlholm, G & Sevòn, I. (1990) Tema – ett arbetssätt i förskolan. Almqvist & Wiksell, Solna. s.2. 
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Nilsson anser att ett tematiskt arbetssätt, eller tematisk undervisning som han väljer att 
kalla det, har följande drag: 

• Tematisk undervisning är ett arbetssätt där olika ämnen integreras till en helhet. 
Olika färdigheter övas i funktionella sammanhang och det tematiska innehållet sätts 
i centrum. 

• Innehållet har i den tematiska undervisningen en tydlig koppling till elevernas 
vardagserfarenheter och vardagliga förståelse av olika samhälleliga förhållanden 
och företeelser. 

• Tematisk undervisning utmärks av att man inte är beroende av läromedel. 

Nilsson skiljer mellan två olika typer av teman. Det ena är skolorienterade teman, t ex 
Vikingatiden och Afrika där läroböckerna styr innehållet. Här utgår man sällan från frågor 
och kunskapsområden som är förknippade med elevernas erfarenheter eller närmiljö. Det är 
kursen eller läromedlen som styr. Den andra kategorin av teman kallar Nilsson för 
problem- eller relationsorienterade teman t ex Rädsla och Mobbing, vilka utmärks av att 
elevernas egna konkreta vardagserfarenheter är utgångspunkten.10 Nilsson säger vidare: 

Världen och verkligheten bjuds in i klassrummet, och de starka gränserna mellan skolan och 

elevernas egen vardag som utmärker en mer traditionell undervisning rivs ner. 

Undervisningsinnehållet styr valet av litteratur där de frågor man beslutat att ta upp gestaltats och 

levandegörs.11  

När man arbetar på det här sättet förlorar läroboken sin betydelse och ämnesgränserna 
suddas ut. Valet av tema, enligt Nilsson, bör bygga på en demokratisk diskussion där elever 
och lärare tillsammans bestämmer om undervisningens innehåll och arbetsformer. Detta 
gör att alla känner sig inspirerade att arbeta med ämnet. Arfwedson och Arfwedson skriver 
att man under 60- och 70-talet talade om att man arbetade med projektarbete, men att man i 
Lgr 80 ändrade termen till det mer neutrala ordet tema. Att arbeta med projekt ansågs ha en 
politisk underton av det mer radikala slaget. Nu har det återigen svängt inom den 
pedagogiska terminologin, menar Arfwedson och Arfwedson, och man använder sig 
återigen av termen projektarbete, mycket beroende på att ordet projekt har börjat användas 
inom näringslivet.12 Andersson Brolin menar att projektarbete är en undervisningsform som 
är ämnesövergripande och ska utgå från problem som är relevanta för elevernas 
förkunskaper och erfarenheter. Eleverna är med och formulerar problemet samt sätter upp 
mål som de själva formulerat. Eleverna arbetar sedan aktivt med lösningen på dessa 
problem. Utmärkande för projektarbete är, menar Andersson Brolin, att eleverna ska göra 
några djupdykningar och studera ett område i anslutningen till ämnet mer noggrant, än att 
lära sig allt om ämnet. Tidsramen för ett projektarbete bör röra sig mellan två och åtta 
veckor, då det är viktigt för både elever och lärare att kunna se slutet på arbetet. Det är 

                                                 
10 Nilsson, J. (1997) Tematisk undervisning. Studentlitteratur, Lund. 

11 Ibid., s.18. 

12 Arfwedson, G &  Arfwedson, G. (2002) Didaktik för lärare. HLS Förlag, Stockholm.  



 

 5

också viktigt att eleverna får bra handledning av sin lärare där de får diskutera sin 
kunskapsutveckling, måluppfyllelse, projektets fortskridande osv.13 

Pedagogiska förebilder 
För att få en tydligare bild av tankarna bakom det tematiska arbetssättet har vi ansett det 
som viktigt att kortfattat beskriva några tidiga pedagoger som ses som föregångare till det 
här arbetssättet. 

Redan på 1600-talet fanns en pedagog, filosof och teolog vid namn J.A Comenius (1592-
1670). Han hade pedagogiska idéer som för tankarna till det tematiska arbetssättet. 
Comenius ansåg att man måste ta tillvara barnens intresse för att de skulle bli motiverade 
för undervisningen. Kärnan i det pedagogiska arbetet bestod av tre komponenter, enligt 
Comenius. Dessa tre komponenter var hjärta (känslorna), intellekt och handling. Det räckte 
inte att dela upp ämnen i intellektuella, sociala, kreativa och tekniska aktiviteter utan 
pedagogens strävan måste vara att få alla tre komponenter att vara aktiva samtidigt och i 
balans med varandra, allt för att barnen skulle se sammanhang. Han gav den kreativa och 
sociala sidan av undervisningen samma status som förnuftets, vilket ansågs som mycket 
radikalt.14 John Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var intresserad av uppfostringsfrågor och 
startade flera skolor. I sitt arbete med barnen prövade han olika inlärningsmetoder och kom 
fram till att helheten är viktig för barns inlärning. Helheten bestod, enligt Pestalozzi, i 
intellektuell förmåga, praktiskt kunnande och en moralisk, religiös, karaktär. Han ville 
också att man skulle ta mer hänsyn till barnens erfarenheter i undervisningen och att man 
skulle anpassa undervisningen till barnens utvecklingsnivå.15 Friedrich Fröbel (1782-1852) 
var en tysk pedagog som införde begreppet arbetsmedelpunkt. Med arbetsmedelpunkt 
menade han att läraren skulle välja ett ämne som barnens arbete skulle kretsa kring en 
längre tid. Barnen skulle få experimentera, konstruera, teckna, måla och dramatisera mm 
runt det ämnesområde som de arbetade med. Om man arbetade på det viset skulle barnen se 
sammanhang, få fördjupad kunskap samtidigt som de lärde känna sig själva och sina 
förmågor. 1840 öppnades Fröbels första Kindergarten där han förverkligade sina 
pedagogiska idéer. Kindergarten öppnades på flera ställen i Europa och spred sig även till 
USA. Här i Sverige kan man se Fröbels pedagogik gå som en röd tråd genom förskolans 
utveckling.16 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog som anses ha haft stort 
inflytande på de svenska läroplanernas innehåll. Deweys pedagogiska tankar bygger på att 
man sätter barnet och dess erfarenheter i centrum och att det är barnets egen motivation och 

                                                 
13 Andersson Brolin, K (2001) Projektarbete i skolan. Studentlitteratur, Lund. 

14 Bjerg, J (2000) Pedagogiken en grundbok, Liber Förlag, Falköping. 

15 Ibid., s.13. 

 

 

16 Karlholm, G & Sevòn, I. (1990) Tema – ett arbetssätt i förskolan, Almqvist & Wiksell, Solna. s.18.  
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intresse som ska vara de drivande krafterna i lärandet. Man ska knyta kunskap och lärande 
till barnets egen erfarenhet då det självupplevda är en förutsättning för allt lärande. 

Dewey ansåg vidare att skolan och samhället, som skolan i förlängningen ska tjäna, skulle 
närma sig varandra.  

Skolan skulle kunna anknyta till livet så att barnens egen erfarenhet på ett välbekant och alldagligt 

sätt överförs och kommer till användning i skolan så att det som barnen lär sig i skolan förs tillbaka 

och tillämpas i skolan och gör skolan till något organiskt helt istället för ett hopkok av isolerade 

delar.17  

Att utgå från praktiska problem och inte från skolämnen gör också att barnet ser samband 
och helheter. 

Skolans ämnesindelning är inte något som finns i barnets erfarenhet och därför förlorar 

undervisning som är baserad på olika ämnen sin mening.18 

Han menade att om elever fick arbeta på detta sätt i skolan skulle de vara bättre rustade för 
att möta de praktiska problem de skulle komma att möta senare ute i samhället. Detta var 
en metod som kallades för problemmetoden. Dewey var övertygad om att det är först när 
man ställs inför ett problem som tankeprocesser startar. Om man sedan lät en grupp elever 
arbeta gemensamt med problemlösning, av intellektuellt eller praktiskt slag, så var det en 
form av social, moralisk och intellektuell träning på hög nivå. Det praktiska arbetet hade 
också stor betydelse för elevers sociala och intellektuella utveckling, ansåg Dewey.19 Ett 
begrepp som Dewey kopplas ihop med är ”learning by doing”. Kortfattat innebär detta 
begrepp att om eleven ska utvecklas krävs en skola där han får möjlighet att aktivt pröva 
och experimentera. Eleven ska själv reflektera och dra slutsatser av sina handlingar. 
Läraren ska aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling. Deweys krav på 
läraren är höga både ämnesmässigt och pedagogiskt. Teoretisk och praktisk kunskap var 
lika viktig, enligt Dewey, eftersom samhället behöver bådadera.20 Han krävde respekt för 
individen och menade att varje människa är unik, och att var och en har egenskaper som är 
viktiga för den sociala gemenskapen. Att människor har lika värde var en viktig värdering 
som Dewey ville att eleverna skulle ta med sig ut i samhället för att där verka för en god 
samhällsutveckling.21Kilpatrick utvecklade en modell för projektarbete som 1918 utkom i 
bokform; ”The Project Method”. Han var nära anhängare till Dewey och projektmetoden 
ligger helt i linje med Deweys idéer. Projektarbetet syftade till att eleverna skulle lära sig 
att förstå verkligheten, inte bara lära sig skolämnen. Eleverna skulle själva sätta upp mål, 

                                                 
17 Hartman, S. & Lundgren, U P. &  Hartman R-M. (2004) Individ, skola och samhälle, Natur och Kultur, Stockholm. s 

103. 

18 Ibid., s.109. 

19 Arfwedson, G. &  Arfwedson, G.  (2002) Didaktik för lärare, HLS Förlag, Stockholm.  s.68. 

20 Hartman, S & Lundgren, U P.  Hartman, R-M. (2004) Individ, skola och samhälle, Natur och Kultur, Stockholm. s. 

17. 

21 Hartman, S (1995) Lärares kunskap, Skapande Vetande, Linköping. 
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välja och genomföra ämnesövergripande uppgifter och sedan sammanfatta och utvärdera 
sitt arbete. Lärarens roll liknade handledarens.22 

Elsa Köhler (1879-1940) var en österrikisk pedagog som hade arbetat med Dewey i USA 
och som var mycket influerad av hans, och Kilpatricks pedagogiska idéer och visioner. 
Köhler undervisade i Göteborg, i något som hon kallade för ”aktivitetspedagogik”. 
”Aktivitetspedagogiken” var en utveckling av Fröbels arbetsmedelpunkt. Arbetet med 
arbetsmedelpunkt hade börjat kritiseras eftersom det ansågs som stelt och vuxenstyrt. 
Köhler ville att man skulle vara mer lyhörd för barns intresse, både i ämnesvalet och i det 
fortsatta arbetet. 

Temaarbete i styrdokument 
Skolans styrdokument ger också en inblick i temaarbetets utveckling i skolan. 
 
1919 års undervisningsplan kan sammanfattas enligt följande punkter: 

• Att lära genom att göra 
• Handens arbete 
• Den andliga brottningen med problemen 
• Skolan ett laboratorium inte ett audiotorium23 

Denna undervisningsplan hade till viss del influenser från Dewey. 

 Aktivitetspedagogiken kom att ligga till grund för de kommande läroplanernas utformning 
och innehåll. 1948 gav skolkommissionen ut ett betänkande som blev tongivande för den 
svenska skolans utveckling. I skolkommissionen satt bl. a Alva Myrdal, som hade tagit 
starkt intryck av Dewey och Kilpatrick under sin tid i USA. Så här lyder några av de 
förslag och riktlinjer från skolkommissionens betänkande 1948: 

Demokratins skola, måste vara en miljö för barnens fria växt. Den enskilde elevens individualitet 

och personliga förutsättningar bör i skolan inte bara uppmärksammas och respekteras utan vara 

själva utgångspunkten för uppläggning av fostran och undervisning.24 

En förutsättning för den fria personlighetsdaningen i skolan är en omläggning av 

undervisningsmetoderna…. Arbetsskolemetoderna, laborativa metoder, aktivitetspedagogik 

kommer på sina håll till användning. Denna utveckling bör av samhället systematiskt 

understödjas.25 

Den svenska grundskolan introducerades 1962 och då kom också grundskolans första 
läroplan, Lgr 62. Den arbetsform som Lgr 62 förespråkade stämde väl överens med idéerna 
inom aktivitetspedagogiken. Undervisningen skulle präglas av fem principer, även kallad 
MAKIS: 
                                                 
22 Andersson Brolin, K. (2001) Projektarbete Läroboken 100P, Studentlitteratur, Lund. s.18. 

23 Hartman, S. & Lundgren, U P. & Hartman, R-M (2004) Individ, skola och samhälle, Natur och Kultur, Stockholm. 

s.23. 

