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Abstrakt 
 
Detta utvecklingsarbete har utgångspunkt i Skolverkets rapport Reformeringen av 
gymnasieskolan. Intentionerna med Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), var att 
lärare skulle föra metoddiskussioner och ämnesintegrera olika kurser för att höja kvaliteten på 
undervisningen. Syftet med vårt utvecklingsarbete var att undersöka om tematisk under-
visning kan öka motivationen och intresset hos elever för samhällskunskap och svenska. 
Utvecklingsarbetet har genomförts inom gymnasieskolan, Samhällsprogrammet, sam-
hällsvetenskaplig gren, åk 2. Vi har genom kvalitativ fallstudiemetod intervjuat fyra elever 
samt utfört observationer och frågeformulär i helklass. Forskningsmaterialet har sedan legat 
till grund för en diskussion om hur det tematiska arbetssättet kan vidareutvecklas. 
Frågeformulärens svar visade att tre av nitton elever fick ett ökat intresse för båda ämnena 
genom den tematiska undervisningen. För en elev minskade intresset för svenska. Intervjuerna 
visade att intresset för svenskämnet var oförändrat medan en elev blivit mer motiverad för 
samhällskunskap. Sammanställs undersökningsmetoderna kan vi konstatera att tematisk 
undervisning fungerar som motivator för ämnesstudier även om ökningen är liten. 
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Bakgrund 
 
I rapporten Reformeringen av gymnasieskolan (Skolverket, 2000) beskrivs olika intentioner, 
som fanns när Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) infördes. Syftet med refor-
meringen var att kvaliteten på utbildningarna i de svenska skolorna skulle förbättras genom att 
de fick stor frihet att ”utforma den pedagogiska praktiken” (Skolverket, 2000:17). Arbetets 
tolkningsbas skulle vara de nationella målen, som formulerades i läroplan, programmål och 
kursplaner. Verksamhetsmål skulle utformas, följas upp och de utvärderade resultaten skulle 
sedan ligga till grund för vidare kontinuerlig förbättring av undervisningen. Lokala 
utvecklingsarbeten ”skulle blomma på alla skolor.” (Skolverket, 2000:17).  
 
Intentionen var också att en höjd kvalitet på utbildningarna skulle innebära samverkan: ”Att 
en höjd kvalitet i utbildningarna bör åstadkommas genom samverkan är tydligt uttryckt i 
propositionen. Samverkan innebär oftast att olika ämnesområden integreras till ett tema eller i 
ett ämnesöverskridande kunskapsområde. Sammanhang, helheter och förståelse är oftast 
utgångspunkter för att skapa sådana teman.” (Skolverket, 2000:18) I Skolverkets utredning 
riktas kritik mot lärarna, att lärare inte uppfyllt de mål som var meningen när de diskuterat 
betygskriterier, kursutformning och innehåll i stället för ämnesintegrering och metoder. 
Meningen var att man i lärarlagen skulle föra pedagogiska metoddiskussioner, som skulle 
utvecklas i klassrummen och också ha programmålen som stomme, i syfte att förbättra 
kvaliteten på kunskap och undervisning.  
 
Andra intentioner med reformeringen av gymnasieskolan var att den skulle bli mer flexibel 
framför allt genom de kursutformade programmen. (Skolverket, 2000) Eleverna skulle få ett 
ökat inflytande över sin utbildning genom individuella kursval men även ett inflytande över 
sin utbildning vad gäller kursers innehåll och arbetsmetoder. (Utbildningsdepartementet, 
1994) I Skolverkets rapport Elevernas värdering av sin gymnasieutbildning framkommer att 
elever i gymnasieskolan anser att de inte har något större inflytande i undervisningen 
(Skolverket, 1996).  
 
Detta utvecklingsarbete har utgångspunkt i ovannämnda kritik från Skolverket, som efterlyser 
lärare som arbetar ämnesöverskridande och diskuterar metoder. Utgångspunkt för arbetet har 
också varit Lpf 94, som anger några av de frivilliga skolformernas huvudsakliga uppgifter: att 
”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 
kunskaper” och att eleverna ”skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 
och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.” (Utbildnings-
departementet, 1994, s. 25).  
 
Betydelsen av orden i läroplanen kan uppfattas i en mångfald av tolkningar. En av 
förutsättningarna för att kunskap, initiativförmåga och ansvar ska kunna utvecklas över-
huvudtaget förutsätter att det skapas ett intresse och motivation för studier och ämnen. Eleven 
måste själv vilja lära sig något, vilket i sin tur kräver motivation för det ämne som ska 
studeras. Men vad är då motivation?  
 
Disposition 
 
I uppsatsens inledning och första kapitel beskrivs utvecklingsarbetets bakgrund i olika avsnitt. 
Första avsnittet ”Motivationsteorier” är en mindre forskningsöversikt och beskriver några av 
de rön och styrdokument som vi använt oss av, i syfte att studera tidigare studier om hur 
motivation skapas. Därefter följer avsnittet ”Inlärning”, som beskriver begreppet och ger 
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exempel på olika inlärningsteorier samt ”Kunskap”, som förtydligar vad begreppet kan 
innefatta. Efter dessa avsnitt följer ”Pedagogisk grundsyn”, som ger en beskrivning av den 
pedagogiska grundsyn som detta utvecklingsarbete vilar på. Dessa avsnitt syftar till att redo-
göra för centrala begrepp samt utveckla kunskaper om de vad begreppen motivation, inlärning 
och kunskap innefattar och är den teoretiska bakgrunden i vårt arbete. 
 
I följande två avsnitt beskrivs verktygen vi använt i vårt utvecklingsarbete. ”Tematisk 
undervisning”, presenterar den metod som vi använt, när den är lämplig att bruka och hur den 
genomförts rent praktiskt. Därefter beskrivs vad som menas med metoden problembaserat 
lärande i avsnittet ”Problembaserat lärande”, därför att den blir en del av den tematiska under-
visningen när eleverna använder ett problembaserat tema. Härefter beskrivs utvecklings-
arbetets syfte och huvudsakliga frågeställning med kapitlet ”Syfte” och avsnittet ”Fråge-
ställning” samt kapitlet ”Avgränsning. 
 
Efter dessa avsnitt följer ett kapitlet ”Metod” och olika avsnitt om utvecklingsarbetets 
förutsättningar där vi förklarar utvecklingsarbetets arbetsmetoder, material och genom-
förande, tidsplaner för fältarbetet, urvalet av försökspersoner samt bortfall.  
 
