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1 INLEDNING

Under mycket lång tid har världens samlade kunskap i den akademiska sfären varit indelad i
discipliner, med mer eller mindre strikta gränser. Universiteten har sina fakulteter, sina
institutioner och sina ämnen för att organisera kunskap och få struktur på allt vi vet eller söker
svar på. Grundskolan har också en ämnesmässig uppdelning, med lärare som experter inom de
olika områdena. Men hur är det egentligen med vårt eget tänkande och vardagens problem?
Är inte mycket av de frågor vi funderar på, frågor som inte går att sortera in i skolans
traditionella ämnen? Är inte våra elevers vardag fylld av upptäckter som inte tillhör kemins,
biologins eller fysikens värld, utan alla dessa discipliner på en och samma gång? Jag tror att
det är så och jag tror att det är nyttigt att fundera på hur undervisning på ett alternativt sätt kan
organiseras.

Inom universitetsvärlden har man i många fall förändrat kurser och program genom att införa
PBL (problem baserat lärande), ett alternativ till den traditionella undervisningen som innebär
att man istället utgår från fall, eller problem. Dessutom finns, åtminstone på Universitet i
Linköping, en institution som heter ”tema”. På våra grundskolor förekommer också försök
med PBL, men ett annat alternativt arbetssätt som förekommer är det tematiska arbetssättet.

Jag har då och då under min utbildning funderat över hur man rent praktiskt går till väga när
man organiserar och genomför tematisk undervisning. För att lära mig mer om hur den
tematiska undervisningen kan fungera i grundskolan och för att över huvud taget få en djupare
kunskap om det tematiska arbetssättets bakgrund valde jag att fokusera på just detta i mitt
examensarbete. Jag har alltid trott på tematiska studier som ett viktigt alternativ. Kanske kan
man nå andra typer av elever med ett annorlunda angreppssätt, kanske når man andra typer av
mål, andra typer av kunskaper. För min framtida yrkesroll som lärare kände jag inför
examensarbetet att jag ville satsa på att undersöka något jag som framtida lärare kunde dra
nytta av. Att undersöka ett arbetslags arbete med tema var något jag redan vid starten kände
kunde ge mig mycket värdefull kunskap. Och nu, med facit i handen, känner jag mig mycket
nöjd. Jag har fått mycket nya tankar och många nya idéer av min undersökning. Hoppas att du
som läsare också kan känna likadant efter att du läst min rapport.

1.1 Syfte

Att undersöka hur ett arbetslag i grundskolan arbetar med tema och vilka funderingar lärarna
inom arbetslaget har kring arbetssättets genomförande och planering.

1.2 Problemformulering

Hur kan tematiskt arbete organiseras och genomföras?

Vilka är de avgörande skillnaderna mellan traditionell undervisning och tema?

Kan man hävda att skolans tema genomförs, helt eller delvis, enligt de tankar som de
grundläggande pedagogiska idéerna för detta arbetssätt medger?
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2 LITTERATURGENOMGÅNG

I min litteraturgenomgång har jag försökt att få en bakgrund till vad temastudier egentligen
innebär; på vilka grunder temaarbete egentligen vilar. Frågorna jag ställt mig är: varför skall
en skola arbeta med temastudier? Vad menas med temaarbete? och vad är det som man, rent
teoretiskt, kan uppnå med temaarbete som inte kan uppnås med den traditionella
undervisningen?

Alla arbetssätt i skolan har någon historia. Temaarbetets historia finns att hämta i den
progressivistiska traditionen, främst representerad av den amerikanske filosofen och
pedagogen John Dewey.(Arfwedson, Arfwedson, 1983) I min litteraturgenomgång kommer
jag främst att studera hans tankar. Även filosofen, psykologen och pedagogen Jean Piagets
tankar om konstruktivism är intressanta i det här sammanhanget och jag har försökt få en
överblick över vad hans idéer innebär för temaarbete.

2.1 Definitioner och begrepp

Som ni kommer att märka när ni så småningom kommer till resultatdelen så är det inte alltid
så enkelt att definiera tema och tematiskt arbetssätt. Tema är ett vanligt förekommande
begrepp både inom de pedagogiska kretsarna och i dagligt tal. Detta gäller även begreppen
arbetssätt och arbetsformer, samt begreppet traditionell undervisning.

2.1.1 Arbetssätt och arbetsformer

I Lgr 80 talas det om arbetssätt och arbetsformer. Med arbetssätt menar man i denna skrift
olika metoder använda för att nå ett speciellt mål. T.ex. ett undersökande arbetssätt, ett
elevaktivt arbetssätt, ett praktiskt eller teoretiskt arbetssätt. Arbetsformer är de former som
man väljer att arbeta med inom arbetssättet. Det kan bl.a. gälla gruppstorlekar, om arbetet
skall ske individuellt eller i par och hur tidsramarna skall se ut: många korta lektionspass eller
få långa.

Jag tänker använda begreppen i mitt arbete på samma sätt som de används i Lgr 80. Det kan
bli förvirrande längre fram i rapporten då några av svaren från intervjuerna presenteras. Det
förekommer att lärarna i intervjuerna använder begreppen på ett annat sätt än vad som nu
definierats men i möjligaste mån försöker jag då förklara vad som jag anser menas.

2.1.2 Tema och projekt

Begreppet tema är svårare att definiera än så. Själva ordet tema kommer från grekiskans
thema som betyder ”det uppställda” eller ”ämne att behandla”.
(Arfwedson, Arfwedson, 1992, s. 130) Enligt dessa författare har begreppet länge används
synonymt med begreppet projekt, utan att missförstånd uppstått. Ser man till grundbetydelsen
av ordet har tema mer en betydelse av innehållsart, medan projekt har en betydelse som är
mer målrelaterad och fokuserar på en slutprodukt. Så projekt skulle då innebära något som har
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ett givet mål - ett problem att lösa – och tema skulle vara en uppgift utan givet mål men med
ett betstämt innehåll.

Som pedagogisk term har begreppet projekt en tydligare historia. Det förekommer inom
progressivismen och betyder där en ny metod att organisera studierna. I motsats till den
traditionella ämnesuppdelade, organiseras undervisningen efter ett projekt. I slutet av
sextiotalet kopplades begreppet i Sverige samman med ett annat: problemorientering och kom
i detta sammanhang att definieras som en undervisningsmetod. En undervisningsmetod som
går ut på att eleverna undersöker och söker svar på ett problem som är nära förankrat i
vardagen. Utgångspunkten är ett problem som angrips ur olika perspektiv och olika
infallsvinklar, tvärs över de traditionella ämnena. En naturlig följd av undervisningsmetoden
blir ämnesintegration och lärarsamarbete. Ett tema kan också ha sin utgångspunkt i ett
problem men kan vara av mer beskrivande karaktär. ”Dock menar många, att ett tema utan ett
problemorienterat innehåll är pedagogiskt sett ointressant.”
(Arfwedson, Arfwedson, 1992, s. 131)

Enligt Jan Nilsson (1997) kan man hävda att det på skolorna finns två huvudtyper av teman.
Den första gruppen kallar han skolorienterade teman (t.ex. vikingatiden, djur, Afrika) och den
andra gruppen problem-/relationsorienterade teman (t.ex. rädsla, mobbning, barn-vuxna).
Båda två teman, men med olika utgångspunkter. Det första med utgångspunkt ifrån de
traditionella skolämnena och den andra med utgångspunkt ifrån elevernas tankevärld. Den
förra betydligt vanligare.

I Lgr 80 presenteras tema som ett fördjupningsarbete lärare och elever väljer att göra inom
ramen för huvudmoment tillhörande de obligatoriska ämnena.

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

Lgr 80, s. 35

Vidare skriver man här att de tematiska studierna kan välja att läsas ämnesövergripande. Men
i Lgr 80s  definition av tema är det alltså, vilket är värt att notera, inte nödvändigtvis ett
ämnesövergripande arbetssätt. Det elevaktiva arbetssättet och det för eleverna ökade ansvaret
betonas.

Ett temaarbete inom skolan är som jag ser det, med bakgrund av dessa författare, ett arbete
som utgår ifrån en problemformulerad eller beskrivande uppgift, som inte är intimt
sammankopplad med något traditionellt skolämnen, men som kan läsas inom ramen för ett
sådant ämne. Det behöver alltså inte vara en ämnesövergripande uppgift, men skall
utgångspunkten vara eleverna själva blir ämnesintegration och lärarsamarbete en naturlig
följd. Ser man till den historiska framväxten av termen projekt, som i hög grad har samma
innebörd som tema, ligger det i definitionen av denna undervisningsmetod (Kilpatricks
projektmetod) att projektet eller temat skall vara ett elevaktivt, undersökande arbetssätt, som
har sin utgångspunkt i en uppgift nära kopplad till samhället och, får man förmoda, också
barnens egen värld. Eleven skall stå i centrum och ur elevens tankar och funderingar skall
uppgiften formuleras och lärarna skall skapa en helhet och ett sammanhang kring uppgiften.
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2.1.3 Traditionell undervisning

Traditionell undervisning är ett vanligt förekommande begrepp både i intervjupersonernas
svar och i den vardagliga debatten. Jag presenterar här är en tolkning av vad
intervjupersonerna egentligen menar. Definitionen är alltså inget försök att tolka vad
människor i allmänhet menar när de använder sig av begreppet, utan skall ses som ett
förtydligande av de intervjuande lärarnas utsagor. När jag själv använder mig av samma
begrepp använder jag det i enlighet med den nedan presenterade definitionen.

Traditionell undervisning definieras som undervisning utifrån de traditionella disciplinerna,
i helklass, under väl avgränsade  lektionspass, där eleverna följer lärarens anvisningar och
lärarens planering. Ofta handlar det om att lyssna på/studera läraren eller lösa uppgifter
läraren konstruerat.

2.2 Dewey och progressivismen

Som jag redan nämnt har alla undervisningsmetoder sin bakgrund. Jag tror att det är värdefullt
att spåra den bakgrunden för att få förståelse för de bakomliggande idéerna och på så sätt få
kunskaper om hur man metodiskt kan - och kanske bör - arbeta.

Hur en undervisningsmetod tillslut kommer att se ut på en skola styrs av många oberoende
faktorer. (Arfwedsson, Arfwedsson, 1983)  Faktorer som har med sammanhanget och miljön
att göra t.ex. elevernas ålder och ämnets karaktär spelar in. Men en annan sådan faktor måste,
enligt mig, grunda sig på lärarens kunskapssyn, människosyn och samhällssyn.

Den uppfattning om kunskap en pedagog har  - kunskapens väsen, uppkomst, giltighet och hur man
tillägnar sig kunskap – präglar dennes planering, genomförande och utvärdering av utbildning.

Stensmo, C. 1994, s. 34

Vad är då Deweys och progressivismens syn på dessa frågor?

2.2.1 Människosyn och samhällssyn

John Deweys (1859 – 1952) syn på människan var, av allt att döma, positiv. Han såg
människan som en del i ett biologiskt och socialt sammanhang med ”nästintill obegränsade
utvecklingsmöjligheter”. Han ansåg att alla människor är unika, och att varje individ har
egenskaper som är unika och på så vis värdefulla för mänskligheten och samhället. (Hartman,
S, G. 1995, s. 154)

Enligt Stensmo(1994) framställer Dewey i sitt verk ”Human Nature and Conduct” en teori om
den ”lärande” människan. Teorin som kan indelas i fem punkter går ut på att människan lär
genom att interagera med sin fysiska och sociala omvärld.
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1. Den lärande är en levande – biologisk och social – organism vars drifter och impulser är
livsuppehållande.

