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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
När jag i min utbildning läste svenska som andraspråk kände jag tidigt att jag hade hittat rätt 
och jag kände mer och mer att jag ville arbeta inom Sv2-undervisningen i skolan. När jag 
sedan skulle börja tänka på mitt examensarbete var val av område självklart, jag ville skriva 
om ett ämne som på något vis rörde elever med svenska som andraspråk. Jag kände att jag 
ville läsa och skriva om något jag skulle kunna få direkt användning av i mitt arbete med 
eleverna och fick idéen till att göra ett arbetsmaterial som jag förhoppningsvis ska kunna ha 
nytta av när jag börjar jobba.  
    Jag har haft för avsikt att skapa en planering och ett arbetsmaterial för Sv2-undervisningen 
på mellanstadiet och då med inriktning mot årskurs fem. Jag tror emellertid att materialet kan 
användas i andra åldrar och i andra undervisningsgrupper, men då under förutsättning att det 
korrigeras och anpassas efter just ålder och elevgrupp.  
    Jag ville utveckla en plattform med förslag, tips, idéer och tankar till hur ett arbetsområde 
inom svenska som andraspråk skulle kunna se ut. När jag sedan praktiserar hela eller delar av 
arbetet, ämnar jag individualisera och anpassa efter just den elevgrupp jag har. Meningen är 
dock att jag ska ha en utgångspunkt och en idébank, även om vissa delar kommer att tas bort 
och nya läggas till.  
    Materialets olika moment har nedskrivna syften som följer i arbetet. Jag vill emellertid 
betona att jag tror att ett syfte kan ta en annan form och riktning när arbetet väl är igång, då 
mycket kommer att hända på vägen. Just den biten tycker jag är den utmanande och 
intressanta delen med läraryrket, men det är också en av de svåra bitarna. Även om jag som 
lärare i förväg planerar upp ett område med olika delar och innehåll, kan det ta många olika 
uttryck och former. Jag kan aldrig veta var arbetet kommer att landa. Det här arbetet är 
naturligtvis också just så. Även om jag nu sitter och tänker ut olika moment med tillhörande 
syften, är de endast förslag och tänkbara möjligheter. Materialet och arbetsgången kommer 
sedan att anpassas efter de förutsättningar som råder i den enskilda gruppen och på den 
enskilda skolan. 
    Min uppfattning och tro är att det är viktigt att skapa meningsfulla sammanhang för att 
gynna en inlärning och i det här arbetsmaterialet är tematiskt arbete lite av ett nyckelord. 
Genom att jobba tematiskt i skolan, tror jag att de meningsfulla sammanhangen kan komma 
väl till uttryck. Jag har också valt att vinkla arbetet mot de naturorienterade ämnena, no, och 
naturen. Orsaken till att jag valde just naturen som tema, var att jag ville lära och utveckla 
mina kunskaper om något jag inte fått genom min utbildning. I ämnet natur kände jag att jag 
saknade kunskap och jag tror att det är något jag kommer att komma i kontakt med, speciellt 
om jag kommer att arbeta på mellanstadiet. Då jag varit ute på flera mellanstadiepraktiker 
samt vikarierat på mellanstadiet har jag flera gånger känt att jag behöver och vill lära mig mer 
om just naturen.  
    Men framför allt valde jag naturen för att jag tror att många invandrarbarn saknar den 
relation till naturen som jag tror många svenska barn föds in i eller växer upp med. Jag vill 
akta mig för att generalisera och menar inte att alla svenska barn har ett självklart intresse för 
naturen, liksom jag heller inte menar att alla invandrarbarn har en avsaknad av det. Jag tror 
dock att naturen och skogen kan ha olika innebörd och olika betydelse och att det därför är 
viktigt att förmedla svenskarnas bild av skog och natur till invandrarbarn liksom de i sin tur 
förmedlar sina bilder till de svenska barnen.  
    Om vi betraktas utifrån vill jag påstå att svenskar många gånger uppfattas och beskrivs som  
ett naturälskande folk. Bärplockning, allemansrätt och sommarstugor är några av de saker 
som ofta förknippas med Sverige och svenskarna. Sjögren (1993) diskuterar kring svenskarna 
och naturen och säger att allemansrätten är en symbol för Sveriges identitet. Sjögren säger 
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också att svenskarna själva ser just allemansrättens huvudregel ”inte störa – inte förstöra” som 
något speciellt svenskt (s. 113). Jag tror att det är viktigt för mig som lärare att tänka på att 
alla elever inte har den här bakgrunden till naturen och därför arbeta med det i skolan.  
    I det här temat integreras då främst ämnena svenska och no, men jag menar att det bara är 
ett exempel på ämnesintegration och att det i nästa tema till exempel kan handla om att 
integrera svenska med ett ämne hämtat från exempelvis historia, musik eller engelska. Det 
viktiga här är att svenskämnets innehåll formas tillsammans med det valda temat. Att 
uppgifterna har ett samband. 
    Vad jag dock vill understryka är att jag inte helt och hållet tar ställning för en tematisk 
undervisning. Jag finner det ytterst intressant och teorin om tematisk undervisning är något 
som kan ses som en bakgrund till de moment jag utvecklat, men de är ingalunda helt formade 
efter teorier om tematisk undervisning. Momenten kan mer ses som påverkade av teorier och 
litteratur om tema i skolan och jag har alltså inte haft för avsikt att forma ett arbetsmaterial 
som är direkt överförbart från tematiska teorier. Det jag däremot gjort är att försöka lära mig 
mer om vad tematisk undervisning kan innebära och det har jag gjort genom att undersöka 
vad litteraturen säger om just det ämnet. Litteraturgenomgången i mitt arbete består av tre 
olika delar och först behandlas teorier om formaliserad och funktionaliserad undervisning. 
Den andra delen tar upp litteratur som diskuterar det tematiska arbetssättet och den sista delen 
innehåller teorier om invandrarelever i skolan och då till stor del med inriktning mot 
undervisning av no och natur. 
   När det gäller innehållet av det konkreta material jag ämnat skapa, har jag utgått från den 
elevundersökning som jag gjort. Former och metoder för kunskapshämtande och utveckling 
bygger dock på mina egna erfarenheter, vilka bland annat är formade utifrån litteratur, min 
dotters naturnyfikenhet och tips från vänner och lärare. 

1.2 Syfte  
 
Syftet med mitt arbete är att genom litteratur söka utveckla kunskap om tematisk undervisning 
samt kunskap om invandrarelevers relation till skog och natur. Syftet är också att empiriskt 
undersöka vad en grupp elever med svenska som andraspråk skulle vilja lära sig i ämnet skog 
och natur. Huvudsyftet och tyngdpunkten i mitt arbete ligger dock i att, med påverkan från 
litteratur och den empiriska undersökningen, skapa och forma en planering och ett material 
inom ämnet svenska som andraspråk. Utgångspunkten i planeringen och i arbetsmaterialet är 
tematisk undervisning med inriktningen Tema Natur. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Följande frågor vill jag titta närmare på i och med det här arbetet: 
- Vad säger litteraturen om tematisk undervisning i skolan? 
- Vad säger litteraturen om invandrarelevers relation till skog och natur? 
- Vad skulle en grupp elever med svenska som andraspråk vilja lära sig i ämnet skog och 

natur? 
- Hur skulle ett natur- och svenskintegrerat arbetsmaterial, med påverkan från tematisk 

undervisning, kunna formas för Sv2-undervisning? 
 

1.4 Definition 
 
Att arbeta tematiskt med svenska och ett annat ämne, betyder för mig att få ökad insikt i ett 
visst område samtidigt som de olika momenten i svenskämnet tränas och utvecklas. Det 
viktiga blir att inte använda separata läs- och skrivuppgifter, utan skapa den träningen i 
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relation till ett tema. Betoning ligger också på kommunikation och koppling till elevernas 
egna erfarenheter och verklighet. 
    Min definition av temaarbete i det här arbetet innebär alltså att under en viss tid jobba med 
ett speciellt kunskapsområde och då integrera olika svenskmoment, såsom exempelvis läsa, 
skriva, tala och diskutera, lyssna, grammatikträna och utveckla ordkunskap. I praktiken kan 
det förslagsvis handla om att läsa och skriva texter med utgångspunkt i det tema gruppen 
arbetar med, använda skönlitteratur för kunskapshämtande eller träna substantiv utifrån de ord 
som finns i temat.  
    Arbetsmaterialet är främst utformat för att passa i undervisning med elever som läser 
svenska som andraspråk och frågan är då vilka som läser det ämnet. Det borde rimligtvis vara 
invandrarelever som har behov av att utveckla det svenska språket. Wellros (1992) skriver att 
som invandrare i statistiken räknas de personer som är födda utomlands av icke-svenska 
föräldrar eller har en förälder som är född utomlands (s. 9). Wellros säger att det innebär att 
även adoptivbarn som levt i Sverige sedan spädbarnsåldern samt svenska kungahusets barn i 
statistiken betraktas som invandrare. Det här betyder dock inte att alla som i statistiken räknas 
som invandrare är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Wellros anser att benämningen 
”barn med invandrarbakgrund” är mer lämplig att ha som utgångspunkt i skolan. Hon menar 
att begreppet nyanseras till att inte ha något med hudfärg att göra, utan att det talar om att 
barnen har en dubbel förankring i världen. Begreppet säger att barnen har andra erfarenheter 
och upplevelser därför att deras familj levt i en annan kultur och att allt det som en elev med 
invandrarbakgrund har kunskap om är format genom ett annat språk och av andra värderingar.  
    De barn som jag i mitt arbete kallar för invandrarbarn inkluderar inte alla barn som i 
statistiken betraktas som invandrare. Planeringen och materialet som jag ämnar forma är tänkt 
att användas med elever med invandrarbakgrund, som har behov av att utveckla det svenska 
språket. Det gäller barn som ofta talar ett annat språk och som tolkar världen utifrån en annan 
referensram än den svenska. 
 
 
2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Min litteraturgenomgång innehåller vad jag kallar teoretiska utgångspunkter. Det betyder att 
den litteratur som jag tar upp är sådant som jag sedan har som utgångspunkt och bakgrund när 
jag formar min planering och mitt material i Tema Natur. Litteraturen ska hjälpa mig att skapa 
en undervisning som är tematisk och som är anpassad för elever med invandrarbakgrund. 
    Mina teoretiska utgångspunkter är indelade i tre delar. Den första delen diskuterar 
formaliserad och funktionaliserad undervisning. Jag har valt att ta upp de aspekterna därför att 
tematisk undervisning i allmänhet bygger på funktionalisering och det betyder i sin tur att 
även formandet av mitt naturtema kommer att vara påverkat av teorierna kring 
funktionalisering. Jag har för avsikt att påvisa den påverkan genom min planering och genom 
mitt arbetsmaterial. Anledningen till att jag även lyfter fram litteratur om formaliserad 
undervisning är för att exemplifiera motsatsen till funktionaliserad/tematisk undervisning. 
Genom den här motsatsbilden hoppas jag tydliggöra funktionaliserad/tematisk undervisning.  
    Den andra delen tar upp temaarbetets innehåll samt vilka problem som kan finnas i en 
sådan undervisning. Den litteraturen hjälper mig sedan att forma en temainriktad undervisning 
som tar dessa teorier i beaktning. Tredje och sista delen av mina teoretiska utgångspunkter 
behandlar invandrarelever. Jag tar upp litteratur som rör invandrarelevers kulturella bagage, 
det vill säga deras olika erfarenheter av världen. Jag tar även upp litteratur som behandlar 
deras relation till naturen. Den här delen poängterar vad som är viktigt för mig att tänka på när 
jag planerar undervisningen i mitt tema. Den belyser aspekter som jag tycker att alla lärare 
som jobbar med elever med invandrarbakgrund borde ha i åtanke.  

2.1 Formaliserad undervisning 
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Formalisering och funktionalisering utgör två olika teoretiska synsätt och uppfattningar om 
språk och språkutveckling. De representerar och exemplifierar två olika traditioner och till 
stor del kan de betraktas som varandras motsatser.  
    Malmgren (1996) kallar det formaliserade synsättet på språkutveckling för formell 
färdighetsträning eller isolerad färdighetsträning (s.55). Oavsett namnet beskriver Malmgren 
hur formaliseringen betonar formen på bekostnad av innehållet. Förutsättningen är att 
språkutveckling gynnas av att en formell färdighet separeras och isoleras från ett innehåll. 
Olika slags formella delfärdigheter såsom inlärning av ord, flytande läsning, 
artikulationsteknik, meningsbyggnad, böjning med rätt ändelse, att kunna välja ut det 
väsentliga ur en faktatext, förutsätts kunna tränas in var för sig som en teknik. Syftet är att lära 
sig en färdighet genom att medvetandegöras om färdigheternas form och därefter träna så att 
formen sitter automatiskt. Det innebär att varje delfärdighet tränas stegvis och systematiskt 
och att varje delmoment sedan får ta den tid den behöver. De olika färdigheterna bygger på 
varandra och förutsätter varandra i en bestämd ordningsföljd. Det här anses viktigt för att 
undvika felinlärning.  
    Malmgren fortsätter med att ta upp olika argument för formalisering och han pekar först på 
argumentet att språkfärdigheter inte avviker från andra utvändiga färdigheter som att simma, 
cykla, köra bil eller spela tennis (s. 57). Liksom de färdigheterna kan därför 
språkutvecklingen delas upp i olika delfärdigheter. Dessa former för olika färdigheter kan 
tränas på ett systematiskt sätt, som gör att en elev efter fullgjord skolgång har tränat in så 
mycket som möjligt av det språkliga systemet. Undervisningen ska vara stegvis uppbyggd och 
inledas med de elementära färdigheterna för att sedan övergå till de mer komplicerade. Ett 
antagande är att utvecklingen av elevernas medvetande när det gäller form, underlättar 
användningen av ett språk på längre sikt. Formmedvetandet aktualiseras och skärps i och med 
att eleven arbetar efter formella mönster när denne exempelvis ska hålla ett föredrag eller 
bygga upp meningar i skrift. Det här kallas för modellinlärning och ett grundläggande drag är 
just att språkets form separeras från dess innehåll. 
    Därefter tar Malmgren också upp argumentet att skriftspråket skiljer sig betydande från 
talspråket (s. 54). Han beskriver hur skriftspråket ses som mer abstrakt än talspråket, då det 
skapas i en människas tanke- och föreställningsvärld som saknar en närvarande och direkt 
samtalspartner. I vardagliga talspråkssituationer finns det däremot oftast en närvarande 
mottagare och samtalspartner, som formar språket med avbrott, upprepningar, ofullständiga 
meningar och självkorrigeringar. Den grammatiska strukturen och ordvalen blir därför så pass 
annorlunda i jämförelse med ett skriftspråk, så att inlärningen av skriftspråk måste ske som ett 
brott med talspråkets normer. 
    Att anta att språkets form kan skiljas från dess innehåll och övas separat samt att se språket 
som ett system som kan delas upp i olika delfärdigheter, kan i den praktiska verkligheten 
enligt Malmgren komma att innebära att elever med särskilda brister skiljs ut från den övriga 
klassen för att få specialträning (s. 57). Malmgren menar att olika färdigheter kan mätas 
genom test och beroende på resultatet kan eleverna sedan få en individuell 
specialundervisning som ska åtgärda eventuella svårigheter och brister. Det här kan enligt 
Malmberg komma att fungera så att elever som har särskilda svårigheter med att till exempel 
läsa flytande eller stava korrekt, under en kortare eller längre tid kan ingå i en mindre grupp 
som speciellt jobbar med en del i språkutvecklingen. Det här kallas för kompensatorisk 
språkträning och syftar till att kompensera elevernas brister. 
    Malmgren diskuterar också hur det kan ligga nära till hands att genom formalisering sätta 
sin tillit till hela läromedelspaket (s. 58). Han anser att många läromedelspaket består av olika 
delar som försöker täcka så många språkliga moment som möjligt. De erbjuder fasta 
studiegångar utifrån färdiga mönster i en huvudbok samt språkliga övningar i arbetsböcker. 
Den undervisning som grundar sig på formalisering blir enligt Malmberg uppsplittrad i olika 
moment och den saknar också sammanhängande innehåll. 
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2.1.1 Funktionaliseringens framväxt och innehåll 
 
Som motpol till formalisering tar Malmberg upp funktionalisering. Han beskriver hur det i 
slutet av sjuttiotalet uppstod en stor diskussion om det splittrade svenskämnet i Sverige. 
Svenskundervisningen hade under tidigare år bestått av två delar, litteraturhistoria och 
språklära och Malmgren diskuterar kring hur grundskolan kom att ställa nya krav och att 
andra områden än litteratur och språklära kom att pocka på uppmärksamheten. Reklamspråk, 
massmediekunskap, studieteknik, praktiska skrivelser är exempel på områden som enligt 
Malmgren inte längre gick att bortse från. Han menar också att språket samtidigt 
sönderdelades i olika färdighetsmoment inom ämnet och att svenskämnet utvidgades till 
moment efter moment som staplades på varandra. Undan för undan kom undervisningen att 
bli ett komplext balansnummer. 
    Malmgren fortsätter med att berätta om att Skolstyrelsen 1975 gav ut skriften 
Basfärdigheter i svenska och att den efterlyste en helhetssyn på svenskämnet och 
svenskundervisningen. I Sverige och i andra länder växte det fram konkurrerande synsätt på 
modersmålsundervisningen och så småningom tog Sverige de första stegen mot en 
svenskundervisning som strävade efter helhet, sammanhang och språkanvändning, det vill 
säga en funktionalisering av språkliga färdigheter och litteraturläsning (s. 58). 
    Det som saknas eller underbetonas i formalisering spelar enligt Malmgren en viktig roll i 
funktionalisering. Innehåll och kommunikation är två hörnstenar. Malmgren anser också att 
en grundläggande förutsättning är att olika språkliga färdigheter utvecklas i tillämpade 
situationer, då eleverna undersöker verklighet och omvärld. Han talar om att språket utvecklas 
i kunskapssökande sammanhang. Det centrala blir då att eleverna är engagerade i ett eget 
kunskapsarbete och i den process som går från frågetecken till kunskap, växer elevernas 
ordförråd och formuleringsförmåga. I ett undersökande arbete använder de olika språkliga 
färdigheter, de lär sig använda olika språkliga genrer samt utvecklar sin läsning av 
skönlitteratur (s. 60). 
    Malmgren påpekar att liksom formaliseringens förespråkare, tar anhängare till 
funktionalisering också upp klyftan mellan talspråk och skriftspråk. Skillnaden som han dock 
ser är att funktionaliseringens språkrör samtidigt betonar att kommunikation är grunden för 
användandet av både tal och skrift. Om skrivning och läsning utvecklas successivt på talets 
grund i verkliga situationer, underlättas skriftspråkets utveckling. Kommunikation och 
inlärning är alltså inte separerade.  
    I sin diskussion tar Malmgren även upp det danska forskningsprojektet Skolesprog som på 
sjuttiotalet undersökte låg- och mellanstadieklasser med en traditionell 
modersmålsundervisning som byggde på formalisering. Enligt Malmgren visade forskningen 
att eleverna lärde sig färdigheter rent tekniskt, men att de lärde dem formellt och inte som 
verktyg som kan användas meningsfullt. Han påstår också att projektet visade att eleverna 
långsamt men säkert lärde att kunskap var något opersonligt och abstrakt, att kunskapen i 
skolan inte hade något samband med den värld de kände till utanför skolan, att initiativet 
alltid var lärarens medan de själva saknade inflytande och ansvar över inlärningen i skolan 
samt att det som de hade nytta av i sin vardag utanför skolan var sånt som de själva var 
tvungna att lära sig. Malmgren menar sedan att mot bakgrund av forskningsresultatet 
förespråkar projektet istället en funktionaliserad undervisning. Språkfärdigheter som att lära 
nya ord, böja och stava ord samt att sätta ihop orden till meningar, utvecklas bäst då eleverna 
skriver, läser och talar för att skaffa sig kunskaper om både sin inre värld och om världen runt 
omkring. Språket görs då till verktyg för tänkande och begreppsbildande. Arbetet med 
språkets formsida åsidosätts dock inte, utan konkretiseras istället. Formsidan sätts in i sociala 
situationer då eleverna arbetar tillsammans med andra för att exempelvis reda ut ett problem, 
förhålla sig till verkligheten eller ta ett gemensamt beslut (s. 61f). 
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2.1.2 Argument för funktionalisering 
 