24 Ibid., s.34. 

25 Ibid., s.34. 
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• Motivation 

• Aktivitet 

• Konkretion 

• Individualisering 

• Samarbete 

Redan 1969 kom nästa läroplan, Lgr 69. Där rekommenderades man som lärare att låta 
eleverna arbeta i arbetsområden över ämnesgränserna. Man skulle utgå från elevernas egna 
iakttagelser, upplevelser och problem samt ta vara på lust att upptäcka och ställa frågor. 
Läraren skulle också få möjlighet att samordna undervisningen med sina kollegor.26 Den 
läroplan som, enligt Hartman, är den som tagit starkast intryck av Dewey är Lgr 80. 
Temastudier skulle nu införas på schemat och eleverna skulle själva planera och ta ansvar 
för en större uppgift. Ett undersökande arbetssätt skulle tillämpas och utgångspunkten 
skulle i möjligaste mån vara elevernas egna iakttagelser och experiment. Temaarbeten 
kunde utföras koncentrerat eller under en längre tid. Ämnesövergripande arbete 
rekommenderades. Hartman anser att vår senaste läroplan, Lpo 94, innehåller ett visst 
avståndstagande från Dewey och att man nu vill tillbaka till en mer ämnesindelad 
undervisning, där målen i varje enskilt ämne är det viktigaste att uppnå.27Arfwedson och 
Arfwedson säger att genom införandet av Lpo 94 fokuserades undervisningen återigen på 
skolans kärnämnen. Detta på grund av att kursplanerna och mängden stoff är mer 
omfattande samt att uppnåendemålen i år 5 och 9 introducerades.28  Det finns dock 
riktlinjer som stödjer ett tematiskt arbetssätt i Lpo 94: 

• Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.29 

• Läraren ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen och organisera och 

genomföra arbetet så att eleverna för möjligheter att arbeta ämnesöverskridande.30 

• Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetsformer och arbetssätt.31 

• Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.32 

• Skolan ansvarar för att eleven kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så 

många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.33 

                                                 
26 Hartman, S. (1995) Lärares kunskap. Skapande vetande, Falköping. 

27 Ibid. 

28 Arfwedson, G. & Arfwedson, G (2002)  Didaktik för lärare.  HLS Förlag, Sockholm.  

29 Utbildningsdepartementet (2004) Lpo 94. s.14 

30 Ibid,. s.14 

31 Ibid., s.16. 

32 Ibid., s.8. 

33 Ibid., s.12. 
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• Rektors ansvar är att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet34 

Några pedagogiska inriktningar som förespråkar 
ett tematiskt arbetssätt 
I dagens skola förekommer flera pedagogiska inriktningar där det tematiska arbetssättet 
utgör en central del av verksamheten. Vi har valt att kortfattat belysa de tre inriktningarna 
som har störst utbredning. 

Freinetpedagogiken 

Grundaren till denna pedagogik hette Célesti Freinet (1896-1966), en lärare från Provence i 
Frankrike. Freinet ansåg att den dåtida traditionella skolan, som genomsyrades av kontroll 
och förmedlingspedgogik, var föråldrad. Kyrkans makt över skolan behövde brytas, istället 
skulle man skapa en folkets skola, som kunde förändra samhället. Freinet ville utveckla 
skolan genom att skapa nya undervisningsmetoder, där eleverna, istället för den 
katederstyrda undervisningen, själva skulle få arbeta och vara aktiva att söka sin kunskap. 
Inom Freinetpedagogiken talar man om ”arbetets pedagogik”,35 Freinet beskriver själv 
pedagogiken så här: 

Arbetet ska vara den bärande principen, drivkraften och filosofin bakom Folkets skola, det ska vara 

den aktivitet ur vilken alla färdigheter framgår.36 

Genom arbete fostras barnen till att ta ansvar, men det är viktigt att arbetet är verkligt och 
känns betydelsefullt för då motiverar det eleven att fortsätta. Arbetets pedagogik innebär 
även att eleven övar sig i sådant som är viktigt i deras liv utanför skolan. Det är viktigt att 
barnen ser nyttan av sitt arbete. Verkligheten är den bästa läroboken och mycket kunskap 
finns att hämta utanför klassen samt utanför böckerna. All kunskap finns inte hos 
allvetande lärare. Eleverna får i naturen och i närsamhället upptäcka, undersöka, intervju 
och på olika sätt själva inhämta sin kunskap. I denna pedagogik är det viktigt med 
elevmedverkan samt medbestämmande. Freinet ansåg att verkligt arbete där eleverna får 
känna delaktighet leder till att de vill ta eget ansvar för det som händer i skolan, för det 
egna lärandet och för det gemensamma livet i skolan. På Freinetskolan arbetar eleverna 
utifrån ett tematiskt arbetssätt. Dessa teman är eleverna med och väljer, utifrån sin egen 
verklighet, för då blir de mer motiverade att arbeta . Undervisningen är åldersblandad, 
vilket även är en idé av Freinet. I temat får man sedan in många olika ämnen. Det är viktigt 
med organisation och planering i arbetets pedagogik. För att ett undersökande arbetssätt ska 
fungera krävs planering och organisation.37  

                                                 
34 Ibid., s.19. 

35 Nordheden, I. (1995) Verkligheten som lärobok – om Freinetpedagogiken. Liber Utbildning, Stockholm 

36 Ibid., s.22. 

37 Ibid., 
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En god organisation och en god utrustning är förutsättningen för att eleverna ska få utlopp för sina 

aktiviteter och för att skolan ska fungera. Därmed löses också disciplinproblemet. 38 

 
Inom Freinetpedagogiken anses det viktigt att eleverna lär sig förstå även andra samhällen 
än där de själva bor. Redan Freinet var inne på detta då hans elever fick börja brevväxla 
med barn från andra länder. Genom detta sker en inlärning – man skapar en 
kommunikation, samt tillägnar sig ett globalt medvetande. Handens och hjärnans arbete är 
lika värda d v s det praktiska arbetet är lika viktigt som det teoretiska. Det är lärarens 
uppgift att se till att eleverna får utveckla båda delarna. Här är verkstadsformen central. 
Genom att arbeta i verkstäder befästs teoretiska kunskaper med praktiskt arbete.39 

Reggio Emilia pedagogiken 

Denna pedagogik, eller som den även kallas, ett förhållningssätt till barnet och dess värld, 
fick sin form efter andra världskriget i Italien. En grupp föräldrar utanför staden Reggio 
Emilia, i Italien, drömde om att få bygga en framtid med demokratiska förtecken. De ville 
satsa på barnen och började bygga daghem. Eldsjälen för pedagogiken var Loris Magaluzzi 
(1921-1994), en av vår tids främsta filosofer.40 Den allmänt rådande pedagogiken såg 
aldrig barnet i sin helhet, utan dess utveckling sågs som en uppfyllelse av en rad mål: att 
kunna gå, att kunna tala, att lära sig läsa och skriva osv. Denna linje ville Magaluzzi och 
hans pedagoger inte följa, de ville skapa en ny pedagogik.41 Reggio Emilia är en pedagogik 
som strävar efter att låta barnen utveckla alla sina hundra språk. Vetenskap, konst, fantasi 
samt kropp och själ bör förenas, eftersom människan är en helhet. Nyckelord i det 
pedagogiska förhållningssättet är: upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och förundran. 
Man utgår från de enskilda barnen, och menar att de är rika på resurser, och kapabla att 
bygga upp sin värld. Dessa resurser måste tas tillvara och utvecklas, då det stärker barnets 
självkänsla.42 I Reggio Emilia är barnen inte på förskolan för att få tillsyn, utan för att 
utvecklas samt på ett lustfyllt sätt att söka och skaffa sig kunskaper. Tyngdpunkten ligger i 
att utforska och reflektera.  

Tiden får inte fördrivas – tvärtom måste den utnyttjas maximalt. Vi vill medvetet påverka barnen. 

Gör vi inte det, lämnar vi dem i sticket – till att påverkas av samhällets häftigare kommersiella 

språk, av rymdåldersrobotar och skjutjärn, av tv-serier och reklam.43 

Utmärkande för denna pedagogik är att arbeta med teman, vilka oftast väljs av pedagogerna 
men även av barnen. Pedagogerna är mycket lyhörda för barnens tankar och funderingar, 
och därför kan ett tema ta en ny vändning beroende på barnens upplevelser och reaktioner. 
Idén med att arbeta tematiskt är att skapa ett levande sammanhang där barnen stimuleras 

                                                 
38 Ibid., s.74. 

39 Ibid., 

40 Wallin, K.. (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Liber Utbildning, Eskilstuna 

41 Wallin, K. (1981) Ett barn har hundra språk. UR. Stockholm 

42 Gedin, M. & Sjöblom Y. (1995) Från Fröbels gåvor till Reggios Regnbåge. Bonniers, Stockholm.  

43 Wallin, K. (1981) Ett barn har hundra språk. UR, Stockholm. s.14. 
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till att forska och arbeta med problemlösningar. En stor del av arbetet utförs i ateljén, som 
finns på alla Reggio Emilia förskolor. Pedagogerna anser att barnen genom bilden får en 
djupare förståelse av omvärlden samt att de genom att studera barnens bilder kan se vad de 
förstått av temat. Här är dokumentationen en viktig del. Övriga ämnen barnen arbetar med 
är t. ex musik, matematik och naturvetenskap. Pedagogerna strävar efter att utveckla och 
föra verksamheten vidare på förskolorna. Detta sker genom konstruktiva diskussioner, 
ständiga ifrågasättande och konfrontationer.44 Under ett temaarbete undervisas inte barnen, 
Magaluzzi beskriver det så här: 

Att undervisa, det vill säga att försöka lära ut åt andra – det uppehåller bara den andras 

passivitet.45 

Strävan är istället att utmana barnen att lära sig själva, för då väcks deras potentiella 
möjligheter. De vuxna varken styr eller kontrollerar barnen. Tvärtom så tror de att barnen 
förstår, att de kan klara av situationer själva, och därigenom lär sig något nytt. Den vuxnes 
roll är att lyssna på barnens strategier, att ge dem impulser och att stimulera dem till att 
bearbeta kunskapen.46  

Bifrostpedagogiken 

Bifrostskolan på Jylland i Danmark är en friskola där fantasin, kreativiteten och alla de 
konstnärliga uttrycken är en viktig del av undervisningen. Skolan grundades 1987. Några 
lärare, som hade arbetat mycket med experimenterande undervisning, ville utveckla denna 
pedagogik till att löpa genom hela grundskolan, och inte som nu, enbart i de lägre 
årskurserna. Lärarna ville ha en helhetslinje som genomsyrade hela skolan. Detta gick inte 
att genomföra i den traditionella skolan – därför föddes Bifrostskolan. Utmärkande för 
Bifrost är att arbeta med teman som är gemensamma för hela skolan. Här utgör den 
skapande verksamheten en stor del. Det är lärarna som väljer temat och inspirationskällan 
är något från kulturen t ex en författare eller en kompositör. Introduktionen sker alltid 
genom en film, drama, bildkonst, dikt eller musik. På Bifrostskolan har eleverna ett stort 
inflytande. De får lära sig att vara aktiva och komma med idéer och förslag på hur de kan 
jobba vidare med temat. Dialogen och samtalet är en viktig del i skolarbetet. Elevernas 
tankar tas alltid på allvar och påverkar den fortsatta undervisningen. Utifrån de förslag som 
kommer in, utarbetar lärarna olika arbeten som eleverna får jobba vidare med. Man talar 
om det ”goda arbetet” som har sin utgångspunkt i den enskilda elevens föreställningar och 
önskningar. Här lär sig eleverna att sätta upp egna mål för sitt arbete, planera, genomföra 
samt utvärdera det, för att göra det bättre nästa gång. Anledningarna till att arbeta 
ämnesintegrerat är många. Lärarna anser att temaarbete gör eleverna nyfikna, det väcker 
deras lust att lära, vilket i sin tur gör att skolarbetet känns meningsfullt. Ett tema får inte 
enbart handla om det som barnen vet och känner till, det måste även finnas något som 
väcker deras intresse. Detta intresse uppstår när eleverna får fördjupa sig i något.47 

