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Sammanfattning/Abstract 

 

Arbetet handlar om att med hjälp av litteratur och forskning hitta fördelar och nackdelar med 

ett tematiskt arbetssätt. Utifrån dessa fördelar och nackdelar har vi sedan skapat en planering 

för ett tematiskt arbete som vi valt att kalla ”Naturen omkring oss”. De ämnena som vi valt att 

integrera i detta arbete är Biologi, Svenska, Matematik och Bild.  

 

I Litteraturgenomgången har vi valt att definiera begreppet tematiskt arbete. Vi definierar det 

bland annat som att vi utgår ifrån elevers egna erfarenheter och vardagliga förståelse, att vi 

ska arbeta ämnesövergripande samt att elevinflytandet ska ha en väsentlig del i arbetet. Vi har 

också skrivit om för- respektive nackdelar med ett tematiska arbetssätt i 

Litteraturgenomgången. Dessutom har vi skrivit om det tematiska arbetets historia.  

 

Den metod som vi valt att använda oss av är textanalys. Vilket innebär att vi kritiskt granskar, 

analyserar och värderar litteratur och forskning som gjorts i och på ämnet. Sedan kommer vi i 

Resultat och Analys presentera vårt tematiska arbete ”Naturen omkring oss”. Vi motiverar 

sedan varför vi valt att lägga upp arbetet som vi gjort med hjälp av den befintliga litteraturen 

och forskningen. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att de största fördelarna, enligt författarna, med att arbeta 

tematiskt är bland annat att elevinflytandet ökar, ett sammanhang och en helhetssyn skapas 

för ämnena i skolan och gör att elevernas känner att de hör ihop. Några nackdelar med ett 

tematiskt arbetssätt kan enligt författarna vara att ämnets status försämras eftersom vanliga 

ämnesspecifika lektioner inte används. Även att elever som är i behov av tydlig struktur kan 

uppleva detta arbetssätt som problematiskt.  
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om tematiskt arbete i skolan och vad det finns för fördelar och 

nackdelar med att arbeta på detta sätt. Under vår egen skolgång hade vi ofta arbetat i ”teman” 

men dessa hade ofta namnet rymden eller skogen och behandlade främst ämnena fysik eller 

biologi.  

 

Tematiskt arbete är ett arbetssätt där arbetet sker ämnesövergripande (Nilsson 2007). Det 

innebär att flera ämnens mål integreras med varandra, för att skapa ett större projekt som 

oftast löper under en längre tid. En klar fördel med att arbeta på detta sätt är att eleverna får se 

att det finns ett samband mellan de olika skolämnena. När ett tematiskt arbete påbörjas utgår 

man ofta ifrån elevernas kunskap och egna erfarenheter.  

 

När vi läste kursen Läs- och skrivinlärning diskuterade vi tematiskt arbetssätt ganska ofta. 

Under tiden vi gick kursen var den nya läroplanen (Lgr 11) på väg att tas i bruk och vi fick 

arbeta med den när vi skulle planera olika arbeten. När vi planerade dessa arbeten kunde vi se 

att de olika delarna i Lgr 11 faktiskt hörde ihop och lätt gick att integrera med varandra till 

större projekt. En nyfikenhet om detta arbetssätt hade väckts. Däremot insåg vi att den 

kunskap vi tog till oss inte var tillräcklig för att kunna få en klar uppfattning av det tematiska 

arbetssättet. Därför ville vi lära oss mer om arbetssättet och hur det kunde se ut i verkligheten. 

Under våra VFU-perioder har vi sett exempel på tematiska arbeten, däremot har de inte varit 

särskilt många och endast på ett fåtal skolor.  
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2.1 Syfte 

 

Syftet är att belysa för- och nackdelar kring tematiskt arbete och genom att föra en diskussion 

kring ämnet ge underlag till reflektion gällande hur tematiskt arbete kan integreras i den 

dagliga verksamheten.  

 

2.2 Frågeställning 

 

• Vilka för- respektive nackdelar synliggörs i litteratur om tematiskt arbete och vilka 

karaktäristiska drag finns för tematiskt arbete så som elevinflytande, elevers egen 

erfarenhet eller vardagliga förståelse? 

• Hur kan en planering skapas utifrån de för- respektive nackdelar som litteraturen 

synliggjort?  
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3. Begreppsdefinition  

 

Vi har valt att definiera tematiskt arbetssätt utifrån ett skolämnesorienterat tema där 

ämnesintegration är en vital del för att hjälpa barnen att skapa sig en helhetssyn på lärandet 

(Nilsson, 2007; Wallin, 1996). Andra viktiga delar är elevers egna erfarenheter (Nilsson, 

2007) och deras vardagsupplevelse (Nordheden, 1995) samt elevinflytande (Abildtrup 

Johansen, Rathe och Rathe 1997; Selberg, 2001). Vi har valt att utgå ifrån Nilssons (2007) 

tolkningar av begreppet tematiskt arbete. 

 

Enligt Nilsson (2007) finns det i huvudsak två varianter av tematiskt arbete. Det första kallar 

han skolämnesorienterade teman och exempel på ett sådant kan vara Vikingatiden eller 

Afrika. Det andra temat kallar Nilsson för problem-/relationsorienterade teman, som berör 

områden såsom Rädsla och Mobbing. Författaren beskriver att det eventuellt finns en tredje 

variant av tema, som har en litteraturhistorisk karaktär och som behandlar ämnen som Sagor 

och Hösten. Båda dessa exempel på teman är enligt Jan Nilsson ämnesintegrerade, vilket 

innebär att olika ämnen integreras till en helhet. Förmågor som att skriva och läsa tränas i 

ändamålsenliga sammanhang genom detta arbetssätt. Den tematiska undervisningens innehåll 

kännetecknas också av att ha en tydlig koppling till elevers egen erfarenhet och deras 

vardagliga förståelse.  Ett annat karakteriserande av tematisk undervisningen är oberoendet av 

traditionella läromedel och att läsningen av skönlitteratur har en central betydelse för elever, 

som ett sökverktyg i jakten på kunskap (Nilsson, 2007).  

 

Bifrostpedagogiken är en pedagogik som arbetar tematiskt, det vill säga ämnesövergripande. 

Den startades på en skola i Danmark med samma namn. De arbetar tematiskt över hela 

skolan. Deras teman startas alltid upp genom en film, drama, bildkonst, dikt eller musik. På 

detta sätt är det meningen att man väcker ett intresse hos barnen. Inom Bifrostpedagogiken 

har eleverna stort elevinflytande och får komma med förslag på hur man ska fortsätta arbeta 

med temat. Utifrån de tankar som eleverna uttrycker skapar läraren uppgifter som de arbetar 

med. Eleverna får skapa egna mål för sitt arbete, planera genomför och utvärdera arbetet. 

Detta för att det ska bli ännu bättre nästa gång. På Bifrostskolan anser man att elevers 

nyfikenhet väcker deras lust till lärande. Detta leder till att skolarbetet känns meningsfullt. Det 

är dock lärarens ansvar att se till att läroplanen följ och att kunskapskraven uppfylls efter varje 

avslutat område (Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe 1997).  
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Reggio Emilia- pedagogiken bygger på eldsjälen Loris Magaluzzis syn på barns lärande. Den 

sätter barnet i centrum och vill skapa en helhet i lärandet. Nyckelorden i pedagogiken är 

upptäckarglädje, forskningsiver och förundran, (Wallin, 1996). Reggio Emilia- pedagogiken 

riktar sig mot förskolan. Den är därför inte helt och hållet lämpad att applicerbar som ett 

arbetssätt i skolan. Av den här anledningen lämpar den sig inte enbart som grund i ett 

skolämnesorienterat arbete.  