Malmgren tar upp olika argument för den funktionaliserade undervisningen och inleder med 
att diskutera ett utvecklingspsykologiskt argument. Han berättar att när människan inte förstår 
och därför blir frustrerad över ett nytt begrepp i omvärlden, startar en tankeprocess. Ett 
frågetecken dyker upp och vi vill veta och förstå. Förståelsen växer fram i och ur 
kommunikation. Det kan till exempel vara när ett litet barn för första gången ser en bil. Ett 
frågetecken uppstår och sätter fart på tankarna för att barnet vill ta reda på vad bilen är för 
något. Genom kommunikation med exempelvis en förälder växer förståelsen fram och så 
småningom får barnet tack vare kommunikationen ett begrepp om vad en bil är och ungefär 
hur den fungerar. Tankarna har då rört sig mot en språklig form som hjälper barnet att förstå 
vad det underliga föremålet är. Då tankarna slutligen formas språkligt har ett nytt begrepp 
utvecklats i begreppsapparaturen. 
    Enligt Malmberg är kärnan i de här tankarna att språk- och kunskapsutveckling fungerar 
tillsammans, i en process där tankarna om världen och den språkliga formen utvecklas 
parallellt och hand i hand. Han säger också att det i början av utvecklingen visserligen finns 
tankar utan språk, men språket får sin mening genom tankarnas rörelse mot sitt mål. Det finns 
inte språk utan tankar och känslor (s. 62).  
    Malmberg anser också att det finns ett neurofysiologiskt stöd för funktionalisering och det 
handlar om hur vår hjärna fungerar. Han skriver att vår hjärna innehåller ett stort antal 
nervceller som har förbindelse med varandra. Förbindelserna är genetiskt förutbestämda hos 
människan, men det är vårt samspel med omgivningen och miljön som avgör vilka 
förbindelser som aktiveras. Han tar upp exemplet att när vi lär oss nya ord, så sker det genom 
att tusentals relationer mellan olika hjärnceller sätts i kontakt med varandra. En förutsättning 
för att förbindelserna ska aktiveras är just kommunikation och kommunikationssituationen ses 
som avgörande för språkutvecklingen. Då människor kommunicerar med varandra för att 
utforska eller påverka, aktiveras förbindelserna mellan olika nervceller. Genom en 
kommunikativ erfarenhet lagras både ett ords uttal och betydelse i form av underlättade 
förbindelser mellan de hjärnceller som aktiverats. När orden sedan används i nya 
sammanhang klargörs betydelsen för inläraren (s. 63).  
    Det tredje argumentet för funktionalisering som Malmberg skriver om, har att göra med 
transfer, det vill säga överföring. För att vi ska kunna säga att vi lärt oss något nytt, 
exempelvis ett ord eller en språklig struktur, måste vi kunna återkoppla det vi tidigare lärt oss 
vid en situation i framtiden. Ett antagande bakom funktionalisering är att överföring 
underlättas om den språkliga strukturen lärs in i en tillämpad situation. Det finns alltså en 
positiv överföring för språkinlärning mellan olika tillämpade situationer och Malmberg talar 
om en konkret eller en exemplarisk transfer. Det betyder att något som lärs in i en tillämpad 
konkret språksituation är överförbart till en annan nyttjandesituation. Därefter hävdas att 
formalisering däremot bygger på ett dolt antagande om abstrakt överföring. Malmberg anser 
att det som tränas in i en klinisk situation genom träning av ett formellt mönster, förutsätts 
vara överförbart till kommande tillämpade situationer. I verkligheten kan det betyda att en 
elev som intensivt tränar stavning för sig, förutsätts kunna stava korrekt i verkliga 
skrivsituationer. Malmberg påstår att det just är den här överföringen från abstrakt och 
kommunikationslös träningssituation till en konkret tillämpning i verkligheten som 
funktionaliseringens förespråkare ifrågasätter. En delfärdighet isolerad för sig förekommer 
aldrig i en tillämpad situation (s. 64). 
    Jag har i den här delen velat påvisa olika argument som Malmberg tar upp och som stödjer  
funktionaliserad undervisning. Som jag tidigare tog upp drar jag utifrån de här teorierna om 
funktionalisering paralleller till den tematiska undervisningen. Malmberg nämner visserligen 
inte tematisk undervisning i direkt samband med texten om funktionalisering, men jag anser 
att dessa två pedagogiska synsätt är starkt kopplade till varandra och utgår även från det när 
jag formar mitt temaarbete kring naturen. 
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2.2 Vad innebär tematiskt arbete och vad säger Lpo94 om tematisk undervisning?  
 
Även om inte Malmgren direkt använder begreppet tematisk undervisning i sin diskussion 
kring funktionalisering, tar Nilsson (1997) upp en stor diskussion kring det tematiska arbetet. 
Enligt honom utmärks den tematiska undervisningen av tre hörnstenar: 
 
• att olika ämnen integreras till en helhet, där olika färdigheter som att skriva och läsa, övas 

i funktionella sammanhang samt att det tematiska innehållet står i fokus 
• att innehållet i undervisningen har en märkbar koppling till elevernas erfarenheter och 

förståelse av olika förhållanden i samhället 
• att undervisningen inte följer traditionella läromedel, utan att läsning av skönlitterära 

texter spelar en viktig roll i kunskapssökandet (s. 12) 
 
Frågan är om Lpo94 tar upp de här delarna och därmed skulle kunna ses stödja en tematisk 
undervisning? Innan jag tittar närmare på den frågan vill jag upplysa om att jag i den här 
delen kommer att ge mina egna tolkningar av läroplanen i samband med att Malmgren och 
Nilsson diskuterar vad läroplanen säger om tematisk undervisning. Det hör inte till 
vanligheten att lägga in egna åsikter och tolkningar i teoridelen av ett arbete, men jag anser att 
det blir mest intressant och relevant att själv kommentera Lpo94 i samband med att jag tar 
upp vad litteraturen säger om den. 
    Malmberg anser att i jämförelse med tidigare kursplaners utförliga förklaringar innebär 
Lpo94 en bantning av kursplanen i svenska och även i andra ämnen. Han skriver att endast 
några få sidor anger svenskämnets innehåll tillsammans med de mål som man ska sträva efter 
samt de mål eleverna ska uppnå efter årskurs fem och nio. Malmberg menar att förkortningen 
innebär att den för många redan svårtolkade kursplaneretoriken, framstår som ännu svårare att 
greppa. Han tar vidare upp att språk och litteratur beskrivs som svenskämnets centrala 
innehåll och att ämnets struktur ses som en helhet som inte kan delas upp i moment som 
bygger på varandra i en given turordning. Malmberg avslutar med att påstå att det gamla 
momentuppdelade färdighetsämnet inte ges någon ny chans i Lpo94 (s. 103). 
    Nilsson påstår att tematisk undervisning blir allt vanligare i skolan men han menar 
samtidigt att Lpo94 och kursplanerna delvis pekar åt ett annat håll. Han hävdar att det i  Skola 
för bildning, kommentarmaterialet till läroplanen, finns ett uttalat stöd för tematisk 
undervisning med integration av olika ämnen, speciellt i det andra kapitlet där kunskap och 
lärande diskuteras (s. 12). 
    När jag själv läser läroplanen finner jag inte några direkta skriftligen uttryckta stöd för 
tematiskt arbete. Jag anser dock att det på fler ställen i kommentarmaterialet Grundskola för 
bildning, ges utrymmen för tolkningar som skulle kunna innebära att läraren kan välja ett 
tematiskt arbetssätt: ”…föreslås en vidgning av vad som räknas som kunskap till att också 
omfatta den erfarenhetsgrundade kunskapen. Begreppet förtrogenhetskunskap betonar 
erfarenheten som grund för kunskapsutvecklingen…” (Skolverket 1998, s. 9). Jag kopplar det 
här citatet till den andra punkten i Nilssons definition av tematiskt arbete, alltså poängterandet 
av elevernas erfarenheter. Min tolkning är att med utgångspunkt i det här skulle jag som lärare 
kunna finna stöd och belägg i läroplanen för att arbeta tematiskt och då understryka att 
tematisk undervisning bland annat bygger på tydliga kopplingar till elevernas erfarenheter och 
upplevelser. Skolverket skriver också: ”Elevens kunnande kommer till uttryck som särskilda 
sätt att erfara världen. Samtidigt bestämmer det sammanhang eller ’kunskapslandskap’ man 
befinner sig i vilka erfarenheter som går att göra och därigenom vilket kunnande som kan 
utvecklas. Med en sådan utgångspunkt kan man se planeringen av skolarbetet som att 
organisera elevernas erfarande.” (s. 10) Också här understryks elevernas erfarenheter och 
upplevelser och utifrån det här tycker jag att tematiskt arbete skulle vara en lämplig 
undervisningsform. Citatet får mig också att tänka på de kunskaper som elever med 
invandrarbakgrund bär på. Deras kulturella bagage kan ofta skilja sig från svenska barns 
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erfarenheter och det innebär att de har med sig olika slags kunskap och det tycker jag är 
viktigt att tänka på när undervisning ska planeras. Jag anser att det är av största vikt att i 
skolan ta med alla elevers kunskaper och upplevelser och det ämnar jag försöka göra i mitt 
naturtema. 
    Skolverket tar vidare upp att det inte bara är innehållet i läromedel och textböcker som 
eleverna lär sig i undervisningen. Tillvägagångssätt, alltså hur eleverna arbetar, samt i vilket 
sammanhang inlärningen sker är också en del av elevernas lärande (s. 11). För mig ter sig det 
tematiska arbetssättet som ytterst passande att tillämpa med tanke på Skolverkets 
poängterande av sammanhang som en viktig del av kunskap. Istället för att träna olika 
moment isolerat tror jag att tematisk undervisning kan ge goda förutsättningar och möjligheter 
till kunskapsutvecklande i relevanta sammanhang.  

2.2.1 Skönlitteratur som källa till kunskap 
 
Som jag tidigare skrev är en av Nilssons utgångspunkter i tematisk undervisning läsning av 
skönlitterära texter (s. 12). Att se skönlitteratur som en källa till kunskap är ett pedagogiskt 
förhållningssätt när det gäller litteratur i skolan. Enligt Nilsson bygger det förhållningssättet 
på en kunskapssyn som är mer relativistisk. Han menar att livet, samhället och historien inte 
är något givet och för evigt fastställt av någon högre makt. Samhälle, historia och livsvillkor 
skapas av människor och mänskliga aktiviteter och de kan ha olika grad av sanning beroende 
på av vem och ur vilken synvinkel de betraktas. Nilsson anser alltså att det inte existerar några 
absoluta sanningar eller svar som kan betraktas som rätt eller fel. Det viktiga är istället att 
förhålla sig och ta ställning till den värld människan lever i samt de förhållanden och 
företeelser som vi möter. Han fortsätter med att påstå att mötet mellan den lilla människans 
”lilla” historia och den gemensamma, ”stora”, historien är det som är det centrala. Alla 
människor har någon slags uppfattning eller kunskap om världen och samhället och den 
uppfattningen bygger på de enskilda människornas vardagserfarenheter. För att förstå och 
känna sig delaktig i den verklighet man befinner sig i måste människan ges möjlighet att 
relatera sin ”lilla” historia till den stora. Nilsson anser att en koppling mellan dessa båda 
världar är nödvändig för att människan ska utveckla en mera generell kunskap om omvärlden 
och på så sätt känna sig delaktig i det som finns runt omkring henne. Den här delaktigheten 
sägs vara en förutsättning för att människan ska kunna förstå och påverka sitt liv (s. 42). 
    Nilsson menar att skönlitteraturen är ett förtjänstfullt verktyg för att den ”lilla” och den 
”stora” världen lättare ska kunna mötas. Han skriver att eleverna genom skönlitteraturen, i 
gestaltad form, får möjlighet att möta andra människors livsöden och verkligheter. Till det här 
mötet bär eleverna med sig sina egna upplevelser och erfarenheter. Mötet mellan elevernas 
direkta erfarenheter och de indirekta erfarenheterna som litteraturen kan ge, utvecklar enligt 
Nilsson en mera generell kunskap och förståelse om livet och människorna. Litteraturens 
människor beskrivs hjälpa till att göra verkligheten begriplig för eleverna (s. 43).  
    Fredriksson & Wahlström (1997) anser att förståelse för problem många gånger kan 
förmedlas bättre genom skönlitteratur än genom rena faktatexter (s. 212). Malmgren påstår att 
många elever dessutom får så kallade aha-upplevelser genom läsning och diskussion av 
skönlitterära texter. Han menar att de ser likheter mellan litteraturens skildrade upplevelser 
och sin egna verklighet (s. 19). Litteraturen är inte bara källa till upplevelse, utan också källa 
till kunskap om erfarenheter, svunna tider och andra kulturer.  

2.2.2 Lämplig skönlitteratur i tematisk undervisning 
 
Frågan som är viktig att ställa sig när det gäller att använda skönlitterära texter i 
undervisningen är vilken litteratur som är lämplig att använda. Nilsson menar att lyckosamt 
arbete med skönlitteratur i undervisning förutsätter litteratur och texter som tilltalar både 
elever och lärare samt ger möjligheter till associationer och kopplingar till elevernas 
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referensramar. Enligt Nilsson är det viktigt att läraren ställer sig följande frågor för att välja 
passande skönlitteratur: 
 
• Varför väljer jag just den här boken? 
• Vad vill jag att läsningen ska resultera i? 
• Vad tror eller vill jag att eleverna ska förstå och lära sig genom att läsa och bearbeta just 

den här boken? (s. 48) 
 
Nilsson anser att det handlar om att ett litteraturpedagogiskt arbete måste ta sin utgångspunkt i 
frågan om undervisningens innehåll. Vad är det för kunskapssammanhang undervisningen ska 
ta form i? När detta är utrett följer nästa fråga om vilken bok som gestaltar och levandegör 
detta kunskapssammanhang på ett sätt som eleverna kan förstå och ta till sig. Nilsson skriver 
att skönlitteraturen får kvalificera sig för undervisningen, det vill säga att val av passande 
litteratur bestäms utifrån undervisningens syfte (s. 49). 
    Nilsson beskriver att en tematisk planering med ovan nämnda frågor i bakhuvudet generellt 
skulle kunna se ut så: Läraren inleder med att bestämma, gärna tillsammans med eleverna, 
vad undervisningen ska handla om och vilka frågor som ska tas upp och bearbetas. Med det 
som bakgrund väljs sedan litteratur som bäst motsvarar de innehållsmässiga, men också 
pedagogiska och praktiska kraven. Läraren läser sedan den valda litteraturen och synar 
möjligheterna i relation till det valda innehållsperspektivet. Vad säger texten/texterna och 
vilka möjligheter finns? Resultatet av lärarens analys styr sedan valet av tillvägagångssätt, 
metod och organisation. Under och efter läsningen bearbetas sedan litteraturen på ett sådant 
sätt att det tematiska innehållet konkretiseras för eleverna. Detta förstärker läsupplevelsen, 
inlevelsen och tydliggör mötet mellan elevernas vardagserfarenheter och de indirekta 
erfarenheter som boken ger. När det så småningom är dags att sammanfatta arbetet föreslår 
Nilsson att läraren kan införa mer abstrakta begrepp som då på något sätt relaterar till 
litteraturen och det tidigare arbetet. Det skulle till exempel kunna vara en bok som handlar om 
andra världskriget och som då används som utgångspunkt för att introducera och exemplifiera 
begrepp som exempelvis demokrati och diktatur. Även om boken inte bokstavligen tar upp de 
begreppen kan den ändå utnyttjas och ur mötet mellan elevernas direkta erfarenheter och de 
indirekta erfarenheter litteraturen ger, växer arbetet ut mot ett vidare perspektiv. Nilsson 
menar att det ideala fallet i undervisningen är när det sker en kunskapsfördjupning som ger 
eleverna en djupare insikt om historiska och samhälleliga förhållanden (s. 50).  
 

2.2.3 Vem styr valet av innehåll i ett tema? 
 
Om undervisningen i skolan ska bedrivas tematiskt eller inte är ett ställningstagande som den 
enskilde läraren måste göra. I och med mitt arbete har jag till viss del tagit ställning för 
temaarbete, men jag vill understryka att jag inte skulle vilja arbeta tematiskt i alla ämnen.  
    Även om läraren tar beslutet att arbeta tematiskt behöver denne emellertid inte ha patent på 
att bestämma innehållet i ett tema. Nilsson anser att det finns två motpoler när det gäller val 
av innehåll i ett tema. Antingen kan läraren helt styra valet av tema för hela klassen eller så 
bestämmer eleven fritt och individuellt ett ämne. Någonstans i mitten av dessa motpoler finns 
det temaval som grundas på en demokratisk diskussion där elever och lärare bestämmer 
tillsammans (s. 19).  
    Nilsson skriver att när läraren väljer tema kan denne utgå från olika kriterier: sin egen 
erfarenhet av vad som brukar vara intressant för elever i den tänkta åldersgruppen, relationer 
och händelser i klassen, aktuella händelser i samhället, läroplanen eller sin egen bedömning 
av vad som är viktig kunskap för eleverna. När klassen och läraren inte hunnit lära känna 
varandra anser Nilsson att det är logiskt och rimligt att läraren väljer temainnehåll, eftersom 
läraren ännu inte vet tillräckligt om elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar.  
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   Nilsson diskuterar olika risker med lärarstyrning i temaval och det första problemet som han 
tar upp är att läraren kan vara för starkt påverkad av tradition och läromedel och då inte tar 
hänsyn till elevernas vardagliga erfarenheter och intressen. Han säger också att det kan vara 
problematiskt att hitta ett gemensamt undervisningsinnehåll som intresserar alla elever i 
gruppen. Den tredje svårigheten som tas upp är att det kan vara svårt att hitta texter och andra 
kunskapskällor som alla elever klarar att läsa och förstå (s.21). 
    Om läraren inte är den som väljer tema så kan den enskilde eleven fritt få välja ett 
temainnehåll. Nilsson anser att resultatet av detta i många fall blir så kallad fri forskning. 
Eleverna får under en tidsperiod jobba individuellt med något de valt helt själva och det  
uppskattas av många elever. Nilsson förklarar uppskattningen med att eleverna antingen 
upplever känslor av att myndigförklaras eller ser chansen att verkligen få undersöka något de 
är intresserad av (s.19). 
   Nilsson påstår att problematiken kring fri forskning är att den oftast kännetecknas av 
reproduktion. Han menar att eleverna många gånger väljer att forska om ämnen som inte ger 
möjlighet till studiebesök, undersökningar eller praktiska inslag. Istället blir källan till 
kunskap faktaböcker och uppslagsverk, vilka enligt Nilsson ofta kan vara svåra att förstå samt 
även inaktuella. Nilsson säger då att bristen på rätt material medför att avskrivning blir ett 
medel för eleven. Att eleverna dessutom jobbar med olika teman innebär att gemensamma 
samtal och reflektioner troligtvis inte kommer att prägla undervisningen (s.20). 
   Det finns uppenbara risker med tematisk undervisning oavsett vem som väljer innehåll, men 
om läraren har en öppen inställning och attityd finns möjlighet till en utveckling mot ett 
gemensamt beslutande mellan lärare och elever. Enligt Nilsson gynnar gemensamt valda 
teman det kollektiva kunskapssökande där undervisningsmetoderna och formerna kan variera 
(s. 21). 