                                                 
44 Gedin, M. & Sjöblom, Y. (1995) Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. Bonniers, Stockholm.  

45 Wallin, K. (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Liber utbildning, Eskilstuna. s. 88 

46 Ibid,. 

47 Abildtrup Johansen, B. & Rathe, A-L. & Rathe, J. (1997) Möjligheternas barn I möjligheternas skola. UR, Stockholm. 
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I en helhetsundervisning är utgångspunkten en gemensam början som öppnar för en mångfald av 

möjligheter att tillägna sig kunskap, färdigheter, värderingar och förhållningssätt. Det är en fråga 

om att välja framtid.48 

Under arbetets gång vävs alla skolämnen in så att de hänger ihop med det aktuella temat. 
Läroplanen följs noga, och lärarna ser till att kunskapsmålen uppfylls, när de planerar 
temat. Ämnesundervisningen sker klassvis. Efter ämnesundervisningen går eleverna in i 
någon av de tre verkstäderna; målarateljén, laboratoriet eller läs – och skrivverkstaden där 
de arbetar i tvärgrupper.49 

Förutsättningar för tematiskt arbete 
Karlholm och Sevòn belyser förutsättningarna för ett tematiskt arbetssätt i förskolan och de 
lägger stor vikt vid pedagogens förhållningssätt till hur barn lär. Lyhördhet och flexibilitet 
inför ”plötsliga infall” från barngruppen är också viktiga förutsättningar.50  

I tematanken ligger just konsten att kunna knyta händelser och plötsliga infall till det område man 

håller på att arbeta med.51 

Samspelet mellan barn och pedagog är viktigt och pedagogerna få inte planera temaarbetet 
för detaljerat och reglerat eftersom tanken med temaarbete bygger mycket på detta samspel. 
Enligt Karlholm och Sevòn krävs det att pedagogerna förbereder sig väl och skaffar sig 
kunskap om det ämne som ska behandlas. Det krävs att det finns gott om planeringstid och 
tid för att fördjupa sig i ämnet. Den vuxnes engagemang och entusiasm är även det en 
förutsättning för att arbeta tematiskt, då det är detta engagemang från de vuxnas sida som 
väcker barnens nyfikenhet och lust att lära.52 

Andersson Brolin menar att för komma igång med ett projektarbete i gymnasieskolan så 
gäller det att man kan argumentera för sina idéer och vara väl insatt i styrdokumentens 
formuleringar och i pedagogisk forskning för att få ytterligare belägg för dem. Man måste 
veta varför man tror på det här arbetssätter och vad som är bra med det för att kunna 
övertyga kollegor, föräldrar, elever och skolledning om att det är ett arbetssätt värt att satsa 
på. Man behöver ha stöd framförallt av någon eller några kollegor eftersom det är svårt att 
arbeta med projekt på egen hand. När man arbetar ämnesintegrerat måste man komma 
överens om innehållet i kursen tillsammans i arbetslaget. Problemet är då ofta hur man får 
med alla kurser i i projektet.53 Andersson Brolin skriver: 

                                                 
48 Ibid., s.105. 

49 Ibid., 

50 Karlholm, G. & Sevòn, I. (1990) Tema – ett arbetssätt i förskolan. Almqvist & Wiksell, Solna. 

51 Ibid., s.55. 

52 Ibid,. 

53 Andersson Brolin (2001) Projektarbete Lärarboken 100P. Studentlitteratur, Lund. 
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Det brukar inte vara några problem att hitta dessa skärningspunkter mellan kurserna så länge man 

inte sitter fast i prestigelåsningar kring vilket stoffinnehåll som ”måste” vara med.54 

Nilsson skriver inte om vilka förutsättningar som ska till för att arbeta tematiskt men 
däremot om vilka hinder som kan ligga i vägen för det här arbetssättet.55 

Många handledare känner sig osäkra inför vad tematiskt arbete egentligen innebär och en del 

menar att det är alltför tidskrävande och ”flummigt”.56 

Det största problemet brukar dock vara förknippat med själva temavalet dvs. vilket innehåll 

undervisningen ska ha.57  

Birgitta Sandström har i ett forskningsprojekt sökt efter vilka omständigheter som påverkar 
hur ämnesövergripande kunskapsområden får plats och status i skolans praktik. I detta 
forskningsprojekt ingick tre F-9 skolor och tre gymnasieskolor.58 Sandström säger att 
tematiskt arbete ses i större utsträckning som självklart i undervisningen hos de yngre 
barnen om man jämför med högstadiet. Där anser många lärare att temaarbeten stör deras 
undervisning och tar tid från det riktiga ämnesinnehållet. Samtidigt menar hon: 

Skolan är ett kraftfält där det ständigt pågår en kamp mellan begrepp och fenomens innebörd. En 

kamp som pågår tvärsigenom årskurser och gymnasieskolor.59 

 Sandström säger att om en skolas mentalitet, anda, präglas av ett öppet, samtalsvänligt 
klimat och om det finns nära relationer mellan skolans personal tenderar frågor som rör 
ämnesövergripande kunskapsområden att få plats och utrymme. Ett öppet klimat gynnar 
den så viktiga kommunikationen mellan kollegorna. Enligt Sandström finns det två olika 
typer av styrstrukturer ute på skolorna; horisontell och vertikal. I den horisontella 
strukturen består ledningen av en rektor, eller rektorsgrupp, samt ett antal arbetslagsledare 
med ansvar för olika områden. I den vertikala ledningsstrukturen, som också beskrivs som 
hierarkisk, består ledningen av en rektor och biträdande rektorer. På skolor med horisontell 
styrning arbetar lärarna i arbetslag, något som ses som positivt. Man samverkar med 
kollegorna i arbetslaget och arbetar nära sin pedagogiska ledare, arbetslagsledaren. På 
dessa skolor tenderar lärarna att känna sig mer delaktiga i beslutsprocesser då 
ledningsgruppen, eller rektor, stödjer eller kräver av sin personal att ta del av ansvaret för 
skolans helhet. Lärarna ser denna delaktighet som något positivt och vill att styrningen ska 
ske i samarbete med sina kollegor istället för från en auktoritär ledare. På skolor med 
vertikal styrning är man inte lika positiv till arbetslagstanken och man känner ett större 
avstånd till sin ledning. Sandström menar att horisontella ledningsstrukturer underlättar det 
ämnesövergripande arbetet eftersom ledningen där anses främja och stödja ett öppet och 
samtalsvänligt klimat. Skolledare som stödjer ett ämnesintegrerat arbetssätt säger sig vara 

                                                 
54 Ibid., s. 72. 

55 Nilsson, J. (1997) Tematiskt undervisning. Studentlitteratur, Lund. 

56 Ibid,.s.12. 

57 Ibid., s.13. 

58 Sandström, B. (2005) När olikhet föder likhet. Studentlitteratur, Lund. 

59 Ibid,. s.10. 
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den typ av ledare som är positiv till att delegera beslut. De ser inte sig själva som 
fullkomliga och menar att de varken har svar på allt eller har möjlighet att vara ständigt 
närvarande. 

Detta ledarskap är en form av mjukstyrning som fungerar effektivt.60 

Förändringsbenägenhet och generositet är utmärkande för lärare som ser ämnesintegrering 
som något positivt. Gemensamt för de förändringsbenägna är att de ser på viljan till att 
förändra, eller förbättra, som en del av sitt läraruppdrag. De är öppna för nya idéer och ser 
förändring som något bra. Generositet står i det här sammanhanget dels för att vara generös 
gentemot varandra och till varandras idéer och dels för att inte sätta gränser, rent 
tidsmässigt. De som vill ha reglerad arbetstid, anses som ogenerösa. 

Om man är den typen av lärare eller människa som räknar minuter med fyra decimaler, och 

ifrågasätter hur mycket man ska bidra, då fungerar det inte. Det går inte alls. Det bygger på en 

generositet från alla, och en vilja att nå ett gemensamt resultat.61 

Sandström skriver vidare att det pågår en fejd mellan de som verkar för ett ämnesintegrerat 
arbetssätt och de som talar för ämnesfokusering, mellan de som är för arbetslag och de som 
är för ämneslag. Båda sidor säger sig utgå från elevens bästa. Idag förekommer båda sätten 
att undervisa ute på skolorna och det är något som Sandström talar om som positivt, att 
både ämnesfördjupning och ämnesintegration får utrymme.62 

 

Några kritiska röster 
Vi har funnit litteratur som i inte i första hand direkt handlar om temaarbete, men de har 
vissa beröringspunkter med temaarbetet. Därför har vi valt att ta med dessa.  
 
Elisabet Hultqvist tar i sin studie av gymnasieskolans individuella program upp frågor som 
rör pedagogikens utformning i de teoretiska ämnena och hur den påverkar eleverna som går 
där.63 På Gymnasieskolans IV-program går de elever som saknar förutsättningar för att 
börja på ett nationellt program då de saknar förkunskaper i kärnämnena dvs. svenska, 
matematik och engelska. Under ett år har de möjlighet att läsa in de kunskaper de saknar 
för att sedan kunna söka till ett nationellt program. Eleverna får tillfälle att tillsammans 
med skolledning och lärare utarbeta sina egna individuella studieplaner, vilket ger utrymme 
för både valfrihet och flexibilitet. Eleverna på IV-programmet går i mindre grupper, har 
färre läxor och prov och de får inte några betyg. Här är lärarna mer öppna för förhandling 
och för elevernas egna initiativ och gränserna mellan rast och lektion är inte så skarpa. 
Intrycket är, enligt Hultqvist, att gränsen mellan ämnena och ämnesinnehållet är flytande. 
Eleverna kan t ex på en lektion i svenska få spela Jeopardy, dramatisera runt ett etiskt tema 

                                                 
60 Ibid,. s 48. 

61 Ibid,. s.76. 

62 Ibid,. 

63 Hultqvist, Elisabeth. (2001) Segregerande integrering. HLS Förlag, Stockholm. 
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under religionslektion eller gissa mattegåtor på en matematiklektion. Under sina 
observationer i klassrummen såg Hultqvist ett motstånd till dessa aktiviteter och att 
eleverna istället bad om att få komma igång med det ”riktiga skolarbetet” vilket enligt 
eleverna var att läsa, skriva eller räkna i sin matematikbok. Hultqvist menar att den 
flytande gränsen mellan ämnesinnehåll förstärks då eleverna oftast inte har någon lärobok i 
ämnet. Lärarna tycker att det är svårt att hitta böcker som passar de här eleverna. Istället för 
läroböcker handlar det om kopierade utdrag ur olika läromedel, tidningsartiklar eller 
arbetsblad vid de tillfällen som lektionerna utgår från skrivet material. Vid andra tillfällen 
används t ex videofilmer eller olika datorprogram. Hultqvist anser att den låga graden av 
lärarstyrning är slående och eleverna har ofta till stor del möjlighet att utifrån en given 
ämnesram själva utforma sina uppgifter. Ofta uppstår frågor som ”vad ska vi göra?” och 
”jag fattar inte varför jag ska göra det här?”, och Hultqvist tror inte att det beror på att 
eleverna inte är uppmärksamma, utan att de helt enkelt inte förstår syftet med uppgiften. 
Hultqvist upplevde också att eleverna ofta frågade efter tiden för när en uppgift skulle vara 
klar. ”Hur länge ska vi hålla på?” eller ”när ska vi vara klara?” var något som eleverna ville 
ha klarhet i. När eleverna fick svara på frågan hur de trivdes på IV-programmet var de 
kritiska och upplevde det som ”för slappt”. Detta var ett svar som väckte förvåning 
eftersom man, enligt Hultqvist, skulle kunna tro att denna form av undervisning med t ex 
kortare skoldagar, få läxor och inga betyg skulle passa dessa elever bra. Hultqvist började 
bl. a fundera över om elevernas kritik hade med pedagogikens utformning, dvs. hur 
pedagogiken läggs upp och organiseras, att göra: 