 

Freinetpedagogiken bygger på ämnesövergripande temaområde och skapades av Célestin 

Freinet i Frankrike. Inom denna pedagogik får barnen själva vara aktiva och söka sin kunskap. 

Uppgifterna ska vara meningsfulla och eleverna ska kunna se syftet med varför arbetet görs. 

En mycket viktig del i Freinetpedagogiken är att kunskapen inte bara finns i klassrummet utan 

även utanför detta rum. Eleverna själva måste ta steget ut i verkligheten och upptäcka den 

(Nordheden, 1995).  

 

Gunvor Selberg (2001) skriver om elevinflytande i sin bok ”Främja elevers lärande genom 

elevinflytande”. Där skriver hon att elever som får vara med och bestämma vad 

undervisningen ska handla om, lär sig mer och kunskapen blir på ett djupare plan jämfört med 

elever som inte ges möjlighet att påverka. Hon hänvisar i sin bok till egna studier samt andras 

erfarenheter. Bland annat nämner hon Dewey och Köhler. Selberg skriver inte om tematiskt 

arbete som ett arbetssätt i sin bok. Däremot skriver hon om elevinflytande som är en viktig del 

i det tematiska arbetssättet. Av denna anledning passar det in på definitionen av ett tematiskt 

arbetssätt. 
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4.1 Metod     

 

För att svara på ovanstående frågeställning vill vi i denna studie redovisa fördelar och 

nackdelar med att använda sig av ett tematiskt arbetssätt när man planerar i skolan. Vi har 

undersökt forskning och litteratur som behandlar området tematiskt arbete. Det finns relativt 

mycket litteratur som stödjer uppfattningen att skolan ska använda sig av ett tematiskt 

arbetssätt. En del av litteraturen var inriktad mot förskolan. Den är dock relevant även för 

skolan eftersom den handlar om barns lärande. En författare som skrivit mycket i ämnet och 

även valt att definiera begreppet på ett sätt som vi delvis står bakom är Jan Nilsson. Däremot 

så tycker han att skolan ska utgå ifrån en skönlitterär bok när ett projekt väljs. Vi anser dock 

att vi ska utgå ifrån elevernas egna erfarenheter istället och lägger därför mer fokus på detta 

(Nilsson 2007). 

 

Vi har valt en kvalitativ textanalys som metod, enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2010). Detta innebär att vi tar fram det mest väsentliga innehållet ur texter 

genom en noggrann läsning av olika texters delar, helhet och kontexten som de ingår i. Till 

vår studie passar det sig att göra en kvalitativ textanalys eftersom vi granskar texter och 

böcker som behandlar tematiskt arbete och analyserar dessa med hjälp av våra 

frågeställningar. Det som blir det mest centrala i vår metod blir att aktivt läsa texter som 

behandlar tematiskt arbete, ställa frågor till texten och se ifall texten kan besvara våra frågor 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud 2010). Utifrån svaren på våra frågor kommer 

vi att skapa oss en översikt. Med hjälp av denna översikt kommer vi att göra en planering för 

ett tematiskt arbete, där vi tar hänsyn till de för- och nackdelar som vi funnit med hjälp av 

litteratur och forskning. Vi presenterar sedan denna planering i Analys. Här kommer vi också 

att motivera varför vi lagt upp arbetet som vi gjort. Vi kommer att ta med allt vi kommit fram 

till och inte sortera bort något. Gustafsson, Hermerén, Petterson (2011) skriver att det ofta 

uppstår konflikter mellan forskare och finansiärer då det gäller publiceringar av vad man 

uppnått i resultatet. Finansiärer vill helst inte publicera ”oönskat” resultat som kan missgynna 

dem och forskningens resultat kan därför vara missvisande.  

 

4.2 Urval 

 

Kriterierna för urvalet är litteratur som behandlade tematiskt arbete eller något som kunde 

identifieras med tematiskt arbetssätt/ämnesintegrerad undervisning. Även sådant som vi tolkat 
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är egenskaper som är karaktäristiska för detta arbetssätt. Exempel på det är; elevinflytande, 

elevers egen erfarenhet eller vardagliga förståelse. Det har presenterats på sidan 5. 

 

Till frågeställningen genomförde vi en textanalys eftersom vi bland annat ville ha reda på för- 

respektive nackdelar med att arbeta tematiskt och inte ta reda på upplevelser av arbetssättet. 

 

Ett alternativt sätt att genomföra en empirisk undersökning hade varit att göra observationer i 

klasser där man arbetar tematiskt eller har ett traditionellt arbetssätt. Då hade vi kunnat samla 

in data som vi i efterhand analyserat och jämfört mellan de olika klasserna för att se vilka som 

hade det bästa arbetssättet och spaltat upp för- och nackdelarna mot varandra. Vi valde dock 

att inte göra detta eftersom det hade varit tidskrävande.  
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5.1 Det tematiska arbetets historik 

 

Doverberg och Pramling (1988) skriver att det alltid funnits ett innehåll på förskolorna. 

Möjligtvis inte alltid i teman men de menar att Fröbels metoder, där leken var ett sätt att lära 

sig, inspirerade förskolorna och tid avsattes för detta.  

 

Den tematiska undervisningens historia börjar med Henriette Schrader-Breymanns 

pedagogiska idéer om att skolan ska låta barnen arbeta kring ett bestämt ämne (Lindqvist, 

1989). I Sverige kom vi att kalla det för en arbetsmedelpunkt. Syftet med detta arbetssätt var 

att barnen skulle koncentrera sig på ett intressant ämne och få en förståelse för olika 

sammanhang. Henriette var den kände pedagogen Friedrich Fröbels systerdotter och kom att 

starta Folkbarnträdgården i Berlin 1873 där Fröbels tankar om lärande var väsentliga. Fröbel 

menade att vi lär oss genom att göra och pratade om saker som helhet kring ämnen 

(Doverberg & Pramling, 1988).  

 

Från 1919 har man åter funnit något som kan liknas vid temaarbete, hembygdskunskap. I detta 

tema arbetade eleverna med vanliga djur, växter och yrken men även skildringar av deras 

närområden. John Dewey var en av de första som fick en betydande roll för temaarbetets 

utveckling. Han pratade nämligen om ”learning by doing” som pedagogisk syn. Detta 

medförde att vi fick ett aktivt arbetssätt i skolan. Kunskap (ämnet) skulle inte vara det som 

stod i centrum utan eleven var det som skulle stå i centrum. Utifrån Deweys tankar utarbetade 

Kilpatrik ett arbetssätt som han kom att kalla projektmetoden. Han menade att teori och 

praktik skulle integreras genom att praktiken skapar teorin och teorin förändrar praktiken. Han 

ansåg, precis som Dewey, att barnen skulle vara i centrum och inte ämnet (Doverberg & 

Pramling, 1989).   