Härefter följer avsnittet ”Resultat”, som sammanfattar svaren av de två frågeformulär som 
eleverna fyllt i före och efter temastudiet och intervjuerna som är gjorda med fyra elever efter 
temats slut. Delavsnittet ”Frågeformuläret: Vad tycker du?” ger en bild av utgångsläget för 
undersökningen, hur motiverade eleverna var av ämnena samhällskunskap och svenska innan 
vi påbörjade den tematiska undervisningen. Det andra delavsnittet ”Frågeformulär: Vad 
tycker du om tematisk undervisning?” sammanfattar deras åsikter om huruvida deras intresse 
för samhällskunskap och svenska ökat, minskat eller inte alls påverkats av de tematiska 
studierna samt vad de anger för för- och nackdelar med metoden. Därefter redogör vi, i 
delavsnittet ”Observationer”, för de observationer som utförts under arbetets gång, och 
redovisar de intervjuer som gjorts  i ”Sammanfattning av intervjuerna”. 
 
Utvecklingsarbetet avslutas med avsnittet ”Diskussion och slutsatser” där vi presenterar de 
slutsatser som vi dragit. I detta avsnitt utgör ”Arbetsformens för- och nackdelar” och 
”Kunskapsutveckling” delavsnitt. Liksom ”Validitet” och ”Reliabilitet”, där vi diskuterar  
undersökningens svagheter och mätningens tillförlitlighet. Det sista delavsnittet är ”Framtida 
forskning”, där vi ger förslag på hur man kan gå vidare utifrån detta utvecklingsarbete.  
 
Frågeformulär, observationer, intervjuer, temaunderlag och lektionsplanering återfinns som 
bilagor längst bak i uppsatsen. 
 
Motivationsteorier 
 
När det gäller motivation och lusten att lära finns det en mängd forskning och teoretisk 
litteratur att tillgå. Vi har valt att titta på de motivationsteorier som berör studiemotivation. 
Den traditionella motivationspsykologin kommer vi således inte att belysa då vi upplever att 
den är alltför inriktad på fysiologiska förklaringar, t. ex. drivkrafter som hunger och törst, 
samt yttre påverkan, t. ex. belöning eller straff.  Abraham Maslovs behovstrappa (Adair,1996) 
är intressant eftersom den bygger på en teori om att människor inte motiveras av yttre  
påverkan som belöning eller straff, utan ett inre ”program” av behov. Dessa behov är enligt 
Maslov ordnade i grupper. När en grupp är tillfredsställd kommer en annan grupp av behov 
till medvetande. Ett behov som har tillfredsställts upphör därmed att motivera. Istället dyker 
det upp nya behov att tillfredsställa. De olika grupperna av behov som utgör Maslovs 
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behovstrappa är i tur och ordning: Fysiska behov, behov av säkerhet, sociala behov, behov av 
självkänsla och behov av självförverkligande. Behovstrappan innebär i korthet att grund-
läggande fysiologiska behov som hunger och törst måste vara tillgodosedda innan individen 
motiveras att tillfredsställa behov som ligger högst upp i denna ”trappa”, t. ex. status, själv-
förverkligande och personlig utveckling. Det finns dock inga forskningsbevis för att denna 
teori fungerar i praktiken. 
 
Behovet att prestera och kontrollera, samt vilja, intresse och motivation är psykologiska 
drivkrafter. Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna 
aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. Därför är motivation ett centralt 
begrepp när det gäller att förstå mänskligt (Franken, 2002). När man talar om motivation 
skiljer man mellan inre och yttre motivation. Gemensamt för båda motivationsformerna är 
dock en lustbetonad erfarenhet och förväntan, antingen det är inre glädje för något man gör 
eller hopp om framtida belöning, som är källan till aktiviteten. Den inre motivationen grundar 
sig på önskan om själva aktiviteten, inlärningen, arbetsprocessen eller det direkta resultatet av 
aktiviteten, medan den yttre motivationen beskrivs som en önskan att uppnå belöning eller ett 
yttre mål (Petri, 1996).  
 
Det finns vissa faktorer som genomsyrar flera olika teorier. Några sådana centrala motiva-
tionsfaktorer är vilka attityder och behov den studerande har i relation till studierna. En annan 
viktig motivationsfaktor är stimulans. Motivationen påverkas av hur stimulerad den stude-
rande blir av undervisningen. Stimulans behövs för att uppmärksamheten ska skapas och 
hållas vid liv. Det som har visat sig intressant i detta sammanhang är vilken variation som 
erbjuds i undervisningen, hur intresseväckande arbetsuppgifterna är samt vilken grad av 
utmaning de erbjuder. Ytterligare en gemensam motivationsfaktor är känsla. De studerandes 
känslor inför sina studier, sina medstuderande, sin lärare och den allmänna studiesituationen 
är viktiga. Motivationen ökar också om studierna läggs upp så att den studerande själv kan se 
sin ökade kompetens (Hedin & Svensson, 1997). 
 
Det framgår också att motivation gynnar inlärning. Exakt varför det förhåller sig så vet man 
inte, men det kan bero på att motivation genererar psykisk aktivitet och därför påverkar hur 
man studerar. Den som är motiverad lägger inte bara ner mer energi och tid på sina studier, 
utan studerar också oftare med större uppmärksamhet och intresse. Själva inlärningens 
grundsten bygger på den individuella motivationen – viljan att lära. En lärare har dock en 
viktig roll för att motivera eleven och måste därför kunna stimulera till engagemang och 
ansträngning, stärka undervisningsbetingelser, stödja individer och grupper, samt skapa ett 
gott klassrumsklimat och en god moral (Stensmo, 1997). Genom att ta tillvara elevernas 
intresse för något kan lärare stimulera deras engagemang, samtidigt som intresset kanaliseras 
till uppgifter som är förenliga med skolans mål och verksamheter.  
 