Kan deras invändning även uppfattas som en reaktion på en pedagogik, där ”slapp” blir ett 

samlingsbegrepp för en undervisningssituation där syftet, kraven och tidsanvändningen inte är klart 

utsagda?64 

I en undervisningssituation där syftet, kraven och tidsanvändningen inte är klart utsagda 
och där graden av kontroll är låg, sägs pedagogiken var osynlig. Med synlig pedagogik 
menas att läraren är den styrande, syftet med arbetsuppgiften är tydlig, arbetsuppgifterna 
väl avgränsade, graden av kontroll är hög, gränsen mellan ämnen är tydlig liksom gränsen 
mellan lektion och rast.65 Begreppen synlig och osynlig pedagogik kommer från den 
brittiske sociologen, Basil Bernstein. Han skapade olika begrepp för att förklara samhällets 
och skolans makt och struktur. Enligt Bernstein bestäms graden av synlighet och osynlighet 
av styrkan resp. svagheten i pedagogikens klassificering och inramning. Med begreppet 
inramning menar Bernstein den pedagogiska kommunikationen mellan lärare och elev och 
den kontroll som läraren – och eleverna – har över vad som undervisas, hur det undervisas, 
hur lång tid det ska ta osv. Vid svag inramning kan eleven i hög grad själv vara med att 
påverka undervisningen och vid stark inramning är det läraren som är den styrande. Med 
begreppet klassifikation avses gränsdragning och upprätthållandet av gränser inom olika 
ämnen och arbetsdelningen inom skolan.66 Om man med Bernsteins begrepp vill beskriva 
pedagogikens utformning på IV-programmet är det en pedagogik som till stor del kan sägas 
ha svag inramning och svag klassifikation, säger Hultqvist. Bernstein menar också att: 

                                                 
64 Ibid,. s.31. 

65 Ibid., 

66 Bernstein, B. & Lundgren, U. (1983) Makt, kontroll och pedagogik. LiberFörlag, Lund. s.24. 
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Den osynliga pedagogiken fordrar mer tid på samma sätt som den fordrar mer material, större 

utrymme (större rörelsefrihet) och fler lärare. I den meningen är den ”dyrare” än den synliga 

pedagogiken.67 

I den osynliga pedagogiken förmedlas krav, tidsanvändning, kontroll osv. underförstått till 
eleverna. Då gäller det som elev att förstå de underliggande koderna, vad det är man ska 
göra, även om det inte är tydligt uttalat. 

Omvandlingen från svag klassifikation och svag inramning till stark klassifikation och stark 

inramning är, enligt Bernstein. en funktion av den underliggande koden, dvs. av förmågan att 

uttyda reglerna, att avläsa klassifikationen.68  

Att uttyda dessa underliggande koder är ett problem för de elever som går på IV-
programmet, anser Hultqvist. De här eleverna har svårt att tolka det outtalade och har 
därför ”svårt att komma igång”, som en lärare uttrycker det. Förklaringen till att 
utvecklingen gått mot en mer osynlig pedagogik i gymnasieskolan, och även i grundskolan, 
kan vara att vi har en förändrad syn på kunskap och lärande, menar Hultqvist. 

Ett förändrat förhållningssätt till kunskap, med tonvikt vid förståelsekunskaper och att eleven själv 

söker kunskap och tar ansvar för sin inlärning, har berett vägen för en mer osynlig pedagogik.69 

Enligt Hultqvist tycks de s. k ”skolsvaga” eleverna fungera bättre när pedagogiken är 
synlig dvs. när arbetsuppgifterna är väl avgränsade och läraren är den styrande. En av 
förklaringarna till det kan vara, säger Hultqvist, att de här eleverna som går på IV-
programmet har svårt att ta till sig den valfrihet och flexibilitet som programmet ger. 

Den valfrihet och flexibilitet som programmet erbjuder förutsätter en viss kännedom om och inblick i 

hur skolsystemet fungerar. Det förutsätter att tillgång till vad Pierre Bourdieu benämner, ett visst 

kulturellt kapital.70 

Bourdieu var en fransk sociolog som med begreppet kulturellt kapital menade en högre 
utbildningsbakgrund. Han menade att varje barn kommer till skolan med viss förförståelse. 
Utifrån denna förförståelse tolkar barnet alla händelser t ex outtalade och uttalade budskap, 
uppgifter, instruktioner mm, som det möter i skolan. Bourdieus föresats var att försöka 
förstå hur denna förförståelse skapas. Han funderade över hur utbildningsframgång tycks 
gå i arv, något som inte kan förklaras med förhållanden som intelligens eller begåvning.71 

Bourdieu (1990) använder begreppet habitus för att beskriva den sociokulturella överföringen från 

föräldrar till barn inom olika grupper i samhället. Habitus kan sägas vara de till största delen 

omedvetna handlingsmönster och synsätt som ger sammanhang och mening åt våra erfarenheter. 

Det innebär att våra tidiga erfarenheter blir särskilt betydelsefulla eftersom alla senare erfarenheter 

färgas av och tolkas i ljuset av de tidigare. Med andra ord blir upplevelser i barndomen, som 

exempelvis införlivandet med föräldrarnas attityder till utbildning och deras erfarenheter från sin 

                                                 
67 Hultqvist, E. (2001) Segregerande integrering. HLS Förlag, Stockholm. s.32.  

68 Ibid., s. 33. 

69 Bidrag till Symposiet På återbesök i ramfaktorteorin, Uppsala, 20-21 mars 1997 

70 Hultqvist, E. (2001) Segregerande integrering. HLS Förlag, Stockholm. s.189. 

71 Österlind, E.(2005) Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. 
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egen skolgång, avgörande för barnets sätt att närma sig, förstå och hantera skolan med dess krav 

och möjligheter.72 

Enligt statistiken kommer eleverna som går på IV-programmet från gymnasieskolans 
resurssvagaste familjer. Det är främst elever från arbetarklassen, och deras föräldrar saknar 
studievana. 73 Bernstein skriver: 

att skillnaden mellan ”lower working class and middle-class children” inte ligger i den kognitiva förmågan 

eller i praktiskt och teoretiskt handlag utan i förmågan att uttyda regler för förståelse i ett sammanhang.74 

Eva Österlind menar att den pedagogik som till viss del har ersatt den väl synliga 
pedagogiken, måste bygga mer på elevens motivation och intresse samt syftar till 
självdisciplin, ansvar och förmåga att själv söka kunskap.75Eget arbete är en 
undervisningsform där eleven förväntas ta ett individuellt ansvar för sitt skolarbete, vad det 
gäller planering, genomförande och utvärdering. Eleverna arbetar individuellt på olika 
nivåer och parallellt med olika ämnen. Detta ställer helt nya krav på eleverna, men också på 
lärarna. Relationen mellan läraren och eleven har också förändrats genom att läraren ska 
vara mer av handledare. Österlind menar att utrymmet för diskussioner och debatter runt 
gemensamma ämnen minskar när alla arbetar individuellt, och de lär sig inte samspela med 
varandra. De blir tydliga som individer men inte som kollektiv. De lärare som Österlind 
besökte framhöll att eget arbete måste kompletteras med andra arbetsformer.76 Lars 
Naeslund, i Österlind, säger: 

Med hjälp av lärarens strukturering av ett område kan frukterna av de elevansträngningar som 

därefter följer fångas upp och nyttiggöras av skolklassen som kollektiv. Detta bidrar till att föra det 

gemensamma samtalet framåt. Läraren och kollektivet kan alltså hjälpa till att höja nivån, medan 

den ensamma eleven lätt fastnar i själlös fakatafixering.77 

Han menar att en alltför stor del av individuellt arbete gör att den intellektuella nivån på 
undervisningen blir låg. Den tid det tar för eleven att samla in egen information skulle, 
enligt Naeslund, kunna utnyttjas bättre i form av analyserande, bearbetning och värdering 
av materialet på ett djupare plan. Läraren roll som handledare har, menar Naeslund, gjort 
att läraren har fått två olika uppgifter. Dels den som informator, där läraren ska stödja 
eleven med individuella genomgångar, tipsa om lämpliga källor, kritisk läsning osv. och 
dels den som betjänt, där läraren förväntas hämta böcker, fixa datorn, hålla reda på allas 
olika uppgifter osv. Han tror att denna individuella handledning är svår att genomföra vid 
skolor med stora elevgrupper och liten tillgång till datorer.78 Kerstin Bergqvist, i Österlind, 

                                                 
72 Ibid., s.79-80. 

73 Hultqvist, E. ( 2001)Segregerande integrering. HLS Förlag, Stockholm.  

74 Ibid., s 33. 

 

75 Österlind, E. (1998) Disciplinering via frihet. Gotab, Uppsala. 

76 Ibid., 

77 Österlind, E. (2005) Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. s.116. 

78 Ibid., 
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säger att de barn som anses mindre framgångsrika när det gäller att arbeta med eget arbete 
är: 

De som kanske inte förstår vad som krävs eller vad själva idén med ansvar, planering och eget 

arbete innebär.79 

Eftersom eget arbete är en undervisningsform som innebär att eleverna går runt i 
klassrummet, pratar med varandra när de väljer sina olika arbetsmaterial eller aktiviteter, så 
gäller det, enligt Bergqvist, att eleverna förstår av sammanhanget hur de ska bete sig och 
inrätta sig därefter. Maria Olsson, i Österlind, säger att tydligheten hos läraren är mycket 
viktig vid eget arbete och att: 

 vissa elever kanske har definierats som ”elever i behov av särskilt stöd”, på grund av att lärare är 

otydliga. 80 

Österlind anser att eget arbete betyder olika saker för olika elever, detta på grund av deras 
olika förutsättningar och tidigare erfarenheter eller den habitus eleverna har med sig 
hemifrån. Vid en utvärdering av gymnasieelevers syn på eget arbete skilde sig 
uppfattningen stort mellan hög – och lågpresterande elever. De högpresterande ansåg att 
eget arbete var mycket bra medan de lågpresterande var osäkra och hade svårt att komma 
igång med skolarbetet.81Arfwedson och Arfwedsson menar att om man som lärare ska 
arbeta med s. k alternativ pedagogik istället för med den mer traditionella 
förmedlingsundervisningen, måste man ha en stabil tro på elevernas förmåga att lära sig 
själva genom egen utforskande aktivitet, även om sådant som de själva inte valt att lära 
sig.82 Alla elever har inte samma intresse för alla ämnesområden. Det är ett dilemma för 
läraren då man undervisar en hel grupp och inte bara en elev – att skapa situationer där alla 
elever blir inspirerade till att söka egen kunskap. En fara med ett dåligt planerat 
projektarbete kan vara, enligt Arfwedson och Arfwedsson, att elever som i alltför stor 
utsträckning lämnas själva inte utvecklas kunskapsmässigt utan att den ”forskande” 
undervisningen inskränks till sökande efter enkla fakta i uppslagsböcker och databaser. Att 
organisera skolan utifrån en enda undervisningsform är kanske inte heller önskvärt, enligt 
Arfwedson och Arfwedson då elever har olika inlärningsstilar, erfarenheter och att det kan 
upplevas som enformigt från elevernas sida: 

Ingen undervisning – och inlärningsteori är i sig felaktig. Ingen är i sig tillräcklig. Kanske är de alla 

nödvändiga, just på grund av verklighetens tendens att ständigt skifta – och om inte annat på grund 

av elevernas krav på omväxling.83 

                                                 
79 Ibid,. s.67. 

80 Ibid., s.49. 

81 Ibid., 

82 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (2002) Didaktik för lärare. HLS Förlag, Stockholm. 

83 Ibid., s.86. 
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Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte har varit att utifrån vår litteraturstudie undersöka hur lärare som arbetar utifrån 
pedagogiska inriktningar, där tematiskt arbete är centralt, ser på förutsättningar för detta 
arbete. När vi nu återupptar uppsatsen har vi blivit intresserade av hur en av dessa lärare ser 
på förutsättningarna idag. Upplever hon att förutsättningarna har förändrats?   

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs förutsättningarna för att arbeta tematiskt enligt några lärare som 
företräder pedagogiska inriktningar, där det tematiska arbetssättet är centralt? 