 
 
 

2.2.4 Problem och hinder i tematiskt arbete 
 
Att vilja arbeta tematiskt kan vara problematiskt utifrån flera synvinklar än de som tas upp i 
frågan vem som väljer det tematiska innehållet. Nilsson lyfter fram att många lärare är osäkra 
på vad tematisk undervisning betyder och innehåller. Enligt honom saknar många lärare 
erfarenhet av att jobba på det här sättet, vilket gör att det blir svårt att sprida arbetssättet till 
exempelvis lärarstuderande. Det är inte så många lärarstuderande som får möjlighet att se hur 
erfarna lärare genomför den här typen av undervisning. Ett annat problem som tas upp är att 
en del lärare är negativt inställda till att jobba tematiskt för att de anser att det är allt för 
tidskrävande och svårdefinierat (s. 12). 
    Enligt Nilsson är läsning av skönlitteratur en central del av tematiskt arbete och ska alla 
elever läsa samma bok förutsätter det att skolan har flera klass- och gruppuppsättningar av 
litteratur. Avsaknaden av det här gör att det kan bli svårare att arbeta med tematisk inriktning. 
Det behöver emellertid inte vara så att alla läser samma bok utan eleverna kan läsa olika 
böcker men som alla rör det tema som de jobbar med och det borde rimligen underlätta 
litteratursökningen. 
    Nilsson hävdar dock att det största problemet i tematisk undervisning oftast hänger ihop 
med vilket innehåll undervisningen ska ha, alltså själva temavalet. Han säger att det i 
huvudsak finns två typer av teman och det är skolämnesorienterade teman och mera problem-
/relationsorienterade teman. Till den första kategorin nämns ämnen som Vikingatiden, Afrika, 
Sveriges landskap och Djur. Det är teman som alla på något sätt tydligt tillhör ett skolämne. 
Den andra kategorin innehåller ämnen som Mobbning, Rädsla eller Vänskap och som mer 
utgår från eller knyter an till elevernas vardagserfarenheter. Enligt Nilsson kan det ibland 
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även urskiljas en tredje form av teman och det är områden med mer estetisk eller 
litteraturhistorisk inriktning. De kan vara ämnen som Sagor eller Våren (s. 13).  
    Nilsson säger att det skolämnesorienterade temat i praktiken innebär att 
orienteringsämnena, oä, styr valet av undervisningsinnehåll. Han fortsätter med att säga att 
valet av det här innehållet i sin tur oftast styrs av tradition och av de läromedel som läraren 
valt. Risken med en sådan här undervisning är att mycket av svenskämnet försvinner in i oä-
undervisningen med förklaringen att klassen läser och skriver i sina fakta- och arbetsböcker. 
Det förekommer också att svenskämnet får en fredad zon och separeras från temats innehåll. 
Då tränas olika svenskmoment som till exempel grammatik och stavning, under speciella 
lektioner i veckan och i många klasser avsätts också några tillfällen i veckan till 
litteraturläsning. Eleverna läser då skönlitteratur under en bestämd tid och vid i förväg 
bestämda lektionspass. För det mesta finns ingen koppling mellan de skönlitterära böcker 
eleverna läser och den oä-undervisning som de jobbar med. Bearbetningen av den lästa 
litteraturen sker oftast genom muntliga boktips eller genom att skriva recensioner (s. 14). 
   Nilsson säger dock det förekommer att litteraturläsningen och innehållet i oä-
undervisningen länkas samman. Eleverna läser då texter med anknytning till temat parallellt 
som de jobbar med mer oä-inriktade moment. Det finns då ett innehållsmässigt samband 
mellan läsningen och oä-undervisningen och genom att arbeta på liknande sätt skulle 
skönlitteraturen därmed kunna fylla en funktion, inte bara som källa till läsupplevelse, utan 
också som källa till kunskap. Det är emellertid mer sällan som exempel på liknande 
undervisning dyker upp. Trots det innehållsmässiga samband mellan litteratur och 
arbetsområde i oä som kan förekomma, anser Nilsson att litteraturen för det mesta avgränsas  
(s. 13). 
    Nilsson hävdar dock att undervisningen blir annorlunda om temat är så kallat problem-
/relationsorienterat. Undervisningen utgår då från elevernas egna vardagserfarenheter och 
världen och verkligheten tar plats i klassrummet och gränsen mellan skola och elevernas 
vardag suddas ut. Undervisningsinnehållet styr sedan valet av litteratur, där de ämnen och 
frågar som gruppen vill ta upp, gestaltas. Läroboken ställs mer i skuggan och används bara 
om och när den behövs. Det är istället det tematiska innehållet som styr metoder, litteratur och 
bearbetning. Det här kan betyda att eleverna under temats gång arbetar på olika sätt, beroende 
på vad de söker svar på. Både individuellt arbete, pararbete, grupparbete, experiment, 
lärarföreläsningar och studiebesök kan bli inslag i undervisningen.  
   Enligt Nilsson rivs ämnesgränserna lättare ner i en problem/relationsorienterad undervisning 
och i fokus står inte schemat utan de frågor som ska besvaras vid olika tidpunkter. Ämnen 
som svenska, so och bild integreras på ett tvärvetenskapligt och likvärdigt sätt. Utifrån temat 
skriver, målar och läser eleverna faktatexter när det är meningsfullt och så länge som det 
behövs (s. 18).  
    Nilsson tar dock upp att teman av estetiserande natur kan riskera att tappa upplevelsen och 
även problematiska och innehållsliga aspekter, till fördel för formen. Exempelvis kan sagans 
speciella form med tretal och ”det var en gång-inledningen” stå i centrum istället för sagans 
innehåll. Om sagans innehåll istället skulle ställas i fokus kan sagan bli ett litterärt verktyg i 
ett tema om exempelvis rädsla. Sagan innehåller ofta motiv som Mod-Rädsla, Stor-Liten och 
Svaghet-Styrka och genom att poängtera och jobba utifrån det innehållet kan sagan användas 
på ett förtjänstfullt sätt i olika teman (s. 23f). 
 

2.3 Ett mångkulturellt perspektiv på skolan, naturen och världen 
 
Tredje delen av mina teoretiska utgångspunkter tar upp invandrarelever och den består i sin 
tur av två delar. Först tar jag upp skolan och naturen i relation till invandrare och svenskar och 
sedan människors olika upplevelser och erfarenheter av världen. 
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2.3.1 Skogen en självklarhet? 
   
Utbildningsradion (1989) hävdar att svenskarna nästan har ett religiöst intresse för naturen 
och menar att det syns i skolan och i klassrummen. Eleverna får lära sig att blommor kan heta 
vitsippor, blåsippor och gulsippor och att det är skillnad mellan dem. Utbildningsradion 
påpekar att en del elever som kommer till skolan saknar de här orden, för de kommer från 
kulturer där blommor är just blommor och de har inga speciella namn. Om lärare inte har 
kunskap om elevernas kulturella bakgrund riskerar undervisningen att bli meningslös. En del 
elever är inte alls intresserad av namnen på de olika blommorna, ty för dem är de just bara 
blommor och ointresset beror på att de saknar förförståelse och erfarenhet. 
    Hultinger & Wallentin (1996) menar att den svenska förskolan och grundskolan genom 
böcker, utflykter och idrottsaktiviteter stimulerar intresse för naturen. Författarna hävdar 
också att Nils Holgerssons underbara resa har blivit en symbol för Sverige i många andra 
länder. Därefter fortsätter Hultinger &Wallentin med att berätta om en studie av 1990-talets 
daghemsideologi, där tre etnologer visar hur naturen utnämnts till en viktig del av ”det 
svenska”, både symboliskt och konkret. Hultinger & Wallentin säger att den här 
förtrogenheten med naturen kan vara främmande i familjer som kommer från flermiljonstäder 
eller från en landsbygdstradition, där naturen närmast ses som ogästvänlig och skrämmande. 
Där framkallar vidder inte bilden av familjevandringar eller sagor om tomtar och troll, utan 
snarare rädslan för farliga insekter eller fiender (s. 234). 
    Wellros (1992) berättar att många svenska barn redan från mycket tidig ålder vistats en hel 
del i naturen. Från barnvagnen har de betraktat skalbaggar, blommor och andra saker som hör 
skogen till. När de sedan är stora nog att gå själva lär de sig genom åren hur de ska ”gå i 
skogen”. Enligt Wellros är barnens föräldrar den främsta anledningen till att barnen redan i 
tidig ålder kommer nära naturen. De trivs med tystnaden och lugnet som naturen kan erbjuda 
och de tycker om att promenera och att vara i skogen. Ofta överförs det här även på deras 
barn. Att lära sig hur naturen är och hur man ska uppträda i skogen lär sig många svenskar 
alltså succesivt och kontinuerligt när de växer upp (s. 30). 
    Wellros tar inte bara upp blommor och träd som exempel på vad många barn med svenska 
föräldrar lär sig tycka om i tidig ålder. Även djur som finns i skogen betraktas vanligtvis som 
intressanta och snälla. När många av de svenska barnen går på skogspromenad med sina 
föräldrar upptäcker de till exempel olika insekter på marken, de lyssnar till olika fåglars läten 
och de kikar förtjust på grodor som hoppar omkring (s. 31).  
    Wellros berättar att när det däremot gäller barn som inte vuxit upp i Sverige är skogen och 
naturen långt ifrån en självklarhet. Många elever med invandrarbakgrund saknar det tidiga 
och fortlöpande utforskandet av naturen och kan därför enligt författaren uppfattas som 
klumpiga när de är på promenad eller utflykt i skogen. De snavar på stenar och grenar som 
finns på marken och har svårt att ta sig fram i naturen. Wellros påstår att anledningen till att 
elever med invandrarbakgrund många gånger saknar självklarheten till naturen, är att skog 
och natur har en annan innebörd i deras eller deras föräldrars kultur. Skogen kan uppfattas 
som något tyst och trist och många invandrare delar inte svenskarnas förtjusning över att i 
ensamhet njuta av en stillsam skogspromenad. I skogen lurar dessutom farliga djur som de lärt 
sig akta sig för och skydda sig mot (s. 29ff). Utbildningsradion (1989) betonar att det som 
lärare är oerhört viktigt att känna till elevernas kulturella bakgrund för att på så sätt få en 
större förståelse för deras relation till naturen och utifrån det forma en undervisning som är 
intressant och meningsfull för alla elever. 
    Wellros poängterar att invandrarföräldrar inte alltid är informerade och införstådda med 
den svenska skolans syn på och inställning till naturen. De vet inte alltid att skolan tycker det 
är viktigt för barnen att ha kunskap om de vanligaste blommorna, träden och fåglarna. Det här 
kan leda till missförstånd och Wellros hävdar därför att det är av största vikt att föräldrar och 
elever med invandrarbakgrund får information om hur den svenska skolan ser på, inte bara 
skogsutflykter och natur, utan även på ämnen som slöjd, idrott, musik och hemkunskap. Hon 
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understryker att informationen måste vara konkret och detaljerad för att på så sätt ge 
föräldrarna en möjlighet att stödja sina barn och att samarbeta med skolan och lärarna (s. 37).  
    Också Fredriksson & Wahlström (1997) diskuterar föräldrakontakten och de anser att 
skolans centrala uppgift är att hjälpa eleverna till en bra och användbar utbildning. I den 
strävan är det rimligt att låta föräldrarna får vara med och göra sin röst hörd. Dialogen med 
elevernas föräldrar är alltid viktig, men enligt författarna är den speciellt betydelsefull med 
föräldrar från en annan kulturkrets (s.111). Magnusson (1986) hävdar att kontakten mellan 
hemmet och skolan oftast kan fungera fortlöpande under terminen genom ett samarbete 
mellan klassläraren och hemspråksläraren. Magnusson menar att hemspråksläraren med sina 
kunskaper i hemlandets språk, kultur och skolförhållanden oftast har vetskap om vad som kan 
behöva förklaras för invandrarelevernas föräldrar. Föräldrarna kan ha sämre kunskaper i 
svenska än barnen och kan därför ha svårt att förstå meddelanden från skolan. För att ge en 
korrekt och fullständig information har skolan möjlighet eller rättighet att använda tolk. 
Magnusson poängterar att den här möjligheten eller rättigheten ska nyttjas, eftersom den 
underlättar kontakterna från båda håll och därmed minimerar risken för missförstånd (s. 28).  
    Fredriksson & Wahlström säger också att det kan vara av betydelse att ha vissa texter i 
klassrummet översatta på flera språk, liksom att vissa meddelanden till hemmet görs på flera 
språk. Det här måste emellertid ske under förutsättning att det finns resurser i form av 
exempelvis hemspråksläraren och att denne har tid och lust att göra översättningar. Också att 
som lärare lära sig ett och annat ord på elevernas språk är av vikt. Fredriksson & Wahlström 
ser det som en symbolisk gest för respekt och intresse för andra kulturer och deras språk  
(s. 117). 

2.3.2 Olika erfarenhet av verkligheten  
 
I teoriavsnittet ovan försöker jag ge aspekter på det naturintresse som präglar många svenskar 
och den svenska skolan. Enligt Wellros är just naturen en bild och föreställning hos 
invandrarföräldrar som ibland kan associeras till något annat än vad den svenska skolan 
kopplar den till. Hon skriver att om föräldrarna inte vet den praktiska innebörden av 
exempelvis en naturutflykt kan den olyckligtvis förknippas med en picknick i parken och 
därmed anpassas kläder efter den föreställningen, det vill säga lackskor och vita skjortor eller 
blusar istället för promenadvänliga skor och oömma kläder (s. 31). 
    Wellros säger att det är svårt för vem som helst att ha en föreställning om vad som finns att 
veta utöver det man redan vet om. Hon menar att invandrarföräldrarna inte alltid är medvetna 
om hur svenska skolan ser ut och fungerar. Kanske tror de att de vet tillräckligt. Hon går 
vidare med att poängtera att det här inte bara gäller invandrarföräldrar, utan även svenska 
föräldrar. Föräldrar har oftast en uppfattning om hur skolan är och vad man gör där, en 
uppfattning som är formad av deras egen skolgång. Wellros betonar att skillnaden kan vara 
mycket stor. Den skola föräldrarna till dagens elever gått i är sällan överensstämmande med 
skolans verklighet idag. Klyftan mellan den inre bilden och den yttre verkligheten av skolan, 
är ännu större hos invandrarföräldrarna. De har inte bara gått i skolan en annan tid, utan oftast 
också i en annan kultur (s. 38). Liksom Wellros tar också Hultinger & Wallentin upp dessa 
aspekter och talar om att invandrarföräldrarna måste övervinna ett dubbelt främlingskap. Ju 
mer främmande kulturer, desto längre bort från varandra är de två världar som 
invandrarbarnen och deras föräldrar konfronteras med (s. 232). Författarna anser också att 
invandrarföräldrar som kommer till skolan dessutom befinner sig i underläge på flera olika 
sätt. De är nybörjare i förhållande till språket samt även främmande för det svenska 
skolsystemet. Kanske har de ambitioner för sina barn som stämmer dåligt med den svenska 
skolideologin (s. 250). 
    Inte bara föreställningar och förväntningar på skolan kan vara olika. Fredriksson & 
Wahlström pekar också på att åsikter och uppfattningar om hur skolan borde se ut kan skilja 
sig åt. Den svenska skola i jämförelse med många andra länders skola kan uppfattas som både 
slapp och normlös. Den yttre disciplinen som syns genom uppställningar, tilltalsformer 
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gentemot lärare och arbetsformer ser annorlunda ut än vad många är vana vid. Disciplin och 
respekt värderas inte och upprätthålls inte på samma sätt i den svenska skolan som en del 
föräldrar anser naturligt. Den svenska skolan betonar också att flickor och pojkar ska ha lika 
möjligheter och få samma utbildning. De går i samma klass och de läser oftast alla ämnen 
tillsammans. Enligt Wellros kan det här skapa problem, i synnerhet när invandrarflickorna blir 
tonåringar. Problem relaterade till idrott, slöjd och sexualkunskap kan komma upp. En del 
föräldrar kan exempelvis vara mycket oroade över att deras tonårsdöttrar ska utföra, som de 
kan se det, gymnastiska övningar halvnakna (s. 109f). 
    Förutom problematiken kring elever och deras föräldrars olika föreställningar och 
förväntningar på och om skolan, tar Wellros upp att många elever med invandrarbakgrund 
ofta kan ha svårigheter med orienteringsämnena i svenska skolan. Hon hävdar att språket i 
böckerna och texterna ter sig än mer svåra och komplicerade än i den litteratur som övriga 
ämnen har. Invandrareleverna kan förstå vad de enskilda orden betyder men innehållet och 
sammanhanget blir ändå ofta oklart för att eleverna har en annan referensram till begreppens 
innehåll. Wellros menar att orden beskriver en annan verklighet än den många invandrarbarn 
har erfarenhet av och därför blir innebörden inte densamma för eleverna.  
    När det gäller klimat och årstider säger Wellros att just innebörden kan variera kraftigt 
beroende på vilka erfarenheter barnet har av väder och årets perioder. Ett milt klimat kan med 
chilenisk referensram betyda att temperaturen håller sig omkring 20 grader om året, vilket den 
inte gör med en svensk referensram. Årstiden vinter är ett annat begrepp som för barn från 
exempelvis Pakistan, Somalia och Indien, kan vara svåra att överhuvudtaget föreställa sig. 
Barnen behöver erfarenheter av ett kalenderår för att få en möjlighet att möta den nya 
verklighet med tillhörande begrepp som finns  i den nya kulturen (s. 31f). 
  
      ”- Jag kommer att tänka på Rosa, en chilensk flicka som jag hade i min tvåa förra året. 
          Hon pratade inte svenska men förstod en hel del. Veckan före jul skulle vi göra en riktigt 
          fin julteckning. Rosas ögon lyste, hon förstod och hon gillade att måla. Hon kastade sig  
          över pappret och färgpennorna, och hon målade hela arket fullt med röda rosor. Stolt  
          visade hon det för andra barn, men de skrattade åt hennes teckning. De sa: Du har 
          missförstått igen, Rosa. Fattar du inte att vi skulle rita en bild om jul?” (Wellros, s. 19) 
    
Wellros anser att Rosa i citatet egentligen inte alls har missförstått eller fattat fel, utan hon har 
utifrån sin verklighet ritat en julteckning. Den jul som Rosa associerar till är förankrad och 
ursprungen från en annan verklighet än den hon nu lever i. Hon har alltså målat en bild med 
tanke på den jul som hon känner till, nämligen årets största högtid mitt på sommaren då hon 
brukade gå till stranden med sina nära och kära och fira med god mat. Att hon målade röda 
rosor beror på att landet vid jultid är fullt med röda rosor. Barn som däremot har Sverige som 
referensram förknippar julen med helt andra saker än röda rosor. För dem hör julen ihop med 
snö, kyla, levande ljus och adventsljusstakar (s. 19). 
 
    Genom min litteraturstudie skärptes min medvetenhet om hur stor roll den kulturella 
bakgrunden spelar och därför tedde det sig naturligt att utgå från en empirisk undersökning 
om invandrareleversintressen kring temat skog och natur. 
     
3 Uppläggning och genomförande av empirisk undersökning 
 
Avsikten med mitt arbete är att jag med påverkan från mina teoretiska utgångspunkter ska 
forma ett förslag på hur ett temaarbete skulle kunna se ut. Men före det direkta formandet av 
planering och arbetsmaterial gjorde jag en undersökning i en elevgrupp, som även den har 
påverkat mitt undervisningsförslag. Nedan följer en redovisning av elevundersökningen. 