 

Decroly poängterade att barn skulle förberedas för livet, med livet. Han menade att ett ämne 

skulle ses utifrån tre aspekter: observation, association och expression. Observation kunde 

vara att barnen fick berätta vad de visste om ett ämne. Associationen hade som uppdrag att 

knyta samman observationerna. Genom expression ansåg han att barnen skulle få chansen att 

uttrycka vad de varit med om eller vad de lärt sig. Både konkret och abstrakt (Doverberg & 

Pramling, 1989). 
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Elsa Köhler utvecklade under 1930-talet arbetsmedelpunkten och kom att börja kalla den 

intressecentrum. Hon menade att barn var genuint intresserade för verkligheten och att de 

skulle skaffa sig kunskap genom att vara aktiva. Hon ansåg att skolan måste utgå ifrån 

barnens erfarenheter eller olika händelser men att man också i sitt arbete kunde utgå från vad 

läraren bedömde vara lämpligt för eleverna. Till exempel vad som var lämpligt för årstiden, 

årskurs eller ortsförhållandet. Skolan var dock tvungen att vara lyhörd för barnens intressen 

och ta tillvara på deras initiativ. Köhler hade inte bara inflytande över det tematiska arbetet i 

förskolan utan hon drev även på att man skulle arbeta i teman i skolan. Hon menade att 

pedagogerna skulle ha en helhetssyn på barn och argumenterade för att skolan skulle väva in 

många ämnen i teman, som hon kom att kalla intresseområden (Doverberg & Pramling, 

1989).  

 

Efter krigsslutet 1945 börjar människor bygga upp nya daghem i Reggio Emilia som ligger i 

norra Italien. De var tvungna att bygga upp, inte bara hus utan även hopp, demokrati och 

idéer. Föräldrarna tyckte att om barnen kunde ses som vuxna så skulle de få chansen att lägga 

grunden för att få ett framgångsrikt liv (Barsotti, 1997). Loris Malaguzzi fick 1963 uppdraget 

att bygga upp och leda en egen barnomsorgsverksamhet som skulle vara ett alternativ mot de 

privata som redan existerade. Malaguzzi var psykolog och pedagog med bakgrund som lärare, 

teaterarbetare och redaktör. Hans reformer gjorde att man började se på barnen som 

medborgare (Lindqvist, 1989). Person (2008) skriver att i Reggio Emilia arbetades det fram 

ett utvecklingsarbete kring barnens läroprocesser, skapandets roll och dokumentation. De ville 

med hjälp av barns nyfikenhet och en lyssnande vuxen skapa det kompetenta barnet och 

tillsammans skulle de utforska världen. 

 

5.2 Teoretisk utgångspunkt 

 

Utgångspunkten är två teoretiska perspektiv på lärande, John Dewey och Lev Vygotskij vilka 

Säljö (2000) lyfter fram. Detta eftersom de bygger på elevers erfarenhetsvärld (Dewey) och 

kommunikativa processer (Vygotskij). Deras syn på lärande är vitala för ett tematiskt 

arbetssätt men även skolan i största allmänhet. Deweys syn på lärande passar in på tematiskt 

arbete eftersom han pratar om att skapa sin egen kunskap genom ett görande och där 

kunskapsinhämtningen ska vara riktad mot elevens erfarenhetsvärld. Detta är något som är 

karaktäristiskt för Nilssons (2007) syn på tematiskt arbete.  
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Vygotskijs syn på lärande är också en viktig del inom det tematiska arbetet, enligt vår 

tolkning av Jan Nilsson. Det eftersom samspelet och kommunikationen mellan människor 

medför att man tillsammans med andra konstruerar sin egen kunskap. 

 

John Dewey var en av pragmatismens förgrundsfigurer. Inom pragmatismen anses det att 

eleverna måste vara öppna för att lära sig, för att kunna ta till sig kunskapen. Eleven måste 

därför vilja lära sig något för att ett lärande ska kunna ske. Dewey var också känd som en 

progressivist och menade att lärande kräver ett görande, mer känt som ”learning by doing”, 

och handlar om att utgå ifrån den lärandes erfarenhetsvärld. Han är även allmänt bekant som 

rekonstruktivist och menade då att skolan ska forma eleverna till att bli en framtida 

medborgare (Dewey, 1999). Vidare ansåg Dewey att människan inte lärde sig något genom att 

bara få information uppläst för sig. Han menade att kunskap inte var att vidarebefordra 

information utan att göra om den till sin egen och genom detta förändras i sig själv. Han ansåg 

också att utbildningen skulle vara elevnära och handla om deras vardag. Först då kunde 

elevernas lärande forma dem till demokratiska medborgare som utvecklar demokratin (Säljö, 

2011). 

 

Säljö (2000) skriver i sin bok om sociokulturella perspektiv, utifrån Vygotskijs teorier. Säljö 

menar att vi lär oss genom att konstruera vår kunskap med hjälp av kommunikativa processer 

och dessa processer är helt centrala. Han anser att kunskap inte hittas i objekt utan den finns 

när vi analyserar dessa objekt tillsammans med andra, samt beskriver dem för varandra. Säljö 

menar vidare att kommunikationen och språkanvändningen är mycket central för att länka 

samman barn med deras omgivning. 

 

5.3 Textanalys av fördelar och nackdelar med tematiskt arbetssätt 

 

Den här textanalysen är gjort utifrån författarnas tolkningar av vad som är positivt eller 

negativt med tematiskt arbete.  

 

Utan timplan - med mål i sikte är en forskningsstudie gjord av Timplanedelegationen där en 

försöksverksamhet bedrevs med arbeta utan timplan. Försöket gjordes i 79 kommuner och på 

omkring 900 grundskolor under en treårsperiod. Denna försöksverksamhet har gett positiva 

utslag. Några av de positiva effekterna var att elevernas resultat blev bättre och deras 
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inflytande ökade. Arbetssättet som utvecklades under denna studie var ett målorienterat 

arbetssätt som utgick från varje elevs behov och förutsättningar samt ett arbetssätt där en 

helhetssyn ville uppnås. Förslag på arbetssätt som skapar dessa förutsättningar är tema och 

ämnesintegration (SOU 2004).  

 

Curriculum Change in Norway: Thematic approaches, active learning and pupil cooperation 

– from curriculum design to classroom implementation är en artikel som beskriver en studie 

som utfördes på två norska skolor. På de här skolorna intervjuades 54 lärare och rektorer 

angående det tematiska arbetssättet och elevinflytande på arbetsgången ur skolplanen. 

Intervjupersonerna uppfattade att den största problematiken med ett tematiskt arbetssätt var att 

resurserna inte räckte till. En liten del av lärarna trodde att de skulle behöva förändra sin 

undervisning till det mer elevaktiva. I intervjuerna kom det fram att de flesta lärarna tyckte att 

tematiska arbetssätt var nyttigt för eleverna. Däremot var det få lärare som visste hur de skulle 

tillämpa det i praktiken. Majoriteten av lärarna fick sedan gå en tvåårig kurs i hur skolplanen 

kan återges i det tematiska synsättet samt de elevaktiva arbetena. Efter kursen sa lärarna att de 

största förändringarna var att de fick ett större samarbete tillsammans med kollegerna vid 

planering. Klassrummen blev dessutom bättre organiserade och det blev lättare att motivera 

sina elever till att tillämpa ett mer undersökande samt aktivt arbetssätt (Broadhead 2001). 