• Vilka svårigheter och hinder beskriver lärarna? 

• Hur upplever en lärare att förutsättningarna har förändrats under en fem års period? 

    

Intervjuer med lärare 

Metod 
Vi har valt att använda oss av intervjuer enligt en kvalitativ metod. Vid kvalitativa 
intervjuer ingår både intervjuaren och intervjupersonen i ett samtal. Frågorna vid 
kvalitativa intervjuer är ofta av ostrukturerad form vilket innebär att intervjuaren inte vill 
styra samtalet.84 Anledningen till att vi valde att använda oss av denna metod var att vi på 
detta sätt bäst kunde åskådliggöra pedagogernas beskrivning av tematiskt arbete. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 

något, t ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man 

aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga.85 

 En enkätundersökning, som är ett exempel på en kvantitativ metod, hade med säkerhet inte 
gett oss de ingående svar vi ville ha. Eftersom man i den kvalitativa metoden ställer 
ostrukturerade – eller s. k öppna – intervjufrågor har man som intervjuare möjlighet att 
ställa följdfrågor om man vill att intervjupersonen ska förtydliga något. I det kvalitativa 
perspektivet är det inte så viktigt hur någonting egentligen är, utan det centrala är hur 
aktörerna uppfattar det studerade fenomenet, vilka föreställningar de har om det valda 
området. Att underlaget utgörs av få intervjuer saknar betydelse i detta sammanhang 
eftersom det är aktörernas upplevelser som man är ute efter. Som Gilje & Grimen påpekar, 
med rätta enligt vår mening, 
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Den mening som studieobjektet har måste vara en mening för sociala aktörer. Mening är alltid 

mening för någon.86  

Urval 
Eftersom vi är intresserade av att undersöka vilka förutsättningarna för att arbeta tematiskt i 
skolan är, har vi valt att intervjua lärare med lång erfarenhet av det tematiska arbetssättet. 
Vi har valt tre skolor där man arbetar tematiskt utifrån de pedagogiska inriktningar vi 
tidigare beskrivit. Valet av dessa skolor berodde på att under studietiden kom vi i kontakt 
med dessa pedagogiska inriktningar dels under praktikperioder och dels genom 
litteraturstudier. Två av skolorna ligger i Storstockholm och en i annan kommun. En person 
på varje skola intervjuades. Eftersom empirin är fem år gammal har vi även valt att göra en 
uppföljningsintervju med en av lärarna som intervjuades då. Den läraren arbetar idag på en 
skola utan tematisk profil i Storstockholm. Således ställdes en annan fråga vid detta 
intervjutillfälle än vid det första87. Intervjun genomfördes dock enligt en kvalitativ metod. 
Vi är medvetna om att vårt urval är litet och att vi därför inte kan säga något generellt om 
hur lärare ser på förutsättningarna för att arbeta tematiskt i skolan.  

Genomförande 
När vi gjorde våra intervjuer 2002 konstaterade vi att skolor med de pedagogiska 
inriktningarna fanns representerade i ett närliggande område. Varje skola kontaktades per 
telefon då en tid för en intervju med en av skolans lärare fastslogs.  Vi informerade de 
berörda lärarna om hur intervjun skulle gå till, att den beräknade tiden för intervjun var ca 
en timme och att vår önskan var att spela in den på band. Lärarna fick även veta vilken typ 
av frågor vi skulle ställa. Detta för att de skulle kunna förbereda sig samt att vi skulle få så 
utförliga svar som möjligt. Frågorna var till viss del ostrukturerade eftersom syftet med 
intervjun var att den skulle få utformningen av ett samtal. Intervjun började med neutrala 
frågor, för att skapa en relation med intervjupersonen, därefter övergick intervjun till de 
egentliga frågorna som rörde frågeställningen.88 Intervjun avrundades med neutrala frågor 
där intervjupersonen fick tillfälle att kommentera och göra eventuella tillägg till sådant som 
inte kommit med i intervjun. Fördelen med en intervju inspelad på band är att man får en 
personlig kontakt med den intervjuade och det finns möjlighet att få förtydligande av 
frågan, samt att kunna ställa följdfrågor. Man kan koncentrera sig på intervjun istället för 
att skriva anteckningar, här instämmer vi med Patel och Davidson. Nackdelarna är att det är 
mycket tidskrävande att skriva ut intervjun samt att sammanställa den. Detta instämmer vi 
också i även om fördelarna uppväger nackdelarna. Uppföljningsintervjun 2007 
genomfördes på liknande sätt genom en kvalitativ metod.  

                                                 
86 Gilje, N. & Grimen, H. (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Daidalos, Göteborg. s. 191. 

87 Se bilaga 1 
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Bearbetning 
Vi har bearbetat intervjuerna genom att lyssna på varje bandupptagning tre gånger, skrivit 
ner, tolkat och sammanställt dem utifrån våra frågeställningar. Redovisningen av 
intervjuerna är således en sammanfattning med vissa citat inlagda för att exemplifiera hur 
lärarna uttrycker sig. 

Etiska aspekter 
De lärare som blivit intervjuade har informerats om vilka etiska regler som gäller. Vi har 
värnat om lärarnas integritet. Intervjusvaren har behandlats konfidentiellt, d v s lärarna har 
fingerade namn så att det inte går att känna igen dem. I våra analyser har vi valt att kalla 
läraren på Freinetskolan för Lena, läraren på Reggio Emilia skolan för Sara och läraren på 
Bifrost för Ulrika. Intervjupersonerna har blivit informerade om undersökningens syfte och 
vad deras medverkan kommer att innebära. De har informerats om att deras medverkan är 
frivillig och att de uppgifter de lämnat inte kommer att användas i annat syfte än i denna 
undersökning. Vi talade även om hur de intervjuade ska kunna ta del av resultatet.89  

Resultat 

Freinetskolan 
Den första skolan vi besökte är en friskola där man arbetar utifrån Freinet-pedagogiken. 
Skolan grundades 1994 och har vuxit sig så stor att man förutom två förskolor med 36 barn 
har årskurserna F-9 med sammanlagt 200 elever. Lena som har en mellanstadieutbildning 
från 1971, var med och startade skolan. Hon berättar att hon alltid har velat arbeta för 
elevmedverkan i skolan, något som låg i tiden när hon själv utbildade sig till lärare. 
Problemet på många skolor blev att eleverna tog över för mycket och det rådde ingen 
ordning i klasserna. Lena berättar hur hon kom i kontakt med en bok av Freinet, För folkets 
skola, där hon fann en modell för hur eleverna kunde vara med och bestämma i skolan. 
Hon fastnade för denna pedagogik, där man har verkligheten som lärobok, eleverna får vara 
med och bestämma, samt ta eget ansvar. Hon såg det även som viktigt att eleverna fick vara 
med och producera saker som någon fick nytta av. Skolarbetet var av undersökande 
karaktär och utgick alltid från frågeställningar som man ville undersöka. Detta var ett 
arbetssätt med tydlig struktur som tilltalade henne. Flera andra lärare som anammat denna 
pedagogik gick sedan ihop och sedan kunde man starta en egen friskola med mycket stöd 
och hjälp från kommunen. Lena berättar vidare att de arbetar utifrån teman under hela året. 
Hon anser att för att kunna arbeta tematiskt måste man hitta en bra organisation där 
arbetssättet känns naturligt. En viktig del i denna organisation är att eleverna är med och 
bestämmer tema, utifrån sina erfarenheter och sin verklighet. Lena säger: 
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Precis som jag vill vara med och bestämma om mitt liv så vill antagligen eleverna vara med och 

bestämma över sitt. 

Man är noga med planeringen av temat, och går in i läroplanen för att se till att 
uppnåendemålen följs. Under arbetets gång dokumenterar man mycket. Hon understryker 
att man då tydligt kan se hur väl eleverna tillgodogjort sig undervisningen. Man är även 
noga med att utvärdera sina teman. Detta gör eleverna såväl eleverna som lärarna, för att 
man ska kunna bli ännu bättre nästa gång. Att arbeta tematiskt tar naturligtvis första 
gången, men Lena menar att ju längre man har arbetat enligt detta arbetssätt, desto mer tid 
vinner man faktiskt. Det är nödvändigt att personalen är strukturerad och att alla vet sina 
uppgifter. Hon uttrycker det så här: 

När var och en vet vad de ska göra blir vi verkligen resurser för varandra. 

Lena understryker även hur viktigt det är att gå in och ge varandra planeringstid. Detta 
praktiserar man mycket tillsammans med förskolan, eftersom personalen där aldrig är 
barnfria. Den väsentligaste biten när det gäller planering tycker hon ändå är utvärderingen. 
Hon menar att om man gör en bra och detaljerad sådan efter ett tema, vinner man mycket 
tid vid planeringen av kommande teman. En förutsättning för att kunna jobba tematiskt är,  
att man som pedagog måste tänka om och prioritera olika saker i undervisningen. Hon 
menar att man måste ge tid till det som ska göras. Allt det man gör är en del av helheten. 
Hon vet att många nya lärare känner sig stressade, de är oroliga för att inte få in alla 
moment från kursplanen. Hennes råd är att våga ha ”is i magen”. Hon menar att under de år 
som eleverna går i skolan hinner man med alla ”bitar”. Det viktiga är att använda rätt 
material som passar för det som man just då håller på med. Hon medger att det tematiska 
arbetssättet även innebär risker. Det kan lätt bli så att eleverna tar över när man arbetar med 
teman. Därför är det viktigt att organisationen är tydlig och strukturerad så att eleverna vet 
vad som förväntas av dem. Trots att man arbetar mycket med teman, är Lena noga med att 
understryka att baskunskaperna måste alla få. En annan svårighet som uppstår när man 
arbetar tematiskt är att förstå de andra personalgrupperna, hur de jobbar. Hon berättar att de 
har jobbat mycket med den här ”biten” på skolan. Man måste omorganisera skola – 
förskola – fritidshem för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Detta tar mycket tid och för att 
komma vidare anser hon att man gärna kan ta in en handledare för hjälp. Personalen på 
skolan har jobbat tillsammans på skolan länge. Lena ser det som positivt, eftersom man blir 
starka tillsammans då man har samma syn på vad man jobbar för. Att vara ensam om att 
vilja arbeta tematiskt på en skola går inte, det blir alldeles för tungt. Hon anser dock att ny 
personal också behöver komma in. Alla, både de nyanställda och de som jobbat länge kan 
tillföra en skola mycket. Lena har alltid arbetat tematiskt, ett arbetssätt hon brinner för 
enligt henne själv. För att sammanfatta vår intervju säger hon avslutningsvis: 

Jag tycker nästan att det är absurt att arbeta ämnesindelat. Om man t ex undervisar i historia, då 

kommer ju andra ämnen som geografi och samhällskunskap automatiskt in i ämnet. Att arbeta 

tematiskt är inte svårt. 

Reggio Emilia skolan 
Detta är en kommunal skola där man arbetar utifrån Reggio Emilia-pedagogiken. Skolan 
var från början ett daghem som öppnades 1974. Sara, som till sin utbildning även är 
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förskollärare, anställdes här 1975. Under den här tiden var personalen inte nöjd med 
verksamheten. Den kändes rörig och ostrukturerad. Detta ledde till att man började 
utveckla en ansvarspedagogik, där man strukturerade verksamheten, konfliktlösning kom i 
fokus och man ansvarade för barn i olika ansvarsgrupper. Innehållet i verksamheten 
fokuserades på skapande och bild. I mitten av 80-talet kom man i kontakt med Reggio 
Emilia – pedagogiken, vilken många i personalgruppen tyckte var så intressant att man åkte 
ner till Italien för att närmare studera detta arbetssätt. Dessa studieresor samt olika kurser 
ledde sedan fram till att man själva utvecklade daghem till ett Reggio Emilia daghem.  
Tanken på att starta en skola med samma inriktning föddes snart. Personalen arbetade 
ihärdigt för detta, och 1994 fick man äntligen öppna dörrarna till skolan som har 80 elever i 
årskurs F-3. Sara hade då gått en vidareutbildning till grundskollärare och hon är en av de 
lärare som varit med från starten. Tanken med att ha en Reggio Emilia inspirerad skola var 
att man ville fortsätta att arbeta tematiskt med barnen även högre upp i åldrarna. Hon säger: 

Eftersom världen är som en helhet så kan man inte stycka upp den i ämnen. Det är därför vi jobbar 

så här för att det ska kännas meningsfullt i ett bra sammanhang. 