3.1 Metodbeskrivning  
 



 18

Jag vill i min empiriska del undersöka vad en grupp elever i årskurs fem med svenska som 
andraspråk, skulle vilja lära om och arbeta med i området skog och natur. Metoden jag har 
valt är att själv gå in som lärare i en undervisningssituation och genomföra en i förväg 
planerad lektion och genom den samla in elevernas synpunkter på vad ett arbetsområde med 
skog och natur skulle kunna innehålla. Det direkta insamlandet av elevernas tankar sker med 
hjälp av kortskrivning, det vill säga skrivning utifrån en given fråga och som görs under en 
kort tid och där innehåll och inte form är det viktiga. Hela lektionen videoinspelas. Syftet är 
att få förslag och idéer från en verklig situation och ha det som utgångspunkt när jag formar 
min planering och mitt arbetsmaterial.  
 

3.2 Beskrivning av undersökningens skola och elever  
 
Skolan jag har valt att genomföra lektionen i finns i en mellanstor kommun i södra Sverige. 
Skolan har omkring 450 elever och undervisningen bedrivs åldershomogent från förskoleklass 
upp till och med årskurs sex. Mellan 35-40 procent av eleverna har invandrarbakgrund och på 
skolan finns behörig personal i ämnet svenska som andraspråk. 
    Skolan har inte för vana att jobba tematiskt så den tematiska undervisningen är alltså inget 
bekant för undersökningens elevgrupp. 
    Jag har själv gjort praktik på den här skolan samt även vikarierat en hel del i flera av 
mellanstadieklasserna. Jag valde den här skolan just därför, så att eleverna och jag åtminstone 
var något bekanta med varandra när jag utförde undersökningen. Anledningen till att jag ville 
göra undersökningen i en för mig bekant grupp, var för att underlätta lektionens diskussioner 
och skrivning. Hade jag valt en helt okänd elevgrupp tror jag att det skulle kunna kännas mer 
trögt för både mig och eleverna. Lektionen var av den arten att jag ville få eleverna att prata, 
fråga och diskutera och det tror jag underlättades genom att vi hade en tidigare bekantskap 
med varandra. 
    Det ska poängteras att undersökningen omfattar en elevgrupp och att resultatet speglar en 
grupps åsikter och förslag om arbetsområdet skog och natur.  
    Gruppen jag valt ut att göra undersökningen i består av sex elever, fyra pojkar och två 
flickor. Två elever kommer från Bosnien, två från Irak, en från Syrien och en från Sri Lanka. 
Eleverna har varit olika lång tid i Sverige och spännvidden är från två år upp till sex år. 
Elevernas kunskaper i svenska varierar förstås men jag upplever att de alla har ett ytflyt, de 
förstår det mesta av muntlig kommunikation och de kan själva göra sig förstådda. Elevernas 
lärare anser att eleverna har goda kunskaper när det gäller att tala svenska men att de har 
svagheter och luckor i skriftspråket. 
    Alla elever går i årskurs fem, men en elev är överårig, det vill säga eleven är ett år äldre än 
de andra. Eleverna kommer från två olika femteklasser och tre gånger i veckan får de 
undervisning i ämnet svenska som andraspråk, två fyrtiominuterspass och ett sextiominuters. 
Lektionen jag hade var en fyrtiominuters lektion.   
 

3.3 Beskrivning av undersökningens upplägg 
 
Uppkomsten av undersökningens upplägg är baserad på egna referensramar, som troligtvis är 
formade av både litteratur och direkta erfarenheter. Planeringen av lektionens innehåll kom att 
bestå av fem delar och lektionen var alltså tänkt som en inledning och en introduktion till ett 
längre temaarbete. 
 
1. Läraren har i förväg förberett lektionen genom att fylla ett antal plastpåsar med saker som 

kan associeras till skogen. Lektionen inleds med att eleverna får titta, lukta och känna på 
sakerna i påsarna. Diskussion kring vad sakerna är, var de kommer ifrån och vad de kan 
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användas till. Syftet är att väcka ett intresse, associera till naturen och att sätta igång 
elevernas tankeverksamhet kring skog och natur. 

 
2. Därefter följer en personlig berättelse av lärarens egna upplevelser av skog och natur. 

Berättandet kan till exempel handla om en speciell händelse i skogen som läraren erfarit 
eller en allmän bild av vad naturen betyder för läraren personligen (en lärare som väljer att 
göra det här arbetet har sannolikt något slags intresse av naturen). Syftet med den här 
delen är att ge ett personlig beskrivning av vad naturen kan innebära samt att komma in på 
människors olika upplevelser och erfarenheter av naturen. 

 
 
3.  Nästa steg är att låta eleverna berätta om sina erfarenheter av skog och natur. Tycker de 
om naturen? Brukar de vara i skogen och vad gör de i så fall där? Hur ser naturen ut i deras 
hemländer? Målet är att ge eleverna utrymme att berätta om sina erfarenheter av naturen. 
4. Nu börjar läraren att berätta om bilden av svenskarnas relation till naturen: 
• svenskarna bodde glest och hade ej så många andra människor nära sig 
• använde djur och natur för att överleva 
• tog vad skogen gav 
• ej bott i städer så länge 
• troligtvis format och präglat många svenskars intresse av naturen idag  
• idag är skogen viktig för många svenskar – dock inte alla! 
• exempel på naturaktiviteter: promenader, utflykter, korvgrillning, tipspromenad 
 
Eleverna släpps in kontinuerligt med eventuella frågor och synpunkter. Syftet med berättandet 
är att ge eleverna en bild av hur många svenskars naturintresse kan ha formats.  
 
5. Mot slutet av lektionen får eleverna i uppgift att enskilt skriva ner förslag på vad de skulle 

vilja arbeta med om de skulle jobba med skog och natur. 
 
6.    Läraren frågar om eleverna undrar över något, tackar för sig och avslutar. 
 

3.4 Genomförande av undersökningen 
 
Jag började med att skapa den fiktiva planering för lektionen (se ovan i punkt 3.3 eller 
motsvarigheten i arbetsmaterialets steg ett). När jag hade gjort grovplaneringen för hur 
lektionen och därmed undersökningen skulle se ut kontaktade jag den tänkta skolan och fick 
tala med den berörda läraren. Mottagandet blev positivt och inte särskilt överraskande, då jag 
redan flera månader tidigare hade sått ett frö om ett eventuellt besök. Vi bestämde 
tillsammans vilken elevgrupp som skulle vara med i undersökningen och det valet grundades 
på  att jag ville ha den grupp som hade flest antal elever och på så sätt få fler svar. 
Utgångspunkten var också att eleverna skulle gå i femte klass.  
    Innan jag kunde göra videoinspelningen var jag tvungen att få tillstånd av elevernas 
föräldrar. Jag åkte därför till skolan och lämnade informationslappar till de berörda eleverna. 
På lappen informerade jag om vem jag var, vad jag skulle göra samt syftet med min 
undersökning. Jag bad också föräldrarna skriva under med sin signatur om de godkände 
videoinspelningen. Veckan därpå ringde elevernas lärare och meddelade att samtliga föräldrar 
gett sitt tillstånd. 
    Eleverna var alltså förberedda på att jag skulle komma och ha en lektion som skulle 
videoinspelas. 
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     När jag kom började vi med att hälsa på varandra och prata några minuter om hur de 
mådde och vad de sysslade med i skolan just då. Därefter berättade jag att jag gjorde ett arbete 
i min skola och därför var hos dem för att prova en lektion.  
    Nu hade vi pratat av oss och jag hade informerat om varför jag var där och det var dags att 
börja prova min planering. Vi startade med att kika på de grejer som jag tagit med i 
plastpåsar. Jag hade tagit med mig fem påsar med olika innehåll: en blombukett, en kompass,  
lite harspillning, några pinnar och små nedfallna grenar och slutligen i den femte och sista 
påsen hade jag lagt jord och gräs. Jag skickade runt påsarna och alla elever fick titta, känna 
och lukta på innehållet. Eleverna var ivriga och uppspelta och pratade och frågade om de 
olika sakerna. Kompassen var det som var mest okänt för samtliga elever och jag fick berätta 
om orientering, karta och kompass. Det visade sig att flera av eleverna hade orienterat men då 
utan kompass.  
   När jag frågade vad sakerna hade för något gemensamt och på vilket sätt de hörde ihop, 
blev svaret först våren. Jag höll med och utvecklade med att fråga var de trodde att jag hade 
hämtat alla sakerna, förutom kompassen då. En elev föreslog först trädgården men avbröts av 
en annan som svarade skogen. Därifrån övergick jag till att berätta om när jag på morgonen 
hade gått i skogen och samlat sakerna. Jag berättade också att jag hade hittat kottar som 
påminde mig om de djur jag tillverkade av kottar när jag var liten. Jag beskrev också en 
sekvens ur min barndom då min familj var i skogen och plockade blåbär. Där råkade min 
mamma snubbla så illa att hon bröt ett ben i foten. Foten svullnade upp så mycket och så fort 
att vi fick klippa upp hennes gummistövlar. Eleverna lyssnade och kommenterade. De 
undrade bland annat hur jag gjort kottdjuren och hur länge min mamma fick ha gips.  
   Därefter frågade jag eleverna om de brukade vara i skogen och vad de i så fall gjorde där. 
Det visade sig att flera av eleverna bara varit i skogen i samband med skolan men det fanns 
också en elev som hade plockat både svamp och bär i skogen. Jag fortsatte och frågade hur 
skogen ser ut i de länder som de var födda i. Tre av eleverna sade sig inte ha några direkta 
minnen av någon skog alls. De andra tre sa sig minnas men tycktes ha svårt att berätta om hur 
naturen och skogen sett ut, en av dem svarade: ”Skogen är väl skogen eller, jag menar här i 
Sverige och hemma i Bosnien ser träden likadan ut.” Vi fortsatte och pratade om vad vi kan 
göra i skogen och jag berättade att skogen betyder mycket för många svenskar. Jag berättade 
om svenskarnas bakgrund till naturen, det vill säga del fyra i min planering. Någon elev 
nickade igenkännande när jag pratade om sommarstugor, svampar och skogens lugn och ro. 
Samma elev inflikade: ”Min kompis Amanda har en sommarstuga som ligger i skogen och 
där ska hon bo i hela sommarlovet. Jag kanske ska få komma och hälsa på henne, har hon 
sagt. Någon gång snart. Och där ska vi bada.” Här lyssnade eleverna till synes intresserade 
och frågade om varför svenskar inte bott nära varandra, vilka djur som dödades och hur de 
blev dödade. Jag upplevde att jag fick en bra respons på det jag berättade, men tiden höll på 
att rinna ifrån mig så jag kände mig till slut tvungen att avrunda diskussionen. 
    Avslutningsvis fick eleverna knappt tio minuter på sig att genom kortskrivning ge förslag 
på vad de skulle vilja jobba med och ta reda på om de skulle få arbeta med området skog och 
natur. Ingen behövde skriva sitt namn på pappret. Efteråt samlade jag in lapparna, tackade 
dem och sa hejdå. 
 
4 Resultat  

4.1 Resultat av och kommentar till elevernas kortskrivning 
 
Den lapp som eleverna fick av mig bestod av frågorna: Om vi i skolan skulle jobba med skog 
och natur vad skulle du vilja arbeta med och vad skulle du vilja veta mer om? Vad skulle du 
vilja att ni elever och läraren skulle göra på lektionerna? Ge förslag som visar vad du skulle 
vilja göra. Då antalet elever endast uppgick till sex väljer jag att redovisa samtliga svar. 
Svaren är endast korrigerade i stavning, annars helt utifrån det eleverna skrivit. Följande 
förslag kom upp: 
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     Totalt gavs 25 förslag och 17 av förslagen var olika. Det är de olika alternativen som 
     redovisas  ovan. 1 av de 17 förslagen var exempel på vad en elev inte ville göra. Alltså 
     gav eleverna 16 olika exempel på vad de ville göra i ämnesområdet skog och natur. 
 
 
 
 
 
 

 
•  leta djurbajs i skogar  
 
•  plocka blommor  
 
•  åka till en skog och plocka svamp som vi kan äta med varandra  
  
•  forska om djur  
 
•  göra experiment som de gör i Myror i brallan i TV (barnprogram)  
 
•  veta om vad skogen ser ut  
 
•  spela rävspelet i klassen  
 
•  lära mig orientera på riktigt med en sån där klocka  
  
•  läsa om våren  
 
•  inget om insekter de är skitäckliga  
 
•  åka på utflykt på naturen och ha med smörgås och cocacola  
 
•  tälta i skogen  
 
•  titta på träd och i skolan läsa om vad namnen heter  
 
•  göra en skogsutflykt och leta efter vårtecken  
  
•  smaka bär och läsa om bären i böcker  
 
•  skriva berättelse om en natur eller skogen  
 
•  rita om skogen och naturen  
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En del förslag önskades av flera elever och här nedan följer de 6 förslag som önskades av två  
elever i gruppen: 
 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett förslag skrevs av tre elever och det var: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har valt att dela in elevförslagen i tre kategorier. Den första är de förslag som har koppling 
till aktiviteter i naturen och den andra kategorin är förslag som sker i inne i klassrummet. Den 
tredje kategorin är de förslag som innehåller både aktivitet i skogen och i klassrummet. 
 Kategori ett: Aktivitet i naturen                                           

• forska om djur 
 
• spela rävspelet i klassen 
 
• läsa om våren 
 
• tälta i skogen 
 
• skriva berättelse om en 

natur eller skogen 
 
• rita om skogen och 

naturen 

leta djurbajs i skogar 
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• leta djurbajs 
 
• plocka blommor 
 
• åka till en skog och plocka svamp  
      som vi kan äta med varandra 
 
• veta om vad skogen ser ut 
 
• lära mig orientera på riktigt med 

      
 

 
 
 
 

 
 

 
 

      en sån där klocka 
 
• tälta i skogen 
 
• göra en skogsutflykt och leta efter 
       vårtecken 
 
• åka på utflykt på naturen och ha med  
      smörgås och cocacola 

 
 
 
Kategori tre: Aktivitet i naturen och i klassrummet 
 
• titta på träd och i skolan läsa om vad namnen heter 
• smaka bär och läsa om bären i böcker 
 
 
Kategori ett utgörs av 8 exempel. Det är möjligt att förslag  ”veta om vad skogen ser ut” 
skulle kunna göras inne i klassrummet. Beskrivningar i böcker och exempel utifrån bilder 
skulle kunna beskriva skogen. Förslaget skulle då falla under kategori två. Jag tycker dock att 
det är rimligt att anta att eleven som skrivit det här menar att i verkligheten undersöka hur 
skogen ser ut. 
    I kategori två finns 2 förslag som skulle kunna ingå i kategori ett. De förslagen är ”forska 
om djur” samt ”göra experiment som de gör i Myror i brallan i TV”. Forska om djur behövs 
nödvändigtvis inte göras i skolbänken, på biblioteket eller via internet. Forskningen skulle 
kunna ta plats ute i skogen eller där djuret befinner sig. Exakt vilka experiment som eleven 
syftar på när denne kopplar experiment till barnprogrammet ”Myror i brallan” vet jag tyvärr 
inte. Det gör att det kan tänkas att eleven menar experiment som görs direkt ute i naturen och 
då skulle det förslaget ingå i kategori ett.  
 
5 Diskussion 

5.1 Diskussion om undersökningens utförande 
 

Kategori två: Aktivitet i klassrummet 
 
• forska om djur 
 
• göra experiment som de gör i Myror 

i brallan i TV 
 
• spela rävspelet i klassen 
 
• läsa om våren 
 
• skriva berättelse om en natur eller 

skogen 
 
• rita om skogen och naturen 
 



 24

Den empiriska delen av mitt arbete kan uppfattas som en mindre del av hela mitt arbete. Jag 
tycker själv att antalet undersökningspersoner blev lite för få och så här i efterhand funderar 
jag på om jag borde ha gjort samma sak men i fler undervisningsgrupper. Så blev nu inte 
fallet och jag vill understryka att huvudsyftet med mitt arbete är att utforma ett konkret 
arbetsmaterial. Man kan tänka sig ett annat arbete som enbart fokuserar på vad elever vill lära 
sig i ämnet skog och natur.  
    Undersökningen med eleverna var både rolig och intressant att göra. Responsen från 
eleverna var stor och jag kände att det mesta flöt på enligt min planering. Det som jag 
upplevde som en svårighet var att i förväg förutse vad som skulle kunna komma att hända 
under lektionen. Det var dessutom svårt att uppskatta hur lång tid de olika delarna av 
lektionen skulle ta. Det medförde en viss stress hos mig och jag drog över tiden med fem 
minuter.  
    Videoinspelningen gick bra och jag hade stor nytta av den. Jag märkte att det var mycket 
som jag inte kom ihåg från lektionen, men som jag med hjälp av videofilmen kunde erinras 
om. Kameran var placerad i ett hörn med riktning mot gruppen och jag upplevde det inte som 
att eleverna stördes nämnbart av kameran. Till en början blev det visserligen ett och annat 
förstulet ögonkast, men efter några minuter var kameran inte längre särskilt intressant.  
 

5.2 Diskussion om undersökningens resultat 
 
När det gäller diskussionen av den empiriska undersökningens resultat vill jag inleda med att 
betona att det handlar om ett resultat från en undervisningsgrupp. Diskussionen rör därmed 
bara dessa sex elevers svar.  
    Syftet med elevundersökningen var att få förslag och tips om ett undervisningsinnehåll från 
en grupp elever med svenska som andra språk. Det tycker jag att jag har fått och 
resultatmässigt kan man säga att jag fick 16, mer eller mindre olika, exempel på vad en natur- 
och skogsorienterad undervisning skulle kunna innehålla. Några förslag liknar varandra: ”göra 
en skogsutflykt och leta efter vårtecken” och ”åka på utflykt på naturen och ha med smörgås 
och cocacola”. Jag har ändå valt att göra olika exempel av dem då den förstnämnda 
specifieras med ”leta efter vårtecken”.   
    Jag tycker att eleverna uppvisar ett visst intresse för att aktivt söka kunskap direkt i naturen, 
men då tillsammans med forskning, läsning och skrivning. Jag ser också vissa av förslagen 
som resultat av vad undervisning i skolan i allmänhet brukar innehålla. Elevernas så kallade 
egna förslag är alltså påverkade av, vad jag tycker är, den traditionella undervisningen. 
Exempel på sådana är de elevförslag som innehåller forskning, läsning och skrivning. Andra 
förslag ser jag som mindre traditionella: leta djurbajs, tälta, Myror i brallan-experiment och 
rävspelet. Jag tror i och för sig inte att spela spel är ovanligt i skolan, men att just specificera 
med rävspelet kan vara resultatet av två elevers favoritsysselsättning eller brist på att hitta på 
förslag. Jag funderade först på om eleverna inte förstod vad jag menat med uppgiften jag gav 
dem, men samtidigt har de gett andra förslag som motbevisar det. Kanske har de båda 
eleverna gjort kopplingen mellan natur och djur, i det här fallet räv och då kommit fram till att 
rävspelet vore ett kul moment att ha med undervisningen. Jag menar inte att förkasta förslaget 
utan det snarare förvånade mig. 
    De 16 elevförslagen har jag delat in i tre kategorier: kategori ett - Aktivitet i naturen, 
kategori två - Aktivitet i klassrummet och kategori tre - Aktivitet i naturen och i klassrummet. 
8 av de 16 förslagen har jag placerat under kategori ett. Kategori två har 6 förslag och 
kategori tre 2 stycken. Elevförslagen är indelade efter mina tolkningar och referensramar 
vilket gör att indelningen kan riskeras att ses som godtycklig. Ett annat problem är att jag 
endast kan tolka och gissa vad eleverna egentligen menar med förslagen. Det kan vara så att 
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jag missuppfattar och tolkar in andra saker än vad eleverna egentligen menar. Det är en risk i 
en sådan här undersökning där jag inte responderar och ber eleverna utveckla. Det här vill jag 
reservera mig för.  
    Orsaken till att jag valde att kategorisera svaren var för att jag ville göra svaren mer 
överskådliga. Jag har dock ingen avsikt att göra tolkningar och dra slutsatser angående antalet 
förslag som hamnat i de olika kategorierna. Avsikten med undersökningen var att testa att 
genomföra en lektion och på så sätt få tips till ett arbetsområde från några elever. 
    Det intressanta för mig är alla de 16 olika förslagen men kanske även de förslag som 
återkommer hos två eller tre elever. De förslagen är ju de som fler än en elev tagit upp. Av de 
6 förslag som skrevs av två elever kom 5 utav dem från kategori två, det vill säga Aktivitet i 
klassrummet. Endast 1 av de 6 förslagen kom från kategori ett, Aktivitet i naturen. Det 
förslaget var ”tälta i skogen”.  Det förslag som skrevs av tre elever, ”leta djurbajs”, hör dock 
till kategori ett. Resultatet jag får är 16 tips på vad min planering och mitt arbetsupplägg 
skulle kunna innehålla. Dessa förslag är kopplade till undervisning direkt ute i naturen men 
också till undervisning i klassrummet. 
   Endast 2 av de 16 förslagen var skrivna med direkt koppling till både naturen och 
klassrummet. Jag tror emellertid att det kan vara så att förslagen från kategori ett och två inte 
automatiskt innebär att de utesluter varandra. Det kan vara så att eleverna menar att förslagen 
de ger ska arbetas med både i klassrummet och i naturen, men det kan jag endast spekulera i.          
För mig känns ett arbetssätt med utgångspunkt både i den direkta verkligheten – naturen - och 
den indirekta verkligheten – litteratur, forskning med mera -  som det mest tilltalande 
arbetssättet. I synnerhet när det gäller en tematiskt inriktad undervisning i ämnet skog och 
natur.   
 