 

Persson (2011) visar i sin studie Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad 

naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9 exempel på hur ämnesintegrering i de 

naturvetenskapliga ämnena, fysik kemi och biologi, kan ge för följder. De intervjuer hon 

gjorde visade att det är viktigt att undervisningen är vardagsanknuten för elevernas skull, 

något både lärare och elever är överens om. Hon menar att det blir lättare för eleverna att ta de 

svåra naturvetenskapliga orden till sig om de är anknutet till deras vardag. Detta gör att de 

känner att kunskapen känns meningsfull och användbar. 

 

Elm Fristorp (2012) har i sin studie Design för lärande – barns meningsskapande i 

naturvetenskap förvånats över att vi inte tar tillvara på elevers intresse och fångar dem där de 

är. Hon menar att lärare måste skapa meningsfull undervisning i naturvetenskap för att 

eleverna ska bli intresserade. Hon förklarar också meningsskapande utifrån multimodal 

kommunikation vilket innebär att det används olika kanaler för att få ut sitt budskap. Exempel 

kan vara text och bild tillsammans. 
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Krantz och Persson (2001) menar att en ämnesövergripande tematisk undervisning är till 

fördel för eleverna längre fram i livet, detta för att världen utanför skolan inte är uppdelad i 

olika ämnen. Gibbons (2009) skriver om fördelar med att integrera svenska i andra ämnen. 

Genom att få träna på svenska i naturliga sammanhang utvecklar eleverna sitt svenska språk. 

Den största fördelen, enligt Nilsson (2007), med arbetet av ett problemorienterat tema är att 

det skapas en sammanhållen kontext där lärandet kan fortgå under en längre och mer 

sammanhängande tid.   

 

Nilsson (2007) synliggör betydelsen av att ha med elevernas vardagliga erfarenheter samt 

förståelse. Han menar vidare, att genom att integrera elevernas verklighet och vardagliga 

förståelse undviks att eleverna tappar intresse, och förståelsen kan bli bättre. Om inte hänsyn 

tas till elevernas vardag så finns det en risk att eleverna upplever undervisningen som 

likgiltig. Att skapa förståelse kan göras genom att använda liknelser och metaforer. Ett 

exempel kan vara när barn lär sig addition, då det konkretiseras med hjälp av äpplen på 

följande vis: 2 äpplen plus 5 äpplen blir 7 äpplen (Gärdenfors, 2011). Garme (2006) menar att 

berätta om egna upplevelser, saker de har läst eller hört talas om, är grundläggande i den 

mänskliga gemenskapen. 

 

Nilsson (2007) beskriver att det är många pedagoger som är osäkra på vad tematisk 

undervisning innebär eftersom de inte har någon erfarenhet av att arbeta på detta sätt. 

Författaren nämner att en del pedagoger är negativt inställda till att använda sig av arbetssättet 

för att de tycker att det är tidskrävande och alltför komplext. Det största problemet, som 

Nilsson uttrycker det, är temavalet, alltså vad undervisningen ska innehålla. Nilsson ställer sig 

frågan vad ett tema egentligen är och hur innehållet ser ut. Persson och Wiklund (2007) 

skriver att arbeta tematisk gör att vi blir en medforskare med barnen, vilket leder till att denna 

nya lärarroll blir något oklar. Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe (1997) beskriver att lärare 

ofta är rädda för att förlora specifika kunskaper inom olika skolämnen när ett tematiskt 

arbetssätt tillämpas.  

 

Säljö (2000) nämner att Jean Piaget var en schweizisk forskare som arbetade utifrån ett 

kognitivistiskt perspektiv. Piaget menar att vi lär oss genom mötet med olika saker, till 

exempel upplevelsen av skogen. Piaget beskriver också att vi människor utvecklas efter ett 

visst mönster. Han anser att i en viss ålder är vi på ett visst sätt och har därför förmågan att 
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lära oss vissa saker i en bestämd ålder. Detta har, enligt Säljö (2000), präglat förskolan och 

skolan genom historien. Piaget inriktade sig mycket på hur vi utvecklas biologiskt. 

 

Doverberg och Pramling (1989) skriver att det inte är själva produkten i temaarbeten som är 

huvudmålet med arbetet. Det viktigaste är hur elevernas tänkande förändras under arbetet. 

Däremot är det inte fel att ha en redovisning där eleverna får visa upp vad deras produkt har 

blivit. 

 

Eva Hultqvist (2001) har gjort en studie på Individuella programmet i Stockholm. Där går 

elever som inte har kommit in på ett vanligt program eftersom de saknar behörighet. Många 

av de här eleverna tycker inte om uppgifter som är för svävande och inte är synliga, det vill 

säga att uppgifterna inte är väl avgränsade eller lärarstyrda. Hon menar att de här eleverna vill 

ha tydlig struktur och gärna arbeta i en lärobok. 

 

Här nedanför har vi skrivit en sammanfattning i form av en tabell om de för- och nackdelar 

med tematiskt arbete som kom fram till genom vår textanalys.  

 

Tabell 1. För- och nackdelar med tematiskt arbete. 

Fördelar Nackdelar 

• Elevinflytande ökar 

• Skapar sammanhang och helhetssyn för 

ämnena i skolan samt förståelsen ökar.  

• Inbjuder till ett aktivt arbetssätt. 

• Elever får lättare att ta till sig svåra 

begrepp när de används i elevnära 

sammanhang. 

• Meningsfull undervisning. 

• Tematiskt arbete är ett svårdefinierat 

begrepp som har många olika 

definitioner. 

• Kan medföra problem inom 

resursfördelningen. 

• Tidskrävande i början. 

• Lärarrollen blir oklar. 

• Ett fritt arbetssätt som kan skapa problem 

för elever i behov av tydlig struktur. 
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5.5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns det stöd för att 

arbeta tematiskt. I bilagor på sidan 29 kan du se stöd vi funnit för vårt sätt att arbeta tematiskt 

i vår planering.   

 

Under Övergripande mål och riktlinjer i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står det:  

 

Läraren ska 

• organisera och genomför arbetet så att eleven 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Skolverket 2011 s. 14) 
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6. Analys för planering 

 

När vi planerade vårt tematiska arbete utgick vi från Lgr 11, Skolverket 2011, samt texten 

Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen - för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, skolverket (2011). I den 

sistnämnda texten står det bland annat att vid planering av ett arbete ska pedagogen utgå från 

ämnet syfte och centrala innehåll. När läraren sedan bedömer själva arbetet ska de titta på 

kunskapskraven. Detta har vi som vår huvudsakliga utgångspunkt när vi planerat vårt arbete.  

När vi tittade i Lgr 11 kompletterade vi även med de olika ämnenas kommentarmaterial.  

 

När vi planerade vårt arbete utgick vi också ifrån delar av Deweys och Vygotskijs syn på 

lärande. Precis som Dewey anser vi att eleverna måste vara öppna och aktiva för att kunna ta 

till sig kunskap. Han anser att detta tillsammans med att vi ska utgå ifrån den lärandes 

erfarenhetsvärld är en avgörande faktor för att lärande ska kunna ske. Vi utgår också från 

Vygotskijs syn på att kommunikation är en vital del av lärandet. Han menade att vi måste få 

chansen att använda sitt språk för att det ska utvecklas. 

 

Vi har använd den definition av tematiskt arbete som vi har beskrivit i Begreppsdefinition. Se 

sida 8. 