Sjöberg (1997) beskriver E. L. Decis självbestämmandeteori, som utgår ifrån tanken om att 
alla har ett självupplevt, verkligt jag och att det är detta verkliga jag som styr oss när vi 
handlar helt fritt. Med det menas att vi handlar utan påverkan av t. ex. sociala krav eller tankar 
om hur vi bör och får handla, utan hopp om belöning eller fruktan för straff. Enligt Decis teori 
är det våra helt fria handlingar som skapar intresset och är grunden till den inre motivationen, 
vilken till stor del ligger i vårt självbestämmande. Ett centralt begrepp i teorin är kontroll. 
Deci skiljer mellan två typer av kontroll. En typ är där individen får kontroll genom att på ett 
kompetent sätt kunna handskas med en situation, t. ex. när man lyckas med en given uppgift i 
skolan. Den andra typen av kontroll uppnås när individen själv får välja uppgift. Genom att 
tillåta och uppmuntra självständighet hos eleverna kan lärare medverka till att eleverna får 
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denna kontroll, vilken befunnits höja motivation, intresse och studieresultat. Deci skiljer 
mellan tre typer av motivationstillstånd: inre, yttre och obefintligt. Elever med obefintlig 
motivation har helt enkelt givit upp. De ser ingen relation mellan sina ansträngningar och 
resultat i skolan.  
 
Inlärning 
 
En vanlig definition på inlärning är ”en varaktig förändring av beteendet” (Bolstad, 1998). 
Med beteende menas inte bara sättet att vara eller att handla på, utan allt som berör 
personligheten. Psykologerna är inte helt eniga om vilken faktor som är den viktigaste i 
inlärningsprocessen. Det står dock klart att behov och intresse är två mycket viktiga faktorer 
när det gäller komplicerad inlärning, sådan som kräver individens aktiva medverkan. Martons 
m.fl. (1986) synsätt på inlärningsprocessen är att det inte är fråga om överföring av någons 
kunskap. De anser att det är ett själarnas möte och i detta möte konfronteras olika 
verklighetsuppfattningar med varandra. För att detta möte ska ske i skolan krävs det aktivitet 
både från lärare och elever. Deras slutsats blir att lärarna borde vara mer aktiva i att hjälpa 
eleverna med att lära sig att lära. 
 
Inlärning av intresse, en önskan att ta reda på något på grund av inre motivation kan rimligtvis 
förväntas vara förknippad med djupinriktat lärande. Det innebär att om vi vill använda oss av 
människors inre motivation måste vi inrikta oss på människors intressen och relatera 
studieinnehållet till dessa. Relationen mellan inriktning vid inlärning och motivation till att 
lära var temat för Franssons studie (1977). Den visade bl. a. att inre motivation, avsaknad av 
hot (yttre motivation) och avsaknad av ängslan både var och en för sig och tillsammans, var 
knutet till djupinriktat lärande. Alla studenterna i den avspända studiesituationen som var 
intresserade och som inte var ängsliga använde en djupinriktning medan alla de som kände sig 
hotade, ängsliga och ointresserade tillämpade ytinriktning när de läste. Slutsatsen av denna 
studie är att för att främja ett djupinriktat lärande måste läraren ha de studerandes egna 
intressen i åtanke samtidigt som de faktorer som leder till en ytinriktning utesluts, t. ex. 
irrelevans och hot (Marton, Hounsell & Entwistle, 1986). 
 
Forskningen upptäcker ständigt nya saker om hjärnan. Det är inte så länge sedan man 
upptäckte att  våra två hjärnhalvor utgör  olika sidor av vår personlighet. Vänstra halvan är 
bas för intellekt och logik, den högra för känslor, konstnärlig förmåga och socialt sinne. 
Traditionellt har förmedling av stoff i huvudsak vänt sig till den vänstra hjärnhalvan. Det är 
också  på senare år som forskare och pedagoger nått insikt om att hela personligheten är aktivt 
med i inlärningsprocessen. Vi lär inte bara genom logik, analys och system. Vi lär lika mycket 
genom fantasi, att uppleva med alla sinnen och känslor, samt att arbeta med ett ämne i 
gemenskap med andra. Inlärning kan ske både aktivt och passivt. Till passiv inlärning räknas 
vanebildning och betingning. För denna typ av inlärning krävs det inte att den som lär ska 
”förstå” någonting. Inlärningen sker automatiskt utan medveten medverkan av den som lär 
sig. För aktiv inlärning krävs det däremot en medveten insats från individen. Inlärning genom 
försök och misstag, samt inlärning genom insikt är två olika typer av aktiv inlärning. Eleverna 
får lära sig genom att försöka och göra sina egna misstag. Därigenom får de kunskap genom 
erfarenhet och uppnår så småningom insikt (Bolstad, 1998). 
 
Howard Gardner, professor i kognition och utbildning, identifierar sju olika typer av 
intelligenser (Gardner, 1994). Gardners forskning visar att människor är olika i sättet att lära 
in. En del ser lätt helheter i ett ämne, medan andra har mer sinne för detaljer. Detta påverkar 
individens förhållningssätt till det stoff som ska läras in. Människans sinnesapparat är olika 
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utvecklad hos enskilda individer. Därför uppfattar alla inte på samma sätt och det påverkar 
hur vi lär in. Någon tillägnar sig ett stoff lättast genom skriven text. Andra är visuella och lär 
sig bäst genom att se bilder och film. De typiskt auditiva uppfattar bäst genom att höra på 
föredrag, uppläsning etc. När en individ blir medveten om sitt sätt att lära in blir det en fördel 
för det fortsatta kunskapsinhämtandet. Teorin om multipla intelligenser visar också att 
människor kan motiveras att lära sig sådant de har en viss begåvning för. När det sysslar med 
sådant upplever de i högre grad att de gör framsteg och undviker därmed frustration som kan 
verka hämmande på lusten att fortsätta (Gardner, 1998). 
 
Till den kognitiva inlärningsteorin räknas den insiktsfulla problemlösningen som den 
väsentligaste inlärningsformen. En viktig uppgift för läraren är att försätta eleverna i 
situationer där nyfikenhet och funderingar ges stort spelrum. Kognitiv inlärning betecknas 
som en speciell form av inlärning därför att här tillkommer en rad viktiga faktorer som t. ex. 
motorisk inlärning inte kräver. För kognitiv inlärning krävs uppfattning av mening, innebörd 
och logiska sammanhang. Gardner menar dock att pedagogernas ensidiga inriktning på 
kognition ibland fått till följd att medvetandet om andra viktiga faktorer minskas. Han menar 
att det mest avgörande sannolikt är motivationen. De som är motiverade att lära sig någonting 
kommer troligtvis att arbeta hårt, vara uthålliga, inte låta sig avskräckas av hinder och känna 
sig så stimulerade att de fortsätter att lära sig även då det inte finns någon press på dem att 
göra det. De lär för nöjes skull och stimulerar därmed sin nyfikenhet (Gardner, 1998).  
 