6 Utformande av tematiskt arbete kring skog och natur 

6.1 Bakgrund till arbetsmaterialets formande 
 
Efter litteraturstudien om tematiskt arbete och invandrarelevers relation till skog och natur 
samt arbete och uppföljning av den empiriska elevundersökningen, följer huvudsyftet av mitt 
arbete, skapandet av en planering och ett konkret arbetsmaterial i tema skog och natur. Med 
påverkan från både litteratur och empirisk studie ämnar jag här utforma något som 
förhoppningsvis kan ses som både intressant, relevant och användbart.   
    Presentationen av arbetsmaterialet sker i följden arbetets syfte, tänkta elever, ungefärlig 
tidsåtgång, förklarande begrepp, problematisering och slutligen de (förhoppningsvis) 
användbara stegen/momenten/lektionerna. 
     

6.2 Syfte med temaarbete skog och natur 
 
Det övergripande syftet med temaarbetet skog och natur är att elever med svenska som 
andraspråk ska få ökade insikter om delar av den svenska naturen och skogen, samtidigt som 
de tränar och utvecklar det svenska språket. Jag vill genom området natur integrera olika delar 
av ämnet svenska, exempelvis läsning, skrivning, och diskussioner, för att på så sätt skapa 
meningsfulla sammanhang i inlärningen. Varje moment i arbetsgången har sedan specifika 
syften och mål som kommer att presenteras fortlöpande i texten. 
    Syftet är även att eleverna konkret och direkt ska få erfarenhet av naturen och det genom en 
ökad bekantskap och utforskning av närliggande skog och natur. 
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6.3  Ålder 
 
Min tanke har varit att de elever som materialet är anpassat efter är elever i årskurs fem. Men 
även i åldershomogen grupp kommer det att finnas nivåskillnader som kräver 
individualisering. Det är naturligtvis svårt att på förhand förutse vilken slags individualisering 
som krävs men det här är något jag har försökt ha i åtanke. 
    Jag har utformat arbetsuppgifterna med bakgrund i att jag möter eleverna i en Sv2-
undervisning, det vill säga det handlar inte om elever i en förberedelseklass, utan grupper av 
elever som går i ”vanlig” klass och att de går ifrån sin klass för att läsa svenska som 
andraspråk. Det här innebär att eleverna rimligtvis och förhoppningsvis har vissa kunskaper i 
svenska språket, åtminstone när det gäller att prata och lyssna. Vanligtvis har en femteklassare 
tre pass svenska eller svenska som andraspråk vid tre tillfällen i veckan och det är de 
förutsättningar som jag har jobbat efter när jag format temaarbetet. Vi ses alltså tre gånger per 
vecka. 
 

6.4 Tidsåtgång 
 
Det går inte att exakt säga hur lång tid arbetet kommer att ta. Jag antar att det i vissa grupper 
tar längre tid och i andra kortare tid. Jag har i grova drag räknat med att temat sträcker sig 
över ungefär tre månaders tid, men min erfarenhet säger att det oftast tar längre tid än vad 
man tror att göra det som planerats. Momenten eller lektionerna är inget jag i verkligheten till 
punkt och pricka vill känna mig tvungen att följa. Faktorer som elevernas respons och intresse 
samt min förmåga att ta vara på elevernas infallsvinklar är exempel på några saker som jag 
tror kan komma att spela roll vad gäller temats längd och omfattning. 

6.5 Steg 
 
När jag gjort de olika delarna i temat har jag delat in dem i steg. Stegen motsvarar i många 
fall en lektion, men anledningen till att jag inte helt och hållet kallat dem lektioner är att jag 
ämnat utforma en rörlig bas med idéer som sedan ska utvecklas efter elevgrupp och lärare. Jag 
räknar dock med att de flesta stegen kan ses som en lektion, men ville undvika att i 
överskrifterna kalla dem för lektioner för att reservera mig för stegets tid i relation till 
elevgrupperna i verkligheten. 

6.6  Årstiderna 
 
Några av temats steg kan till viss del ses som beroende av årstiderna. Att göra skogsutflykten 
som jag planerat i steg tre lämpar sig bra på hösten eller våren, då skogen kan vara mer 
promenad- och upptäckarvänlig än till exempel på vintern. Jag anser emellertid att steget kan 
utföras även under vintern, men skillnaden blir då att upptäckandet blir av en annan art: titta 
på spår i snön, undersöka hur naturen ser ut nu, se vad  som händer med löven, titta på vilka 
djur som finns  i skogen och diskutera vart de andra tar vägen. Det handlar alltså om att 
utnyttja och förändra med väder och årstid, grilla korv och åka skridskor eller åka pulka 
istället för skogsutflykt med blom-, svamp- eller bärplockning.  
    När jag utformat stegen har jag haft vårterminen i bakhuvudet, men med mindre ändringar 
av innehållet kan stegen även göras under höstterminen. Det som skulle vara intressant är att 
jämföra hur naturen förändras genom årstiderna och att göra iakttagelser under ett helt år. Det 
skulle kunna göras utan att för den skull ha tema natur hela året, utan då ägna naturen längre 
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tid under det initiala stadiet och sedan återkomma till det under varje ny årstid och göra 
jämförelser. 

6.7 Temaarbetets steg från ett till trettioåtta 
 
Här följer nu arbetsområdets olika steg från ett till trettioåtta. 
 
Steg ett 
 
Till den inledande lektionen har läraren förberett för att ta med olika saker som kan 
förknippas med naturen. Det kan vara burkar eller påsar med kottar, blommor och gräs som 
ger ett doft- och synintryck, ett uppstoppat djur eller kanske en kompass som exemplifierar en 
aktivitet som kan utföras i skogen. Vilka saker som tas med och visas upp kan bero på årstid 
men det viktiga är att det är saker som är hör ihop med naturen.  
    Syftet med att inleda ett arbetsområde på det här sättet är att introducera ämnet på ett 
konkret och visuellt sätt för att på så vis väcka ett intresse hos eleverna och få igång deras 
tankeverksamhet kring temat. Min förhoppning är att de ser sambandet mellan sakerna och 
förknippar dem med naturen. Syftet är dessutom att eleverna ska få tankar och idéer till den 
kortskrivning kring natur som gruppen ska göra lite senare under lektionen.  
    Efter att tillsammans tittat, luktat, känt och pratat om de saker läraren tagit med, informeras 
eleverna om att gruppen under en längre tid kommer att jobba med skog och natur. Läraren 
kan ge några exempel på vad arbetet skulle kunna komma att innehålla: läsa och skriva om 
skogen, utflykt i naturen, skapa skogscollage, forska om djur, studiebesök etc. Jag antar att det 
här kan dyka upp andra frågor än innehållet, som då diskuteras. 
    Därefter har jag tänkt att läraren ger ett personligt berättande om naturen och pratar om sina 
erfarenheter av skogen. Jag skulle till exempel berätta om hur jag som liten ofta var med min 
familj och plockade bär och svamp, att vi ofta gjorde utflykter till skogen och hade med 
matsäck och lekte med kottar, pinnar eller byggde kojor. Jag skulle även kunna berätta hur 
min mamma en gång bröt foten i skogen. Eller prata om att jag varit med i Skogsmulle och 
kort berätta vad det är och vad som kan göras där. Berättandet här blir upp till läraren att 
avgöra hur och vad han/hon vill bjuda på om sig själv. Anledningen till att göra det här är att 
på ett personligt sätt ge exempel på vad skogen kan betyda och på så sätt komma in på 
människors olika bilder av naturen och till slut även relatera till den allmänna bilden av 
svenskarnas relation till naturen. Här får eleverna också utrymme att berätta om skogen i sina 
hemländer och vad naturen betyder för dem.  
    Läraren fortsätter med att muntligt ge en redogörelse av svenskarna och naturen. Läraren 
kan förslagsvis berätta om hur svenskarna bott glest och att djur och natur var oerhört viktigt 
för att kunna överleva, liksom prata om hur väsentligt det var med samlandet av det skog och 
natur gav och att större fester och att träffas och umgås med andra människor förr inte var av 
högsta prioritet för att det fanns viktigare saker som behövde göras. Läraren kan också 
förklara hur svensken inte bott i städer så länge. Syftet är att försöka ge en förhistoria till det 
som kan ha präglat oss till de vi är idag, att påvisa vad som kan ligga bakom många svenskars 
naturintresse. 
    Som avslutning till steg ett får eleverna genom kortskrivning skriva ner vad de vill veta och 
jobba med om naturen. Det här gör de för att läraren sedan ska ha underlag till utformandet av 
arbetsområdet. Det ger dessutom möjlighet att låta eleverna i lugn och ro individuellt sätta 
tankar i skrift.  
 
Steg två 
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Inför steg två är det meningen att läraren ska ha läst igenom elevernas kortskrivning och på så 
sätt fått reda på vad eleverna vill veta om skog och natur. Efter elevernas tankar samt 
eventuella tillägg av sånt som läraren finner det motiverat att ta upp, ska arbetsområdet ta 
form.  
    Läraren sparar dessutom elevernas kortskrivning och kan samla dem i exempelvis en burk, 
en skokartong eller en mapp. Syftet är att burken ska tas fram i slutet av temat och att eleverna 
och läraren läser det som eleverna skrivit och sedan ser vad de lärt sig från det som de önskat 
få jobba med.                   
    Steg två inleds med att läraren och eleverna diskuterar innehåll och arbetsupplägg av temat. 
Tillsammans kan de till exempel diskutera tidslängd och vad allt material bäst ska samlas i. 
Läraren ger förslag på en naturbok där allt material kan förvaras. I det här fallet föreslår 
läraren också att det tillsammans ska skapas ett lexikon som tar upp alla de nya ord som dyker 
upp under arbetets gång. I slutet av temat ska orden dessutom ordnas i alfabetisk ordning. 
Gruppen måste också fundera på hur temat så småningom ska avslutas. Ett förslag på 
avslutning är en Natursalong, där föräldrar och syskon bjuds in och visas vad som gjorts. 
Syftet med att ta upp avslutning och Natursalong redan nu är för att eleverna ska förstå att 
arbetet ska bli långvarit och sedan knytas ihop i slutet. 
    Därefter arbetar gruppen med allemansrätten och det görs utifrån en faktatext om 
allemansrätt (bilaga 1). Efter att eleverna enskilt läst igenom texten diskuteras vad som stod: 
vad är nu allemansrätt och vad innebär den? Annat begrepp som är lämpligt att ta upp är även 
fridlysta växter och djur. Förmodligen är allemansrätt och fridlyst två nya eller obekanta 
begrepp för många av eleverna och kanske blir de två de första orden i det naturlexikon som 
ska göras och som är del av den ordkunskap som temat fortlöpande ska träna. Läraren skriver 
ordet på tavlan och eleverna på lösblad eller alternativt i en skrivbok. Genom eleverna 
formuleras betydelsen och allt skrivs ner. Detta ska sedan sparas och utgöra del i det som ska 
bli deras naturbok, vars framsida ska påbörjas i slutet av lektionen.  
    Syftet med lektionen är att träna på att läsa och förstå text samt att förbereda för nästa steg, 
nämligen ett naturbesök. Då ska eleverna känna till vad som får respektive inte får tas med 
från skogen, samt hur vi uppträder i naturen. 
    Efter information om arbetet och allemansrätt samt påbörjandet av lexikonet, får gruppen i 
uppgift att göra en framsida till sin naturbok (bilaga 2). Det är viktigt att det blir snyggt och 
ordentligt gjort, det ska ju bli ansiktet utåt när det gäller hela temat.  
    Innan gruppen skiljs åt går läraren igenom och pratar om det naturbesök som ska göras vid 
nästa tillfälle. Läraren delar också ut en lapp där föräldrarna informeras om tid, plats, syfte, 
matsäck och lämplig klädsel. Beroende på föräldrarnas kunskaper i svenska översätts 
informationslappen eventuellt till familjernas hemspråk. För att få lappen översatt kan läraren 
ta hjälp av den hemspråkslärare som förhoppningsvis finns på skolan eller en tolk. 
 
Steg tre 
 
Nu gör gruppen ett besök i naturen och syftet med det är att bekanta sig med närliggande 
natur. Beroende på avstånd och tillgång till cykel, cykelhjälm och ekonomiska resurser, 
cyklar, promenerar eller åker gruppen buss till det tänkta naturområdet. Finns det elever i 
gruppen med rädsla eller oro inför att vistas i skogen, sker besöket i ett mindre och glesare 
skogsområde eller i utkanten av en skog. Förmodligen tar utflykten mer tid än en 
lektionstimme, vilket läraren ordnat med att i förväg diskutera med övriga kollegor. 
    Väl på plats får alla elever en påse att samla skogsfynd i. Påsarna är försedda med elevernas 
namn för att de inte ska blandas ihop när fynden sedan ska undersökas i skolan. Alla får i 
uppgift att ta med en planta, en växt med rötter, till skolan. Klöverblomman är ett bra 
alternativ, då växten inte får bli så hög. Sedan bestämmer varje elev själv vad de fyller sin 
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påse med. Innan skogsexkursionen startar repeteras vad som får och vad som inte får göras 
och plockas i skogen. Alltså en återblick på allemansrätten. 
    Tillsammans utforskar gruppen naturområdet och tittar och pratar om det som finns utmed 
promenaden. Det kan vara växter, träd, djur, spillning, spår med mera. Att som lärare ta med 
en naturbok med bilder av växter och djur kan underlätta om det dyker upp något som man är 
osäker på och det kan också vara lämpligt att visa hur klöverblomman ser ut, då den givits 
som tips att plocka med sig.  
    Paus för att äta matsäck och slutligen hemfärd. Tillbaka i skolan samlas elevernas påsar in 
av läraren, som snabbt sätter plantorna i vatten. 
 
Steg fyra 
 
Den här lektionen ägnas åt att prata om skogsbesöket och att titta på de fynd eleverna fyllt 
sina påsar med. Var någon elev sjuk eller borta krävs en mer noggrann genomgång av vad 
som gjordes på utflykten. Tillsammans undersöker gruppen skogens växter, kottar, blad, 
harbajs, kvistar, träbitar, mossor etc. Vad är visset och varför? Hur luktar det i skogen och hur 
känns fynden att hålla i? Går något att äta? Här stimuleras och används flera olika sinnen och 
här ges möjlighet att fråga och prata om det som setts och upplevts. 
    Sedan ska alla elever göra ett skogscollage. Collaget kan fyllas med saker från skogen och 
eleverna får själva välja om de vill klistra in fynd från sin påse eller rita av sakerna. Till varje 
fynd eller bild ska eleverna skriva en tillhörande mening som har ett tydligt samband med 
bilden eller fyndet. Syftet med att skapa ett collage är att konkretisera och visualisera det vi 
gjort och samtidigt lära nya ord och begrepp. Kanske dyker det även upp ord som ska tas upp 
och skrivas in i lexikonet, ord som spillning, harsyra eller namn på någon annan växt. 
 
Steg fem 
 
Inför den här lektionen har läraren förberett med jord och glasburkar modell större (gamla 
syltburkar förslagsvis från hjälpsamma kollegor) och nu ska de plantor från skogen som 
läraren hållit vid liv, användas. Om plantorna inte klarat sig är Saint Paulia ett bra alternativ 
att ha som reserv, för det är en blomma som inte växer upp i taket, utan ryms i en relativt stor 
glasburk. Gruppen ska nu plantera och göra ett experiment med självvattnande blomburk 
(bilaga 3). Först går läraren igenom vad eleverna ska göra och skriver upp instruktionerna på 
tavlan. Därefter får alla elever lite jord och varsin burk, som de sedan planterar sin växt i. 
Slutligen vattnar och försluter de med lock. 
    Syftet med den självvattnande blomburken är först att göra något konkret med det vi hämtat 
från skogen, men också att skapa en övergång till det vi ska fortsätta jobba med, nämligen 
vatten i naturen. Det som här skapas av eleverna är ett eget litet ekosystem. Vattnet dunstar 
från jorden och växterna, kondenserar på glaset och rinner ner till jorden igen. Växten andas 
ut syre, som små organismer i jorden behöver för att andas. Sådana organismer får man alltid 
med, om man inte köper steriliserad jord. Då fungerar inte försöket. Organismerna andas ut 
koldioxid som växten behöver för att kunna växa. Om något blad vissnar bryts det snart ner av 
de små organismerna. 
    Sedan får klassen göra en skriftlig gissning om vad som kommer att hända med växten och 
varför det händer si eller så. Anledningen till att jag vill att de ska skriva ner sina gissningar är 
för att träna på att sätta skrivna ord på sina tankar. När vi talar behöver vi inte alltid prata med 
fullständiga meningar, vi förstår varandra ändå. I jämförelse med tal tvingas eleverna träna på 
fullständiga meningar genom skrift och det är det jag vill att de i lugn och ro ska öva på. 
 Lektionen avslutas med städning och läraren samlar in elevernas gissningar, som han/hon 
sedan ger en kort skriftlig respons på. Syftet med att samla in och respondera är att läraren ska 
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få en chans att se elevernas tankar, men även för att kontinuerligt under temats gång se om 
och hur eleverna använder och utvecklar sitt språk med de nya ord som de skriver in i sina 
lexikon. 
 
Steg sex 
 
När gruppen träffas nästa gång samlas de vid blomburkarna. Tillsammans tittar de på de olika 
glasburkarna och upptäcker (förhoppningsvis!) att växterna lever och frodas. Nu kan gruppen 
diskutera och spekulera kring hur växten kan överleva instängd i en glasburk. Locket är väl 
tätt? Var får växten vatten och liv från? Stämde detta med vad de gissat eller hade de trott 
annorlunda? Varför hade de gissat si eller så? Här pratar eleverna och läraren om hur det kan 
komma sig att blomman, utan vatten och luft klarar sig instängd i en glasburk. Tillsammans 
kan de resonera sig fram till hur vatten avdunstar från växter, djur och även människor. 
Beroende på gruppens kunskaper om vatten, blir läraren den som berättar mer eller mindre, 
om anledningarna och orsakerna till hur växten överlevt. 
    För att påvisa att vatten avdunstas från människans kropp gör alla ”experimentet”  att 
stoppa handen i en plastpåse (bilaga 4). Efter ett tag bildas det dimma på insidan av påsen. 
Eleverna ska därefter ta fram de skrivna gissningarna och skriva vad som hade hänt med 
växten i burken och även skriftligt formulera varför blomman klarat sig, alltså skriva det i 
pratat om. Läraren samlar in det skrivna materialet för att kolla av vad de snappat upp och vad 
som behövs förklaras närmare. 
 