 

De för- respektive nackdelar som vi hittat när vi gjorde vår textanalys har vi sedan använt oss 

av när vi skapade vår planering. Fördelarna användes som utgångspunkt för planeringen. 

Nackdelarna problematiseras i Analys av temat ”Naturen omkring oss” på sidan 19. 

 

6.1 Vår planering för temat ”Naturen omkring oss” 

 

Vårt tematiska arbete inleder vi genom att vi reder ut vad det ska handla om. Följaktligen vad 

det kommer att innehålla och vad vi har för några avsikter med temat ”Naturen omkring oss”. 

Vi kommer att förklara hur arbetssättet kommer att gå till och vad det innebär att arbeta 

tematiskt. Det tematiska arbetet kommer att fortlöpa under en två-månadsperiod och elevernas 

går i årskurs 3. Tillsammans med eleverna bestämmer vi vilka mål som vi ska arbeta med och 

hur vi arbetar för att uppnå dessa mål. Ett konkret exempel på hur vi kan göra detta är att ha 

diskussioner i smågrupper eller helklass. En del av målen kommer kräva att vi arbetar 

tillsammans i klassen och en del kommer att ske individuellt. Eleverna får disponera sin tid 
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som de själva vill. De får bestämma själva när de tar sin rast eller i vilken ordning de gör de 

olika momenten. En del ämneslektioner behöver vi dock ha eftersom gemensamma 

genomgångar behövs för att vi som lärare ska kunna förmedla till exempel matematiska 

begrepp. Även sådana ämnen som inte är integrerade i arbetet, till exempel idrott och slöjd, 

kommer fortfarande att följa timplanen. Självklart hade vi kunnat integrera även dessa ämnen 

i vår undervisning men eftersom ingen av oss är behöriga att undervisa i dessa ämnen valde vi 

att inte integrera dem. Ett sätt att komma runt detta hade varit att bjuda in idrotts- och 

slöjdläraren till ett samarbete.  

 

Lärarens roll i detta arbete kommer att vara flexibel. Dels kommer vi att agera som 

medforskare när eleverna ska fördjupa sig i någon av arbetets delar. Då kommer vi att 

tillhandahålla material som eleverna kan behöva. Exempel på detta kan vara papper man kan 

måla på eller böcker som handlar om det eleverna fördjupar sig om. Ibland kommer dock 

läraren att behöva ha genomgångar och då ta en mer förmedlande roll. Med detta menar vi att 

läraren står framme vid tavlan och håller i genomgångar om till exempel vattnets kretslopp 

eller matematiska enheter. Huvuduppgiften för läraren blir dock att mana på eleverna att hela 

tiden ta sig framåt och vara ett stöd för eleverna. 

 

För att bedöma om eleverna har uppnått de utsatta målen under vårt tematiska arbete så 

kommer vi att ha två typer av test, muntligt och skriftligt. Det muntliga testet kommer vi ha på 

vattnets former och övergångsfaser. Det kommer fungera så att eleven får förklara hur 

vattnets kretslopp fungerar och varför vattnet agerar som det gör. Detta test kommer likna en 

redovisning där eleven förmedlar budskapen inför klassen eller en mindre grupp. Till sin hjälp 

kommer eleven ha en bild som de själva skapat och hela tiden förklarar utifrån denna. Denna 

bild kommer att föreställa vattnets kretslopp men där kommer även att finnas ett djur i sin 

rätta miljö som de själva avbildat. Detta eftersom de också har i uppgift att skriva om ett djur 

och rita detta. Bilden kommer senare att bedömas efter elevens förmåga att skapa en 

informativ bild. De ska visa att de kan skapa en bild med för- och bakgrund. Vi som lärare 

kommer också att utforma ett skriftligt test på de matematiska begrepp och enheter som vi 

valt att arbeta med och är relevanta för temat. Detta test kommer att vara ett vanligt test som 

följaktligen kommer att innehålla relevanta uppgifter, där eleverna får ett av läraren utformat 

test som de har en viss tid på sig att lösa. De begrepp som är integrerade i ämnet är skala, 

förstoring samt förminskning. De enheter som vi kommer att behandla är kilometer, meter, 

decimeter, centimeter och millimeter. Läraren kommer senare att sätta sig ner tillsammans 
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med eleven och diskutera om eleven har uppnått målen eller inte. Detta görs när eleven anser 

sig färdig med en arbetspunkt. 

 

För att kunna genomföra arbetet behöver målen konkretiseras. Målen är tagna ur Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) och de finns i bilaga 

1 på sidan 31. 

 

Konkretisering av mål 

• Kunna skriva en faktatext om ett djur som lever i Sverige där eleven visar varför djuret 

lever där den lever.  

• Kunna, med hjälp av läroboksbild, presentera, både muntligt och skriftligt, vattnets 

kretslopp där vattnets olika former (fast, flytande och gas) och övergångsfaser 

(avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning) blir förklarade.  

• Deltagit aktivt i diskussioner kring den skönlitterära bok vi har som högläsningsbok. 

• Kan avteckna ett djur i sin rätta miljö där även vattnets kretslopp synliggörs.  

• Kunna begreppen förminskning och förstoring och kunna ge exempel på när dessa 

begrepp används.  

• Kunna förminska ett föremål (djur) till en lämplig storlek så att det får plats på en bild.  

 

Bedömning 

Eleven bedöms efter sin förmåga att: 

• skriva en faktatext.  

• presentera både muntligt och skriftligt. 

• kunna diskutera. 

• skapa en informativ bild. 

• använda matematiska begrepp och enheter. 

 

Arbetssätt 

• Kort presentation av arbetsområdet ”Naturen omkring oss” och arbetsupplägg. 

• Individuellt och gemensamt arbete för att uppnå målen. Eleverna arbetar med det som 

de behöver, under eget ansvar.  

• Inga fasta tider för raster (undantag för lunch). Så få fasta ämneslektioner som möjligt. 

Dock gemensamma lektioner med diskussion om bland annat vattnets kretslopp eller 
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matematiska begrepp. Ämnen som inte är integrerade i det tematiska arbetet så som 

idrott eller slöjd kommer fortfarande bedrivas på fasta tider. 

• Läraren tillhandahåller material efter behov. 

• Skriftligt test på matematiska begrepp och enheter.  

• Muntligt test på vattnets former och övergångsfaser.  

• Redovisning av uppnådda mål sker efterhand som eleven är färdig. Därefter bedömer 

eleven och läraren tillsammans om målet är uppnått.  

 

Dokumentation 

• faktatexter 

• bilder 

• Individuell utvecklingsplan (IUP) 

 

 

6.2 Analys av temat ”Naturen omkring oss” 

 

Gibbons (2002) tycker att det är viktigt att det dras nytta av att det används svenska i alla 

ämnen. Ska vi lära oss skriva måste vi kunna skriva både faktatexter och berättelser. I ett 

tematiskt arbete kan svenska integreras med till exempel naturkunskap. Då kan faktatexter 

användas som eleverna skrivit, om till exempel olika djur och läraren kan bedöma dem utifrån 

svenska- och naturkunskapsmålen. Då sparar pedagogen värdefull tid, eftersom samma arbete 

inte behöver göras två gånger. Detta skapar även meningsfullhet med skrivandet, vilket kan 

vara en motiverande faktor för elever. I kursplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011), så fanns det 

flera mål i olika ämnen som gjorde det enkelt, att under ett tematiskt arbete få in många olika 

ämnen. Detta har inte heller varit något problem i tidigare läroplaner men det blir tydligare nu. 