Senare års forskning som utförts av kognitiva psykologer visar att motivation och känslor har 
stor betydelse när det gäller inlärning och pedagogik. För att dra uppmärksamhet till 
någonting som ska läras in och sedan användas, ska läraren sätta in det i ett sammanhang som 
engagerar känslorna. Forskningen visar att det är troligare att eleverna lär sig, minns och kan 
använda sina upplevelser i samband med starka och förhoppningsvis positiva emotionella 
reaktioner. Upplevelser utan emotionell betydelse är sannolikt inte särskilt engagerande och 
glöms därför bort ganska snart (Gardner, 1998). 
 
Kunskap 
 
Det finns många olika former av kunskap. Vad som räknas som kunskap varierar också 
mellan olika områden och över tid. I dagens s. k. kunskapssamhälle står skolan inför 
uppgiften att förmedla kunskaper i ett vidare mening än tidigare. Eleverna måste tillägna sig 
begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som 
intellektuella verktyg i andra sammanhang. Kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. Faktakunskap är 
kunskap som information, regler och konventioner. Vi vet att något förhåller sig på det ena 
eller det andra sättet. Denna kunskap kan mätas i termer av mer eller mindre, något vi har 
eller inte har. Det är kunskap som information och gör inte skillnad mellan ytkunskap och 
djupkunskap. Förståelsekunskapen däremot karakteriseras som en kvalitativ dimension. Vi 
kan inte förstå mer eller mindre, däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. Kunskapen kan 
bedömas i termer av mer eller mindre kvalificerad förståelse. Färdighetskunskap uppnår vi i 
och med att vi vet hur något ska göras och klarar av att utföra det. Denna typ av kunskap är 
praktisk. Förtrogenhetskunskap kan sägas vara kunskapens tysta dimension. Denna kunskap 
är ofta förenad med sinnliga upplevelser, d v s att vi ser, luktar och förnimmer när något är på 
gång, ska påbörjas eller avslutas. Förtrogenhetskunskapen kommer bl. a. till uttryck när vi gör 
bedömningar ( Skolverket, 2002). 
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Kunskapen är konstruktiv, d. v. s. att den lärande bygger upp mentala kartor, bilder och 
känslor för att skapa förklaringsmodeller. Människan skapar inre kartor som fogas samman i 
stora helheter. Med hjälp av dessa orienterar sig hon i tillvaron och med hjälp av dessa 
kommunicerar och handlar hon. De inre kartorna bildar en förförståelse som styr den selektiva 
perceptionen. Kartorna är viktiga för att vi ska kunna skapa mening i vår (självupplevda) 
värld och för att vi ska fungera i den verkliga världen, kartorna är en del av jaget, av 
människan. Våra inre kartor byggs upp när vi ser, hör och känner saker. Allt som har fångat 
vårt intresse bidrar till formandet av våra inre kartor. En arbetsuppgift som inte kräver en 
personligt förankrad uppmärksamhet resulterar ofta i en reproduktion eller en ytlig 
memorering, den blir inte en del av kartan. Det är via tänkandet inte memorerandet riktig 
kunskap erhålls, d. v. s. blir en del av den karta eleven bär med sig. Därför bör undervisningen 
i skolan uppmuntra till reflexion. De inre kartorna synliggörs när eleven skriver med egna ord. 
Dessa genuina texter utgör för läraren ett viktigt tolkningsmaterial huruvida det har skett en 
kunskapsutveckling hos eleven (Hemberg, 1995).  
 
Vernersson (1999) ger exempel på hur man kan arbeta med samhällskunskapen integrerad i 
alla ämnen genom att använda sig av olika teman och försöka knyta samman så många ämnen 
som möjligt. Målet är att eleverna ska förstå samband och känna att skolämnet angår dem och 
är viktig livskunskap. På detta sätt kan motivationen höjas och likaså kvaliteten på kunskapen. 
 
Pedagogisk grundsyn 
 
Den pedagogiska grundsyn som ligger till grund för detta utvecklingsarbete benämns 
progressivsim och förknippas med John Deweys pragmatism, men Dewey har utnämnt 
Francis Parker till progressivismens fader. Rousseau och Pestalozzi samt andra 
reformpedagogers idéer har fungerat som inspirationskälla. Reformpedagogerna ställer eleven 
i centrum för utbildningen. I de reformpedagogiska strävanden som fanns i Europa  från 
sekelskiftet 1900 och framåt användes beteckningar som  ämnesövergripande undervisning, 
aktivitetspedagogik och elevaktiva arbetsformer, för den verksamhet som i USA benämndes 
progressivism (Jerlang, 1991).  
 
I korthet har progressivismen följande kännetecken: 
 

1. Utbildningen ska vara aktiv och relatera till barnens behov och intressen. 
2. Lärande genom problemlösning måste ersätta inpräglandet av ämneskunskaper. 
3. Utbildning ska vara livet självt, inte en förberedelse för livet.  
4. Lärarens uppgift är inte att ge direktiv, utan att vara rådgivare. 
5. Skolan ska uppmuntra samarbete snarare än tävlan. 
6. Endast demokrati möjliggör det fria spelrum för idéer och personligheter som är en 

nödvändig betingelse för genuin växt. För att undervisa i demokrati måste skolan själv 
vara demokratisk. (Jerlang,1991). 

 
I den traditionella pedagogiken ses kunskapen som en produkt, medan en mer 
utvecklingsinriktad pedagogik ser kunskap som en process. I den senare pedagogiken har den 
studerande en aktiv roll. Lärarrollen blir att handleda studerande som själva söker kunskap. I 
samverkan med de studerande utvecklas lärandeformer som passar ämne och situation. 
Motivationen ökar också om studierna läggs upp så att den studerande själv kan se sin ökade 
kompetens (Hedin & Svensson, 1997).  
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Tematisk undervisning 
 
Det som utmärker tematisk undervisning (Nilsson, 1997) är att det tematiska innehållet 
placeras i centrum och  att olika färdigheter som att läsa och skriva tränas samtidigt som 
undervisningen kopplas till elevernas vardagserfarenheter och förståelse för samhälleliga 
företeelser. Utmärkande är också att undervisningen är oberoende av traditionellt läromedel 
och att ämnen integreras till en helhet. En central funktion har också olika typer av 
skönlitterära texter i ett kunskapssökande arbete.  
 