2. Den lärande lever i en naturell och social miljö.
3. Den lärande är aktiv och i konstant interaktion med sin livsmiljö.
4. I interaktionen med livsmiljön uppstår problem då människan söker tillfredsställa sina

behov.
5. Lärandets kvintessens är att människan lär sig lösa problem. Lärandet resulterar i vanor,

som ständigt förändras genom samspel mellan människans impulser och hennes intellekt.

(Stensmo, C. 1994, s. 178.)

Deweys syn på samhället är i hög grad färgad av demokrati. Hans ideala samhällsform har sitt
ursprung i det agrara bondesamhälle han själv upplevt under sin uppväxt. Detta samhälle
kännetecknas av intressegemenskap, samförstånd och social medvetenhet. Alla individer har
möjlighet att påverka, och samhället präglas av gemensamma mål och samförstånd. En öppen
kommunikation och aktiv diskussion gör beslutsfattandet kollektivt. (ibid.)

Eftersom han i sin människosyn utgår ifrån att alla människor är unika och på så vis
betydelsefulla för samhället blir det, som jag ser det, en naturlig följd att se det ideala
samhället som ett samhälle där alla människor kan finna sin plats.

Hos Hartman (1995) kan man läsa om att progressivismens argument för integrering var
variation i skolarbetet. En variation som gynnar individens utveckling. Eftersom Dewey
använt samma argument för utveckling av det demokratiska samhället drog han slutsatsen att
skall man utveckla samhället, måste man börja med att utveckla skolväsendet.

”Utbildning måste sträva mot framtiden.” (progression = framsteg) ”Utbildning skall
producera en framtid snarare än reproducera det förgångna”. (Stensmo, C. 1994, s. 183)

Dewey argumenterar för både en administrativ och en ämnesmässig integrering. Han menar
att ett samordnat utbildningssystem är rationellt och ekonomiskt. För den ämnesmässiga
integreringen talar argumentet att elevernas världsbild inte är indelad i diskreta discipliner.
Ska skolan utgå ifrån eleven kan den strikta ämnesindelningen inte förbli strikt. Men han
betonar att skolan inte helt kan styras av barnens världsbild. Det är lärarens uppgift att ordna
mötet mellan eleverna och den kunskap som återfinns inom de olika ämnena. (Hartman, S, G.
1995)

2.2.2 Kunskapssyn

För Dewey är all kunskap personlig. Den skapas av individen själv och är i grunden ingenting
annat än en anpassning till nya situationer. (jämför med de fem stegen under lärande
människan) Kunskapen har inget värde i sig själv, utan blir värdefull endast om den visar sig
vara användbar eller nyttig. Med denna utgångspunkt blir, enligt Dewey, den värdefullaste
kunskapen, kunskapen att skaffa nya kunskaper. (Arfwedsson, Arfwedsson, 1983)

Kunskapen är hos progressivismen dessutom inte beständig och statisk, utan föränderlig och
utvecklas ständigt. En utbildning som enbart bygger på att förmedla de för tillfället givna
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sanningarna riskerar på sätt och vis att bli inaktuell så länge forskning fortskrider och ger oss
nya sanningar, vilket Dewey tror mycket starkt på att den kommer att göra. Praktisk kunskap
värderas lika högt som teoretisk. Ingen kunskap är mer värdefull än den andra. (Hartman, S,
G. 1995)

Hur tillägnar man sig då denna kunskap? Det välkända, av Dewey myntade, uttrycket
”learning by doing”, innebär att det är eleven själv som genom aktivitet skall tillägna sig
kunskap. Läraren blir handledare och vägleder eleverna, uppmärksammar deras intressen och
stimulerar dem till lösning av problem. Eleverna skall arbeta undersökande, laborativt och
problemlösande. Elevernas egna inre motivation styr innehållet. De är motiverade av fyra
behov eller intressen:

1. Ett socialt behov av gemenskap
2. En nyfikenhet att utforska
3. En lust att skapa och tillverka, och
4. Ett estetiskt intresse.

(Stensmo, C. 1994, s. 186.)

Problemen måste organiseras, så att de ingår i naturliga sammanhang och det är viktigt att
eleverna blir medvetna om hur det de arbetar med är relaterat till detta sammanhang. (ibid.)

Undervisning som lagts upp utifrån dessa tankar har mynnat ut i nya arbetssätt. Arbetssätt
som, enligt Hartman (1995), i dagens skola kallas ”temaorganiserade studier,
projektverksamhet, problembaserad inlärning eller något i den stilen.”.

Lärarna och boken är inte de enda undervisarna; händer, ögon, öron ja hela kroppen är kunskapskällor.
Läraren blir igångsättaren och boken istället där man kontrollerar. Ingen bok eller karta kan ersätta den
personliga erfarenheten de kan inte träda i stället för en verklig resa…
    ”Learning by doing” betyder naturligtvis inte att hantverk och liknande sysslor ska ersätta
läroboksstudier. Men det bidrar i allra högsta grad till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid
liv, om man låter eleverna arbeta praktiskt, så ofta man har en möjlighet till det.

Dewey, Framtidsskolor, s. 59f. Se Hartman, S, G. 1995, s. 162

2.2.3 Kritik mot progressivismen

Kritiken mot Dewey och progressivismen riktar sig, enligt Arfwedsson & Arfwedsson (1983),
framförallt mot resultaten av de experiment som lärare gjort i progessivistisk anda. En
överdriven tolkning av Deweys tankar ledde till att lärare överhuvudtaget inte vågade ingripa i
elevers intressen eller behov, som tilläts att styra helt fritt, vilket aldrig varit Deweys
intention. Experiment i amerikanska slumområden där man i progressivismens namn försökte
göra elever och deras familjer medvetna om samhällsproblem, och deras egna livssituationer,
för att få dem att handla, gjorde att progressivismen i USA blev ett nersmutsat ord förknippat
med ”vänstervriden” samhällskritik.

Men kritik har även framförts angående de höga krav som ställs på läraren i de
undervisningsmetoder som progressivismen företräder. Den frihet eleverna skall ges, enligt
Dewey, i sitt sökande efter lösningen på problem, skapar organisatoriska svårigheter i
skolvardagen. De individuella behov, förmågor och utvecklingsnivåer eleverna har måste



11

tillgodoses samtidigt som gruppen elever skall ledas så att en trygg gemenskap och social
samvaro växer fram. (Arfwedsson, Arfwedsson, 1983)

Kritik på ett tredje område framförs av Hartman (1995). Dewey utgår ifrån att en förändring
av utbildningsväsendet leder till en förändring av samhället. Harman påpekar att man måste
ifrågasätta hur pass beroende samhället verkligen är av utbildningsväsendet.

2.2.4 Sammanfattning Dewey och progressivismen

Tema kan, om man ser till Lgr 80s definition (2.1.2), vara ett arbete inom ramen för ett enskilt
ämne och behöver inte innebära ämnesintegration. Tittar man på bakgrunden till detta
arbetssätt och följer de resonemang som progressivismen för, är det omöjligt med ett tema
inom ramen för ett traditionellt ämne.

Utbildningen skall utgå från eleven, vara aktiv, låta eleven undersöka och söka svar på
frågeställningar och problem som eleven själv funderat på. Eleven är av naturen nyfiken på
sin omgivning.

Enligt Dewey är kunskap som inte är användbar ointressant. Kunskap byggs upp individuellt
när en individ löser problem som uppstår vid nya situationer. Eftersom kunskap inte är statisk,
utan ständigt förändras, blir det viktiga inte att i skolans undervisning förmedla vårt kulturarv
(enligt Dewey är dock detta mycket värdefullt), utan att eleverna ges möjlighet att tillägna sig
kunskaper om hur man får nya kunskaper, löser nya problem, möter nya situationer.

Alla människor är unika. Var och en har kunskaper och egenskaper som är värdefulla för
samhället och var och en måste få deltaga aktivt i den demokratiska intressegemenskap som
Dewey hävdar kännetecknar idealsamhället. Utbildning skall leda till att samhället förändras.
Genom att förändra utbildningsväsendet kan också samhället förändras.

2.3 Piagets teori

Även om Dewey varit mycket betydelsefull för framväxten av de svenska läroplanerna och
även om bakgrunden till många arbetsätt finns att hitta inom hans teori, är det givetvis inte så
enkelt. Arbetssätt, undervisningsmetoder, läroplaner, ja det mesta som gäller skolans praktik
och teori har komplexa bakgrunder.

Jean Piaget (1896 – 1980), filosof och psykolog, är mest känd för sina teorier om barns
utvecklingsstadier, men har även teorier om kunskap, hur vi lär och hur vi på bästa sätt
organiserar undervisning.

I studien av Piaget koncentrerar jag mig på kunskapssynen och teorierna om undervisningens
organisation.
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2.3.1 Utvecklingsteori

Piagets utvecklingsteori går i korthet ut på att alla barn genomgår fyra, i bestämd ordning på
varandra följande, utvecklingsstadier. Vissa skillnader finns från barn till barn, t.ex. vad gäller
tiden på varje stadium, men alla följer ett bestämt mönster. De fyra stadierna kallas: den
sensomotoriska perioden (0-2 år), den pre-operationella perioden (2-7 år), den konkret-
operationella perioden (7-11 år) och slutligen den formellt-operationella perioden (från 11 år).
(Imsen, G. 1988)

2.3.2 Kunskapssyn

Piaget ser kunskap som strukturer i människans medvetande som konstrueras
(konstruktivism) genom aktiv interaktion med omgivningen. Kunskapen är, som hos Dewey,
personlig och bygger på personliga erfarenheter. Den uppfattning vi människor har av
omvärlden är en konstruktion av vårt eget medvetande. Kunskap är inte enbart intryck från
sinnena. Det är inte heller resultatet av inre resonemang. ”Kunskap är ett mentalt redskap för
att förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft.”
(Stensmo, C. 1994, s. 33)

Piaget menar att det finns två typer av kunskap. En ”figurativ” och en ”operativ”. Den
figurativa kunskapen ingår inte i sammanhang, utan är löst hängande fragment som ofta lärs
utantill, exempelvis namn och årtal. Den operativa kunskapen är alltid knuten till ett
sammanhang och den tillgodogör man sig genom aktivitet. (ibid.)

Alla människor strävar efter en jämvikt mellan intryck och tanke. Människan är nyfiken av
naturen och har en strävan att försöka förstå omvärlden. Nyfikenheten leder oss in i
situationer som vi inte förstår. När en obalans uppstår, t.ex. p.g.a. att en ny upplevelse ställer
den gamla uppfattningen på ända, anpassar sig människan till det nya förhållandet genom en
process Piaget kallar ”adaption”. Adaptionen sker i två steg. Först sker ”assimilation” då ny
information infogas till gamla tankemönster, eller som Piaget kallar dem ”scheman”. Sedan
kommer en ”ackommodation” då befintliga scheman anpassas till den nya informationen.
(ibid.)

2.3.3 Undervisning

Synen på undervisning färgas naturligtvis av Piagets syn på kunskap och kanske framförallt
hans utvecklingsteori.