Kan olika ämnen kombineras och tidigt visa eleverna att alla ämnen egentligen hör ihop så 

möjliggörs att eleverna får se helheten av sitt lärande. Nilsson (2007) skriver att tematiskt 

arbete som pågår under en längre tid kan leda till att eleverna får en bättre helhetssyn och på 

så sätt relatera kunskapen till sina egna liv. Att eleverna får en bättre helhetssyn är en av de 

största anledningarna till att välja att arbeta tematiskt under en längre period. 

 

Strukturen på planeringen är inspirerad av utredningen Utan timplan - med mål i sikte (2004) 

där de skriver om hur arbetet utan timplan leder till förbättrade resultat. Trots att detta är ett 

politiskt dokument är det tillämpningsbart. Det är en så pass omfattande studie som 
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innefattade många skolor och därför lämpade det sig att ha med resultatet i arbete (SOU 

2004). Därför innefattar planeringen för det tematiska arbetet inte några ämneslektioner. 

Således inte svenska på speciellt utsatta lektioner. Eleverna kommer få ett visst antal timmar 

per dag där de får arbeta med att uppnå målen som de ska uppnå innan temat avslutas. Detta 

kan leda till problem. Eftersom barn vill ha och behöver struktur på sin vardag kan detta till 

att eleverna inte vet vad de ska göra. Förvirring kan uppstå. Däremot kan eleverna som får ta 

ansvar över sin egen tid utvecklas till självständiga individer. SOU (2004) menar att genom 

att arbeta tematiskt och utan timplan resulterar detta i en god kunskapsutveckling hos 

eleverna. Skolverket (2011) skriver att elever ska få möjligheten att påverka sin undervisning 

och därför är ett sätt att göra detta på, är att få lov att själva bestämma när och var de vill 

arbeta med vad. Huvudsaken är att eleverna lär sig något och att de mål som är uppsatta nås. 

 

Vid starten av det tematiska arbetet kommer en kort presentation av arbetet göras. Under 

presentationen kommer eleverna få berätta sina egna och vardagliga erfarenheter om 

närmiljön. Detta tycker Nilsson (2007) är en viktig utgångspunkt och skriver att mycket är 

vunnet om hänsyn tas till elevernas vardag. Därför gjordes ett arbete som kan karaktäriseras 

som elevnära. Det handlar således om något som eleverna konkret kan relatera till. Samtliga 

av eleverna vet hur miljön runt skolan ser ut. Persson (2011) menar att genom att anknyta till 

elevers vardag blir det lättare för eleverna att ta till sig de naturvetenskapliga begreppen samt 

att undervisningen känns mer meningsfull. 

 

Läraren bör tillsammans med eleverna titta på målen i följande ämnen: Biologi, Svenska, 

Matematik och Bild. Därefter plockar de tillsammans ut mål som de kan uppnå genom att 

arbeta med och i arbetsområdet ”Naturen omkring oss”. Tillsammans konkretiseras målen så 

att eleverna på ett tydligare sätt vet vad de ska arbeta mot och uppnå när arbetet är avslutat. 

Det tematiska arbetet är inspirerat av Selbergs (2001) syn på elevinflytande. Med det här 

menas att eleverna får chansen att påverka hur de vill arbeta för att uppnå de utsatta målen. 

Vidare menar Selberg att genom elevinflytande kan pedagogen få eleverna till att på ett 

djupare plan lära sig och skaffa sig kunskap om de får vara med och påverka utformningen av 

undervisningen. Skolverket (2011) skriver att eleverna ska få lov att vara med och påverka 

den undervisning som bedrivs i skolan. Med hjälp av elevinflytande kommer eleverna få upp 

motivationen till att göra ett bra arbete. Strömqvist (2007) skriver att elever som tycker det är 

roligt att skriva också tycker att det är roligt att arbeta. Eftersom detta är en textanalys och 

inte utförs i en autentisk miljö så plockas målen ut och konkretiseras. Detta är egentligen inte 
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det optimala tillvägagångssättet att forska på, då det hade varit bättre att utforma och 

genomföra själva arbetet tillsammans med elever. Elm Fristorp (2012) menar att det gäller att 

fånga elevernas intressen i naturvetenskap. Annars är det lätt att tappa deras nyfikenhet och 

intresse. Vilket medför att de inte känner sig involverade i undervisningens upplägg. De gör 

bara som läraren säger eftersom läraren har sagt att elever ska göra det. Lärare bör sträva mot 

att eleverna känner eget ansvar för sitt lärande.  

 

När det arbetas för att uppnå mål idag arbetas det inte längre som det gjordes förr. Säljö 

(2000) skriver att förr värdesattes kompetensen memorering. Detta innebar att människan 

kunde memorera hela lagtexter och sedan föra vidare den muntligt till andra. Visserligen så 

sker fortfarande kunskapsförmedling genom kommunikation mellan människor även idag. 

Däremot använder vi numera böcker och skrift för att kunna lagra kunskap och information. 

Därför är inte det primära att eleverna får kunskapen om själva arbetet, utan de får chansen att 

använda redskap som möjliggör att de lär sig hur de tar reda på kunskapen. Pedagogen kan till 

exempel inte lära barnen hur alla bilmodeller fungerar men genom att de har redskap för hur 

de ska göra när de letar information så har de en bra grund att stå på. Följaktligen en kunskap 

som eleverna har nytta av i vardagen och i framtiden.  

 

Att konstruera sin egen kunskap på det sättet som Piaget ansåg att vi lär oss på, är något som 

är tillämpningsbart. Eleverna i arbetet ska få chansen att uppleva och bilda sin egen kunskap 

genom att bland annat gå ut i naturen och på ett konkret sätt ta till sig kunskap om denna. 

Detta sätt att bilda egen kunskap kallade Piaget för kognitivism (Säljö, 2000). Vidare skriver 

författaren att Piaget hade ett biologiskt sätt att se på kunskap. Han menade att eleverna inte 

kunde lära sig en viss typ av kunskap om de inte nått en specifik ålder. Barn kan lära sig om 

vad som helst, när som helst. Det handlar bara om att lägga det på en nivå så att eleverna hela 

tiden får chansen att utvecklas och utmanas i sin egen takt. Piagets syn på den biologiska 

utvecklingen hos barn är inte lämplig som grund för detta arbete.  

 

I det tematiska arbetet tas hänsyn till de sociokulturella perspektiven som Vygotskij 

förespråkade, enligt Säljö (2000). Han menade att vi konstruerar vår egen kunskap med hjälp 

av kommunikativa processer vilka är helt centrala för lärandet. Detta tas hänsyn till när 

eleverna får berätta vad de lärt sig i sitt arbete. Vygotskij ansåg att genom språkanvändning 

utvecklas språket. Att utveckla sitt språk är viktigt eftersom det är viktigt för oss människor i 

vardagen och för att kunna hämta kunskap. Att använda språket som ett redskap för lärande är 
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viktigt. Detta eftersom det då ges möjligheter att tillsammans utbyta kunskap och erfarenheter 

som gör att vi utvecklas som människor och löser problem, vilket även Säljö (2000) nämner. 