Faktorer som försvårar genomförandet av den tematiska undervisningen är bl. a. att besluta 
vad ett tema är, vilket innehåll det ska ha, vem som ska avgöra valet av tema och hur detta 
påverkar innehållet i undervisningen. Andra faktorer är att många handledare känner sig 
osäkra inför vad tematisk undervisning innebär, att en del är direkt negativt inställda till 
tematisk undervisning, därför att det är allför tidskrävande och ”flummigt”. Att bestämma 
innehållet för vad ett tema är dock det största problemet enligt Nilsson.  
 
De finns flera typer av teman. Skolämnesorienterade teman, kan handla om t. ex. Romantiken 
eller Afrika, problem-/relationsteman, som knyts till elevens vardag, t. ex. teman om Rädsla, 
Mod m. m. eller teman med estetisk eller litteraturhistorisk framtoning, som exempelvis Sagor 
eller Hösten (Nilsson, 1997). I de fall Nilsson studerat hur val av tema i tematisk undervisning 
har gått till har förhållandet oftast varit att läroböcker och OÄ-ämnen styrt innehållet. Mera 
sällan har det handlat om att elevernas frågor och kunskapsområden, erfarenheter och när-
miljö fått vara utgångspunkt i undervisningens innehåll. Ämnet svenska har också varit mer 
fristående, utanför ämnet, och inneburit att det reserverats ett par lektioner i veckan för 
moment som t. ex. rättskrivning och grammatik eller läsning av skönlitteratur  på i förväg be-
stämd tid. Denna läsning har heller inte haft något att göra med det som behandlats i OÄ-
ämnena. Bara i några fall har litteraturläsningen länkats till innehållet i OÄ-lektionerna. 
 
Annan traditionell undervisning har bestått av att läraren gått igenom ett arbetsområde och 
kommande undervisning. Inläsningen har kontrollerats med hjälp av instuderingsfrågor. 
Oftast läser eleven frågorna först, för att sedan söka efter rätt svar i boken och skriver rent 
reproducerande utan sammanhang och reflektioner. Oftast är svaren också korta, bestående av 
lösryckta fraser  eller ord. När eleverna sedan genomgått skriftliga prov, för att se om de 
minns något av det som de läst anses grundkursen klar. Grundkursen motsvarar i regel läro-
bokstexten (Nilsson, 1997) 
 
Nilsson beskriver fler mönster av traditionell art och drar slutsatsen att: ”Det är läroböckerna 
som styr valet av innehåll och undervisningen reduceras till träning av färdigheter samt 
förmedling och konsumtion av fakta. Elevernas erfarenheter trycks ut i periferin och vi 
hamnar i en traditionell undervisning med utvändig uppgiftslösning, formalisering, repro-
duktion, stark klassifikation och stark inramning.” (Nilsson, 1997:17). Bilden blir annorlunda 
om man undervisar med exempelvis ett problemorienterat tema som utgångspunkt.  Det inne-
bär att det för det första gäller att ha utgångspunkten i elevernas egna vardagserfarenheter och 
den värld som de befinner sig i, men också ett annat synsätt på litteratur och läroböcker: 
 
 ”Undervisningsinnehållet styr val av litteratur, där de frågor man beslutat att ta upp gestaltas 
och levandegörs./…/ Det är alltså det tematiska innehållet, som elever och lärare valt att ta 
upp i undervisningen, som styr textval, bearbetning och undervisningsformer. Det betyder att 
eleverna arbetar på olika sätt beroende på vad det är de är ’på jakt’ efter. Både individuellt 
arbete, pararbete, grupparbete, lärarföreläsning, experiment, undersökningar, intervjuer, 
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studiebesök o. s. v. kan förekomma. Även arbetsformerna måste alltså kvalificera sig till det 
centrala undervisningsinnehållet och inte vice versa.” /…/ Böcker ska bara användas om och 
när de behövs.” (Nilsson, 1997:18).  
 
Det handlar också om att integrera ämnen och sudda ut ämnesgränser, att läsa faktaböcker när 
det behövs, att läsa skönlitteratur när det är meningsfullt och också så länge som det behövs. 
Det handlar om att eleverna ska skapa kunskap utifrån egna frågor och behov. Kunskapen är 
inte heller lösryckta fakta som ska reproduceras i samband med prov utan olika färdigheter 
som exempelvis stavning, läsa kartor, intervjuteknik m. m. funktionaliseras och tränas i de 
sammanhang där de behövs och fyller en funktion i det kunskapssökande arbetet (Nilsson, 
1997). 
 
Problembaserat lärande 
 
Ett tematiskt kunskapssökande arbete kräver insikter om hur man söker material, som ska ge 
svar på de frågor man ställt sig och vill veta mer om. Detta kräver i sin tur att läraren kan 
förmedla och använda de sökredskap som eleverna behöver. Det kan gälla att lära sig hantera 
artikelsök och andra sökredskap, databaser på Internet eller att söka litteratur i bibliotekets 
databas. Eftersom tematisk undervisning, liksom ett problembaserat lärande (PBL), handlar 
om att eleverna får möjlighet att ställa sina egna frågor utifrån egna erfarenheter genom ett 
problemorienterat tema är det nödvändigt att även ha insikt i PBL-metoden. Bägge metoderna 
ger eleven både inflytande och självbestämmande över sina studier. PBL bygger på en positiv 
tilltro till eleven. Tillit till elevens förmåga och till elevens vilja att ta ansvar för sitt eget 
lärande är ett centralt begrepp. Läraren bör, oavsett ämne, vara medveten om och uppmärk-
sam på både den kunskap som kan problemformuleras och på sitt eget agerande gentemot 
eleverna i problemlösningssituationer (Jerdmyr m. fl., 1999). 
 