Piaget vill anpassa skolan till eleverna. Man måste utgå från barnets utvecklingsstadium. I den
konkret-operationella perioden måste undervisningen vara konkret o.s.v.. Eftersom kunskap
skapas genom en aktiv process (adaption) blir skolans viktigaste uppgift att skapa
förutsättningar för ett aktivt kunskapsinhämtande hos barnen. (Imsen, G. 1988)

Utbildning är en samhällsangelägenhet. Den bör innehålla sanningar som för nuvarande är
giltiga, men den bör inriktas på att förbereda eleverna för framtiden, öva barnen på att
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formulera och lösa problem. ”Utbildningens övergripande mål skall vara att skapa individer
som kan göra nya saker, inte bara upprepa vad tidigare generationer gjort”.
(Stensmo, C. 1994, s. 133)

”Piaget uppfann inte aktivitetspedagogiken. Men han har gett den ett betydelsefull
psykologiskt underlag.” (Imsen, G. 1988, s. 263)

2.3.4 Kritik mot Piaget

Kritiken mot Piaget riktas framförallt mot utvecklingsteorierna. Följer man teorierna är det
lätt att hamna i situationer då man förklarar undervisningens misslyckande med att eleven i
fråga är dåligt mogen. Kritikerna menar att rätt undervisning borde kunna forsera
utvecklingen, men Piaget är tveksam till det. (Imsen, G. 1988)

Ifrågasatt är även vad Piaget egentligen menar med aktivitet. Han verkar mena att fysisk,
motorisk aktivitet leder till adaption och talar inte mycket om social samverkan, inlärning
genom att lyssna eller observera. Kritikerna menar att vilken form aktiviteten har, har mindre
betydelse, det viktiga är vad som sker inne i individen. Att det där sker en aktiv
rekonstruktionsprocess. Aktiviteten skall endast leda till att en obalans inträder. Att anpassa
uppgifter till elevens nivå blir viktigt. (Ibid.)

2.4 Tema efter Deweys och Piagets tankar

Att man genom att organisera undervisningen i teman kan uppnå många av de saker både
Dewey och Piaget anser vara viktiga är alla som läst de ovanstående kapitlen förhoppningsvis
överens om. Men vad är det centrala budskapet dessa herrar ger oss och vad bör vi tänka på
när vi genomför ett tema?

2.4.1 Kunskapen skapas av individen själv i kontakt med nya situationer i nya
sammanhang.

Eleverna själva måste vara aktiva. Inte nödvändigtvis genom att arbeta praktiskt, men gärna
med så mycket praktiskt arbete som möjligt. Undervisningen måste läggas upp så att eleven
möter situationer som engagerar, och rubbar deras jämvikt.

Sammanhanget är viktigt. Hos Dewey är kunskap som inte är användbar ointressant, ett
sammanhang ger förståelse för användbarheten och hjälper eleven att organisera kunskapen.
Hos Piaget finns två typer av kunskap. Den operativa och den figurativa. Den operativa
kunskapen är alltid samanhangs anknuten.

Viktigt i undervisningen blir ett naturligt sammanhang, undersökande, praktiska arbetssätt och
individualisering.
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2.4.2 Den viktigaste kunskapen är kunskapen om hur man skaffar nya kunskaper

Både Dewey och Piaget har en stark framtidsfokusering. Eleverna måste rustas för framtiden.
För Dewey är bakgrunden till detta att eleverna skall förändra det framtida samhället, hos
Piaget handlar det mer om att framtiden innebär något nytt. De framtida människorna skall
inte göra det som de äldre generationerna gjort. Framtiden innebär nya utmaningar och nya
problem som den framtida människan då måste kunna hantera.

Skolans roll att förmedla kulturarvet är inte på något sätt oviktigt, men det får inte ta över.
Undervisningen måste utformas så att eleverna utvecklar redskap för att kunna leva och verka
i det framtida samhället.

Problemlösning, eget ansvar och fria arbetssätt måste få stor plats i undervisningen.

2.4.3 Att utgå från eleven

Människan är av naturen nyfiken. Hos Dewey är varje människa unik. Hon måste få möjlighet
att utveckla sina unika talanger och förmågor. Hos Piaget utvecklas barnet i stadier och
undervisningen måste ta hänsyn till var det individuella barnet befinner sig i utvecklingen.

Undervisningen måste bygga på medbestämmande, fokusering på elevernas motivation, och
individualisering (återigen).

3 METOD

Med den bakgrund till tema jag fått i och med studien av Dewey och Piaget började jag nu
arbeta med min undersökning. Detta är kapitlet som förklarar hur jag gått till väga och på
vilket sätt jag angripit problemen.

I mitt examensarbete har jag valt att använda fallstudier som forskningsmetod. Metoden har
lett till att jag kunnat inrikta mig på ett begränsat fall och studera det fallet djupare, i stället för
att göra en ytligare men bredare undersökning. Fallstudien tillämpas ofta i just sådana
situationer: då man vill studera en specifik företeelse på ett grundligt sätt. Inom en fallstudie
kan man göra både kvantitativa och kvalitativa undersökningar, men jag har begränsat mig
genom att göra en kvalitativ undersökning, genom intervjuer.

3.1 Fallstudien som forskningsmetod

Det som skiljer fallstudier från andra typer av undersökningar är framförallt att man i en
fallstudie kan identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen. Detta
avgränsade fall väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av
hypotes. Intressant är också att urvalet inom en fallstudie oftast inte sker slumpmässigt och
p.g.a. detta kan resultatet vara svårt att generalisera. (Merriam, Sharan, B. 1994)
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Fallstudierna har inte, som många andra undersökningsmetoder, några speciella metoder för
insamlandet av information, eller för analys av densamma. Alla metoder kan användas vid
insamling av information. Vanligtvis sker dock insamlandet med hjälp av intervjuer,
observationer eller genom studerande av dokument. Olika metoder kan användas inom samma
undersökning, något som ibland kallas triangulering.(ibid.)

I (Patel, R. & Davidson, B. 1994) kan man läsa att man i fallstudier utgår ifrån ett
helhetsperspektiv. Det gäller att få en så heltäckande information som möjligt. Hur
generaliserbart resultatet är, är beroende av hur fallet ser ut.

Det som kännetecknar kvalitativt inriktade fallstudier har Merriam (1994) beskrivit med hjälp
av fyra termer. En fallstudie kan beskrivas som: partikularisk, deskriptiv, heuristisk och
induktiv.

Med partikularisk menas att fallstudien inriktas på en viss företeelse. Fallet är viktigt, det
skall beskriva något som är viktigt för företeelsen i fråga.

Det deskriptiva av en fallstudie består i att den är en omfattande beskrivning av det studerade.
I en fallstudie skall man studera så många variabler, av fenomenet i fråga, som möjligt. Ofta
är presentationen av rapporten inte en presentation av sifferdata, utan mer en litterär
beskrivning där ord och bild får förklara vad resultatet blivit.

Heuristisk betyder att fallstudien kan ge ökade kunskaper och ökad förståelse till den som
läser rapporten av studien.

Det induktiva draget hos fallstudien innebär att de resonemang och de generaliseringar som
görs av en fallstudie görs utifrån den information som man får under studiens gång. Ofta
grundas studien inte utifrån annat än arbetshypoteser. Man har alltså inga hypoteser som man
i egentlig mening söker svar på, utan svaren kommer ur resultatet självt och det behöver då
inte handla om svar på frågor som man i den inledande fasen ställt.

3.1.1 Fallstudiens för- och nackdelar

Innan man bestämmer sig för att använda en viss forskningsmetodik måste man överväga om
just denna metod lämpar sig bra för att få svar på de problem man vill undersöka. Fallstudien
har givetvis som alla andra forskningsmetoder sina för- respektive nackdelar.

Fallstudiens styrka är, enligt Merriam (1994), att den förmår att ge en heltäckande och
dynamisk beskrivning av ett fenomen. Man kan studera komplexa sociala strukturer och få en
god insikt, förståelse för den företeelse som undersöks. Denna djupa förståelse för ett specifikt
problem kan ge upplysningar till rapportens läsare och vidga dennes kunskap.

Fallstudien har visat sig passa särskilt bra när det gäller att undersöka och granska
pedagogiska processer, problem och program. Dessa kan undersökas, beskrivas, förstås och
på så vis kanske förbättra praktiken, genom fallstudier. (Merriam, Sharan, B. 1994)
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Nu behöver en fallstudie inte ge en sådan förståelse. Säg att forskaren inte har tid eller råd att
göra en fullständig undersökning eller att undersökningen blir så omfattande att den blir svår
att ta till sig för de som skulle kunna dra nytta utav den. (ibid.)

En annan fara är att läsaren av rapporten drar felaktiga slutsatser. Fallstudien är en studie av
en strikt begränsad del, men läsaren kanske drar mer generella slutsatser utifrån resultatet.
Dessutom finns risken att fallstudiens resultat påverkas av forskarens egna värderingar och
förutfattade meningar. Ur det gedigna material forskaren ofta arbetar med vid fallstudier kan
man i stort sett dra vilka slutsatser som helst. Mycket av resultatets giltighet hänger på hur
etisk forskaren själv är när han/hon tolkar sitt material. (ibid.)

3.1.2 Varför fallstudier?

När jag bestämde mig för att använda mig av fallstudier i mitt examensarbete var det främst
två frågor som jag ställde mig:

• Vilken forskningsmetod ger mig bäst svar på mina problemformuleringar?
• På vilket sätt ska jag arbeta för att på denna begränsade tid få ut något vettigt resultat?

Fallstudier på en skola, som jag känner väl till efter min praktik där, ger mig möjligheter att
som forskare bättre bedöma trovärdigheten i de intervjuades svar. Det förbättrar mina chanser
att lätt komma i kontakt med berörda personer villiga att ställa upp på intervjuer. Det ger
bättre förutsättningar vad det gäller att få en helhetsbild över vad som kan hända t.ex. med
lärarrollen vid övergång från ett arbetssätt till ett annat.

3.2 Utförande

När jag så hade bestämt mig för ett tillvägagångssätt var det bara att sätta igång med
undersökningen. Jag hade nu bestämt mig för en fallstudie på en skola och inom ett arbetslag
på den skolan. För att ytterligare begränsa studien och för att inte få ett för omfattande
material inför tolknings- och analysarbetet bestämde jag mig för att satsa på ett
lärarperspektiv.

3.2.1 Skolan och lärarna

Skolan där fallstudien gjordes är en fyrparallellig skola för årskurs 7 till 9 belägen i ett mindre
samhälle. I direkt anknytning till skolan finns en fotbollsplan och ett stort skogsområde med
motionsspår. Skolans upptagningsområde är stort och många av skolans elever reser dagligen
med buss för att ta sig till och från skolan.

För cirka tre år sedan genomfördes en stor omorganisation på skolan. Man skapade t.ex. nya
typer av arbetslag och började införa alternativa arbetssätt. Exempel på nya arbetssätt som då
infördes är de läsperioder av tematisk undervisning jag intresserat mig för.

Totalt finns det nu omkring trettio lärare på skolan, uppdelade på tre horisontella arbetslag.( I
horisontella arbetslag arbetar man inom arbetslaget med en och samma årskurs.) Arbetslagen



17

leds av en arbetsenhetsledare. De tre arbetslagen på skolan jobbar självständigt. Planering och
organisering av undervisningen sköts oftast inom arbetslaget. Skolan har omorganiserats för
att passa arbetslagsarbetet, och är uppdelad i tre regioner. Det mesta av arbetslagets
undervisning och planering sköts i dessa regioner. Undantag beror framförallt på undervisning
som kräver viss typ av lektionssal, t.ex. gymnastik, bild, no. Centalt beläget i skolan finns en
datasal och ett bibliotek. De utnyttjas gemensamt av de tre arbetslagen.

3.2.2 Urvalet av intervjuade lärare

Jag valde att studera det arbetslag som jag arbetat inom under min praktik. Lärarna där hade
jag lärt känna bäst vilket innebar att jag där hade bäst förutsättningar för att kunna göra ett bra
urval av intervjupersoner. Dessutom hade det arbetslaget nu hand om årskurs nio och var i
och med det, det enda arbetslag på skolan som provat på temaperioder i sjuan, åttan och nian
med samma elever.

I arbetslaget är nio lärare och en assistent, engagerade. Tre av lärarna undervisar i matematik
och no, tre är språklärare, en håller i so ämnena, en i gymnastiken och en jobbar dels som
speciallärare men har också språk och bild som sina ämnen. Några av språklärarna har delar
av sina tjänster förlagda till andra skolor.