Garme (2006) menar att berätta om egna upplevelser och saker vi läst eller hört, är 

grundläggande för människors gemenskap. Det är därför viktigt att låta eleverna berätta vad 

det kommit fram till när de arbetat. För att få eleverna att våga behöver pedagoger skapa en 

bra gemenskap, ett tillåtande klimat och att eleverna känner förtroende för oss och för 

varandra i klassen. Finns detta vågar eleverna prata med och inför varandra. Detta är dock 

inget som görs i en handvändning och kan i vissa klasser ta långt tid. Tid bör läggas på detta. 

Vi har alla nytta av att våga prata för oss själv och att våga prata inför andra människor.  

 

Eleverna i arbetet ska vara aktiva. De ska hela tiden få lov att själva försöka arbeta för att 

uppnå målen. Doverberg och Pramling (1989) skriver om Deweys sätt att se på lärande. Han 

menade att barn lär sig genom att prova själva, ”learning by doing”. Hänsyn har tagits till 

Decrolys teori om de tre aspekterna, observation, association och expression. Det innebär att 

eleverna, först i inledningen av arbetet får berätta vad de vet om närmiljön. Sedan får de 

chansen att knyta samman det som de lärt sig med den egna erfarenheten och till sist får de 

lov, att inför klassen berätta om sin nyfunna kunskap. Eleverna får även göra, vad Gibbons 

(2002) väljer att kalla, ett faktablad om det som eleven valt att arbeta med. Faktablad är ett 

blad där eleverna får lov att skriva ner den information som de har hittat, på det område som 

de undersökt. Detta blad kan de skapa antingen individuellt eller tillsammans med andra 

klasskamrater. Detta eftersom det är viktigt för eleverna att få skriva ner det som de arbetat 

med och att det är ett bra sätt att dokumentera vad man gjort.  

 

När diskussionen kring innehållet i det tematiska arbetet skedde integrerades bild. I 

planeringen avsätts dock ingen tid för att få uppleva ämnet bild. Detta är något som Abildtrup 

Johansen, Rathe och Rathe (1997) också berör i sin bok Möjligheternas barn i möjligheternas 

skola. I kommentarmaterialet till bildämnet står det att bildämnets fokus har flyttats jämfört 

med tidigare läroplan. Det läggs just nu mer vikt än tidigare på att skapa kommunikativa 

bilder. Således bilder som förmedlar ett budskap. Detta kan tolkas så att det passar in i ett 

ämnesintegrerat arbete. Eftersom eleverna i arbete ska skapa bilder där de tydligt förmedlar 

ett konkret exempel på hur vattnets kretslopp fungerar (Skolverket, 2011).  

 

Lärarens roll i det tematiska arbete kommer till stor del att vara en person som stödjer och ger 

tips till eleverna, en slags vägledare. Någon som hjälper eleverna om de kör fast. Gibbons 
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(2009) skriver om begreppet scaffolding. Med detta menas att eleverna ges det stöd som de 

behöver för att de ska kunna ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Lärarens roll kommer 

därför inte lika ofta vara en person som säger till eleverna vad de ska göra, utan detta får 

eleverna bestämma själva. Persson och Wiklund (2007) skriver om att vara en medforskare, 

vilket läraren delvis blir i det tematiska arbetet, medför att lärarrollen blir något 

svårdefinierad. Detta kan upplevas som ett problem, men även en möjlighet att ge eleverna 

mer inflytande. Många pedagoger som varit lärare under en längre tid och inte är vana vid att 

arbeta på detta sätt kan uppleva det som jobbigt. Detta eftersom Persson och Wiklund (2007) 

säger att lärarrollen blir svårare att definiera. Nilsson (2007) menar att lärare som inte är vana 

vid att arbeta på detta sätt känner sig osäkra i sin nya roll. Nilsson menar att detta sätt att 

arbeta på gör det både komplext samt att det är alldeles för tidskrävande.  

 

I planeringen kommer formativ bedömning att användas både vid utformning av själva 

planeringen samt bedömningen av arbetsområdet. Björklund Boistrup (2005) skriver om 

formativ bedömning. Vilket är när bedömning används för att forma elevernas lärande på ett 

konstruktivt sätt. Hon menar att bedömningen är en del av undervisningen och således en del 

av lärandeprocessen hos eleverna. Genom att utgå ifrån denna form av bedömning när 

pedagogen planerar, underlättas sedan bedömningen av elevernas arbete efter avslutat 

arbetsområde. Hon skriver också att formativ bedömning är ett viktigt instrument för att 

hjälpa elever framåt i sin utveckling när pedagogen har individuella samtal. Vidare skriver 

författaren att elever som utsätts för formativ bedömning når ett högre resultat än elever som 

endast bedöms summativt. Med andra ord, en summa som elever får vid ett testtillfälle. 

Bifrostpedagogiken, som författarna (Abildtrup Johansen, Rathe & Rathe, 1997) skriver om, 

visar att ett tematiskt arbetssätt kan användas med mycket elevinflytande där eleverna får 

bestämma hur vi ska uppnå målen. Sedan är det lärarens ansvar att se till att dessa mål går att 

jämföras med kunskapskraven så att läroplanen följs.  Eleverna kommer att skapa multimodal 

kommunikation genom bilder med text till, något som Elm Fristorp (2012) förespråkar. Att ha 

flera olika kanaler för kommunikation är bara positivt och det kan hjälpa eleverna förmedla 

sitt budskap och skapa mening. 

 

När eleverna själva anser sig färdiga med ett mål får de möjligheten att sätta sig ner 

tillsammans med läraren och diskutera varför de själva anser sig färdig med målet. Björklund 

Boistrup (2005) menar att om eleverna får chansen att reflektera över sitt eget lärande kan 

eleven bli mer medveten om sina egna förmågor och få en bättre tilltro till den egna 
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lärandeprocessen. Detta är anledningen till varför denna form av bedömning är med i 

planeringen. Detta kommer att bli tidskrävande och att i en klass där det går 25 elever är det 

mycket tid som kommer att gå till individuella samtal. Däremot är arbetssättet så planerat att 

eleverna själva kommer att sköta arbetsgången och detta möjliggör att läraren får mer tid till 

att ha individuella samtal med eleverna. Kanske kan det vara ett alternativ att ibland ha samtal 

i grupper men helst ska samtalen vara en och en eftersom det blir mer personligt.  

 

I Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen, Skolverket (2009), står det att ett underlag för lärarens arbete i bedömningen av 

elevens kunskaper sker med hjälp av en skriftlig dokumentation där elevens 

kunskapsutveckling och lärande dokumenteras. Genom att dokumentera får läraren en bättre 

bild av hur ens undervisning går och vilka framsteg eleverna gjort. Vidare skriver författaren 

att det finns många olika exempel på vad som kan dokumentera. I arbetet kommer elevernas 

bilder att dokumenteras. Så även deras faktatexter, skriftliga test och med hjälp av lärarens 

anteckningar dokumentera elevernas muntliga redovisningar. All denna dokumentation 

kommer sedan att användas som underlag för utvecklingssamtal samt skrivande av 

individuella utvecklingsplaner (IUP). I IUP-processen: arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, Skolverket (2009), står det att en av de viktiga 

förutsättningarna för att lärare ska få en bra struktur i bedömningsprocessen gäller det att 

involvera eleverna och med hjälp av dem utvärdera deras egen kunskap.  