Arbetssättet innebär att undervisningen till stor del kretsar kring lösning av problem. Eleverna 
presenteras utgångspunkter, t. ex. en fallbeskrivning, en bild, ett föremål eller något annat, 
som sedan ligger till grund för deras arbeten.  Den problemformulering som görs utgör själva 
basen i elevernas lärande. Formuleringen anger alltså innehållet i det eleverna behöver lära sig 
för att lösa problemet. Eleverna får en styrande och aktiv roll i undervisningen. PBL innebär 
oftast att undervisningen präglas av integration mellan moment, kurser, ämnen o. dyl. och är 
en sammanhållen undervisningsideologi som bygger på en genomtänkt syn på kunskap och 
lärande. Det finns många varianter på det praktiska genomförandet av undervisning enligt 
PBL. Den genomgående tanken är dock att lärandet ska bli mer effektivt i takt med större 
meningsfullhet och motivation. Att arbeta och utvecklas i gruppen utgör själva navet i 
inlärningsprocessen. I samspelet med andra elever befästes och konstrueras kunskap. An-
svaret för att lösa problemen ligger hos gruppen som helhet. Alla i gruppen arbetar med 
samma frågeställning  men försöker besvara den utifrån olika perspektiv och arbetssätt 
(Jerdmyr m. fl., 1999).  
 
Läraren får en tydlig roll som handledare för de olika basgrupperna, i stället för sin vanliga 
roll som  kunskapsförmedlare. Huvudsaken för eleverna är processen med att lösa problemet, 
inte att redovisa något inför någon som redan vet svaret. Ofta tvingas eleverna att arbeta 
ämnesöverskridande för att skaffa de kunskaper som krävs för att kunna lösa det formulerade 
problemet. Att arbeta med problemlösning innebär att man går ifrån uppsplittringen bland 
olika ämnen och övergår till att arbeta mer med helheter. Ämnesintegrationen blir således en 
naturlig del av undervisningen. Ett av de viktigaste argumenten för PBL är att detta arbetssätt 
gör undervisningen mer verklighetsanknuten för eleven, eftersom det går att välja problem av 



 9

en karaktär som ger verklighetsanknytning. Problemen måste av eleven upplevas som 
verkliga för att motivera till studier och sökande efter lösningar. Dessutom gör relevanta 
problem att inhämtandet av kunskaper och färdigheter även kan användas utanför klass-
rummet. På detta sätt byggs broar mellan det som kallas skolkunskap och det som kallas 
vardagskunskap (Jerdmyr m. fl., 1999). 
 
Syfte 
 
Vårt syfte med detta utvecklingsarbete är att undersöka om tematisk undervisning kan öka 
intresset och därmed motivationen hos eleverna för skolämnena samhällskunskap och 
svenska. 
 
Frågeställning 
 
Vår huvudsakliga frågeställning för utvecklingsarbetet är : 
 
• Är tematisk undervisning en arbetsmetod som ökar elevernas motivation och intresse för 

skolämnena samhällskunskap och svenska?  
• Hur kan den tematiska undervisningen utvecklas? 
 
Avgränsning  
 
Vi har valt att avgränsa vårt utvecklingsarbete till att gälla 20 klocktimmar med tematisk 
undervisning och endast i en grupp, åk SPS 2, Samhällsprogrammet med samhällsinriktning, 
vid en gymnasieskola. Anledningen till att det endast blev en grupp som medverkade i vår 
undersökning var att det organisatoriskt sett var omöjligt att genomföra undersökningen i flera 
eller andra grupper än denna. De lärare vi tillfrågade hade svårt att släppa sin planering, sade 
att det inte passade i den kurs de undervisade i och just då och att de inte hade tid för 
samverkan och integrering av ämnen. 
 
Klassrumsobservationerna innefattade hela klassen på 19 elever medan intervjuerna är  be-
gränsade till att omfatta endast fyra elever från klassen. Dessa intervjupersoner har valts ut i 
samråd med handledaren. Vi är medvetna om att det urval av elever som vi bygger studien på 
är ett begränsat antal och kan få annorlunda resultat beroende på i vilket program och i vilken 
åldersgrupp undersökningen genomförs i, men de antal elever som intervjuats måste också 
ställas till den tid och förutsättningar som stått till förfogande samt uppsatsens omfång. 
 
Metod 
 
Det arbete vi utfört inom en gymnasieskola är en fallstudie och ett forskningsbaserat utveck-
lingsarbete. Vi har tillsammans med eleverna i klassrummet testat en speciell studiemetod, 
tematisk undervisning, för att undersöka hur den påverkar deras motivation och intresse för 
skolämnena samhällskunskap och svenska. 
 
Vårt utvecklingsarbete grundar sig huvudsakligen på Sharan B Merriams kvalitativ fallstudie-
metod, som innefattar fältstudier, intervjuer och observationer. Metoden beskrivs mer nog-
grant i kapitlet ”Kvalitativ fallstudiemetod”. När det gäller fältforskning inom pedagogiken är 
det vanligt att man undersöker enskilda, en grupp lärare eller elever, en klass eller en skola 
och vistas i fält under en längre period, upptill ett år eller mer. Huvudmetoden för 
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datainsamling är då enligt Fuglestad (1997) deltagande observationer och forskarens fältan-
teckningar. Detta utgör enligt honom det viktigaste materialet. Observationer kompletteras 
dock ofta även med andra metoder som informella samtal och intervjuer, ljudupptagningar, 
videoinspelningar o. s. v.  
 
Eftersom detta arbete är litet till sitt omfång och endast omfattar några veckor ansåg vi att vi 
måste kombinera olika metoder för att få veta så mycket som möjligt, på så kort tid som 
möjligt, om elevernas åsikter. Vi valde därför att utveckla Merriams metod genom att inleda 
och avsluta temastudiet med ett frågeformulär enligt Fuglestads kommentar om möjligheten 
att komplettera metoder för att uppnå bästa resultat. Genom frågeformulären fick samtliga 
elever möjlighet att uttrycka sig i skrift om sitt intresse för ämnet svenska och samhälls-
kunskap samt beskriva sina önskemål om ämnesinnehåll och intryck om det tematiska arbets-
sättet. Genom detta förfarande hoppades vi uppnå så stor reliabilitet som möjligt: 
 
• Frågeformulär före - efter temastudiet  
• Observationer fortlöpande 
• Intervjuer efter temastudiet 
 
Fallstudiemetod och kvalitativ forskning 
 
Vilken metod är lämplig att använda när en rapport grundas i kvalitativa, empiriska data?  I 
Sharan B Merriams (1994) Fallstudie som forskningsmetod beskrivs fallstudiemetoden, som 
vi använt, och hur den utförs. Fallstudier är en accepterad metod inom många olika 
discipliner. Det viktigaste är processen, kontexten och upptäckten av ett visst förhållande i 
stället för att fokus ställs på resultat, specifika variabler och bevisning. Detta synsätt på 
forskning är de största skillnaderna mellan s. k. kvalitativ forskningsmetod och traditionell, 
kvantitativ forskning.  
 