Steg sju 
 
Till den här lektionen har läraren läst vad eleverna skrivit om blomburken och efter det 
innehållet tar läraren upp de saker som eventuellt ytterligare behöver förklaras. 
    Efter den inledande delen ska gruppen jobba med Vattenhäftet (bilaga 5). Först högläser 
eleverna faktatexten tillsammans. Beroende på gruppens klimat och på eleverna läser alla 
elever varsin del. Finns det någon elev som tycker att det är obehagligt att läsa eller om 
gruppen blir nervös av att läsa inför varandra, utesluts det och eleverna läser var för sig. Läser 
eleverna högt stannar läraren fortlöpande vid lämpliga avsnitt och diskuterar kring vad texten 
egentligen handlar om. Vilka former kan vatten vara? Vad händer med en kastrull kokande 
vatten? Varför blir det ånga? Vad är ett kretslopp? Vad innebär vattnets kretslopp? Vad har 
växterna i glasburkarna för samband med det vi får veta i texten? Läses texten tyst och enskilt 
tas frågorna upp efter att alla läst färdigt texten. Beroende på elevernas nivå och behov tar 
läraren olika mycket tid till att jobba med texten. Målet är att eleverna genom den 
självvattnande blomburken och handen i plastpåsen, lättare och mer konkret ska se sambandet 
mellan olika delar av naturen. 
    Under den här lektionen kommer med all säkerhet nya ord upp: form, kastrull, vattenånga, 
avdunsta, kretslopp. De här orden är lämpliga att förklara och låta eleverna föra in i sina 
lexikon. Ordkunskapsträning är ständigt återkommande och genom att lista orden kan 
eleverna vid behov gå tillbaka för att kolla av ordens betydelse.  
    Om tiden räcker till börjar eleverna arbeta med de arbetsuppgifter som hör till häftet. Syftet 
med uppgifterna är att repetera vad vi tidigare pratat och läst om, men det handlar också om 
att träna faktaläsning, som sedan är underlag för uppgifterna som följer. Eleverna får öva på 
sökläsning, det vill säga genom faktatext besvara frågor vars svar finns att läsa i den givna 
texten. Orden och innehållet har berörts under den tidigare lektionen och eventuella svåra ord 
har vi i samband med läsningen av texten tagit upp och förklarat, vilket borde underlätta 
uppgiften.  



 31

    I den här lektionen kan det finnas en risk att svenskmomentet blir underordnat den 
naturorienterade delen och jag anser att det som lärare är viktigt att försöka tänka på att inte 
göra svenska som andraspråk till ett stödämne för andra ämnen. Här står temats innehåll i 
centrum men jag tror att det i andra lektioner kan fungera tvärtom och att svenskan då tar mer 
plats.  
 
Steg åtta - nio 
 
Jag räknar nu med att gruppen har arbetat med temat i ungefär tre veckor. Vid den här 
tidpunkten har arbetet kommit så långt att det är dags för ett uppsamlingsheat. Den här 
lektionen får eleverna chansen att avsluta uppgifter som de inte hunnit bli klara med. De 
moment gruppen gjort och som de ska jobba klart med är: framsidan till naturboken, svåra ord 
som samlas till ett lexikon, naturcollage med meningar, plantera i glasburk samt att skriva 
redogörelse av vad som hänt i burken och varför och till sist vattenhäftet. De flesta elever har 
knappt hunnit börja med vattenhäftet och jag skulle tro att det tar ett par lektioner att slutföra 
de här delarna. Syftet med att ha ett par lektioner för att jobba färdigt med tidigare saker, är att 
eventuellt fånga upp sådant som varit svårt och som eleverna inte förstått. Här får läraren 
chans att gå runt och ge varje elev den tid och den hjälp som den har behov av. Syftet är också 
att knyta ihop och få eleverna att känna sig klara innan det är dags att gå vidare till nästa steg, 
då jag tror att det kan bli jobbigt och rörigt att ha halvfärdiga saker bakom sig.  
    Ofärdiga saker är också sådant som eleverna fått chansen att jobba med om det funnits tid 
under de tidigare lektionerna. En del jobbar fortare än andra och det är viktigt att alla får 
jobba i sin takt. Det kan innebära att vissa elever har mycket att göra medan andra enbart 
jobbar med vattenhäftet. Att ge tid för dessa lektioner är också viktigt om elever varit borta 
från olika steg. Läraren och eleven får då chans att ta igen det som missats.  
 
Steg tio 
 
Den här lektionen inleds med att brainstorma om vad som finns i naturen. Eleverna får fritt ge 
exempel på vilka olika saker som finns i naturen och vad vi kan stöta på i skogsområden. Här 
kan eleverna ta hjälp av sina egna referensramar och vad de tidigare gjort. De kan exempelvis 
relatera till skogsutflykten och collaget. Förhoppningsvis kommer det upp en mängd olika ord 
som exemplifierar vad som finns i naturen. Eleverna får i uppgift att skriva ner de saker de 
tagit upp och fler därtill. Läraren poängterar att det ska vara saker och varelser som finns i 
naturen.  
    Därefter är elevernas uppgift att sätta ut en eller ett framför de ord som de skrivit ner och 
sedan välja ut fem av orden och skriva meningar med dem i (bilaga 6). Meningarna ska visa 
att eleven förstår vad orden betyder och målsättningen är att eleverna ska träna på att använda 
meningarna i sammanhang och inte bara som isolerade ord och begrepp. 
    Om någon eller några eleverna i gruppen inte kan en och ett får läraren ha en genomgång 
av det. Beroende på hur många elever det är som inte kan, gör läraren genomgången i 
helgrupp eller i liten grupp och då med berörda elever.  
    Skulle det finnas någon eller några elever i gruppen som av olika skäl inte klarar av att göra 
uppgiften i det omfånget läraren har som utgångspunkt, kan det räcka med att skriva mellan 
fem och tio ord och tre meningar istället för fem. Alla läs- och skrivuppgifter ska anpassas 
efter den enskilda elevens behov och att minska uppgiftens kvantitet är ett sätt att 
individualisera.  
    Syftet med momentet är att muntligt och skriftligt träna och repetera ordförståelse men 
också att nosa på grammatik. Även om eleverna inte uppmanas att leta efter just substantiv är 
det ändå just det som de gör. Syftet är också att träna på att sätta ut rätt singularbeteckning. 
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    När meningarna är färdiga kan eleverna läsa upp några exempel som de skrivit. Har de 
förstått ordens innebörd eller behöver de förklaras ytterligare? Vilka ord ska nu ha en eller ett 
framför sig? Beroende på gruppens nivå och behov väljer nu läraren hur mycket de ska gå in 
på substantiv. Kanske läraren bara nämner att alla ord som är namn på saker och ting kallas 
för substantiv och dem kan man sätta en, ett eller flera framför. Läraren kan också utveckla 
med att prata om egennamn, ental och plural och eleverna kan exempelvis få i uppgift att leta 
substantiv i klassrummet eller på skolgården.  
 
Steg elva 
 
Läraren startar med att kolla av vad gruppen minns från förra lektionen. Vad gjorde vi och 
vilka slags ord jobbade vi med? Här får eleverna en repetition och en chans att fråga om det är 
något de undrar över. Gruppen kan sedan jobba vidare med substantiv om läraren anser det 
lämpligt eller så räcker det med att ha snuddat vid det och att eleverna känner igen begreppet 
substantiv.  
    Nästa moment är till viss del kopplat till substantiv, då det handlar om namn. Här kan 
läraren välja att poängtera sambandet eller inte. Läraren inleder med att berätta att många 
svenska efternamn kommer från kopplingen: Eriks pappa hette Lars och Erik är alltså Lars 
son, alltså Erik Larsson. Det här kan illustreras tydligt genom att använda tavlan och där 
skriva liknande exempel: Tage är son till Sven, det vill säga Svens son, som blir efternamnet 
Svensson. Läraren fortsätter med att ta upp hur det var förr (fritt berättande från bilaga 7) och 
kommer in på hur svenska efternamn också har med svenskarnas naturintresse att göra. Här 
kan läraren återkoppla till det som tagits upp i inledningsfasen av temat. 
    Läraren delar därefter på tavlan in efternamn i fem olika kategorier och spalter:  
 
1. träd – Alm, Ek 
2. fåglar – Falk, Uggla 
3. andra djur än fåglar – Leijon, Varg 
4. övrigt från naturen – Gren, Skog 
5. sammansättningar av flera olika naturord – Lindberg, Sjökvist 
 
Muntligt tar eleverna och om det behövs med hjälp av läraren, fram exempel på efternamn 
som har naturanknytning. Läraren förklarar de olika indelningarna av kategorierna och 
placerar på tavlan in exemplen i rätt spalt (se ovan). Ordböcker och naturlexikon finns till 
hands för att förklara och visa vad orden i de namnen betyder. Hur ser en falk ut och vad är en 
lind? 
    Sedan får eleverna i uppgift att med hjälp av telefonkatalogen leta efternamn med 
naturanknytning. Arbetet görs i valfria par och efternamnen ska placeras in i de kategorier 
läraren skrivit upp och påbörjat på tavlan. Läraren påpekar att det är viktigt att slå upp de ord 
som de inte vet betydelsen av. 
    Innan uppgiften påbörjas går läraren och eleverna igenom hur man slår i en telefonkatalog. 
Förslag på vad läraren kan ta upp är: vad står först i katalogen, var hittas namnen, vilken 
ordning står namnen i och vad är alfabetisk ordning. 
    Syftet med momentet är att träna ordkunskap, öva på att slå i telefonkatalogen samt att 
jobba med att se samband och kategorier. Alla orden är naturord, men det finns skillnader och 
eleverna ska här träna på att se vilka som hör ihop och försöka förstå varför. Även om gren 
och kvist tillhör trädet är de ändå inte namn på träd, utan delar av ett träd. Syftet med 
uppgiften är också att träna på att jobba tillsammans med någon kamrat. 
    Innan dagens lektion är över får eleverna i uppgift att till nästa gång ta reda på något om 
sina egna efternamn. Betydelse? Vet mamma eller pappa var det kommer ifrån? Vanligt eller 
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ovanligt efternamn i deras kultur? Gammalt släktnamn eller ett nytt namn? Alla försöker ta 
reda på något. Nämnda frågor är förslag och tips som läraren kan ge för att hjälpa igång 
eleverna. 
 
Steg tolv 
 
Eleverna får nu en efter en berätta för klassen om vad de kunnat ta reda på om sina efternamn. 
Klasskamraterna och läraren får ställa frågor och ge synpunkter. Efter att alla elever har 
berättat är det lärarens tur att kort prata om sitt efternamn. Därefter görs en muntlig jämförelse 
mellan gruppens olika efternamn för att se om det finns några likheter och skillnader.  
    Sedan tar läraren upp diskussionen vilken betydelse ett namn – för- eller efternamn – har. 
Är det viktigt med namn? Skulle eleverna kunna tänka sig att byta namn? Varför/varför inte? 
Här får eleverna fritt spelrum att diskutera och spekulera. Kanske dyker funderingen upp om 
deras namn är annorlunda  i Sverige och vad det i så fall har för betydelse. Det här kan vara en 
svår och känslig fråga som läraren måste känna av om den är lämplig att diskutera eller inte. 
Kommer frågan upp spontant av eleverna ska den naturligtvis inte undvikas, men det är 
viktigt att ge den tid att diskuteras och att den inte lämnas outredd. 
    I en sådan här diskussionsartad lektion är det viktigt att läraren känner sina elever och på så 
sätt vet vad som är lämpligt respektive mindre lämpligt att ta upp. Har gruppen svårt att 
komma igång och inte gärna diskuterar kan läraren i förväg förbereda diskussionsfrågar som 
eleverna förslagsvis först i par ventilerar och sedan tar upp i hela gruppen. Anledningen till att 
först prata i par är att ge eleverna möjlighet att utbyta tankar med en kamrat innan hela 
gruppen är med i diskussionen. Förhoppningsvis avdramatiseras och underlättas 
helgruppsdiskussionen då. 
    Syftet med uppgiften är att ta in elevernas olika referensramar, kulturer och olika bakgrund 
i skolan. Målsättningen är att alla elever ska känna att deras namn och deras ursprung är av 
stort intresse och av stor betydelse. Jag anser att ett namn är starkt förknippat med en 
människas identitet och det är viktigt att läraren visar att alla namn och ursprung ska 
respekteras. Syftet är också att träna på att diskutera och uttrycka sina tankar samt att lyssna 
på andra. Här är det viktigt att läraren visar och poängterar att en i taget talar och att ingen får 
avbryta. 
    Visar det sig att gruppen känner starkt för ämnet och att diskussionen tar fart kan nästa steg 
bestå av en skriftlig uppgift som eleverna gör enskilt. Där kan diskussionen kring namn fortgå 
i samband med skrivträning. 
 
Steg tretton 
 
Temat går här in i en skönlitterär riktning och gruppen ska nu börja läsa Daniel Defoes 
Robinson Kruse. Orsaken till att jag valde just den här boken är att jag sökte en bok som 
innehållsligt kunde kopplas till vårt naturtema och som exemplifierade relationen människa 
och natur. Men framför allt ville jag ha en bok som gav upphov till tankar, reflektioner och 
kunskap av olika slag. Jag sökte en bok som visade människans överlevnadsförmåga och 
kreativitet i naturen och som också påvisade att i behovet av mänsklig kontakt spelar 
språkhinder och kulturskillnader ingen roll, vi finner lösningar på att både fysiskt och psykiskt 
överleva. Även om bokens ”ytliga” innehåll, det vill säga ensam man på öde ö, med största 
sannolikhet inte kan kopplas till elevernas direkta erfarenheter, kanske Robinson Kruse ändå 
kan ge upphov till att eleverna refererar och relaterar till sina vardagserfarenheter. Jag tänker 
till exempel på ensamhetskänslor i en ny kultur, saknad av en familjemedlem, medias 
framställning av dokusåpan Robinson. Eleverna kanske inte bokstavligen och medvetet 
refererar till sina erfarenheter, men de kanske ändå göra vissa kopplingar. 
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    Just den här upplagan av Robinson Kruse ingår i en serie av språkligt bearbetade klassiker 
som kallas LK, det vill säga Lätta Klassiker. Eleverna får här originalets innehåll och 
huvuddrag men i ett bearbetat språk. 
    De första två kapitlen läser läraren högt för eleverna, som samtidigt följer med i sina egna 
böcker. Anledningen till att läraren inledningsvis läser och att eleverna lyssnar, är för att 
lättare komma in i boken. Eleverna kan avslappnat lyssna till lärarens röst och fästa sin 
uppmärksamhet till att lyssna och förstå innehållet.  
    Efter att ha läst de inledande kapitlen tar läraren upp kapitlens innehåll samt svåra ord som 
förekommit. Vilka de svåra orden är beror på eleverna och de kommer alltid att variera från 
elev till elev. Orden som tas upp här är baserade på min uppfattning om vilka begrepp som 
kan tänkas vara svåra för en elev i årskurs fem som har svenska som andra språk. De är 
naturligtvis endast exempel: 
Kapitel 1: köpman, mast, sprungit läck, panikslagen 
Kapitel 2: ängslig, ligga i bakhåll, utmattad, almanacka 
    Ord som eleverna tar upp och undrar över samt de ord läraren reflekterat över, skriver 
eleverna in och förklarar i de lexikon som de påbörjat och som nu håller på att växa fram.  
    Den avslutande delen får eleverna i uppgift att påbörja en teckning av Robinsons hem. De 
ska rita en bild av den boplats som beskrivs på sidorna 15, 18-19.  Syftet med uppgiften är 
dels att skapa en visuell bild av något utifrån boken. Målsättningen är att eleverna genom en 
egengjord bild väcker ett intresse för boken och på så sätt lättare kan leva sig in i och 
föreställa sig bokens handling. Jag vill försöka fånga elevernas tankar och funderingar och 
genom att skapa en bild kan tankeverksamheten sättas igång. Syftet är också att träna på att 
måla efter beskrivning. Det gäller att ta reda på vad orden betyder för att på så sätt skapa en 
teckning som i stora drag stämmer överens med beskrivningen (bilaga 8). Ordböcker, 
kamrater och läraren kan hjälpa till med att ta reda på de olika begreppens betydelse. 
Uppgiften fungerar dessutom som en kunskapskälla när det gäller hur naturen kan användas 
och vad som kan tänkas tas i beaktning när ett bo ska byggas i skogen.  
    I den avslutande delen får eleverna läxa att läsa kapitel tre och fyra till nästa gång.  
 
Steg fjorton - femton 
 
Inledningsvis får eleverna berätta vad kapitlen som de läst hemma handlade om. Här tas också 
de svåra ord och begrepp som eleverna eventuellt stött på, upp. Orden diskuteras, förklaras 
ock skrivs in i lexikonet. 
    Stödfrågar till kapitel tre och fyra som läraren kan ha i samtalet är till exempel: Varför 
gråter Robinson i det här avsnittet? Vad saknar han? Hur viktig tror du kontakten med andra 
människor är för dig? Varför sparkar han bort guldklimpen som han hittar? Skulle du gjort 
likadant? Varför/varför inte? Vad gör han med lamorna och sköldpaddan? Skulle du gjort så? 
Vilka sätt skulle du skaffat mat på? Hade det räckt med att äta frukter och rötter? Hur långt 
tror du att du skulle gå för att få tag på mat? Har tidslängden på ön något att göra med hur 
maten skaffas?  
    Det är av stor vikt att frågorna är av den arten att de ger tillfälle och utrymme för elevernas 
egna reflekterande och därav frågor som relaterar till dem själva och hur de skulle tänkas 
känna och agera i en liknande situation. Diskussionen ska fungera som upptakt till den 
skrivuppgift som gruppen ska göra i slutet av lektionen och nästföljande gång. Det är viktigt 
att låta gruppsamtalet ta tid och på så sätt förhoppningsvis få en bra start på skrivandet.  
    Syftet med att läsa hemma och sedan återberätta är att träna läsförståelse och att repetera 
bokens händelser, för att på så sätt lättare få med alla elever i bokens handling. Är någon elev 
borta under läsningen av boken får de andra kamraterna berätta vad som hänt och genom det 
får de även en repetition. Att läsa hemma ger dessutom utrymme för eleven att i lugn och ro 
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tänka efter vad textavsnitten handlar om. När vi sedan tillsammans diskuterar olika episoder 
från boken hoppas jag att eleverna beroende på vilka personer de är, fastnat för olika aspekter 
som de vill ta upp och prata om med gruppen. Det är meningen att eleverna ska få chans att 
styra diskussionsinnehållet, men då utifrån boken. Valen borde rimligen vara resultat av de 
enskilda elevernas intresse- och erfarenhetssfär.  
    Arbetsuppgiften till de två lästa kapitlen är att utifrån boken skriva en berättelse om vad de 
själva skulle göra av och med naturen, om de under en längre tid skulle bli strandsatta på en 
obebodd ö. Eleverna skriver enskilda berättelser i jag-form. När eleverna skriver berättelsen 
kan de använda boken för att hitta olika utdrag där Robinson använder sig av det som finns på 
ön. Några exempel på vad eleverna kan tänkas ta upp med stöd från boken är följande: 
bostadsbygge, eventuella farliga och ofarliga djur på ön och vad kan de användas till, kläder 
och mat. 
    Syftet med att göra en sån här skrivuppgift är att bland annat att träna att uttrycka sig i 
skrift och förhoppningsvis använda några av de tidigare obekanta, men numera kända, orden. 
Syftet är också att påvisa vad naturen har att ge människan och vad vi förmodligen skulle 
kunna använda om vi själva blev strandsatta på en öde ö. Sedan blir det spännande att se vilka 
olika vägar till mat, boende och liv som eleverna väljer. 
    Målsättningen med att skriva i jag-form är att försöka skapa en skrivsituation där eleverna 
medvetet eller omedvetet bygger upp något med bakgrund till den person som de själva är. 
Jag tror att jag-formen ger eleverna en möjlighet att forma en berättelse utifrån sina egna 
referensramar, med andra ord ett skrivande med botten i vilka personer eleverna är eller 
kanske skulle vilja vara. Sannolikt och lyckligtvis, saknar eleverna direkta referenser om hur 
det är att leva som Robinson, men de tvingas tänka efter och föreställa sig hur de skulle känna 
sig och hur de skulle göra om de bodde ensamma på en ö. Naturligtvis betyder det inte att 
elevernas texter skulle vara självporträtterande men jag vill försöka skapa ett tillfälle där det 
finns möjlighet att verkligen tänka och känna efter. Ibland kan det vara lättare att skriva om 
laddade och känsliga innehåll i tredje person och skulle någon elev känna att den absolut inte 
kan skriva i jag-form tillåts även den formen.  
    När det gäller berättelsens omfång och kvalitet, både innehållsmässigt och språkligt, ställs 
olika krav beroende på eleven. Behoven är olika i gruppen, vilket gör att elevernas texter 
rättas och bedöms olika. Uppgiften har det ovan skrivna som mall, men kan formas om till att 
passa alla elever och då till exempel genom olika krav på form och innehåll.   
 