 

Det tematiska arbete innehåller alla de delar som tidigare har definierats. Genom att integrera 

flera olika ämnens mål med varandra till en helhet skapas ett ämnesövergripande arbete som 

fortlöper över en längre period. Genom att välja ett ämnesområde som eleverna kan relatera 

till, skapas möjlighet för eleverna att se samband mellan de olika ämnena och på så sätt 

komma till insikt att alla skolämnen hör ihop. Detta skapar meningsfullhet för elever. Genom 

att använda sig av elevinflytande höjs motivationen hos eleverna vilket kan bidra till att det 

skapas fritänkande och målinriktade elever.  
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7. Slutsats och Diskussion 

 

De största fördelarna eleverna uppnår genom ett tematiskt arbetssätt, enligt författarna, som vi 

kom fram till genom vår textanalys var:  

• Elevinflytandet ökade. 

• Skapar sammanhang och helhetssyn. 

• Inbjudet till ett aktivt arbetssätt. 

• Eleverna får lättare att ta till sig svåra begrepp. 

• Meningsfull undervisning. 

 

Den största fördelen som vi anser att eleverna uppnår genom ett tematiskt arbetssätt är att 

genom att integrera olika ämnen med varandra får eleven en möjlighet att se hur alla ämnen 

på ett eller annat sätt hör ihop. Detta tror vi underlättar för elever då det gäller att få en bättre 

helhetssyn på sitt lärande. Något Dewey (1999) förespråkar. 

 

Genom att använda sig av ett tematiskt arbetssätt tror vi att läraren på sikt sparar tid. Detta 

eftersom målen i de olika ämnena, som står i Lgr 11, väldigt lätt går att integrera med 

varandra. Vi tror även att genom att använda sig av samma arbete som underlag vid 

bedömning sparar läraren tid. I det tematiska arbete som vi har tagit fram finns där en 

möjlighet att bedöma samma arbete i olika ämnen. Eleven behöver alltså inte göra ett arbete i 

svenska och ett i naturkunskap som läraren ska bedöma utan läraren kan bedöma samma 

arbete men med olika ämnens mål. Vi tror att detta sätt att arbeta på tar ett tag att komma in i. 

De planeringar som man skapar i början tror vi kommer ta lång tid eftersom man ska integrera 

alla ämnes förmågor och kunskapskrav.  

 

Vi kan dock se en risk i att integrera olika ämnen med varandra om man ska se till ämnenas 

status. Om man inte har en specifik lektion där man arbetar med bild tror vi att detta leder till 

att ämnet ses som ett kompletterande ämne och inget eget ämne. Vi vill också höja ett 

varningens finger för detta arbetssätt när elever som behöver tydlig struktur, fasta tider och 

hela tiden behöver veta exakt vad de ska göra under sin skoldag berörs. Dessa elever kan 

tycka att detta arbetssätt kan upplevas betungande, något Hultqvist (2001) berör i sin studie. 

 

Metoden vi valt, textanalys (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010), går ut på 

att börja i litteraturen och ha den som utgångspunkt när vi skapar vår planering. En fördel med 
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detta är att om man är inläst på ämnet så går man inte i en del fallgropar. Ett alternativt sätt 

hade varit att börja med att skapa en planering och sedan analysera denna utifrån, i efterhand, 

läst litteratur. Detta tror vi dock inte är ett bra sätt att gå till väga för att uppnå en bra 

planering. Vi tror att det är bäst att vara påläst inom ämnet när planeringen påbörjas. Detta 

tillvägagångssätt tror vi är inspirerande.  

 

Vi har inte tagit hänsyn till internationell litteratur skriven på engelska i vår studie. En 

anledning till detta är att vi ville ha litteratur som var inriktad mot den svenska skolan och 

anpassad efter denna. Däremot tror vi att detta även kan vara en brist eftersom vi på så sätt 

missar en hel del forskning som ändå är tillämpningsbar i den svenska skolan som är skriven 

på engelska.  

 

Vår studie kan utvecklas. Om en jämförelse görs mellan två klasser i en autentisk miljö. En 

klass där man arbetar tematiskt, det vill säga ämnesövergripande och där den andra klassen 

arbetar ämnesorienterat. Båda klasserna hade haft samma mål som skulle uppnås. Efter 

studiens slut mäts elevernas kunskap inom de olika ämnena. Vad har eleverna vunnit och vad 

har de förlorat med ett tematiskt arbetssätt jämfört med den ämnesorienterade 

undervisningen? Det är något som vi förhoppningsvis kommer fram till om vi utvecklar vår 

studie.  
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9. Bilaga. 

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

En likvärdig utbildning 

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011 s. 8). 

 

Skolans uppdrag 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket 2011 s. 9). 

Övergripande mål och riktlinjer 

Kunskaper 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet 

(Skolverket 2011 s. 13). 

Riktlinjer 

Läraren ska 

• organiserar och genomföra arbetet så att eleven  

-‐ får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Skolverket 2011 s. 14). 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

Läraren ska  

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket 2011 s. 

15). 

 

Biologi 

Syfte 

Undervisning i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska 

sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer och sig själva och naturen. 
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Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 

utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna 

förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och 

olika typer av källor (Skolverket 2011 s. 111). 

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att  

• Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Skolverket 2011 s. 

111-112). 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska behandla följande centrala innehåll 

I årskurs 1-3 

 

Året runt i naturen 

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan studeras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på några vanligt förekommande arter. 

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 

(Skolverket 2011 s. 112). 

 

Material och ämnen i vår omgivning 

• Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergången mellan formerna: 

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning (Skolverket 2011 s. 112). 

 

Berättelser om natur och naturvetenskap 

• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (Skolverket 

2011 s.113). 

 

Metoder och arbetsätt  

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer (Skolverket 2011 s. 113). 
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Svenska 

Syfte 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

så att de får tilltro till språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket 

för att tänka, kommunicera och lära.” (Skolverket 2011 s. 222). 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• söka information från olika källor och värdera dessa, (Skolverket 2011 s. 222-223). 

 

Centralt innehåll 

I årskurs 1-3 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och 

göra förtydliganden (Skolverket 2011 s. 223). 

 

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (Skolverket 

2011 s. 223). 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 

innehålla kan organiseras (Skolverket 2011 s. 223). 
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Informationssökning och källkritik 

Informationssökning i böcker, tidsskrifter och webbsidor för barn (Skolverket 2011 s. 224). 

 

 

Matematik  

Syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang (Skolverket 2011 s. 62).  

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, (Skolverket 2011 s. 63). 

 

Centralt innehåll 

I årskurs 1-3 

 

Taluppfattning och tals användning 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar (Skolverket 2011 s. 

63). 

 

Geometri  

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning 

(Skolverket 2011 s. 63). 

 

Jämförelse och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och 

tid med vanliga nutida och äldre måttenheter (Skolverket 2011 s. 64). 

 

Bild 

Syfte 
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Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder 

skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur 

där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer 

och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också 

uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och 

problemlösande sätt (Skolverket 2011 s. 20). 

 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Skolverket 2011 s. 20). 

 

Centralt innehåll 

I årskurs 1-3 

 

Redskap för bildframställning 

• Olika element som bygger upp en bild; färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. 

 

Bildanalys 

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. 

(Skolverket 2011 s. 20). 

 