Hon menar att den traditionella skolan inte ser till barnets helhet. Själv kan hon inte tänka 
sig att arbeta på något annat sätt än tematiskt, det är så självklart. Hon vill ändå påpeka att 
det inte är nödvändigt att arbeta tematiskt hela tiden, men att grunden ska vara ett tematiskt 
arbetssätt. Anledningen till det är att alla behöver vila från temaarbeten ibland. 

Världen idag ser inte likadan ut som tidigare och pedagogiken måste också förändras 
utifrån det. Man måste möta barnen på skolan utifrån vilka de är, vara nyfikna på dem, 
lyssna på dem och ta reda på hur de tänker. 

Det är väldigt viktigt att utgå från barnens frågor och nyfikenhet, förförståelse, kunskaper och 

erfarenheter. Det tycker jag passar bra att göra i många teman. 

 Har man det grundperspektivet passar det bra att arbeta ämnesintegrerat. På skolan väljs 
temat i stort sett av lärarna, men man strävar efter att eleverna ska få ett större inflytande. 
Man arbetar med skolträdgården samt ett övrigt tema per termin. Dokumentation och 
utvärdering av ett tema är viktigt men hon medger att man inte alltid utvärderar så bra som 
man borde. Det är något vi måste bli bättre på, säger hon. För att kunna arbeta tematiskt är 
det viktigt att man är ett arbetslag som kan sporra varandra och vidareutveckla idéer 
tillsammans. För att detta ska vara möjligt måste det finnas en organisation där man kan 
träffas. Sara tror att det är här det ofta faller, särskilt på de högre stadierna. På skolan har 
man löst detta genom att ha personalmöten på kvällstid där hela arbetslaget kan träffas 
samtidigt. Det är viktigt att personalen för möjligheter att få diskutera förhållningssätt 
tillsammans. 

Man kan ju inte börja med temaarbeten bara som en metod. Man måste veta varför man gör det, 

det måste vara förankrat. 

I ett arbetslag måste man också kunna ifrågasätta och vara öppen för nya aspekter. Sara 
medger att samarbetet inte är så enkelt. På grund av stress är det lätt att man tappar 
organisationen och strukturen. Då gäller det att ta upp detta till diskussion och finna en 
lösning. Hon anser att förutsättningarna för att jobbar tematiskt borde vara lättare på en 
mindre skola än på en stor. En liten skola ger större möjligheter rent organisatoriskt, menar 
hon. Att prioritera är viktigt, som lärare måste man inse att man inte hinner med allt. Detta 
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kan fortfarande stressa mig, menar hon. Hon understryker att basfärdigheterna, t ex 
elevernas läs – och skrivutveckling, får en lärare aldrig tumma på. Dessa måste eleverna 
lära sig vare sig man arbetar utifrån tema eller inte. Vad det gäller planering så tror inte hon 
att man behöver mera tid i ett tematiskt arbetssätt, men att samplaneringen tillsammans 
med den övriga personalen är betydligt viktigare här än när man arbetar traditionellt. När 
man råkar ut för svårigheter i sitt arbete, är det betydelsefullt att våga begära hjälp av 
andra. Man ska inte vara rädd för att ta upp sina egna svårigheter och berätta om man kört 
fast. Sara konstaterar att det underlättar betydligt att arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt, 
när skolan har en sådan profil, man strävar mot samma mål. Hon säger: 

Det är så lätt för oss som arbetar utifrån Reggio Emilia – pedagogiken att se helheten. Om man 

som ny lärare vill jobba tematiskt, och kommer till en traditionell skola, då blir det nog svårt att driva 

igenom sina idéer. 

Hon tycker att det är positivt att många på skolan har arbetat länge tillsammans, man är 
sammansvetsade och alla vet sin uppgift men att det behövs ny personal också som 
kommer med nya och fräscha idéer och bidrar till att skolan utvecklas.  

Bifrost skolan 
Skola 3 är en friskola. Skolan har funnits sedan 1999 och är en F-5 skola. När skolan 
startades valde man en Bifrost-inspirerad profil med inriktning på problembaserad 
inlärning. I skolan finns ca 140 elever och man strävar efter att ha max 24 elever per klass. 
Ulrika har arbetat som låg – och mellanstadielärare i 22 år. Hon har varit med sedan starten 
på skolan, och var den första läraren som anställdes där. Anledningen till att hon sökte sig 
till den här skolan är flera. Hon tyckte att det skulle vara roligt att få vara med att grunda en 
ny skola, och att få påverka uppbyggnaden av den. Den viktigaste anledningen var dock 
skolans profil, här skulle man arbeta mycket utifrån teman, och drama skulle gå som en röd 
tråd genom undervisningen. Bifrost-pedagogiken visste hon inte så mycket om, men hon 
hade arbetat mycket med teman och framförallt med teater i sin tidigare undervisning. 
Personalgruppen har sedan starten haft studiedagar och kurser i Bifrost-pedagogiken, för att 
bli mer insatta i vad den står för. Detta har inspirerat hela arbetslaget och har utvecklat 
deras sätt att arbeta tematiskt. Man arbetar med ett tema per termin, och lärarna bestämmer 
temaområdets innehåll och upplägg. För närvarande diskuteras hur elevernas inflytande på 
undervisningen ska öka. Ulrika tycker att temaarbete är ett bra sätt att få personalgruppen 
att mötas. I personalgruppen ingår förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Alla blir 
involverade i arbetet och var och ens kompetens plockas fram på ett mycket positivt sätt. 
Man utvecklas i sina olika yrkesroller. För att kunna arbeta tematiskt måste man ha mycket 
tid för planering, menar hon. Det krävs tid både för en långsiktig och för en mer detaljerad 
planering för att arbetet ska fungera. Förberedelserna för t ex introduktionen av ett tema tar 
mycket mer tid i anspråk än man tror från början. Tid behövs också för dokumentation.  

Dokumentation är viktig dels för att synliggöra barnens arbete under temats gång, dels för att efter 

temaarbetets slut ska kunna utvärdera och se vad barnen tagit till sig av temaundervisningen. 

För att kunna arbeta med tema krävs också att var och en i personalgruppen tänker efter 
vad den tycker är rimligt att kunna genomföra under arbetets gång, Det är lätt att 
temaarbetet växer sig större och större i planeringsskedet, och att det till slut blir för 



 

 25

tungrott, resonerar hon vidare. Det gäller att personalgruppen är så trygg tillsammans att 
den som känner att det har blivit för mycket att göra, vågar säga till. Man måste då ta upp 
det till diskussion och göra de justeringar i planeringen som krävs för att alla ska orka och 
vilja gå vidare i arbetet.  

Ett temaarbete bygger mycket på hela arbetslagets arbetslust och vilja. Eftersom det kräver mycket 

av alla i arbetslaget, måste alla tycka att det är lustfyllt och roligt. 

Var och en måste också ta ansvar för de aktiviteter som den har planerat, det är en 
självklarhet, säger Ulrika. Detta är viktigt för att arbetet ska flyta på och för att inte bara 
några få i arbetslaget ska behöva ta allt ansvar för att temaarbetet genomförs. Det är 
angeläget att samarbetet inom arbetslaget fungerar, och att alla har ett öppet 
förhållningssätt gentemot varandra. Tid för reflektion både under och efter arbetets gång är 
också betydelsefullt. Dessa reflektioner mynnar sedan ut i en utvärdering som alla gör 
tillsammans. Det är då man ser vilka erfarenheter man har gjort, och hur man ska använda 
sig av dem till nästa temaplanering. För att kunna genomföra ett tema krävs att alla vågar 
gå ifrån den traditionella undervisningen, och våga ta ut svängarna lite mer. Man måste lita 
på sig själv och tro på att temaarbete verkligen är en bra metod. Hon tycker sig ha märkt att 
vissa lärare är oroliga för att barnen inte ska lära sig något, utan att det mest blir 
”flummigt”. Det gäller att prioritera annorlunda. Om man redan på planeringsstadiet 
diskuterar varför man ska arbeta med ett visst tema, vad man har för mål med arbetet, och 
hur man ska nå dit tillsammans, då har man en bra grund att stå på. Den så viktiga 
färdighetsträningen av baskunskaperna måste emellertid fortgå parallellt med temaarbetet.  
Att inte ha för många teman utan istället satsa på ett stort tema per termin är en bra riktlinje 
tycker hon. En förutsättning för tematiskt arbete är att läraren orkar genomföra det. Därför 
är det viktigt med återhämtningsperioder, menar hon. Barnen behöver också få en paus och 
bara vara med sin klass eftersom att temaarbete sker åldersintegrerat på skolan. 

Att varva traditionell undervisning med tematisk är det bästa sättet att arbeta på. 

Uppföljningsintervju 
Ulrika arbetar inte längre kvar på den skolan där vi intervjuade henne för snart fem år 
sedan. För närvarande har hon har sin tjänst i 2-3:a på en skola utan tematisk profil. När 
Ulrika ser tillbaka på de fem år som gått sedan vi intervjuade henne senast, upplever hon att 
vissa förutsättningar för att arbeta tematiskt har förändrats. Hon uppfattar det som om det 
fokuseras mycket mer på kunskapsmålen nu och på att eleverna ska nå dessa mål. Det har 
fört med sig att temaarbete måste planeras mer strikt efter kunskapsmålen och att elevernas 
kunskaper måste utvärderas och testas efter ett temaarbete. Kunskapsutvecklingen måste 
påvisas på ett annat sätt än tidigare, upplever hon. Förut kunde det räcka med att eleverna 
gjorde en redovisning som kunskapskontroll men nu, när det känns som om 
kunskapskraven hamnat mer i fokus, krävs det att man bedömer även temaarbeten hårdare. 
Ulrika uppfattar det som om dokumentationen av elevarbeten blivit viktigare nu, eftersom 
man på ett utvecklingssamtal måste kunna visa att eleven har gjort framsteg t ex i sin 
skrivutveckling. Detta är viktigt eftersom föräldrar behöver se ”att undervisning pågår” 
även under temaarbeten, menar hon. Föräldrar idag kräver att få veta hur det går för deras 
barn i skolan på ett helt annat sätt. Det är därför bra att förklara målen för det tematiska 
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arbetet på föräldramöten och då i förhållande till Lpo 94, allt för att höja det tematiska 
arbetets status i skolan. Många föräldrar känner sig tryggare med den mer traditionella 
undervisningen, de tror nog att barnen lär sig mer då, säger hon. Att ha gott om tid för både 
planering, utvärdering och dokumentation är en viktig förutsättning för att kunna 
genomföra ett bra temaarbete, anser Ulrika. Hon tycker att det är svårare att få tiden att 
räcka till idag, än för fem år sedan. Planeringstiden tycker hon har blivit en bristvara 
eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med. Utvecklingssamtal med alla 
förberedelser av individuella utvecklingsplaner och samtal för att lösa konflikter är något 
av det som tar mer tid i anspråk. Det behövs även planeringstid med kollegor och 
fritidspersonal om ämnesövergripande undervisning ska kunna genomföras. Det gäller att 
man har kollegor som vill arbeta tematiskt och en skolledning som tycker att tematiskt 
arbete är viktigt, för annars görs andra prioriteringar när det gäller planeringstiden, 
fortsätter Ulrika. På den skolan hon arbetar nu är inte intresset så stort för att arbeta 
tematiskt. Det är svårt att dra runt allt arbete själv eftersom ett gott samarbete mellan 
kollegor krävs för att det ska bli ett bra temaarbete, menar hon. Det krävs också många 
pedagoger runt barnen när man bedriver temaarbete. Eftersom alla barn inte arbetar med 
samma sak på samma gång under ett temaarbete, behövs det fler vuxna som hjälper de 
framåt i sitt arbete, än när undervisningen är mer traditionell. Det är också viktigt att de 
barn som behöver hjälp att strukturera upp sitt arbete också får det, fortsätter Ulrika. Hon 
uppfattar det som om utvecklingen idag går mot större klasser med färre vuxna, på grund 
av besparingar, vilket försvårar arbetet med tema. Idag är de stökiga barnen fler i klasserna 
upplever hon och då är det lätt att istället välja att arbeta mer ämnesinriktat med läroböcker 
som stöd. Det är enklare att alla gör samma uppgift samtidigt. Ulrika hoppas att hon i 
framtiden ska kunna arbeta mer med temaarbeten över klassgränserna än vad hon gör nu. 
Hon saknar den kreativa processen som det innebär att planera ett temaområde med sina 
kollegor och även den kreativa processen som pågår ute i klasserna under temaarbetets 
gång. 