Till att börja med bestämde jag mig för att intervjua fem lärare. Fem intervjuer ansåg jag
skulle täcka in arbetslagets uppfattningar på ett tillfredsställande sätt och skulle också ge mig
en rimlig arbetsbelastning. Men för att få en bra täckning av uppfattningar måste ett bra urval
göras så att så många olika åsikter som möjligt blir representerade. När jag gjorde mitt icke-
slumpmässiga urval av vilka lärare som jag ville intervjua, utgick jag ifrån i huvudsak tre
variabler. Och försökte sprida intervjupersonerna på ett så bra sätt som möjligt utifrån dessa.
Studera tabell 3.1. Jag tog även hänsyn till vilka lärare jag, efter min praktikperiod, bedömt
som positiva respektive negativa till det tematiska arbetssättet och dess genomförande på
skolan.

Ämnen År på skolan Kön
A Språk 3,5 Kvinna
B Ma./No. 19 Kvinna
C Ma./No. 27 Man
D So. 19 Man
E Spec./Bild/Sv. 3,5 Kvinna

Tabell 3.1 Urval av intervjupersoner

Ursprungligen hade jag också för avsikt att granska skolans arbetsplan, kommunens skolplan
och utvärderingar som gjorts av eleverna rörande det senaste temat, men när jag insåg vilket
omfattande material de fem intervjuerna innebar så övergav jag de intentionerna. Se bilaga 1.

3.2.3 Innan intervjuerna

Innan jag konfronterades med de lärare jag nu valt ut för min intervju gjorde jag en
pilotintervju för att utvärdera mina intervjufrågor. (Hartman, S, G. 1993) Jag använde
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mig då av en annan lärarpraktikant som haft praktik på den aktuella skolan. Jag lämnar med
frågorna under pilotintervjun som bilaga.(nr. 4) Efter analys av frågorna och deras
formulering under pilotintervjun förändrade jag några av dem, som du själv kan se.

När jag slutligen sammanställt ett antal intervjufrågor jag trodde kunde ge mig de svar jag
ville ha, tog jag kontakt med lärarna på skolan. Detta skedde genom att jag ringde till
arbetsenhetsledaren i arbetslaget och resonerade om möjligheterna att få genomföra intervjuer
och lämpliga tider för sådana. Efter samtalet faxades ett brev till skolan som presenterade
mina syften, och som arbetsenhetsledaren fick i uppgift att sprida till lärarna. Brevet finns
som bilaga 1. Några dagar senare tog jag kontakt med de berörda lärarna per telefon för att
bestämma tider. Vid dessa telefonsamtal informerade jag om syftet och tanken bakom
intervjuerna och p.g.a. att brevet inte lästs av alla dessa lärare blev den informationen i vissa
fall mer omfattande än vad jag tänkt mig. Den här kontakten togs i början av vecka 17 och då
bestämdes att tre personer skulle intervjuas på måndagen i vecka 18 och två på torsdagen i
samma vecka.

3.2.4 Intervjuernas utförande

De fem intervjuer jag genomfört har alla varit av typen delvis strukturerad. (Merriam, Sharan,
B. 1994) För min del har det inneburit att intervjufrågorna varit bestämda innan intervjun,
men ordningsföljden har kunnat varieras. Följdfrågor har i vissa fall kompletterat de planerade
frågorna.

Alla intervjuer spelades in på band. Den kortaste tog cirka 35 minuter i anspråk och den
längsta cirka 50 minuter.

På skolan utnyttjades de lokaler som låg avskilt. Avsikten var att intervjun skulle kunna
fortlöpa utan att vi blev störda. Oturligt nog stördes intervjuerna ändå vid ett par tillfällen av
andra lärare som undersökte om lokalerna var lediga, men dessa incidenter ledde aldrig till
stora avbrott.

Innan själva intervjuerna kom igång informerade jag ytterligare en gång om syftet med
intervjun och hur undersökningen skulle gå till. (Patel, R. & Davidson, B. 1994. Sid. 63) Som
egen minneslapp över vad jag skulle informera om utnyttjade jag den skrift som du hittar som
bilaga 2.

Intervjuerna avslutades alltid med ett kort resonemang kring intervjufrågorna. Detta skedde
med bandspelaren avstängd.

3.2.5 Analys och bearbetning av intervjuerna

För det första vill jag påpeka att en viss analys och bearbetning skett redan under intervjuerna.
Enligt Merriam (1994) måste en sådan analys till för att inte informationen i slutfasen skall
vara oklar eller bara utgöra en upprepning av saker man redan vet.
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Hos mig ledde denna analys till att jag i de tre sista intervjuerna försökte tona ner betydelsen
av frågorna 3,4,6-8,14 och 15.(bilaga 3) Alla dessa frågor handlar om hur skolan arbetar
konkret och de flesta svar var mycket lika. En sådan nedtoning kunde  t.ex. innebära att fråga
tre (Kan du berätta lite om skolans organisation? Arbetslag…) istället formulerades: Kan du
kortfattat beskriva skolans organisation?

När intervjuerna var klara bearbetade jag den totalt cirka tre och en halv timma inspelade
informationen. Jag lyssnade och skrev ner de två första intervjuerna i sin helhet. Den första
intervjun är fullständigt nerskriven, ord för ord. Den andra fullständigt, sånär som på fråga 19
och frågorna 22-24, som jag anser är upprepningar av vad personen redan sagt.

De tre återstående intervjuerna lyssnade jag igenom noggrant. Under tiden jag lyssnade gjorde
jag anteckningar och läste i de två redan utskrivna intervjuerna. De tre intervjuerna lyssnades
igenom tre gånger var och vid varje tillfälle noterades det som jag betecknade som ny
information, sådant som de två första intervjuerna inte redan berört. De delar av intervjuerna
som behandlade denna nya information skrev jag sedan ner ord för ord. Denna bearbetning
ledde till totalt 27 sidor nedskrivet material.

Det nedskrivna materialet lästes igenom grundligt och utifrån detta material utarbetade jag
sedan svarskategorier. Alla utsagor som gav ett liknande svar på samma frågeställning
placerades in i samma svarskategori. Om någon eller några lärare svarade på ett sätt som inte
kunde placeras i en redan skapad kategori gav det svaret upphov till en helt ny kategori.
Materialet bearbetades och lästes igenom tills inga nya kategorier kunde skapas och alla
utsagor placerats in i en kategori. (Merriam, Sharan, B. 1994)

4 RESULTAT

Under denna rubrik har jag sammanställt resultatet av mina fem intervjuer. Kapitlet inleds
med ett sammandrag som kort beskriver de tre temaperioderna som det intervjuade arbetslaget
genomfört. Den delen av detta kapitel skall fungera som bakgrund till läsaren av denna
rapport och jag rekommenderar dig att läsa denna del. Jag tror att den ger värdefull
information om hur man på skolan arbetat med tema.

Resten av kapitlet innehåller en presentation av det omfattande material de fem intervjuerna
gett mig. För att få en överblick över vad intervjuerna givit för resultat studera tabell 4.1 som
är en översikt över de svarskategorier jag indelat intervjupersonernas utsagor i. Läs också
gärna intervjufrågorna innan du går igenom resultatet. De finns som bilaga. För dig som vill
få en snabb uppfattning om resultatet rekommenderas att, när du kommit till kapitel 4.2, börja
med att studera de korta sammanfattningar som återfinns i slutet av varje delkapitel.
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Genomförande och
organisering av tema

Avgörande skillnader
mellan traditionell
undervisning och tema

Varför genomförs tema
i skolan?

Problem kring utförande
och planering

Lärarrollen Valet av temarubrik

    K1 Lång tid, inaktiva
          Elever

    K1 Yrkesansvaret     K1 Kursmoment

    K2 Lämplig styrning?     K2 Handledarrollen     K2 Elevidéer
    K3 Ämnesinnehåll     K3 Ämneskunskaper,

          Utbildning
    K3 Arbetslagets idéer

    K4 Kontroll av elever     K4 Arbetsbelastningen
    K5 Yttre faktorer     K5 Planering

Hur bör tema genomföras? Kunskaper i och med tema Skolans ansvar
    K1 Intressera eleverna     K1 Basfärdigheter     K1 Väcka tankar
    K2 Noggranna
          Förberedelser,
          Noggrann information

    K2 Samarbete, social
           Kompetens

    K2 Läroplan, styrdokument

    K3 Gruppering av elever     K3 Sammanhang     K3 Ämnesuppdelning
    K4 Utifrån frågeställning     K4 Självständighet, ansvar

    K5 Framtida intressen

Elevernas arbete Den egna skolan
    K1 Eget ansvar     K1 Influenser
    K2 Variation     K2 Förändringsvilja
    K3 Inflytande
    K4 Intresse
    K5 Individualisering

Definition av tema
    K1 Ämnesintegrering
    K2 Arbetsområde
    K3 Arbetssätt

K = kategori
Tabell 4.1 Översikt över svarskategorier

4.1 Sammandrag av de tre temaperioderna

Sedan skolans organisation förändrades för cirka tre år sedan har de tre arbetslag som då
bildades planerat teman som genomförts koncentrerat en gång per läsår. Arbetslaget för
årskurs nio har provat tre olika modeller för deras tematiska arbete. De modeller som man
tagit fram har byggt på erfarenheten från tidigare modeller och förändringar sker
kontinuerligt.
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I detta kapitel ger jag en kort beskrivning av de tre teman som genomförts inom arbetslaget.
Beskrivningen bygger på de svar jag fick under intervjuerna och är en sammanställning av
dessa svar. Syftet med beskrivningen är att ge dig som läsare en bakgrund till hur arbetslaget
arbetat med tema. En bakgrund som kan ge mer substans till de reflexioner som presenteras
under de senare kapitlen i denna resultatredovisning.

Jag har valt att kategorisera dessa tre teman med hjälp av två faktorer; tiden eleverna hade till
förfogande och hur styrt deras arbete var. Lång tid innebar att eleverna gavs möjlighet att
genomföra tidskrävande aktiviteter, så som t.ex. studiebesök och medförde i det här fallet ett
tema på tre veckor. Vid kort tid gavs dessa möjligheter i mycket begränsad utsträckning. Då
rörde det sig om ett tema på cirka en vecka. Under något tema ordnade skolan många
obligatoriska moment t.ex. i form av inbjudna föreläsare. En sådan uppläggning gav eleverna
mindre tid till individuellt arbete. Ett upplägg som innebär i storleksordningen en fast tid per
dag eller mer betecknas här som styrt. Motsatsen kallar jag fritt.

4.1.1 Fritt under lång tid

Arbetslagets första tema döptes till ”skogen”. Det genomfördes under tre veckor i sjuan och
var arbetslagets första gemensamt planerade tema.

Temat inleddes med en ”tipspromenad” i skogen intill skolan. En promenad som var en form
av inspirationsrunda för eleverna. På olika stationer i skogen var arbetslagets lärare
utplacerade. Dessa stationer gav tips och inspirerande idéer till eleverna. Eleverna valde ett
område de blivit intresserade av på rundan och den lärare som ansvarat för denna station blev
också ansvarig för den aktuella grupp elever som valt området.

Utifrån det valda området arbetade eleverna sedan självständigt i stort sett under tre veckor.
Basämnena var insprängda i schemat framförallt under den första veckan, men eleverna hade
mycket tid till sitt valda intresseområde och det fanns utrymme för större projekt.

Temat avslutades med en redovisningskväll där eleverna redovisade sina arbeten för
föräldrarna.

4.1.2 Styrt under kort tid

Nästa tema, ”Ung i dag”, genomfördes i årskurs åtta.

Som inledning på detta tema gjorde lärarna en show för eleverna i skolans samlingssal. Här
visade lärarna bilder på sig själva som ungdomar, visade danser från ungdomstiden, spelade
musik från den epoken o.s.v. På samma sätt som under skogen valde sedan eleverna område
efter intresse.