Steg sexton 
 
I diskussionen kring kapitel tre och fyra tog läraren bland annat upp vad Robinson saknade på 
ön och utifrån det får eleverna nu göra en övning. De får först i uppgift att enskilt skriva ner 
femton saker som de skulle vilja ta med sig om de skulle bli strandsatta på en öde ö. När de 
funderat ut och skrivit ner de olika sakerna ber läraren dem att välja ut endast tio av de femton 
tingen på listan. När eleverna är klara med det måste de ta bort ytterligare fem saker och nu 
återstår endast fem av de ursprungliga femton sakerna. Nu delas eleverna in i par och ska 
tillsammans titta på bådas förslag och sedan komma överens om vilka tre av de tio som är bäst 
att ta med till en öde ö. Här gäller det för eleverna att kunna motivera sina förslag inför 
kompisen för att på så sätt påvisa vilka bra saker man tänkt ut. När paren kommit fram till 
vilka tre de bestämt sig för skrivs de upp på tavlan. Här samlas samtliga pars förslag och 
slutuppgiften blir för klassen att enas om två saker som de får ta med sig till en öde ö.  
    Syftet med lektionen är att träna eleverna på att ta ställning och välja, samt att motivera och 
hitta argument för varför just deras saker är de bästa att ta med. 
 
Steg sjutton 
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Under nästa lektion delas gruppen in i två delar och läser tillsammans Robinson Kruse högt 
för varandra i den mindre gruppen. Här tränar eleverna att läsa högt, men utan att behöva läsa 
inför den stora gruppen. Läraren uppmanar eleverna att hjälpas åt med att förstå de svåra 
orden. Ibland behövs det en ordbok och ibland förstås ordet genom det sammanhang det står i. 
Det är dock inte meningen att eleverna ska stanna upp i varenda mening för att slå upp ett 
ords betydelse i en ordbok. Antingen pratar gruppen om de svåra orden efter läsningen eller 
om det är ett ord som behövs förklaras för att förstå innehållet, kan läsningen avbrytas en kort 
stund och ordet förklaras av någon i gruppen eller av läraren. Efter läsningen får eleverna tid 
till att fylla på sina lexikon med svåra ord från texten. 
    Syftet med att läsa högt inför varandra är att få en gemensam läsupplevelse och att öva på 
att både lyssna på och läsa inför sina kamrater.  
    Båda grupperna hinner förhoppningsvis läsa både kapitel fem och sex och har det inte 
hunnits med läses resten hemma tillsammans med kapitel sju som är läxa till nästa tillfälle. 
    Det här steget domineras av svenskämnet och naturen kommer endast upp genom 
Robinsons upplevelser i boken. Här är det befogat att ifrågasätta var det tematiska arbetssättet 
tar vägen. Men som jag tog upp i steg sju tror jag att det ibland kan bli så utan att för den skull 
riskera att stjälpa hela det tematiska arbetssättet. Jag tror dock att det är viktigt att inte för 
många lektioner isolerar de ämnen som egentligen ska integreras. 
 
Steg arton 
 
Inledningsvis pratar gruppen om de tre senaste kapitlen och vad som hänt med Robinson. Nu 
får läraren en chans att se hur mycket eleverna har förstått av det de läst och det blir samtidigt 
en repetition och även en hjälp för någon som eventuellt varit borta. Kapitel sju tar för första 
gången upp kannibalism och då borde funderingar kring det eventuellt dyka upp. 
    Inför den här lektionen har läraren valt ut några citat från boken som på något sätt rör 
årstiderna. Citaten har läraren skrivit ner på lappar för att ge till eleverna. Förslag på lämpliga 
utdrag är: ”Robinson oroade sig nämligen för vinterkylan, som han trodde skulle komma så 
småningom. Ännu visste han ju inte, att det aldrig blir vinter i dessa trakter.” (s. 24). 
”Robinson oroade sig alltmer för den kommande vinterkylan och en dag bestämde han sig för 
att slå ihjäl så många lamadjur som möjligt för att skaffa skinnfällar.” (s. 25). ”Men vintern 
kom inte! Det var nu slutet av oktober och istället för kyla kom det regn, regn och åter regn!” 
(s. 39). ”Nu kommer vintern, tänkte han då. Men istället för vinter blev det vår! Det växte upp 
nytt, friskt gräs, nya buskar och örter.” (s. 43). 
    Eleverna får läsa lapparna och läraren frågar vad citaten handlar om. Förhoppningen är att 
eleverna ska relatera till årstiderna och diskutera varför det inte blir någon vinter med kyla 
och snö hos Robinson. Vad är egentligen höst och vår? Hur ser vintern ut i Sverige och hur är 
den på Robinsons ö? Hur är årstiderna i elevernas hemländer och vilka erfarenheter och 
upplevelser har de av olika årstider? I diskussionen tränar eleverna sitt språk och lär sig 
kanske även nya ord och uttryckssätt. 
    Meningen är att använda citaten för att komma in på de olika årstiderna och väcka 
funderingar och tankar om att årstiderna betyder olika beroende på en människas 
referensramar. Vilken erfarenhet har eleverna själva till årstiderna och vad kan läras av det? 
    Efter diskussion om elevernas olika tankar och upplevelser som rör årstiderna får eleverna 
klistra lapparna på papper och lägga till dem i sin naturbok. Lapparna sparas som en 
bekräftelse på vad vi diskuterat. Därefter delar läraren ut en svensk årstidscirkel (bilaga 9). 
Utifrån den pratar läraren tillsammans med eleverna om vad bilderna visar och vad de kan 
betyda. Förslag på vad som kan tas upp är årets månader, årets längd, årets högtider och årets 
delar. Syftet med den svenska årstidscirkeln är att åskådliggöra svenska delar av ett år.  
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    Elevernas uppgift blir sedan att påbörja en årstidscirkel utifrån ett annat land, lämpligen 
deras eller deras föräldrars hemländer. Skulle en elev inte vilja göra en cirkel utifrån sin eller 
föräldrarnas kultur, kan ett annat land väljas. Förslag på cirkelns innehåll är förutom årets 
olika delar, klimat, högtider och aktivitet som tillhör månaden eller tiden. Eleverna startar 
med att göra cirkeln och dela in året i antalet delar och månader. Jag räknar med att eleverna 
inte hinner så långt och kanske har behov av hjälp från sina föräldrar för att fullborda cirkelns 
innehåll och därför får de i uppgift att göra klart arbetet hemma. Eleverna ska också till nästa 
gång muntligt kunna berätta om cirkelns innehåll för varandra. 
    Syftet med arbetsuppgiften är att knyta an och nyttja elevernas erfarenheter alternativt 
föräldrarnas erfarenheter till kunskapen och arbetet i skolan. Jag vill att elevernas ursprung 
ska få utrymme och att de ska få en bredare förståelse och större insikt i olika länders årstider 
och delar av året. 
 
Steg nitton 
 
Gruppens hemuppgift är utgångspunkten för det här steget. Alla elever får visa upp och 
berätta om och kring sina årstidscirklar. Övriga kamrater lyssnar och får ställa frågor.  
    När alla eleverna berättat om sina cirklar sätts samtliga cirklar upp på väggen, och då även 
den svenska. Utifrån cirklarna kan gruppen nu studera likheter och skillnader mellan olika 
kulturers årstider och förhoppningsvis utveckla en bredare insikt för att årstiderna är olika 
beroende på kultur. Eleverna har dessutom fått träning i att göra en muntlig framställning 
inför gruppen. 
    Innan lektionen är slut informeras eleverna om att nästa lektion ska ta plats i skogen. 
Påminnelse om kläder efter väder samt matsäck. Även information om hur gruppen ska ta sig 
till skogen. Eleverna får också med sig en lapp hem till föräldrarna. 
 
Steg tjugo 
 
När gruppen genom promenad, cykling, buss- eller bilåkande tagit sig till skogen talar läraren 
om dagens ämne: våren. Eleverna ska samla olika slags vårtecken ute i naturen. Det kan vara 
konkreta vårtecken som blommor och blad som finns i skogen, men det kan också vara 
vårtecken i form av ljud och dofter, till exempel fågelläten och blomdofter. Alla elever får  
papper och penna samt en plastpåse för att skriva ner och samla in de vårtecken som de 
upptäcker. 
    Syftet med steg nitton är att uppleva en svensk årstid direkt i naturen och det med hjälp av 
till exempel olika sinnen. Elevernas olika vårtecken ska dessutom användas vid senare 
tillfällen.  
 
 
Steg tjugoett 
 
När gruppen träffas nästa gång börjar lektionen med att alla får berätta och eventuellt visa 
vilka vårtecken de samlat på sig. Finns det något som alla upplevt eller tagit med sig? Finns 
det något som bara någon hittat? Finns det andra saker som hör ihop med våren som de inte 
kunde hitta och i så fall varför var de svårfunna? 
    Efter att alla visat, berättat, frågat och diskuterat får eleverna i uppgift att enskilt skriva rent 
sina vårtecken och då i form av punkter. Uppgiften är alltså inte att skriva en berättelse utan 
lista upp de olika vårtecken som de och kamraterna hittade under skogsbesöket. Listan sätts 
sedan in i elevernas växande naturbok. 
    Lektionen avslutas med att läraren högläser kapitel åtta ur Robinson Kruse.  
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Steg tjugotvå 
 
Till den här lektionen finns ett dikthäfte som på olika sätt hör ihop årstiderna samt med skog 
och natur (bilaga 10). Dikterna är av varierande längd och skrivna av både etablerade 
författare men också av skolelever. Syftet är att exemplifiera att dikter kan se olika ut.  
    Först läser läraren dikterna och eleverna följer med i sina häften. Tillsammans diskuteras 
innehållet i de olika dikterna och diktens språkliga form, alltså hur dikterna är skrivna. Vilka 
dikter gillar eleverna bäst och varför? Är någon svår att förstå och i så fall vad kan vara 
orsaken till att den är svårare än de andra? När det gäller dikternas form kan läraren ta upp 
rimmade och orimmade dikter, längden och verserna.  
    Därefter får eleverna dela upp sig i valfria par och välja en av häftets dikter. Paren får 
själva välja vilken dikt de vill arbeta med. Det spelar ingen roll om fler par väljer samma dikt. 
Uppgiften är att träna på att kunna läsa dikten för de andra i gruppen, välja ut ett enda ord som 
beskriver dikten samt rita en stor bild som illustrerar diktens innehåll. Uppgiften kan eleverna 
påbörja den här lektionen men de får tid till den även nästkommande lektion. 
    Syftet med uppgiften till dikthäftet är att bekanta sig mer med dikt. Hur kan en dikt se ut? 
Ser alla likadana ut? Finns det något rätt eller fel när vi skriver dikt? Måste en dikt rimma? 
Kan alla skriva dikt?  
 
Steg tjugotre 
 
Eleverna får tid att göra färdigt uppgiften till den valda dikten samt även förbereda att 
redovisa den för resten av gruppen. Skulle något par snabbt bli färdiga kan de välja ut 
ytterligare en dikt att göra en liknande uppgift till. De kan även få arbeta med tidigare 
uppgifter som de inte hunnit färdigt med. 
 
Steg tjugofyra 
 
Idag får elevparen redovisa sina dikter för gruppen. Alla paren läser sin dikt högt, talar om 
vilket ord de valt och visar den bild de gjort som illustration till dikten. De övriga eleverna får 
möjlighet att kommentera och fråga. Kanske har fler par valt samma dikt men valt ut olika ord 
eller målat olika tillhörande teckningar. Innehåller dikterna svåra ord hjälps klassen åt med att 
förklara dem och eleverna får skriva in dem i sina naturlexikon.  
    Syftet med det här steget är dels att ge eleverna möjlighet att fortsätta bekanta sig med 
dikten och dels att träna på att redovisa muntligt för varandra. Avsikten med att låta dem 
jobba i par är att avdramatisera en eventuell oro och nervositet inför att göra muntliga 
framställningar. Har de en kamrat att stödja sig på känns redovisningen förhoppningsvis 
mindre jobbig. 
Steg tjugofem 
 
Först får gruppen i uppgift att ta fram sina naturböcker. Vad finns där i och vad har de jobbat 
med den senaste tiden? En kort stund får eleverna botanisera i sina böcker och titta på vilka 
olika delar inom skog och natur som de har arbetat med. Här vill jag aktualisera de delar vi 
hittills har jobbat med för att elevernas tankar ska börja ta fart. Eleverna ombeds också ta fram 
de listade vårtecknen som de skrev ned i steg tjugo, pappret ska tas med ut strax därefter. 
    Nu tar läraren med sig eleverna ut till ett närliggande skogs- eller naturområde. Är det långt 
till ett passande ställe får träd, gräsmatta eller ett litet buskparti duga. Till en början är alla 
samlade tillsammans och läraren har fortfarande inte talat om vad gruppen ska göra. Efter att 
läraren promenerat en kort stund med gruppen delas penna och papper ut. Eleverna får i 
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uppgift att titta sig omkring, lukta, känna, smaka och uppleva våren och utifrån det skriva en 
dikt som på något sätt rör våren. Eleverna får ströva omkring och försöka hitta inspiration 
genom direkta sinnesupplevelser. Är det svårt att komma igång kan läraren hjälpa till genom 
att till exempel peka på olika saker i naturen eller påminna om saker som gjorts och upplevts 
tillsammans. De kan även använda sig av vårtecknen som de skrivit. Läraren kan också ge ett 
eget exempel på en dikt och på så sätt ge eleverna en modell som de kan följa. Dikten och 
modellen skulle kunna innehålla sinnesaspekterna och då förslagsvis se ut så här: 
Det luktar grönt gräs och blommande blommar. Jag ser en gul tussilago i backen Jag hör 
fåglarna kvittra och vinden susa Jag känner en varm vind mot mitt hår och jag böjer mig ned 
för att känna smaken av ett grässtrå Nu har det äntligen blivit vår. 
   När eleverna känner sig färdiga med sin dikt får de gå tillbaka till klassrummet och 
renskriva. Dikterna får sedan pryda klassrummets väggar. 
    Gruppen har de senaste lektionerna jobbat kring dikter som är skrivna av andra. Syftet med 
det här momentet är att eleverna ska få prova på att skapa en egen dikt och förhoppningsvis 
känna att de alla klarar av det. Min förhoppning är att det tidigare arbetet kring skog och natur 
ska underlätta diktskrivandet. 
 
Steg tjugosex 
 
Efter någon veckas uppehåll av Robinson Kruse är det dags att fortsätta jobba direkt med 
boken. Senast läst var kapitel åtta som berättar om hur Robinson möter Fredag. Idag får 
eleverna tyst för sig själva läsa kapitel nio. Efter läsningen ska de skriva om något som de 
fastnade för, antingen utifrån kapitel åtta som läraren läste högt veckan innan eller från det 
nyligen lästa kapitel nio. De här kapitlen fortsätter att ta upp kannibaler men kan även ge 
upphov till tankar om behovet av andra människor och mänsklig kontakt. Det är nämligen i 
den här delen som relationen mellan Robinson och Fredag uppstår och det kan vara intressant 
att se hur eleverna ser på den vänskapen.  
    Syftet med skrivövningen är att eleverna ska reflektera över innehållet. Berör det eller berör 
det inte? Läraren får här möjlighet att skriftligen kommentera och respondera på det som 
skrivits och även se vilka olika infallsvinklar som gruppen tar upp, alltså vad som på ett eller 
annat sätt har berört dem. Jag tycker att just de här kapitlen av boken är komplexa och 
problematiska. Kapitlen innehåller många olika aspekter och som vuxen och lärare kanske jag 
läser in saker som eleverna eventuellt inte gör. Det jag främst syftar på är min uppfattning om 
bokens exoticering och främlingsskap kring andra människor och Robinson och Fredags 
relation som jag tycker har en stark koppling till herre och slav. Jag har varit osäker på hur 
detta lämpligen borde tas upp i gruppen och det har gett mig en hel del huvudbry. Jag kom 
slutligen fram till att jag ville se vad eleverna själva reagerar på och sedan utifrån det forma 
nästa steg. 
    Det jag däremot otvivelaktigt ämnar ta upp är hur kommunikationen utvecklas mellan de 
båda huvudpersonerna. 
 
Steg tjugosju 
 
Beroende på vad eleverna skriftligen tagit upp formas alltså nästa steg. Här får läraren fiska 
upp de trådar som eleverna lagt ut. Gruppen diskuterar utifrån det och här väljer också läraren 
hur mycket den vill gå in och styra. Ska beskrivningen av kannibalismen relateras till 
människors rädsla inför det okända? Ska vinklingen herre och slav tas upp även om eleverna 
själva inte kommenterat det? Fritt spelrum för läraren. 
    Som jag tidigare nämnde innehåller det här steget åtminstone en koppling till Robinson och 
Fredags kommunikation. Kapitlen exemplifierar hur bokens huvudpersoner så småningom lär 
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sig att förstå och tala med varandra. För att tydliggöra kommunikationsproblematiken har 
läraren förberett charadlappar, där eleverna endast får använda kroppen för att meddela sig 
med de andra. På det här viset får eleverna uppleva hur det kan vara att endast kunna 
kommunicera med kroppen. Charadlapparna är skapade utifrån boken och kan exempelvis 
innehålla det här: ”Kom, jag är din vän”, ”Jag heter Robinson och du?”, ”Är du hungrig?”, 
”Döda mig inte”, ”Följ med till min grotta”, ”Finns det någon mat?”, ”Kan du göra eld?”.  
    När man ska göra charader och dramatiseringsövningar är det viktigt att läraren känner sina 
elever och känner av om det är lämpligt att ta med en sån här övning eller om den ska 
uteslutas. Finns det någon eller några som tycker det att övningarna är väldigt jobbiga eller 
pinsamma tvingas naturligtvis inte de att göra det här momentet. Läraren kan dock förbereda 
med charadlappar som endast innehåller ett ord och som eventuellt kan upplevas som enklare 
att utföra. 
    Efter charaderna följer ett samtal om hur eleverna upplevde övningen. Vad var svårt och 
vad var lätt? Vad kan vi lära av detta? Det här är elever med ett annat förstaspråk än svenska 
och hur var deras första tid i Sverige? Egna erfarenheter? Vilken betydelse och vilka problem 
kopplar eleverna till språk och kommunikation.  
    Syftet med steg tjugosju är att praktiskt och verbalt problematisera kring språk samt relatera 
till elevernas upplevelser av att komma till en ny kultur med ett nytt språk. 
 