  

Analys av intervjuerna 
De lärare som vi intervjuat hade några olika inställningar till varför de hade valt att arbeta 
på en skola med temaprofil. Lena och Sara hade det gemensamt, att de ville arbeta med 
tema eftersom helheten i undervisningen var viktig för dem. Lena sa att barnen ser världen 
som en helhet och att man därför inte kan dela upp världen i olika ämnen. Hon tyckte också 
att det var viktigt att utgå ifrån barnen då hon undervisade. Detta beskrivs i litteratur som 
behandlar de pedagogiska inriktningar.  Inom Freinet – pedagogiken arbetar man med 
ämnesintegrerade temaområden, där man utgår ifrån barnens egen verklighet.90 Inom 
Reggio Emilia - pedagogiken anser man att man ska se verkligheten och även barnet i sig 
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som en helhet.91Även Nilsson anser att några av de utmärkande dragen för tematisk 
undervisning är att olika ämnen integreras till en helhet och att innehållet ska ha en tydlig 
koppling till elevens erfarenheter och förståelse.92 Enligt Dewey ska barnen få utgå från 
praktiska problem och inte från skolämnen, då detta gör att de ser samband och helheter. 
Undervisning som är baserad på olika ämnen förlorar sin mening, eftersom ämnesindelning 
inte är något som finns i barnets erfarenhet. Han anser att barnet och dess erfarenheter ska 
vara det som ligger till grund för att allt lärande.93  

Lena tyckte att det var det enda arbetssättet där eleverna själva fick vara med att påverka 
undervisningen, hon menade att eftersom vi vuxna vill bestämma om vårt liv, så vill säkert 
eleverna bestämma om sitt. Elevens medbestämmande är väl uttalat inom Freinet – 
pedagogiken. Freinet menar att om eleverna får känna delaktighet så ökar deras 
ansvarskänsla för sin egen inlärning och för det gemensamma livet i skolan. Eleverna 
bestämmer även val av tema.94 Sara och Ulrika hade för avsikt att utveckla elevinflytandet 
på sina skolor. Ulrika sökte sig till en skola med temainriktning för att få större möjlighet 
att integrera olika ämnen, framförallt drama, i undervisningen. Hon var den av lärarna som 
inte var så insatt i den pedagogiska inriktningen som skolan stod för när hon sökte dit, men 
hon visste att tematanken var central. 

När lärarna beskriver förutsättningarna för att arbeta tematiskt svarade Ulrika att tiden för 
planering var en viktig förutsättning. Hon sa att man behöver tid både för en lång- och 
kortsiktig planering. Det gäller att kunna planera temaarbetet så väl att man orkar 
genomföra det, det kan lätt bli mycket merarbete annars, menar hon. I litteraturen tar 
Karlholm och Sevòn upp vikten av att ha gott om planeringstid dels för att kunna fördjupa 
sig i ämnesområdet dels för att kunna förbereda sig väl.95 Sara menade att man inte behöver 
mer planeringstid när man arbetar tematiskt och Lena sa att man behöver mycket 
planeringstid när man arbetar tematiskt för första gången, men att man vinner tid ju längre 
man har arbetat efter den här metoden. Att hitta tid för att planera tillsammans med 
arbetslaget, där både lärare och fritidspersonal ingår, är viktigt anser de tre lärarna. Det har 
de löst på Saras skola genom att ha planering på kvällstid. Tid för dokumentation av 
elevernas arbete är angeläget, det är lärarna överens om. Dokumentationen är viktig 
eftersom man då kan se hur väl eleverna har tillgodogjort sig undervisningen, säger Lena. 
Ulrika menar att dokumentationen under arbetets gång är betydelsefull, då den synliggör 
elevernas arbeten. Sara säger att dokumentation är viktig, och den har en central ställning i 
Reggio Emilias pedagogik. Tid för utvärdering krävs också för att arbeta tematiskt, menar 
lärarna. Lena säger att om man gör en noggrann utvärdering så sparar man tid till nästa 
tema. Både eleverna och lärarna utvärderar temat för att man ska bli bättre till nästa gång. 
Sara säger att utvärdering är viktig, och att det är något de kan bli bättre på. Ulrika berättar 
att alla utvärderar tillsammans. Tid för planering, dokumentation och utvärdering är alltså 

                                                 
91 Wallin, K (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Liber Utbildning, Stockholm. 
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en av förutsättningarna för att kunna arbeta tematiskt, enligt lärarna. Inom litteraturen 
överensstämmer lärarnas svar med Nilssons uppfattning om att många lärare tycker att 
temaarbete är tidskrävande.96 Även Bernstein anser att den osynliga pedagogiken, som 
tematiskt arbete har vissa beröringspunkter med fordrar mer tid.97 Sandström menar i sin 
forskningsrapport, att lärare som inte tycker att det är viktigt att dra gränser, rent 
tidsmässigt, för sitt jobb hör till dem som ser mer positivt på ämnesintegrerad undervisning. 
De är villiga att arbeta utöver sin schemalagda tid eftersom de tror på det här sättet att 
undervisa på.98    

I uppföljningsintervjun säger sig Ulrika uppleva att tiden för planering idag har blivit ”en 
bristvara”. Hon menar att utvecklingssamtal med alla förberedelser vad det gäller 
individuella handlingsplaner samt konfliktlösning är något av det som tar mer tid idag. För 
att kunna få ut mer planeringstid för tematiskt arbete är det viktigt att skolledningen är för 
det här sättet att arbeta, säger Ulrika. Risken är annars att andra prioriteringar görs vad det 
gäller planeringstiden, menar hon. I litteraturen skriver Andersson Brolin att om 
skolledningens inställning till projektarbete är positiv leder det till att lärarna får stöd vad 
det gäller schemaläggning och organisation av projektarbetet. Skolledningen kan styra 
skolans utveckling genom att prioritera vissa områden och åsidosätta andra, menar han.99 

 

En annan förutsättning är att arbetslaget fungerar väl tillsammans, menar lärarna. Lena 
säger att för att temaarbete ska fungera måste personalen vara strukturerad och veta sina 
uppgifter, då blir alla resurser för varandra. Ulrika är inne på samma linje och menar att 
alla i arbetslaget måste ta ansvar för de aktiviteter som de har planerat. Detta krävs för att 
arbetet ska löpa så smidigt som möjligt. Att personalen känner sig trygg tillsammans är 
viktigt och att man vågar ta upp saker till diskussion. Sara menar också att det är viktigt att 
personalen har ett öppet förhållningssätt gentemot varandra och att man vågar ta in 
nyaspekter i arbetet. Lärarnas svar sammanfaller med det som Sandström skriver om att ett 
öppet, samtalsvänligt klimat och nära relationer mellan kollegorna främjar den 
ämnesövergripande undervisningen. På skolor där det är ett öppet klimat fungerar 
kommunikationen i arbetslaget bra, vilket gynnar denna form av undervisning, menar hon. 
Hon säger också att ett karakteristiskt drag för lärare som ser ämnesintegrering som något 
positivt är att de är generösa mot varandra och till varandras idéer.100  

Ytterligare en förutsättning som lärarna var överens om var att man måste våga prioritera i 
undervisningen. Många lärare känner sig oroliga över att inte få med alla moment från 
kursplanen i temaarbetet. Men de intervjuade menar att över tid kommer man att hinna med 
alla ”bitar”. Andersson Brolin belyser samma problematik och menar att om man ska 
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arbeta med projekt får man inte vara så fastlåst kring vilket stoff som ”måste” vara med 
utan våga prioritera. 101 

Ulrika nämner, i den första intervjun, att en förutsättning är att man som lärare orkar 
genomföra ett temaarbete. Hon menar att det därför är betydelsefullt att varva temaarbete 
med traditionell undervisning. Sara säger att man inte behöver arbeta tematiskt hela tiden 
utan att alla behöver vila från det ibland. 

Att ha gemensamma mål för arbetet med eleverna samt att ha en stark tro på att tematiskt 
arbete är ett bra arbetssätt ansåg lärarna vara andra förutsättningar för att kunna arbeta 
tematiskt. Lena säger att hon brinner för sitt arbetssätt och att personalgruppen blir stark 
tillsammans när man har en gemensam syn på vad man jobbar för. Det är mycket lättare att 
arbeta tematiskt när man arbetar mot samma mål, anser även Sara. Ulrika menar att man 
måste ha tilltro till att temaarbete är ett bra arbetssätt. Att ha viljan att nå ett gemensamt 
resultat är en viktig förutsättning för att arbeta ämnesintegrerat, skriver Sandström. Om den 
viljan inte finns så fungerar inte det här arbetssättet alla menar lärare som hon intervjuat.102 
Lena och Sara anser att en gemensam pedagogisk profil underlättar det tematiska arbetet. 
Ulrika betonar vikten av att arbetslaget upplever temaarbetet som något lustfyllt och roligt. 
Att den vuxne känner entusiasm och engagemang är, enligt Karlholm och Sevòn, en 
förutsättning för att arbeta tematiskt eftersom detta leder till att barnens nyfikenhet och lust 
att lära väcks.103 

Vi ville också ta reda på vilka svårigheter och hinder man som lärare kan stöta på när man 
arbetar tematiskt samt hur de gör för att komma förbi dem. Ulrika menar att ett hinder kan 
vara att tematiskt arbetssätt kan betrakta som ”flummigt”. Med detta menar hon att oron 
ibland finns över att barnen inte lär sig något under temaarbetet. Men om lärarna vet varför 
de arbetar med ett visst tema, vilka mål arbetet har och hur de får eleverna att nå dit, kan 
denna oro övervinnas, anser hon. Inom Bifrostpedagogiken som hon arbetar utifrån, anses 
det som viktigt att kunskapsmålen uppfylls när man arbetar med tema och läroplanen följs 
noga.104 Lena tycker det är viktigt att temat planeras noga och att läroplanen studeras för att 
se till att uppnåendemålen uppnås. I litteraturen skriver också Andersson Brolin om att 
lärare måste vara väl insatta i styrdokumentens formuleringar, veta varför man tror på det 
här arbetssättet och vad som är bra med det för att kunna starta upp ett projektarbete.105 

I uppföljningsintervjun säger Ulrika att hon tycker sig se att kunskapsmålen är mer i fokus 
nu än för fem år sedan. Skolan lägger större vikt vid att eleverna ska nå dessa mål idag och 
föräldrar är mer medvetna om kunskapsmålen. I litteraturen menar Hartman att skolan är på 
väg mot en undervisning där målen i varje ämne är det som är det viktigaste att nå.106 
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Arfwedson och Arfwedson är också inne på samma tanke när de skriver att undervisningen 
återigen har inriktats på kärnämnen.107 Det är viktigare nu att man som lärare är tydlig med 
att förklara vilka mål man har med temaarbetet, och då gärna utifrån Lpo 94, säger hon.   