Under den vecka som temat varade fanns det många obligatoriska moment. Föreläsare utifrån
var inbjudna till skolan och föreläsningarna kunde handla om droger, HIV och annat aktuellt
för människor och ungdomar i dagens Sverige.
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4.1.3 Fritt under kort tid

Det tredje temat ”1900 -  talet” genomfördes under en vecka på vårterminen nionde året.

Det inleddes under veckan innan temaveckan genom några lektioner under det normala
schemat färgade av en 1900 tals rubrik. Gruppindelning ordnades genom lottdragning. Varje
elev drog en lott och blev på det sättet tilldelad ett decennium t.ex. 60 talet. Cirka tio elever
hamnade i varje decennium och vilken lärare som handledde dem avgjordes också med
slumpens hjälp. Inom varje decennium valdes ämnen fritt av eleverna. Gruppens uppgift var
att beskriva ”sitt” decennium ur fyra olika inriktningar: vetenskaplig, kulturell, social och
historisk.

Eleverna arbetade fritt under en veckas tid. Grupperna handleddes av en lärare som träffade
sina elever vid två eller tre fasta tidpunkter under dagen.

Redovisningen skedde fredagen samma vecka. Hela dagen togs till en muntlig presentation av
samtliga elever inför samtliga elever (nionde året, cirka hundra elever).

4.2 Genomförande och organisering av tema

Detta är den första delen av tre som presenterar resultatet av min intervju. Under denna rubrik
finns de utsagor som lärarna gett angående problem vid utförandet, sammanställda. Här hittar
du också lärarnas förslag på hur ett tema bör genomföras.

4.2.1 Problem kring utförandet och planeringen

Under de tre ovan nämnda temaperioderna har man inom arbetslaget stött på problem och
svårigheter. Under den här rubriken har jag sammanställt de funderingar och uppfattningar
lärarna har kring detta. Svaren har delats upp i fem kategorier. Varje kategori skall spegla ett
område som inneburit svårigheter. För en överblick över svarskategorierna studera tabellen i
slutet av kapitlet.

Kategori 1: Lång tid, inaktiva elever

”…även de duktiga började tycka att det blev lite för mycket tid till det här och längtade tillbaka till
vanliga lärarledda lektioner eller lektionspass”

Något som alla intervjupersoner var överens om var att den tre veckor långa perioden på tema
”skogen” var för lång. Framförallt kom svar som innehöll detta på fråga 12. (bilaga 3). Den
långa tiden anses bl.a. framkallat det fenomen som frågan tog upp. De lärare som jag
intervjuat ansåg bl.a. att den långa period av fritt arbete man satsade på i detta tema gjorde att
eleverna efter ett tag kände sig klara med uppgiften och hade inte vilja eller lust att gå vidare
med andra fördjupningsuppgifter eller fördjupa sig ytterligare i den de arbetat med från
början. Den generella slutsats lärarna drog var att med mycket tid till förfogande blev arbetet
ineffektivt, vilket ledde till att ”en hel del elever vissa stunder gick på låg fart”.



23

Kategori 2: Lämplig styrning?

”Vi hade väldiga problem med hur vi skulle formulera uppgiften och hur instruktionen skulle vara till
eleverna. Vad själva uppgiften skulle vara alltså.”

Vilken typ av upplägg på temat ska man satsa på? Mycket fri tid för eleverna eller ett mer
styrt och schemabundet tema? Detta är frågor man diskuterat på skolan. Hur formuleras
uppgiften till eleverna?

Kategori 3: Ämnesinnehåll

”…Det känns liksom att man bevakar sitt ämne, eller sina ämnen, lite grann också.”

”Alla ämnen kanske inte passar in så jag vet inte om, det är ju det där att man ska köra hela arbetslaget.
Då måste alla ämnen in.”

Vid diskussioner i arbetslaget om förslag på olika teman bevakar de olika ämneslärarna sina
ämnen, ansåg några lärare. Ibland har det varit svårt att få en temarubrik som rymmer alla de
olika ämnen som kursplanen innehåller. Framförallt språken har varit svåra att på ett naturligt
sätt infoga i en temarubrik.

Kategori 4: Kontroll av elever

”Det är klart att det alltid är några som flyter och sådär, men man vet ju vilka det är så dom får man ju ha
lite extra koll på sådär, tror jag.”

Vid temaperioderna på skolan arbetar eleverna individuellt och relativt fritt och läraren
bestämmer inte exakt vad var och en skall göra. Några av lärarna uttrycker oro för att elever
som är svaga kommer i kläm och kan passa på att göra minimala ansträngningar. Eleverna
övervakas inte ständigt av lärarna och de får själva i högre grad ansvara för att uppgiften blir
löst. En del elever är kanske inte mogna för det ökade ansvaret och ser sin chans att med
minsta minimala arbetsinsats klara godkänt.

Kategori 5: Yttre faktorer

”Och då är det väldigt många på en gång som skall dra nytta av bibliotek och institutioner, så det kan vara
svårt för en del att hitta.”

”Man önskar ju kanske att vi bodde, i det här fallet, så att vi hade lite lättare att ta oss härifrån, för det
finns ju studiebesök och grejer man skulle kunna göra enklare.”

Förutsättningar för att elever själva skall kunna inhämta information är god tillgång på
böcker, möjligheter till studiebesök o.s.v. Bekymmer med att litteratur tar slut, svårigheter att
ta fram mer lättläst litteratur till lässvaga och kommunikationsproblem i och med studiebesök
är något som skolan har fått leva med. Yttre faktorer som i vissa fall begränsar arbetet.
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Sammanfattning av problemen kring utförande  och planering

De ovan presenterade kategorierna täcker in alla uttalanden i intervjuerna som handlar om de
problem skolan stött på under sina tre temaperioder. Den stora svårigheten har varit att få en
väl avvägd tidsperiod. För lång tid har på skolan lett till många inaktiva elever som tappat
sugen och som inte haft inspiration nog att fortsätta fördjupa sig i det valda ämnet.

Andra svårigheter intervjupersonerna menar att man haft är: hur skall uppgiften till eleverna
formuleras och hur skall deras arbete styras, hur får man in alla de traditionella ämnena inom
en och samma temarubrik, och hur skall man lösa brist på litteratur och svårigheter att få fram
information.

Några lärare menar att den minskade kontrollen från lärarens sida leder till att elever inte får
så mycket gjort och att svaga elever kommer i kläm.

4.2.2 Hur bör tema genomföras?

Under rubriken har jag sammanställt de svar som behandlar de intervjuades synpunkter och
förslag på hur tema bör genomföras. Förslag, tips och råd från lärare som arbetat med tema
under en treårsperiod och som delar med sig av sina erfarenheter. De flesta svaren handlar om
vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med ett tema, men ett och annat innehåller nya
idéer om annorlunda upplägg av de tematiska studierna.

Kategori 1: Intressera eleverna

”…ja, att det är intressant för eleverna förstås, att det är något angeläget. Att det inte bara är intressant,
utan att det ändå är något som skall in, som de ska ha med sig i livet.”

Få svar handlar om att intressera eleverna. Här ger en lärare sina synpunkter på hur hon tycker
tema skall organiseras på skolan. Att välja något som intresserar eleverna och få med sig dem
är viktigt enligt läraren.

Kategori 2: Noggranna förberedelser, noggrann information

”…att man känner för det här temat allihop, så att ingen känner sig påtvingad eller åsidosatt, att man
verkligen snackat igenom det ordentligt, och gemensamt planerat.”

”Jag tror att man måste vara lite påläst om det ska bli bra.”

Förberedelsen är mycket viktig hävdar de intervjuade lärarna. Både individuellt och
tillsammans med de andra lärarna måste temat planeras och förberedas. En annan viktig sak
som poängteras av fler lärare är vad som belyses i det övre citatet: att alla inblandade tror på
och känner för temat.
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Lärarna pratar också om vikten av att gentemot eleverna informera tydligt om målen, kraven
och de begränsningar som finns inom temaperioden och att hänsyn tas till de yttre
förutsättningarna: lokaler, böcker o.s.v.

Kategori 3: Gruppering av elever

”Och ska man, något av målen vi har är att man ska kunna jobba med vem som helst, så ska man styra
upp grupperna. Jag tror att man har en fördel där.”

På skolan har man provat olika modeller för bildandet av elevgrupper under en temaperiod.
Eleverna har ibland delats in i grupper efter det val av ämne de gjort: de som valt samma
inriktning hamnar i samma grupp. Faran med det är, enligt en lärare, att eleverna inte väljer
utifrån intresse utan utifrån vad kompisen valt.

Kategori 4: Utifrån frågeställning

”Min dröm är ju ett där man ställer en hypotetisk fråga…’hur skulle du’, jag vet inte hur långt man kan
gå, ’lösa konflikten i Kosovo om du var Kofi Annan?’.”

Den här läraren ger ett annat svar än de andra på mina frågor. Här får jag ett tips på ett annat
sätt att organisera tema arbetet: att utgå ifrån en hypotetisk fråga. Eleverna löser en konkret,
men avancerad uppgift och söker fakta för att kunna lösa uppgiften på ett tillfredsställande
sätt.

Sammanfattning: Hur bör tema genomföras?

Det viktigaste som lärarna under den här rubriken ger svar på är förberedelsens betydelse. För
att ett tema skall lyckas krävs enligt dessa lärare noggrann planering och förberedelse. De
hävdar att temat skall vara förankrat hos alla lärare. De praktiska förutsättningarna måste vara
noggrant genomtänkta och tydlig information till eleverna rekommenderas.

Övriga rekommendationer är att tänka på att intressera eleverna och att lärarna ordnar
elevgrupper. Att lägga upp temat utifrån en frågeställning är ett förslag från en lärare.

4.3 Avgörande skillnader mellan traditionell undervisning och tema

Här har jag samlat de utsagor jag tycker speglar lärarnas uppfattningar om vad de avgörande
skillnaderna är mellan tema och traditionell undervisning. Kapitlet är indelat i fyra spår. De
tre första handlar om jämförelser mellan lärarnas syn på skolans arbete med tema och skolans
traditionella undervisning. Det fjärde, och sista, är en sammanställning av vad de intervjuade
ger för definition på begreppet tema.
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4.3.1 Lärarrollen

Vad anser lärarna om det tematiska arbetssättets påverkan på lärarrollen? Har deras arbete
förändrats? Vad gör en lärare under en temaperiod? Frågor som dessa ville jag ha svar på och
lärarna försökte besvara dem. Här är svaren sammanställda med hjälp av fem kategorier.

Kategori 1: Yrkesansvaret

”Jag tror att man fortfarande känner att man inte gör sitt jobb om man inte står och har en
’katederlektion’”

”Som lärare tror jag ofta man känner visst ansvar att hinna vissa moment”

Att inte hinna med kursen, att inte hinna gå igenom moment som finns med i kursplanen är
enligt de intervjuade något de flesta lärare har en rädsla för. Har en lärare hållit i en
förmedlande lektion, där läraren är aktiv på ett annat sätt och eleverna mer passiva, känns det
bättre för läraren. Då har man gjort sitt jobb och berört ämnen som skall beröras. Dessa tankar
och dessa känslor finns, menar de här lärarna, framförallt kanske hos äldre lärare som i och
med nya arbetssätt får vara med om att yrkesrollen förändras. De intervjuade lärarna tror att
när den gamla skolmodellen med stillasittande, tysta barn som alla gör samma sak under i
stort sett samma tidsperiod byts ut mot ett rörligare, individuellare, stökigare klassrum
överreagerar många, som vant sig vid det tidigare mönstret, och anser då att det nya är
ineffektivt, rörigt och förspilld tid.