Merriam anser att fallstudiemetoden är att föredra när aktuella skeenden och problem ska 
undersökas. Metoden använder två tekniker, observationer och intervjuer, vilket inbegriper 
fältarbete. Man måste söka upp människor i sin naturliga miljö för att utföra detta arbete. 
Kvalitativ metod och fallstudier rör praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv, som 
fokuserar på sammanhang och innebörder, och är induktiv eftersom den fokuserar på process, 
förståelse och tolkning. Första steget är att definiera ett generellt problem, ett fall, som finns 
av olika slag. Därefter avgränsas den enheten som ska analyseras. ”Analysenheten eller fallet 
kan utgöras av en individ, ett program, en institution, en grupp, en händelse eller ett begrepp. 
Nyckelfrågan när man ska bestämma analysenheten är att man ska avgöra ’vad det är man vill 
kunna säga något om när undersökningen är klar’ ” (Merriam, 1994:58). I denna uppsats är 
problemet, eller fallet, att undersöka om tematisk undervisning kan öka motivation och 
intresse hos elever för ämnet samhällskunskap och svenska.  
 
Merriam påpekar att det är omöjligt att intervjua alla, observera allting och samla in allt 
relevant material varför en urvalsmetod måste väljas. Hon beskriver också olika typer av 
urvalsstrategier. Det urval som vi valt och som är mest lämplig i denna studie är vad som 
beskrivs som kvoturval och innebär att man identifierar huvudsakliga och relevanta 
subgrupper i en viss given miljö, varefter ett godtyckligt antal individer från varje kategori 
väljs ut. För att finna lämpliga intervjuobjekt måste observationer på plats göras, vilket enligt 
Merriam kan innefatta både informella diskussioner med deltagare om vilka personer som 
längre fram kan tänkas vara lämpliga och samtal med nyckelperson som mer direkt anger 
lämpliga personer att tala med. För att finna lämpliga intervjupersoner till denna undersökning 
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har Merriams metod använts. Observationer på plats är utförda, kontakt har tagits med 
handledare och efter diskussioner har förslag på lämpliga elever i subgrupperna lämnats. 
Totalt har fyra personer intervjuats. 
 
I de flesta fallstudier kombineras olika typer av intervjuer (Merriam, 1994). Allt beror på 
vilken grad av struktur som eftersträvas. För att få någon typ av standardiserad form av 
information till stånd i denna undersökning och för att det skulle vara lättare att sammanställa 
resultatet av intervjuerna ställdes i förväg bearbetade och givna frågor till intervjupersonerna, 
som en slags stomme. På så vis fick både respondenterna och intervjuare möjlighet att 
utveckla och bearbeta information genom ytterligare frågor vid behov, allt för att klargöra 
innebörder av betydelse. På så vis kan intervjuerna anses vara kombinerade, både av 
strukturerad och ostrukturerad art. Anteckningar fördes också under intervjuernas gång.  
 
Våra intervjuer syftade till att belysa elevernas personliga tolkningar och åsikter om tematisk 
undervisning. Därför var det viktigt att vi kom så nära intervjupersonerna som möjlig och att 
vi fick en så god kontakt som möjligt. Om de nådde tillit till oss berättade de kanske mer. Vi 
ställde därför även följdfrågor som kan verka ovidkommande men i syfte att komma närmare 
personerna och deras tolkningar och valde att inte banda in intervjuerna utan anteckna 
elevsvaren under intervjuns gång så att intervjuerna skulle likna ett samtal så långt som 
möjligt. 
 
Nästa steg i genomförandet av vårt utvecklingsarbete kvalitativa fallstudie var att samla in 
data. Intervjun är en form av datainsamling men hur ska frågorna ställas för att ge bra 
information? Hur ska svaren registreras? Merriam påpekar att intervjuer har både starka och 
svaga sidor som metod, men att en strävan att begränsa nackdelarna och stärka fördelarna 
under intervjuns alla faser ger bästa informationen. För att kunna ställa bra frågor måste man i 
första hand bestämma sig för vilken typ av information man vill ha. Är det känslor, åsikter, 
kunskap eller erfarenheter? Vill man få fram intervjupersonens egna perspektiv kan de fyra 
kategorifrågorna ställas. Frågorna måste också ställas så att formuleringen är klar för respon-
denten och måste kunna ställas med vanliga ord. Om intervjuarna är ovana kan en lista på 
frågor upprättas och användas som utgångspunkt och en mer halvstrukturerad intervju utföras. 
En på förhand skriven frågelista är ett bra stöd och har två funktioner. Den ena är att visa 
undersökningens mål och förenkla tolkningsarbetet, att översätta målen till med specifika 
mätbara termer, den andra att visa intresse och motivera respondenten att dela med sig av sin 
erfarenheter och åsikter (Merriam, 1994). 
 
Efter genomgång av olika litteratur som beskriver hur bra frågor ställs fann vi Steinar Kvale 
(1997) mer tydlig i sin beskrivning av olika typer av intervjufrågor. Han delar in frågetyperna 
i  inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frå-
gor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad och tolkande frågor. Med denna insikt och 
olika motivationsfaktorer som utgångspunkt kunde intervjufrågorna formas.   
 
Material och genomförande  
 
Utvecklingsarbetet har genomförts inom en gymnasieskola, i årskurs två inom Samhällsveten-
skapliga programmet, samhällsvetenskaplig gren (SPS 2). För att få svar på den tidigare 
beskrivna frågeställning har vi genom kvalitativ fallstudiemetod genomfört intervjuer mer 
fyra elever i klassen, utfört observationer i helklass under temaarbetets gång och vid 
inledningen och avslutningen av temaarbetet låtit eleverna besvara ett frågeformulär, där de 
fick möjlighet att utrycka sina åsikter i skrift vad gäller intresset för svenska, samhällskunskap 
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och det tematiska arbetssättets för- och nackdelar. Våra observationer och elevsvaren har 
sedan legat till grund för en diskussion om hur det tematiska arbetssättet kan vidareutvecklas 
 
Med hjälp av Nilssons förklaringar om hur tematisk undervisning kan bedrivas har vi planerat 
genomförandet av ett tema i samhällskunskap respektive svenska. Tillvägagångssättet 
beskrivs i kapitlet ”Tematisk undervisning”. Han ger exempel på olika typer av teman och 
olika förslag till arbetssätt och påpekar att val av tema kan bestämmas av lärare enbart, av 
elever enbart eller av båda tillsammans. Att detta också kan innebära allt från fritt ämnesval 
till helt lärarstyrt. 
 