 En annan svårighet kan vara den att eleverna ”tar över”, när man jobbar med tema, säger 
Lena. Därför är en tydlig och strukturerad organisation viktig så att eleverna vet vad som 
förväntas av dem. När Hultqvist gjorde sin studie av gymnasieskolans IV-program tyckte 
hon sig märka att det framförallt är viktigt för de s. k skolsvaga eleverna att ha en 
strukturerad undervisning där läraren styr.108  

I en undervisningssituation där syftet, kraven och tidsanvändningen inte är klart utsagda och där 

graden av kontroll är låg, sägs pedagogiken vara osynlig.109 

 Bernstein talar om en pedagogik som är osynlig, då den har svag inramning och svag 
klassifikation. För att förstå den osynliga pedagogiken gäller det att man har förmåga att 
förstå de underliggande koderna, att förstå det outtalade, när undervisningen har en låg grad 
av lärarstyrning, dvs. svag inramning, och där gränsen mellan ämnena inte är klart 
avgränsad, dvs. svag klassifikation. Hultqvist menar att det är ett problem för de s. k 
skolsvaga eleverna att kunna uttyda dessa koder.110 Maria Olsson, i Österlind, skriver att 
tydligheten hos lärarna är mycket viktig vid eget arbete. Hon menar att vissa elever kan ha 
ansetts vara ”elever med behov av särskilt stöd”, till följd av att lärare inte har varit tydliga 
i sina instruktioner. Kerstin Bergqvist skriver i Österlind att lärarna måste vara tydliga med 
att uttala vad som krävs av eleverna när de ska arbeta med eget arbete samt att de måste få 
en förståelse för vad begreppet eget arbete står för. Detta gäller framförallt barn som inte 
betraktas som lyckosamma när det gäller eget arbete, menar hon.111 

 

En förutsättning för tematiskt arbete i skolan som ingen lärare tog upp under det första 
intervjutillfället är den att det måste finnas många pedagoger runt barnen, något som Ulrika 
nämner i uppföljningsintervjun. Det krävs fler vuxna eftersom barnen arbetar med olika 
uppgifter samtidigt och det finns många barn som behöver hjälp med att strukturera upp sitt 
arbete. Besparingarna i skolan har lett till att klasserna har blivit större och att det finns 
färre vuxna. Med färre vuxna, och en tendens till fler stökiga barn att ta hand om själv, är 
det inte lika lätt att genomföra temaarbeten, avslutar hon..  
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Diskussion/Slutsats 
Genom att ha studerat delar av pedagogikens historia har vi sett att det vi idag kallar för 
tematiskt arbetssätt har funnits sedan lång tid tillbaka. Tankarna på att undervisningen ska 
utgå från barnets verklighet och frågeställningar, samt att helheten är viktig för barns 
utveckling fanns redan på 1600-talet. I styrdokumenten för den svenska skolan finns 
tankarna för det tematiska arbetssättet sedan början på 1900-talet.   
När vi för fem år sedan påbörjade vår uppsats, valde vi att skriva om ett ämne som låg oss 
varmt om hjärtat, nämligen det tematiska arbetssättet. Med vår erfarenhet från förskolan, 
där detta arbetssätt är vanligt, ville vi undersöka vilka förutsättningarna var för att arbeta 
tematiskt även i skolan. Vi visste att det tematiska arbetssättet inte var så utbrett i skolan, 
och förvånades över det. Varför var det inte lika lätt att anamma det här arbetssättet i 
skolan som på förskolan? Vårt syfte har varit att utifrån vår litteraturstudie undersöka hur 
lärare som arbetar utifrån pedagogiska inriktningar, där temaarbete är centralt, ser på 
förutsättningar för detta arbete. Efter fem år har vi blivit intresserade av om en lärare, som 
vi intervjuade för fem år sedan, upplever att förutsättningarna har förändrats.  I 
diskussionen tar vi upp några av de förutsättningar som lärarna under våra intervjuer lyfte 
fram samt de förändringar som läraren i uppföljningsintervjun tycker sig se. Vi tar även 
med våra egna tankar och funderingar. 
 
 
Under det första intervjutillfället började vi inse att skolans värld är en stor organisation 
med flera lärare samt fritidspersonal som ska involveras i temaarbetet. Hela arbetslaget 
behöver gemensam planeringstid och under genomförandet av temaarbetet, krävs det att så 
många vuxna som möjligt är på plats samtidigt. Därför behövs en välplanerad organisation 
för att genomföra temaarbeten, säger lärarna. Sara och Ulrika säger att de har uppehåll från 
temaarbeten ibland, för att orka. Lena på Freinetskolan är den lärare som inte nämner att 
lärare eller elever behöver vila från temaarbeten utan de arbetar kontinuerligt med detta. Vi 
har ställt oss frågan varför hon inte tyckte att detta arbetssätt var så betungande? Ett svar på 
den frågan tror vi kan vara att Freinetskolan har en hittat en organisation som fungerar bra 
för arbetslaget och som alla är nöjda med.  
 
Av intervjusvaren kan vi utläsa att tiden är en av de viktigaste förutsättningarna när man 
arbetar tematiskt. Det behövs gott om tid för planering, dokumentation och utvärdering, 
säger lärarna. Ulrika säger i uppföljningsintervjun att hon uppfattar det som om tiden för 
planering har blivit mindre, vilket vi anser vara en förändring som gör det svårare för lärare 
att arbeta tematiskt. Sandström skriver att lärare som vill arbeta ämnesintegrerat är mer 
flexibla i sin syn på arbetstiden. De arbetar ofta utöver sin ordinarie arbetstid för att kunna 
genomföra ämnesintegrerad undervisning på bästa sätt.112 Om tiden för planering, 
dokumentation och utvärdering blir mindre ser vi det som en risk att det bara blir de lärare 
som orkar arbeta utöver sin vanliga arbetstid och som brinner för det tematiska arbetet som 
kommer att fortsätta arbeta på detta sätt. Ulrika menar att här har skolledningen en viktig 
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roll, när det gäller att se till att lärare får tid för att kunna bedriva ämnesövergripande 
undervisning. Vi är benägna att hålla med henne, då det tydligt står i Lpo 94 att det är 
rektors ansvar att: 

Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 

kunskapsområden som en helhet.113 

Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.114 

Skolledningen har också ett ansvar för att arbetslaget ska få ett gott samarbete, vilken var 
en annan viktig förutsättning som lärarna nämner, anser vi. Återigen behöver arbetslaget 
den så viktiga tiden för möten vad det gäller planering mm av temaarbeten, men dessutom 
behöver arbetslaget även mötas för att lära känna varandra och på så sätt lägga grunden för 
ett bra samarbete. Enligt Sandström förekommer ämnesövergripande undervisning 
framförallt på skolor där skolledningen är benägen att delegera beslut, få lärarna att känna 
sig delaktiga och där lärarna känner att de har nära till sin ledning, en s. k horisontell 
styrstruktur.115 Om man nu ska ta sitt ansvar som rektor och verka för ett 
ämnesövergripande arbetssätt enligt Lpo 94, kan det vara bra att se över sin ledarroll och 
vad som kan göras för att skapa en arbetsmiljö där samarbete är en viktig del. 

 

När vi har tagit del av den litteratur som ser kritiskt på ämnesövergripande undervisning 
samt på eget arbete, som har vissa beröringspunkter med det tematiska arbetssättet, har vi 
blivit mer medvetna om att denna undervisningsform kanske inte passar alla elever. Detta 
är inget som lärarna nämner något om i våra intervjuer. Sara och Ulrika säger att man 
behöver vila från temaarbeten ibland för att orka som vuxen, men det kanske är så att även 
barnen, som har svårt att ta till sig det här arbetssättet, också behöver vila från det? Enligt 
Hultqvist116 och Österlind117 tycks det som om det är de s. k skolsvaga eleverna som har 
svårast för att anpassa sig till de här sätten att arbeta. Båda refererar till Bourdieu då de 
söker en förklaring till varför det förhåller sig på det här viset. Bourdieu menar att barn har 
olika sätt att närma sig, förstå och hantera skolans krav och möjligheter beroende på 
habitus. Habitus är ett begrepp för den sociokulturella överföringen från barn till föräldrar 
inom olika grupper i samhället. Bourdieu säger att studieframgång inte har så mycket med 
intelligens, begåvning eller i praktiskt eller teoretiskt anlag att göra utan den största faktorn 
är vilken attityd eller erfarenhet som ens föräldrar har av skolan. På detta sätt tycks 
utbildningsframgång – eller motgång – gå i arv. Att inlärningssvårigheter kan bero på 
arbetssätt eller oförmåga att tyda skolans osynliga krav är en insikt vi kommer att ta med 
oss i vårt arbete i skolan.  

Ulrika säger i uppföljningsintervjun att hon tycker sig se att utvecklingen idag verkar gå 
mot större klasser och färre vuxna på grund av besparingar i skolan. Bernstein menar att 
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den osynliga pedagogiken är ”dyrare” då den kräver fler lärare än den katederledda 
undervisningen.118 Eftersom skolan idag har minskade resurser kommer detta att leda till att 
undervisningen går mot, för att använda sig av Bernsteins egna begrepp, starkare 
klassifikation och inramning igen?   
 
 Ulrika tycker sig ha märkt en tydlig förändring i skolan, nämligen att kunskapskraven 
under de senaste fem åren har skärpts. Detta gör att lärarna har en större press på sig att 
eleverna ska nå alla kunskapsmål.  I samhället finns idag en trend där ämneskunskaper 
anses allt viktigare. Från politiskt håll vill man att skolan ska arbeta mera ämnesindelat, 
”flumskolan” ska bort. Vår förre skolminister Jan Björklund anser i en artikel i Nya 
Wermlands Tidningen (2008-01-09) ”att det är dags att lärarna fördjupar sig i sin 
huvuduppgift - den att lära ut kunskap”.119  Mycket talar alltså för den ämnesindelade 
undervisningen och förmedlingspedagogiken idag. 
 När vi blickar framåt ställer vi oss frågan: Vad kommer denna trend att betyda för det 
tematiska arbetssättet? Kommer det att finnas utrymme för denna metod? Vi skulle önska 
att debatten vore mer nyanserad och att inte enbart en undervisningsmetod framhävdes som 
det ”bästa” för eleverna. Arfewdson och Arfwedson skriver att en undervisningsmetod i sig 
inte är tillräcklig med tanke på elevernas olika inlärningsstilar, erfarenheter och krav på 
omväxling.120 Under uppsatsskrivandets gång har vi dock blivit benägna, att till viss del 
hålla med Arfwedson på den här punkten – att det kan vara positivt att varva tematiskt 
arbete med ämnesindelad undervisning. Det tycks som om att s. k skolsvaga elever 
fungerar bättre med en lärarstyrd och ämnesindelad undervisning. Då borde det rimligtvis 
även finnas elever som fungerar bättre med tematiska arbetssättet, där de själva får söka 
kunskap och lära sig att se samband och helheter? Vår förhoppning är därför att tematiskt 
arbete även i fortsättningen ska få utrymme i skolan. Det krävs dock att goda 
förutsättningar, framförallt resurser och tid, finns för att lärare ska kunna genomföra 
tematisk undervisning på ett meningsfullt sätt.  
 
Det har varit intressant att skriva den här uppsatsen där vi har fått en inblick i vilka 
förutsättningarna är för att arbeta tematiskt i skolan och hur en lärare upplever att vissa av 
förutsättningarna har förändrats under de senaste fem åren. Det har även gett oss nya 
infallsvinklar när det gäller tematiskt arbete. Vi har också funnit att det saknas forskning 
kring det tematiska arbetssättet. Det finns flera områden inom det här ämnet som det vore 
intressant att undersöka. Forskningsfrågor som vi ser som intressanta är: 

• Vilka argument finns för och emot det tematiska arbetssättet bland lärare idag? 

• Hur ser eleverna på det tematiska arbetssättet? 

• Hur man skulle kunna mäta vad elever faktiskt lär sig av att arbeta tematiskt? 

Det vore även intressant med forskning kring den ämnesindelade undervisningen med 
liknande forskningsfrågor.    
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Kunskapsmätning, som den sistnämnda forskningsfrågan gäller, är dock komplicerad 
eftersom man måste ta ställning till: 

• Vilka kunskapsresultat är det man vill mäta? 

• Vilka elever ska man utgå ifrån? 

Även om den här typen av forskning är komplicerad skulle vi gärna se att den 
genomfördes. Vi tror att det skulle leda till att lärare då valde undervisningsmetod baserad 
på forskningsresultat istället för att som idag välja den metod som trenden eller våra 
politiker förespråkar. 
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Bilaga 
 
Vi har utgått från följande intervjufrågor vid det första intervjutillfället 2002: 
 

• Hur kommer det sig att man som lärare söker sig till en skola med tematisk profil? 
• Vilka är förutsättningar för att kunna arbeta tematiskt i skolan? 
• Vilka är svårigheterna och hindren? 

 
Vid uppföljningsintervjun 2007 ställdes frågan: 

 
• Har förutsättningarna för det tematiska arbetssättet förändrats och i så fall på vilket 

sätt? 
 

 

 

 

 

 

 