Kategori 2: Handledarrollen

”Ja, kan man säga handledare? En person som höll i trådarna och såg till att dom liksom kom vidare hela
tiden.”

De flesta lärarna håller med den ovanstående personen om att lärarrollen under ett tematiskt
arbetssätt mer liknar en handledarroll. Läraren väljer inte innehåll och inriktning på elevens
arbete utan hjälper honom/henne istället med att lösa problem och svårigheter under
uppgiftens gång. Det handlar om att, som en lärare säger, ge lite service, vara lite stöd, finnas
till. Ofta kommer eleverna till lärarna för att söka hjälp.

Kategori 3: Ämneskunskaper, utbildning

”Om man jämför då med den traditionella lärarrollen, så är man, ja ganska… Det är ganska mycket som
man inte kan och vet, eftersom det inte har så mycket med ens ämnen att göra”

”Vi är ju fortfarande ämneslärare. Då får man väl ha en annan lärarutbildning då, där man har allt”

När man på skolan arbetar med tema är det till stor del eleverna som tar kontakt med lärarna.
De frågor som ställs och de saker som eleverna vill ha hjälp med är inte på något sätt
ämnesbundna och det ställer högre krav på lärarnas allmänkunskaper inom olika ämnen, något
som framförs av fler lärare. Någon hävdar att man måste kunna tolerera att man som lärare
inte alltid är den som vet mest. Under temat är inte dagen planerad av läraren i detalj och det
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kan på så sätt bli oroligare för lärarna eftersom de inte vet, alltid, vad som kommer att ske
under dagen.

Något annat som det nedre citatet avspeglar är svårigheter i planeringen av teman då skolan
består av ämneslärare. Den här läraren menar att det måste bli mycket lättare att planera
teman om lärarna har en bredare utbildning, som t.ex. hos klasslärarna i år 4-6. Då har man
mer kontroll över alla de olika ämnena och lättare för att planera tema där alla ämnen kan få
en naturlig plats.

Kategori 4: Arbetsbelastning

”Det är mycket jobbigare att ha tema. Framförallt om man har grupper som springer omkring och som
man får jaga hela tiden för att det ska bli någonting gjort”

Det verkar som om ett tematiskt arbetsätt, enligt några lärare i intervjun, är mer påfrestande än
det de betecknar som det traditionella arbetssättet. Nu kan man, som någon påpekar, inte
kräva att det skall vara tyst och att alla skall sitta på sina platser. Mer aktivitet bland eleverna
ger en högre ljudnivå och mer rörelse. En i högre grad påfrestande arbetsmiljö för lärarna.
Dessutom framförs åsikter om att lärarna måste lägga ner mycket energi på att få vissa elever
att göra något över huvud taget.

Kategori 5: Planering

”…ja det var i alla fall så där att vi satt, brainstorming, och spånade. Vilka teman ska vi ha nästa år? Vad
ska de handla om?…”

En viktig skillnad mellan detta arbetssätt och det traditionella är givetvis planeringen som nu
måste samordnas på ett helt annat sätt. Planeringen av temaperioderna sker på denna skola
helt i arbetslag och där får man möjlighet att diskutera upplägg, innehåll, mål o.s.v. Den egna
lärarrollen under genomförandet är mer individuell här bestämmer lärarna mer självständigt
hur de vill agera gentemot eleverna.

Sammanfattning lärarrollen

Det som sammanfattningsvis händer med lärarrollen vid en övergång till ett mer elevaktivt
arbetssätt är enligt dessa lärare framförallt att läraren blir mer passiv och får en handledarroll.
Nu är det eleverna som jobbar och läraren finns där för dem. Hjälper dem med problem, ser
till att de kommer vidare, inspirerar och intresserar dem och ser till att de får något gjort. Den
nya rollen kan vara extra svår för lärare som länge arbetat traditionellt.

Den nya rollen innebär också att läraren får tåla att inte alltid vara den som vet mest. Under ett
tema är undervisningen inte fokuserad på de traditionella ämnen som lärarna själva är experter
på. En åsikt som framförs är att en lärarutbildning som är bred ger bra förutsättningar för
tematisk undervisning.

Två andra faktorer som påverkas är enligt lärarna arbetsmiljön, som blir mer påfrestande, och
planeringen som nu måste samordnas och göras gemensamt inom någon form av arbetslag.
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4.3.2 Kunskaper i och med tema

Uttalanden som kretsar kring kunskaper och tema framförs under intervjuerna. Det handlar
om vilka kunskaper ett tematiskt arbetssätt ger, men också vad som upplevs som svårare att
uppnå med detta arbetssätt.

Kategori 1: Basfärdigheter

”Så en fråga för mig är: kan vi få fram basfärdigheter, baskunskaper och allt vi behöver ha med oss för
högre studier”

”…även om det kanske inte är så späckat med fakta i en sådan här inlärningsperiod, eller tema, så tror jag
att man lär sig så mycket annat som är viktigare, initiativförmåga, ansvarstagande, sådana där saker”

Lärarna uttrycker stor skepsis vad gäller tema som forum för elevernas basfärdigheter.
Eleverna missar många värdefulla traditionella lektioner där de på ett bättre sätt kan få dessa
färdigheter, anser man. Även fakta kunskaper och förmedling av det traditionella
kunskapsarvet är något som det tematiska arbetssättet inte lämpar sig särskilt bra för.

Kategori 2: Samarbete, social kompetens

”Där tvingas de att samarbeta på ett annat sätt för att de skall nå ett resultat, va.”

Ett av målen som skolan har med det tematiska arbetssättet är att det skall öka elevernas
samarbetsförmåga. När jag frågar om man uppnår något speciellt med ett tematiskt arbetssätt
är det många av lärarna som har med samarbetsförmåga i sina svar. Att eleverna skall kunna
samarbeta med andra elever, oavsett vilka det är, anses viktigt.

Kategori 3: Sammanhang

”Dom har ju svårt att se sammanhang i saker och ting: att det hänger ihop med vissa saker. Och det tycker
jag är ett av målen med tema, att de skall förstå det”

Sammanhanget utpekas som en viktig bakgrund till tematiskt arbetssätt. Här har man chansen
att skapa naturliga sammanhang så att eleverna får en möjlighet att förstå hur saker och ting
hänger ihop.

Kategori 4: Självständighet, ansvar

Det tematiska arbetssättet kan också medföra att eleverna lär sig arbeta mer självständigt och
under allt större eget ansvar. De lägger upp arbetet relativt fritt och söker kunskap på egen
hand och övar då på självständigt arbete och ansvarstagande.
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Kategori 5: Framtida intressen

”Och att möjligen tema kan ge kanske framtida intressen för ett ämne: ’jaha, det här var ganska intressant,
kan jag gå vidare med’, jag vet inte”

Detta är ytterligare en sak som tema eventuellt kan leda till. Genom att eleverna får välja
områden efter intresse kan de upptäcka saker på egen hand på ett annat sätt. Här finns
möjligheter att spåra in på ämnesövergripande områden och eventuellt att fokusera på smala
delar av något ämne.

Sammanfattning kunskaper i och med tema

Lärarna är mycket överens om att det tematiska arbetssättet inte är något bra arbetssätt om
man är ute efter att förmedla faktakunskaper, eller ge eleverna de baskunskaper som krävs för
högre studier. Genom tema kan man istället nå andra kunskaper. Eleverna får möjligheter att:
öva sin samarbetsförmåga, bli bättre på att arbeta självständigt, jobba under ökat eget ansvar
och hitta framtida intressen.

Dessutom skapar det tematiska arbetssättet förutsättningar för en undervisning med
sammanhang.

4.3.3 Elevernas arbete

Jag bad också lärarna att ge sina synpunkter på hur de ansåg att eleverna arbetar under det
tematiska arbetssättet på skolan i jämförelse med hur elevarbete vanligtvis fungerar. Vad som
är de stora skillnaderna mellan att vara elev under en temavecka och elev under en traditionell
vecka. Vad jag menar med det traditionella, vanliga arbetssättet finns definierat i
litteraturdelen, kapitel 2.1.3.

Kategori 1: Eget ansvar

”Men i stort sett arbetade de under ansvar, med väldigt stor frihet: att producera ett manus, att lära in
någonting de skulle återberätta, förbereda OH-bilder, och allt sådant här va”

Det råder ingen tvekan om att lärarna anser att temaperioderna ger eleverna stor frihet, stor
del av ansvaret för att uppgiften blir löst ligger också på dem. Vissa teman har, se kapitel 4.1,
varit mer bundna med obligatoriska moment, men t.ex. så gav ”1900-talet” ett mycket stort
utrymme för eleverna att själva lägga upp sina respektive arbeten.

Kategori 2: Variation

”Det är något nytt, något som bryter av det gamla vanliga schemat”

Här presenteras ett annat sätt och se på tematiskt arbetssätt: som ett annorlunda inslag i
skolvardagen.
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Kategori 3: Inflytande

”Det här med att eleverna ska ha mer att säga till om och ta mer eget ansvar och ha större möjlighet att
välja det de vill arbeta med”

Lärarna påpekar att eleverna själva är mer delaktiga i undervisningen. Har mer inflytande
över innehåll och arbetsformer, tidsdisposition o.s.v.

Kategori 4: Intresse

”Det måste vara mycket roligare att jobba med tema. För då jobbar de, kanske, utifrån sitt eget intresse.”

Intresset kan styra innehållet i undervisningen på ett helt annat sätt än i den traditionella
undervisningen. I och med att eleverna under skolans temaperioder ofta själva valt inriktning
på uppgifterna och ämnena, kan undervisningen tillgodose deras individuella behov.

Kategori 5: Individualisering

”Å, individualisering, som det så fint heter, det finns det ju större möjligheter till va, med ett friare
arbetssätt”

Möjligheterna att anpassa undervisningen till varje elev ökar med ett tematiskt arbetssätt,
enligt denna lärare.

Sammanfattning: elevernas arbete

De stora skillnaderna mellan den traditionella undervisningen och det tematiska arbetssättet,
vad det gäller elevernas arbete, är enligt de intervjuade lärarna i första hand att temastudier:
ger ökat ansvar hos eleverna, möjliggör elevinflytande över innehållet i undervisningen, låter
elevernas intressen styra över den inriktning undervisningen tar och gör det lättare att anpassa
undervisningen till varje elev.

Dessutom innebär sådana tematiska perioder skolan genomfört en variation i arbetet.

4.3.4 Definition av tema

Jag var mycket intresserad av att få reda på vad lärarna jag pumpade på information hade för
tankar om begreppet tema. Vad menar man när man pratar om tema och vad lägger man för
betydelse i detta begrepp? De svar jag fick går att sortera i tre kategorier som presenteras här
nedan.
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Kategori 1: Ämnesintegrering

”Ett tema är ju ett arbetsområde som, idag för mig omspänner alla ämnen, från hemkunskap till
matematik, för att överdriva lite.”

”…det är någonting som inte är ett skolämne, det är en avgränsande del, t.ex. ’skogen’ som vi hade, där
alla ämnen, man får in alla ämnen på nåt vis, eller flera, alla behöver inte vara med”

I dessa lärares definition är tema en ämnesövergripande rubrik. När undervisningen planeras
utgår man alltså från en rubrik och inte från de traditionella disciplinerna.

Kategori 2: Arbetsområde

”…eller också kan det vara ett tema som genomsyrar den ordinarie undervisningen så att man bestämmer
sig för att den här veckan skall all undervisning handla om…”

Enligt denna definition utgår fortfarande undervisningen från de traditionella ämnena, men
man samordnar undervisningen och berör samma område, samman rubrik, utifrån de olika
disciplinernas perspektiv.

Kategori 3: Arbetssätt

”Men jag tror att det blivit så att man knyter ett friare arbetssätt till begreppet tematiskt arbete också.”