Steg tjugoåtta 
 
Inför lektionen har läraren plockat och tagit med sig nässlor till skolan. Alternativt plockas 
dem tillsammans med eleverna. Till lektionen ska det i alla fall finnas många nässlor. 
Eleverna ska idag laga och smaka nässelsoppa. Läraren har förberett med tillgång till 
kokmöjligheter i exempelvis hemkunskapen, köket eller i värsta fall med kokplatta. Det 
behövs också smör, mjöl, mjölk, buljongtärningar och eventuellt handskar om nässlorna 
bränns. 
    Först visar läraren nässlorna och gruppen kan förslagsvis prata om de vassa och giftiga 
håren, var växten trivs eller hur den går att använda i mat. Beroende på tillgång till 
kokmöjligheter delas eleverna in i par eller större grupper och får ett recept på hur 
nässelsoppa tillagas (bilaga 11). Tillsammans går gruppen igenom receptet och 
instruktionerna. Vad är viktigt att tänka på när man lagar mat och är någon elev eventuellt 
allergisk? Sedan börjar tillagningen av soppan.  
    När soppan väl är klar ska den naturligtvis provsmakas. Även här har läraren förberett med 
tallrikar och skedar. Ett alternativ är att ta tillfället i akt och nyttja situationen till att göra en 
speciell matstund. Kanske med fin dukning, servetter och gå igenom vad som är vett och 
etikett vid en måltid. Det här är naturligtvis upp till läraren. 
    Meningen är att en betydande mängd soppa ska finnas kvar efter måltiden. Den soppan ska 
frysas in och tas fram till den tänkta Naturrsalongen som elevernas familjer ska bjudas in på. 
Soppan ska då finnas som provsmakning för de inbjudna. 
    Syftet med att koka soppa tillsammans är att tillaga något ätbart från naturen. Här påvisas 
ett exempel på vad vår natur kan ge till oss. Syftet är också att träna på att läsa och arbeta efter 
instruktioner, jobba med mått och öva matord, för att på så sätt koppla naturtemat till hur vi 
får mat från naturen. 
 
Steg tjugonio 
 
Vi fortsätter att arbeta med vår bok och för att komma framåt i bokens handling får gruppen 
läsa kapitel tio och elva under lektionstid. Som hemuppgift får eleverna leta efter ord och 
meningar som de tycker är svåra. De får även låna hem uppslagsböcker för att ta reda på 
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betydelsen av de svåra orden. Allt ska skrivas in i deras lexikon. Har någon elev inte hunnit 
läsa färdigt kapitlen på lektionstid ska även det göras hemma. 
    Förutom att komma framåt i bokens handling är målsättningen att eleverna ska träna på att 
slå i ordböcker. Vet läraren att gruppen inte är van vid att jobba med ordböcker måste en 
genomgång av det göras innan hemuppgiften. Det finns en risk med att arbeta med ordböcker 
och det är att eleverna slår upp ordet, skriver av betydelsen men sedan ändå inte förstår ordets 
innebörd. Det är viktigt att läraren tänker på det och därför går igenom orden tillsammans 
med eleverna efter att läxan är gjord. 
 
Steg trettio 
 
Lektionen börjar med en diskussion om kapitlens innehåll. Förslag på diskussionsfrågor är: 
Hur känner sig Robinson när han ska lämna ön? Varför tror ni att han känner så? Varför tar 
han med sig papegojan? Hur känner Robinson nu inför den tidigare hotande och farliga 
naturen? Vad händer när de ska åka hem? Vad hittar Robinson för saker på skeppet och vad 
tycker han om dem? Vad skulle ni välja av sakerna och varför?  
    Efter den allmänna diskussionen får eleverna i uppgift att skriva dagbok utifrån antingen 
Robinsons perspektiv eller Fredags. Läraren går igenom hur man skriver dagbok och tar 
exempelvis upp olika sätt att inleda och avsluta, jag-formen och hur datum kan skrivas. 
Eleverna väljer själva vilken dag de skriver utifrån och om någon har svårt att få idéer till 
dagboken kan man bläddra i boken för att få uppslag. 
    Syftet med att skriva i dagboksform är att eleverna ska föreställa sig och tänka sig in i 
någon annans situation och känslor. Vilken slags Robinson eller Fredag skulle de vara? 
Kanske känner någon elev igen sig i Robinsons känslor när denne ska lämna ön för att  de 
själva varit i en liknande situation och brutit upp från hem och vanor. Här får då den eleven i 
så fall möjlighet att relatera till sina upplevelser och erfarenheter. 
    Läraren samlar in och responderar på det skrivna.  
    I den avslutande delen av lektionen får gruppen veta av läraren att de får besök vid nästa 
tillfälle. Läraren har bjudit in en utomstående person som kommer och berättar om en 
fritidsaktivitet som hör till naturen. Det kan till exempel vara en person som har koppling till 
orientering eller scouting. Friluftsfrämjandet har dessutom andra aktiviteter som utövas i skog 
och natur och att kontakta en person därifrån är ett annat förslag. Läraren berättar lite om vem 
besökaren är och vad han kommer att beröra för ämne. Tillsammans funderar gruppen på 
frågor som de vill ställa till personen som kommer. Läraren skriver ner frågorna för att ge 
dem till eleverna före besöket så att de på så sätt har förberedda frågor. 
 
 
Steg trettioett 
 
Innan besöket informeras den inbjudna gästen om elevgruppen och om elevernas kunskaper i 
svenska. Det görs för att denne ska anpassa sitt berättande efter elevgruppens nivå.  
    Besökaren som kommer får fria händer att berätta om sin fritidsaktivitet och eleverna 
lyssnar. Efter berättandet får gruppen ställa frågor som eventuellt dykt upp när besökaren har 
pratat eller så kan eleverna använda de frågor som de diskuterade fram under föregående 
lektion. Kanske har besökaren också tagit med några saker som hör till aktiviteten som 
eleverna nu får chans att titta på.  
    Syftet med att be någon komma och berätta om en naturaktivitet är dels att ge eleverna en 
mer inlevelsefull, rolig och rättvis bild av en fritidssyssla än om läraren skulle berätta om den. 
Syftet är dels också att eleverna ska få höra en annan röst än lärarens. Dessutom kanske någon 
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nappar på aktiviteten och vill prova. Det kan i och för sig vara så att läraren själv har ett 
intresse som passar syftet och som då gör denne till rätt person att berätta. 
    Beroende på klockan och hur länge besökspersonen och eleverna samtalar, kan läraren 
avsluta lektionen med att högläsa ur Robinson Kruse. 
 
Steg trettiotvå 
 
Nu ska boken läsas färdigt och för att avsluta med en gemensam upplevelse läses de sista 
kapitlen i storgrupp eller alternativt i två mindre grupper. Efter avslutad läsning får eleverna 
muntligt diskutera sina åsikter om boken. Vad var bra och vad var mindre bra? Var det något 
speciellt de fastnat för eller tänkt på under läsandets gång? Vad har boken med naturen att 
göra? Exempel? 
 
Steg trettiotre-trettiofyra 
 
Temat går mot sitt slut men innan förberedelserna inför Natursalongen inleds, avsätts ett par 
timmar till att göra färdigt och knyta ihop temats olika delar. Eleverna ska först titta på alla de 
ord som naturlexikonet fyllts med och ordna orden och begreppen i alfabetisk följd. Därefter 
får eleverna jobba klart med sina naturböcker och materialet som ska ingå där. Följande delar 
har eleverna arbetat med och ska finnas i klassrummet eller i naturboken: framsida till 
naturbok, lexikon, naturcollage med tillhörande meningar, blomma i glasburk samt 
beskrivning av det självvattnande experimentet, färdigarbetat Vattenhäfte (dessa delar 
förutom elevernas lexikon ska varit klart efter steg nio), typiska naturord med en eller ett 
framför plus meningar, telefonkatalogsövning, teckning av Robinson Kruses bostad, 
berättelse om vad man själv skulle göra av och med naturen om man var ensam på en öde ö, 
årstidscirkel, nedskrivna vårtecken, bild till naturdikt, egengjord vårdikt, berättelse om en 
valfri episod från Robinson Kruse och slutligen dagboksskrift. 
    Under de här lektionerna har läraren möjlighet att hjälpa de elever som varit borta och 
missat något steg. Olika elever har olika mycket att göra och elevernas arbeten kommer att bli 
färdiga vid olika tidpunkter. En elev som blir färdig tidigt kan hjälpa andra kamrater eller 
påbörja förberedelser inför Natursalongen. Om det finns tillgång till spelet Myror i brallan är 
det även lämpligt att syssla med. Det är ett fantastiskt roligt spel där fyra elever kan spela 
samtidigt och där de får lära om djur och natur med hjälp av bland annat Kalle med kollen och 
Gissa bajset. 
 
 
 
 
Steg trettiofem- trettioåtta 
 
När alla är klara med sina Naturböcker är det dags att förbereda kvällen då elevernas familjer 
ska komma på besök. Syftet med Natursalongen är att visa föräldrar och syskon vad gruppen 
sysslat med den senaste tiden, men det handlar likväl om att bjuda in familjerna i skolans 
värld. Här kan lärare, elever och familjer mötas och förhoppningsvis ha trevligt tillsammans. 
Eleverna får en chans att visa vad de jobbat med och förhoppningsvis känna stolthet över vad 
de skapat. En redovisningskväll blir dessutom ett repetitionstillfälle för eleverna. 
    Eleverna delar in sig i olika ansvarsområden, vilka förslagsvis kan vara: Naturcollage, 
Självvattnande blomkruka, Nässelsoppa, Årstidscirklar, Vårdikter och Robinson Kruse. 
Beroende på elevantalet blir det fler eller färre ansvarsområden samt olika antal elever i 
grupperna. Om det är möjligt att komma överens får eleverna själva välja gruppkamrater och 
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ansvarsområden. Känner läraren dock att det finns risk att någon elev blir utanför delar läraren 
istället in i grupper. Vill fler grupper ha ett och samma område kan lotten avgöra och skulle 
eleverna ha andra relevanta förslag på ansvarsområden är de naturligtvis välkomna. Meningen 
är att varje grupp ska ansvara för ett speciellt område och redovisa det på Natursalongen. 
Ungefär tio minuter ska varje redovisning ta. Grupperna väljer själva hur redovisningen ska 
gå till men vid behov kommer läraren naturligtvis med förslag. Gruppen Naturcollage skulle 
till exempel kunna berätta om den första skogsutflykten, allemansrätten samt visa exempel på 
olika collage. Gruppen Självvattnande blomkruka kan förslagsvis visa de olika burkarna och 
förklara vattnets kretslopp. De kan även exemplifiera människans utsöndring av vatten med 
experimentet hand i plastpåse. När det gäller Nässelsoppan kan man tänka sig att gruppen 
presenterar olika saker från naturen som människan kan använda sig av. Kanske kan det 
finnas en bricka med olika saker från naturen och där familjerna får gissa vad som går 
respektive inte går att äta. Den här gruppen bjuder även på smakprov av den nässelsoppa som 
lagades i steg tjugoåtta. Redovisningen av årstidscirklarna kan ske genom att eleverna berättar 
om hur och vad de lärt om olika länders årstider. De kan visa upp exempel på olika cirklar och 
kommentera typiska högtider, aktiviteter och naturdrag. Gruppen som ansvarar för 
vårdikterna kan visa och prata om både elevernas egna dikter men också dikter från det 
kopierade häftet (bilaga 11). De kan även visa illustrationer till de olika dikterna. Eleverna 
kan också prata om dikten som form och läsa upp några av sina dikter. Det vore kul om 
gruppen som ska redovisa litteraturläsningen skulle vilja dramatisera någon scen med 
Robinson och Fredag, men det måste eleverna själva känna att de vill. De kan också välja att 
berätta om boken, läsa ett stycke och visa och prata om de olika uppgifter de gjort i samband 
med läsningen. 
    Redovisningsförslagen är just förslag och formen på Natursalongen kan ta många olika 
uttryck. Det viktiga är att alla elever känner att de bidrar med något värdefullt som de kan 
känna sig stolta över. 
    Förutom direkta förberedelser av redovisningarna ska en hel del annat göras under de här 
lektionerna. Inbjudningar i form av naturmotiv ska göras och här gör alla elever en inbjudan. 
Inbjudan kan vara till elevens egna familj men man också tänka sig att eleverna gör 
inbjudningar till någon kamrats familj. Klassrummet och väggarna ska dekoreras med 
elevernas alster, såsom dikter, lexikon, berättelser och teckningar.  
    Någon gång under de här tillfällena är det dags för läraren att ta fram burken med de lappar 
som eleverna skrev i temats initiala stadie. Förhoppningsvis har eleverna nu fått svar och 
kunskap om de områden som de ville arbeta med under temats gång. Muntligt kan gruppen gå 
igenom och prata om de olika lapparna. 
    När det är dags för elevernas familjer att komma på Natursalongen blir kvällen 
förhoppningsvis trevlig. Målsättningen är att elever och lärare ska känna att temaarbetet varit 
roligt och givande.  
    Ett besök i Kolmården eller övernattning i naturen är andra exempel på hur ett tema kan 
avslutas.  
    Efter temats slut får eleverna utvärdera temaarbetet, för att läraren ska se vad gruppen tyckt 
bra respektive mindre bra om. 
 
7 Avslutande diskussion 
 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera mina reflektioner om arbetets olika delar.  
    När jag inledde mitt arbete ämnade jag i litteraturen söka kunskap om tematisk 
undervisning samt invandrarelevers relation till skog och natur. Jag tycker att jag genom 
litteraturen fått både ökad kunskap och en bredare insikt kring de båda frågorna. 
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    När det gäller min litteraturstudie har det tyvärr varit problematiskt att hitta relevant 
litteratur. Det har visat sig att samma författare återkommer i olika böcker och jag har upplevt 
att perspektiv och vinklingar på olika frågor tenderar att bli snäva. Det jag emellertid har 
funnit om tematisk undervisning visar att det finns både för- och nackdelar med att arbeta på 
ett sådant vis. Det finns många förtjänster men det tycks kräva mycket planering och en stor 
flexibilitet och arbetsinsats av läraren. Nilssons teorier i Tematisk undervisning är som han 
själv påpekar tjusiga på pappret men jag är nyfiken på hur den tematiska undervisningen 
verkligen ser ut och fungerar i verkligheten. Nilsson säger också att ett av problemen handlar 
om att det finns för liten erfarenhet av det tematiska arbetssättet. Jag tror att det håller på att 
förändras och att tematisk undervisning växer. 
    Själv känner jag mig frestad att i höst testa att arbeta tematiskt och då integrera 
svenskämnet med något annat ämne. Jag ser positivt på att försöka utveckla helheter och träna 
svenskämnets olika delar i meningsfulla sammanhang och inte bara tekniskt utan innehåll. De 
delarna tycker jag talar för en tematisk undervisning. Men som jag tidigare påpekat tar jag 
inte otvivelaktigt ställning för en tematisk undervisning. Det jag tror på och vill testa är att till 
viss del arbeta tematiskt. Inte jämt och inte med alla ämnen, men ibland och i vissa 
undervisningsmoment. Med risk för att låta typiskt svensk skulle mina åsikter kring tematisk 
undervisning kunna sammanfattas med lagom är bäst. Det jag emellertid funderar på är om 
jag som lärare kommer att klara av det här. Kommer det att finnas tid till att leta lämplig 
skönlitteratur och skapa eget arbetsmaterial, samtidigt som jag ska växa in i min yrkesroll. En 
god vän till mig sa en gång något klokt om att vara nyexaminerad lärare. Hon menade att det 
var tillräckligt utmanande att vara nyexaminerad och att utmaningar som alternativa 
undervisningsmetoder lät intressant men nog fick vänta tills vi fått lite yrkeserfarenhet. Jag 
tror att det ligger mycket i vad hon säger och jag tror också att en tematisk undervisning kan 
tjäna på att ha yrkeserfarenhet i bagaget.  
    Jag finner litteraturen kring invandrarelevers relation till skog och natur både intressant och 
viktig. Jag tror att vi människor har väldigt olika referensramar och det är något som jag 
tycker skolan ska tänka på och också nyttja till något positivt. Olika erfarenheter, 
föreställningar och upplevelser berikar och det måste vi visa våra barn idag. Det är viktigt att 
visa att alla människors erfarenheter är betydelsefulla även om de inte liknar ens egna.  
    Min empiriska del med elevundersökningen är den del av mitt arbete som vållat mig mest 
huvudbry. Syftet var att fråga vad en grupp elever med svenska som andraspråk skulle vilja 
arbeta med i ämnet skog och natur. Jag tycker att jag har fått svar på min fråga, men på något 
vis känner jag mig inte helt nöjd med undersökningsdelen. Jag har funderat fram och tillbaka 
på vad det är som gör att jag inte känner mig helt till freds, men jag måste erkänna att jag 
fortfarande inte riktigt kan ringa in problemet. Jag har tidigare nämnt att jag tycker att jag 
borde ha gjort en undersökning med fler elever och kanske är det just det som spökar. Jag har 
också funderat kring redovisningen av undersökningens resultat och diskussion. Jag har tagit 
bort, lagt till, ändrat och plockat, men det hela känns ännu inte helt bekvämt. Undersökningen  
var emellertid otroligt rolig att utföra och det är frustrerande att inte kunna sätta fingret på vad 
jag saknar då jag ju trots allt fått svar på det jag ville med undersökningen.  
    Den planering och det material som jag format är påverkad av både litteraturen jag läst och 
av elevundersökningen jag gjort. Det har varit svårt att begränsa omfånget och det känns som 
om det skulle kunna bli hur stort som helst. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att vidga 
arbetet med djurforskning och fler experiment, men någonstans måste gränsen dras och för 
mig det blev det i och med steg trettioåtta.  
    De förslag på arbetsområden som jag fick av eleverna tycker jag att jag till stor del har 
utnyttjat. Den tänkta undervisningen består av moment ute i naturen och inne i klassrummet. 
Planeringen innehåller delar som utforskande av skog och natur, experiment, arbete med 
årstiderna, utflykter, bilduppgifter, skrivning och även en del annat. Jag har som lärare lagt till 
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moment som jag hoppas kan vara både intressanta och roliga, även om de inte varit direkta 
förslag från elevgruppen som jag frågade. Det som min planerade undervisning helt saknar 
från elevförslagen är forskning om djur och tältning i skogen. Det finns egentligen ingen 
direkt anledning till varför just de delarna inte kom med utan de fick helt enkelt inget 
utrymme i just det här temat. Vissa förslag är något ändrade, men jag har ändå försökt att 
skapa moment som till stor del är sprugna ur elevernas idéer. Ändringen kan till exempel vara 
i form av nässlor istället för svamp och spel med Myror i brallan istället för Rävspelet.  
    Under arbetets gång har jag vid flertalet gånger konfronterat mig själv med frågor och 
tankar kring användbarheten av min planering och mitt material. Det här är naturligtvis endast 
ett förslag på hur en tematisk undervisning skulle kunna se ut då svenska och no integreras. 
Jag hoppas naturligtvis på att jag kommer att kunna nyttja det jag försökt skapa, men visst 
kommer många ändringar att göras. Jag tror att det mesta kommer an på de framtida eleverna, 
det är från dem jag ska utgå. Min förhoppning är dock att jag kommer att ha hjälp och nytta 
av mitt arbete.  
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