I den tredje kategorin under den här rubriken läggs i definitionen av tema även in en betydelse
av fria arbetssätt. Här menar man att tema som begrepp inte bara skulle innebära, en rubrik av
något slag, utan också vara kopplat till ett visst arbetssätt.

Sammanfattning: definition av tema

Det finns tre olika sätt att definiera tema på bland de intervjuande lärarna. Enligt det första
kan tema ses som en ämnesövergripande rubrik att utgå ifrån när undervisningen organiseras.

Det andra synsättet innebär att tema mer är ett arbetsområde som genomsyrar undervisningen.
Utgångspunkten är fortfarande de traditionella disciplinerna, men inriktningen gemensam för
alla ämnen samtidigt.

Slutligen är det tredje sättet att definiera tema, att koppla begreppet samman med specifika
arbetssätt.
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4.4 Varför genomförs tema i skolan

Den avslutande delen av det här resultatkapitlet redovisar svar som alla berör den viktiga
frågan varför. Temarubriken, varför har den sett ut på de tre sätt den gjort? Varför skall en
skola arbeta med ett tematiskt arbetssätt? Och varför arbetar just den här skolan med tema?
Tre frågor detta avsnitt behandlar.

4.4.1 Valet av temarubrik

Som vi tidigare sett planerar lärarna en temaperiod tillsammans. Men vad påverkar dem när
de bestämmer sig för att välja en temarubrik som t.ex. ”skogen”?

Kategori 1: Kursmoment

”För det är oftast det att, andra ämnen också, man upptäcker att man missar va.”

För den här läraren påverkas valet av temarubrik av vad som hunnits med av kursen. Har man
inte hunnit gå igenom världskrigen i historia, väljs en temarubrik som kretsar kring
världskrigen.

Kategori 2: Elevidéer

”…under den här tiden kommer jag ihåg att det kom upp det här ’ung i dag’ från eleverna och att [namn]
skrev ner det här och tyckte det här var kanonbra…”

”Men ofta börjar det ju inte hos eleverna där de säger: ’nu vill vi ha ett tema om’, det är sällan jag hört
va”

Sparsamt med idéer till temarubrik kommer på den här skolan direkt från eleverna, även om
lärarna ibland tar intryckt av förslag från elevhåll.

Kategori 3: Arbetslagets idéer

”Ja, det var lärarna, vi, som bestämde. Så det hade de, eleverna, inte någonting med att göra.”

”Vi bestämde ’skogen’ själva först, eftersom det var i sjuan…”

Rubriken till temaperioderna bestäms till största del på gemensamma arbetslagskonferenser
av lärarna själva.
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Sammanfattning: Valet av temarubrik

Det jag fått fram i min intervju angående valet av temarubrik är att den, för det första, bestäms
av lärarna under arbetslagskonferenser. I första hand kommer idéerna till rubriken från lärarna
själva men lärarna tar intryck av elevidéer. De påverkas också av vilka moment av kursen
som hittills inte hunnits med.

4.4.2 Skolans ansvar

Kan man motivera det tematiska arbetssättet på skolan genom att titta på vad skolans uppgift i
samhället är? Här är sammanställningen av lärarnas tankar om varför tema skall finnas på
skolan.

Kategori 1: Väcka tankar

”…för att väcka tankar, kanske provocera dem lite, få dem att tänka till och sådana här saker, för jag
tycker det är viktigt och det kan man ju göra med tema.”

Den här läraren talar om tema som ett tillfälle att möta eleverna på ett annat plan. Att få en
chans att utgå ifrån dem och deras vardag. När man väljer en temarubrik med anknytning till
elevernas vardag, kan man nå dem och genom diskussioner väcka tankar hos dem.

Kategori 2: Läroplan, styrdokument

”Ja, dels så står det i läroplanen att man skall jobba tematiskt…”

”Ja, och det skall vi ju ha. Det står ju i…Jag menar: det är ju vår skyldighet att ha teman ibland.”

Många lärares spontana svar på min fråga om varför skolan jobbar med tema blir en
hänvisning till läroplanen. Skolan har ett ansvar att följa styrdokumenten och bl.a. därför har
man infört perioder med tematiskt arbetssätt. Några lärare framför sina tankar om det som står
skrivet i läroplanen som tvingande, och ser det som sin plikt att följa det. Andra ser läroplanen
mer som stöd. De uttrycker sig mer vagt, som det övre citatet beskriver.

Kategori 3: Ämnesuppdelning

”Att man försöker komma bort från det här att det skall vara uppdelat i ämnen, eftersom tillvaron inte är
uppdelad i ämnen.”

Den här läraren ser tema som ett steg som skolan tagit för att komma bort från den onaturliga
uppdelning av kunskapen de traditionella disciplinerna, enligt läraren, utgör. Att genom tema
skapa ämnesintegrering.
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Sammanfattning: Skolans ansvar

Jag har fått resultatet att skolan arbetar med tema på grund av tre huvudsakliga skäl.

Skäl ett: läroplanen säger att man skall arbeta tematiskt.

Skäl två: tema ger möjligheter att möta elever på ett annat plan. Genom ämnen som ligger
dem nära kan man beröra dem, väcka tankar hos dem.

Skäl tre: tema är ett sätt att komma ifrån den ämnesuppdelning som länge styrt universitet och
skolor, och som inte delar upp tillvaron utanför skolan.

4.4.3 Den egna skolan

Slutligen: Varför jobbar just den här skolan med tema?

Kategori 1: Influenser

Inom skolan har man gjort studiebesök och haft besök av andra skolor, för att få nya idéer för
hur man kan organisera undervisningen. I samband med sådana besök mötte skolans personal
lärare som jobbade tematiskt och beslöt att prova på ett nytt sätt att arbeta.

Kategori 2: Förändringsvilja

”Men här finns det en vilja i störst allmänhet att prova på nytt och att utveckla skolan.”

Enligt den här läraren finns det på skolan ett bra klimat och en öppenhet för nya idéer. En
öppenhet som bäddat för införandet av ett tematiskt arbetssätt.

Sammanfattning: Den egna skolan

På grund av en förändringsvilja och en öppenhet för nya idéer arbetar just den här skolan med
ett tematiskt arbetssätt. En annan orsak till att tema finns här är de influenser man fått i
samband med studiebesök och besök.
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5 DISKUSSION

Nu återvänder jag till problemformuleringen. Vad har undersökningen och
litteraturgenomgången gett för svar på de problem som jag ville behandla? Vilka brister och
begränsningar har undersökningen och vilka slutsatser kan jag dra utifrån resultatet?

5.1 Om metoden

Min undersökning har framförallt en stor begränsning: det snäva perspektivet. Jag har enbart
koncentrerat mig på lärarna och deras perspektiv på hur den tematiska undervisningen på
skolan går till. Givetvis skulle jag fått en riktigare bild av skolans arbete om elever, föräldrar,
skolledare och andra personer i anknytning till skolan även intervjuats eller observerats, men
så har inte varit fallet. Undersökningen kan alltså inte ses som ett försök till att ge en
helhetsbild av hur en skolas arbetslag arbetar med tema. Utan skall istället ses som ett försök
att beskriva hur lärarna inom ett arbetslag på en skola ser på sitt arbete med tema.

Vad beträffar själva intervjuerna skedde dessa vid två tillfällen, vilket kan lett till att
intervjupersonerna mellan dessa tillfällen pratade med varandra och sinsemellan diskuterade
intervjufrågorna. Detta kan bidragit till att svaren i vissa fall var mycket lika.

5.2 Hur kan tematiskt arbete organiseras och genomföras?

De stora lärdomar man kan dra av skolans arbete med tema är framförallt att det krävs
noggrann planering och noggranna förberedelser för att man skall lyckas. Den stora svårighet
skolan haft vid införandet av ett nytt elevaktivt arbetssätt är att få alla elever aktiva. Hos
Dewey och Piaget finns många positiva ord om människonaturen som nyfiken och vetgirig,
men skolans vardag ser ofta annorlunda ut. Här finns elever som tappat sugen, elever med
dåligt självförtroende och framförallt elever som är ovana vid att ta egna initiativ. Elever som
under temaperioder på den här skolan ofta tagit chansen att göra så lite som möjligt. För att
lyckas med införandet av ett elevaktivt arbetssätt måste man inse att det inte är enkelt och att
både elever och lärare behöver tid på sig för att vänja sig vid det nya. Elevernas ovana kräver
mycket styrning till en början och lärarnas förberedelser måste vara noggranna. Instruktioner
till eleverna under genomförandet bör vara tydliga vad det gäller krav, arbetstidens längd,
redovisning, utvärdering o.s.v. Eleverna behöver hjälp med att lägga upp och genomföra ett
stort arbete. De måste lära sig hur man går till väga när man kör fast, vad man gör för att
begränsa sig, hur man hittar mer material. För att hjälpa dem med det kan man t.ex. göra som
arbetslaget gjorde under tema "1900-talet": låta eleverna föra loggbok under arbetets gång och
notera svårigheter/ framsteg.

Skolans temarubriker har oftast valts av lärarna själva och utifrån dem har sedan eleverna
kunnat inrikta sig. Ser man till Deweys och Piagets tankar om tema borde elevernas inflytande
över dessa rubriker vara större. Tanken är att man skall utgå ifrån elevernas nyfikenhet och
lust att lära och genom tema kunna välja att arbeta utifrån ämnen som ligger dem nära. Dessa
tankar kan gå förlorade om skolans lärare i hög grad bestämmer lämpliga teman. (Teman som
kanske tillkommit p.g.a. att lärarna känner att kursmål inte uppnåtts.) På den här punkten bör
elevernas medbestämmande vara högt, de blir förmodligen mer engagerade av ett ämne de
själva valt, men på andra punkter är det bra om lärarna bestämmer själva. Lärarna måste styra
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temat så att kursplanemål kan uppnås. De bör bestämma arbetsformer, t.ex. grupper, och
formulera uppgifter som eleverna kan arbeta utifrån.

Viktigt är också att intressera eleverna och göra dem inspirerade. Skolan har arbetat med att
ge eleverna inspiration i lite olika form - tipsrundor, teaterspel - men jag tror att man behöver
lägga ner mer tid och större tyngd på inspirationsfasen av ett tema. Under inspirationsfasen
har lärarna  en chans att presentera ett område. Presentationen skall vara sådan att det väcks
tankar och funderingar hos eleverna. Tankar och frågor som sedan kan leda vidare in i
temarubriker av olika slag. Jag tror att man vinner mycket på att göra en grundlig inledning.
En inledning som följs upp av frågeställningar, antingen från eleverna själva eller lärarna. Den
typen av öppna, hypotetiska frågor som en av lärarna gav tips på i resultatkapitlet är då att
föredra.

Brister i inledning och inspirationsfas bidrar förmodligen till den svalnande arbetsglöd som
eleverna uppvisar mot slutet av skolans temaperioder. Mot slutet har de gjort det de tror att
lärarna vill att de skall göra och har svårt att gå vidare. De behöver hjälp med frågor och
funderingar. Jag tror att en av lärarens viktigaste uppgifter är att få eleverna att fundera kring
frågor som inte väcks hos dem spontant. Om jag går till mig själv vet jag att jag inte funderar
på saker jag inte känner till. Ställer någon kunnig person en fråga till mig om detta börjar min
hjärna att arbeta. Då har balansen rubbats och jag funderar på frågan tills jag fått ett
tillfredsställande svar. Men frågan som ställdes till mig hade förmodligen aldrig väckts
spontant. Där spelar läraren en stor roll. Läraren rubbar balansen genom att ställa de frågor du
själv aldrig skulle kommit att tänka på.

5.3 Vilka är de avgörande skillnaderna mellan traditionell undervisning
och tema?

Den ovanstående frågan går inte att svara på utan att först definiera både tema och traditionell
undervisning. Lärarna definierar tema på tre olika sätt. Enligt det första ses tema som en
ämnesintegration där man utgår ifrån en övergripande rubrik. I det andra fallet ses tema som
ett arbetsområde med en ämnesövergripande rubrik, där den ordinarie undervisningen färgas
av denna rubrik. Och i det tredje fallet kopplas speciella arbetssätt till tematisk undervisning,
exempelvis fritt, elevaktivt arbetssätt. I mitt litteraturkapitel resonerar jag kring tema och
slutsatsen där är att tema inte nödvändigtvis behöver vara ämnesövergripande, men om
utgångspunkten skall vara eleverna och de själva får välja temarubrik blir ämnesövergripande
studier en naturlig följd. Med den bakgrund som Deweys och Piagets teorier ger om kunskap
kan man hävda att skall man arbeta enligt deras kunskapssyn bör den tematiska
undervisningen kopplas samman med speciella arbetssätt. Då blir tema ett arbetssätt som kan
användas då man vill utgå från eleverna, låta dem arbeta undersökande och skapa sin egen
kunskap i ett naturligt sammanhang.

De skillnader mellan tema och traditionell undervisning som jag särskilt vill betona kan delas
upp i fyra punkter:

• Inom ett tema läser man utifrån en ämnesövergripande rubrik
• Arbetssättet ger möjligheter att skapa naturliga sammanhang
• Eleverna får större frihet och ökat medbestämmande
• Lärarrollen förändras från ledande till handledande
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I ett tema utgår man från en utifrån eleverna vald ämnesövergripande rubrik och eleverna
arbetar undersökande för att inhämta nya kunskaper i naturliga sammanhang. Det är dock
viktigt att påpeka att den traditionella undervisningen, så som jag definierat den i
litteraturdelen, blir allt mer ovanlig i den svenska skolan. Även om undervisning ofta bedrivs
klassvis och under lektionspass, så förekommer det mycket variation. Inom ämnen och på
lektioner kan man ju ha metodiska inslag av undersökande arbetssätt, problemlösning,
ämnesövergripande frågeställningar m.m. Att läraren, som jag skriver i kapitel 4.3.1.,  blir
mer passiv och eleverna mer aktiva under ett tematiskt arbetssätt innebär inte att eleverna är
passiva under de traditionella lektionerna och läraren aktiv. Snarare att läraren under dessa
lektioner i högre grad leder verksamheten - har kommandot - och att eleverna följer lärarens
kommandon. Det kan innebära att eleverna i allra högsta grad är aktiva. Det som är speciellt
med det tematiska arbetssättet är att eleverna har större frihet att styra undervisningen i
riktningar som de själva vill. De kan påverka tempo, arbetspassens längd, innehållet i stoffet,
ta hjälp av andra elever o.s.v.

Ett tematiskt arbetssätt kan, enligt lärarna, ge ökad samarbetsförmåga, ansvarstagande och ge
eleverna bättre förutsättningar att se samband. Förmågor som värderas högt av framförallt
Dewey. Något som lärarna däremot är skeptiska till är om det tematiska arbetssättet kan ge
basfärdigheter, och de är lika viktiga för Dewey. Så som han ser det skapar basfärdigheter
förutsättningar för fortsatt kunskapsinhämtande och blir på det sättet otroligt viktiga. Lärarnas
skepsis vad gäller det tematiska arbetssättets oförmåga att ge basfärdigheter kan bero på
svårigheter med att utvärdera vad eleverna tagit till sig och  problem med kontroll och
överblick som detta nya arbetssätt skapar. När elever arbetar med olika saker och vid olika
tillfällen blir det svårt att ha kontroll på var varje elev befinner sig i sin kunskapsutveckling.
Det blir viktigt att hitta nya sätt för utvärdering av eleverna.

En annan skillnad som är tydlig i mitt undersökningsmateriel hänger samman med lärarnas
egna roller. Läraryrket har hos de intervjuade lärarna förändrats i och med det nya
arbetssättet. Inom en temaperiod kan lärarrollen beskrivas som en handledarroll. Läraren har
inte planerat dagen från början till slut utan dagens utseende utformas till stor del av eleverna.
Deras problem, framsteg frågor och intresse styr innehåll och inriktning. Läraren hjälper
eleverna att lära och arrangerar möten mellan elev och stoff. Det senare ställer stora krav på
lärarnas kunskaper. En lärarutbildning med bredd, som ger kunskaper inom många
ämnesområden, ger troligtvis god grund för tematisk undervisning.

Men lärarens yrke förändras även på andra punkter. Om man skall arrangera temaperioder blir
en naturlig följd lärarsamarbete och mer för- och efterarbete. Skall man lyckas är det viktigt
att lärarna själva är samspelta och förberedda. Förmodligen innebär det nya arbetssättet till en
början mer arbete för lärarna än det traditionella, invanda mönstret.
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5.4 Genomförs skolans tema enligt de tankar som de grundläggande
pedagogiska idéerna för arbetssättet medger?

Svaret på den frågan måste bli ja. Vid en jämförelse av lärarnas svar och den sammanställning
av Piagets och Deweys tankar jag presenterar under 2.4 finns många likheter. Det man bör
komma ihåg nu är att intervjuerna inte ger svar på hur det tematiska arbetssättet i egentlig
mening genomförs på skolan, utan bara lärarnas åsikter om hur det går till och vad de anser är
viktigt.

Lärarna pratar om att det tematiska arbetssättet kan ge sammanhang i studierna, att det ger
eleverna ökat ansvar och inflytande och större möjligheter till individualisering. De talar om
möjligheter för eleverna att arbeta utifrån sitt eget intresse och möjligheter för dem att stöta på
saker som skapar framtida intressen. Allt detta kan man uppnå med tema, men frågan är om
det inte också kan uppnås på många andra sätt och med många andra arbetssätt? Dewey och
Piaget menar i alla fall att allt detta är viktigt. Den undersökta skolan har lyckats med att
införa ett arbetssätt som genomförs i linje med vad de pedagogiska tankarna, framförda av
Dewey och Piaget, säger.

5.5 Slutligen

Det tematiska arbetssättet är ett av många alternativa sätt att arbeta. Med hjälp av det kan man
organisera undervisningen på ett alternativt sätt. Införandet av ett nytt arbetssätt innebär stora
förändringar framförallt för lärarrollen och lärarna måste räkna med att en tid få en högre
arbetsbelastning. Det nya arbetssättet måste planeras, förberedas och utvärderas noggrant. Det
innebär att ämnesövergipande studier och lärarsamarbete i någon form blir ett ”måste”. Att
intressera, inspirera, väcka tankar och få eleverna att fundera på saker de annars inte haft en
tanke på blir viktiga uppgifter för lärarna. Breda ämneskunskaper hos dem är en förutsättning
för att kunna möta elever där de är och leda dem vidare - hjälpa dem att strukturera och få
sammanhang - i deras möten med nya kunskaper.

Eleverna behöver baskunskaper för att kunna arbeta tematiskt och de måste få en chans att
lära sig arbeta på det nya sättet innan det kan utnyttjas fullt ut. Arbetssättet kommer inte
innebära att skolan lyckas med alla elever och att alla läroplanens mål uppnås, men det
innebär ett alternativ. Ett alternativ som kan vara bra för vissa elever, som kan göra att vissa
av läroplanens mål uppnås och som ger variation.
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Intervju

Bakgrund

1. Hur länge har du arbetat på skolan?

2. Har du arbetat på någon annan skola?

3. Kan du berätta lite om skolans organisation? Arbetslag …

4. Hur såg organisationen ut innan förändringen?

5. Vad är tema? Om du skulle försöka dig på en personlig definition.

Arbete med tema

6. Nu vill jag veta hur ni arbetar med tema. Erat senaste tema hette
1900 – talet och pågick under vecka 10. Hur inleddes arbetet denna
vecka?

7. Beskriv så bra du kan en typisk skoldag för din del vecka 10?

8. Hur avslutades detta tema?

9. Vilken roll har du haft under veckan?

10. Vilka är skillnaderna mellan denna roll och den traditionella
lärarrollen?

11. Vilka, sett ur elevperspektiv, är skillnaderna mellan tema
och traditionellt arbetssätt, anser du?

12. En del påstår att många elever springer runt, utan att få
något vettigt gjort under tema då kontrollen kanske inte är så hård.
Tycker du att det är så?
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13. Finns det speciella undervisningsmål som ni når med det
tematiska arbetssättet?

14. Jag vet att ni arbetat med olika tema förut. Bl. a. har ni haft
ett tema kallat skogen. Kan du kortfattat berätta om hur ni arbetade
då!

15. Har ni arbetat med tema fler gånger? Hur gick arbetet till
då?

Planering

16. Jag var ju inblandad i arbetet med tema 1900 talet, men var
inte med på hela planeringen. Idéen 1900 talet, när i arbetets gång
kom den? Från vem?

17. Hur kom ni fram till att ni skulle lägga upp tema veckan
som ni sedan gjorde?

18. Vad upplever du är särskilt svårt när ni planerar ett tema?

19. Vilken roll har du haft i planeringsfasen?

Utvärdering

20. Hur skulle det ideala temaarbetet se ut?

21. Vad upplever du är det mest positiva med temaarbete på [skolans namn]?

22. Vad upplever du är det mest negativa med temaarbete på [skolans namn]?

23. Om du skulle ge några råd till en skola som för första gången skall prova
temaarbete, vad skulle det då bli för råd?

24. Vilka faktorer tror du bidragit till att ni arbetar tematiskt?
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6 AVSLUTNING

25. Är det något du vill berätta angående tema som inte kommit fram under
intervjun?

26. Vad tycker du om frågorna i intervjun?
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Pilotintervju

Bakgrund

• Hur länge har du arbetat på skolan?

• Vilka ämnen undervisar du i?

• Har du arbetat på någon annan skola?

• Var och vilket år tog du din examen?

Arbete med tema

• Nu vill jag veta hur ni arbetar med tema. Erat senaste tema hette
1900 – talet och pågick under vecka 10. Hur inleddes arbetet denna
vecka?

• Beskriv så bra du kan en typisk skoldag för din del vecka 10?

• Hur avslutades detta tema?

• Vilken roll har du haft under veckan?

• Vilka är skillnaderna mellan denna roll och den traditionella
lärarrollen?

• Vilka, sett ur elevperspektiv, är skillnaderna mellan tema och
traditionellt arbetssätt, anser du?

• En del påstår att många elever springer runt, utan att få något
vettigt gjort under tema då kontrollen kanske inte är så hård. Tycker
du att det är så?

• Jag vet att ni arbetat med olika tema förut. Bl. a. har ni haft ett tema
kallat skogen. Kan du kortfattat berätta om hur ni arbetade då!



44

• Har ni arbetat med tema fler gånger? Hur gick arbetet till då?

Planering

• Jag var ju inblandad i arbetet med tema 1900 talet, men var inte
med på hela planeringen. Hur kom ni fram till att ni skulle lägga
upp tema veckan som ni sedan gjorde?

• Idéen 1900 talet, när i arbetets gång kom den? Från vem?

• Vad upplever du är särskilt svårt att komma överens om när ni
planerar ett tema?

• Vilken roll har du haft i planeringsfasen?

Utvärdering

• Hur skulle det ideala temaarbetet se ut?

• Vad upplever du är det mest positiva med temaarbete på [skolans namn]?

• Vad upplever du är det mest negativa med temaarbete på [skolans namn]?

• Om du skulle ge några råd till en skola som för första gången skall prova
temaarbete, vad skulle det då bli för råd?

• Vilka faktorer tror du bidragit till att ni arbetar tematiskt?

7 AVSLUTNING



45

• Är det något du vill berätta angående tema som inte kommit fram under
intervjun?

• Vad tycker du om frågorna i intervjun?