Vi valde att arbeta efter den temaform som han kallar för demokratiskt val, som innebär att 
elever och lärare bestämmer ett temaområde tillsammans. Detta innebär att utgångspunkten i 
undervisningen är i elevernas vardagssituation här och nu samt att gränserna mellan skola och 
elevernas egen vardag som utmärker en mera traditionell undervisning suddas ut. (Nilsson 
1997). Det innebär vidare att eleverna är med i planeringen av undervisningen, har individu-
ellt anpassade studier, d. v. s. arbetar på olika sätt beroende på vad de fokuserats på, att aktu-
ella händelser tas upp, att det tematiska innehållet styr textvalet, att olika källor står till buds 
samt att de frågor som beslutats tas upp gestaltas och levandegörs. Lektionerna i de olika 
ämnena som integreras läggs samman till ett sammanhållet block. Detta arbetssätt överens-
stämmer också till stor del med elevernas egna önskemål, som beskrivs i den lokala arbets-
planen för samhällskunskapsprogrammet. 
 
Det är elevernas frågor som är det intressanta, inte vad som står på schemat, d. v. s. det 
handlar om att läsa olika texter när det är meningsfullt och skriva när det är meningsfullt och 
så länge det behövs och känns meningsfullt. Nilsson menar att färdigheter funktionaliseras på 
detta sätt och att kunskap produceras aktivt när elevens behov och frågeställning står som 
grund i den tematiska undervisningen.  
 
Den första lektionen började vi med att presentera oss för eleverna i SPS 2, som bestod av 19 
elever, och vi berättade om syftet med vårt utvecklingsarbete, samt innebörden av tematisk 
undervisning. Därefter fick eleverna fylla i ett frågeformulär: ”Vad tycker du?” (bilaga 1). 
Syftet med frågorna var att ta reda på elevernas intresse för de olika ämnena, vad de skulle 
vilja arbeta med om de fick välja fritt och på vilket sätt de skulle vilja arbeta med sitt valda 
ämne. Vi klargjorde att det var eleverna som skulle bestämma temats innehåll, men att alla 
måste arbeta med samma tema efter att området utkristalliserats, dock utifrån olika syn-
vinklar. Därefter sammanställde vi elevernas önskemål och utifrån deras svar försökte vi hitta 
en gemensam nämnare och ämnesområde, så att så många som möjligt skulle känna igen sitt 
val och känna sig delaktiga i det tema som till slut valdes genom ett demokratiskt val. Sedan 
alla fyllt i frågebladet fick de ett informationsblad med sig, en slags ”kom-ihåg-lapp” för vad 
vi gått igenom (bilaga 2). 
 
Därefter sammanställde vi de skriftliga synpunkterna som styrde temats innehåll och 
bestämde vilka mål som skulle uppfyllas i och med temastudiet, d. v. s. eleverna fick givna 
utgångspunkter såsom programmål och kursmål samt betygskriterier och ett arbetsblad som 
de skulle fyllas i (bilaga 3). De fick diskutera i grupp om vad de ville veta mer om inom temat 
som var gemensamt för alla och beslutat efter majoritetsprincipen. Temats rubrik blev 
”Kulturella skillnader”. 
 
Temaundervisningen pågick under fyra veckor (v. 5-8, 2003). Under arbetets gång i klass-
rummet utförde vi observationer och förde anteckningar över hur eleverna arbetade och vilka 
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reflexioner  vi gjorde. Vi tittade på aktivitet, positiva och negativa kommentarer, intresse, 
samt lyssnade av elevernas åsikter. Lektionsanteckningarna kompletterades efter varje pass 
(bilaga 4).  
 
Efter att temaarbetet slutförts och eleverna redovisat sina resultat enligt redovisningslista 
(bilaga 5) utvärderade vi arbetssättet genom att på nytt låta eleverna besvara ett frågeformulär: 
”Vad tycker du om tematisk undervisning?” i syfte att få fram huruvida intresset för 
ämnena hade ökat, minskat eller inte påverkats alls av den tematiska undervisningen. 
Eleverna fick också beskriva arbetssättets för- och nackdelar (bilaga 6). Därefter intervjuades 
fyra av klassens elever med hjälp av förutbestämda, direkta och strukturerade intervjufrågor 
(bilaga 7). Intervjuerna finn återgivna i skrift (bilagor 8).  
 
Vi valde intervjumetoden med antecknade intervjusvar för att få en djupare förståelse och 
bättre insikt om hur det tematiska arbetssättet hade påverkat elevernas motivation, för att 
eleverna skulle slippa skriva och för att därigenom få så bra kontakt med dem som möjligt. Vi 
utgick ifrån att vi på det sättet skulle få så mycket information som möjligt.  
 
Tidsplan för fältarbetet 
 
Sammanlagt har vi lagt ned en vecka på förberedelser av temaundervisningen. Själva 
undervisningen har utförts under fyra veckor, sammanlagt 20 klocktimmar, under vilka vi har 
utfört observationer i klassrummet. Avslutande intervjuer har tagit en vecka att planera, utföra 
och sammanställa. Den slutliga utvärderingen av frågeformulär, observationer, intervjuer och 
avslutande metoddiskussioner har tagit två veckor. Total tidsåtgång för denna undersökning 
har således varit åtta veckor. 
 
 
 Utfört arbete 

 
Veckor
 

 
 
Förberedande av temaundervisning 

 
    1 

 
Frågeformulär 1: ”Vad tycker du?” 
Tematisk undervisning och observation 

 
    4 

 
Utvärdering av lektioner genom 
frågeformulär. Planering, utförande och 
sammanställning av intervjuer 

 
    1 

 
Frågeformulär 2: ”Vad tycker du om 
tematisk undervisning?” 
Slutlig utvärdering av frågeformulär, 
observationer, intervjuer och metoddis-
kussion. 

 
     
 
    2 

 
TOTALT 

 
    8 
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Försökspersoner 
 
Urvalet av intervjupersoner, som beslutades enligt Merriams fallstudiemetod och i samråd 
med vår handledare har ett motivationsperspektiv. Efter att temat avslutades valdes fyra elever 
ut utifrån motivationsperspektivet, dvs. eleverna valdes för att de visade olika grader av 
motivation från den högsta graden till den lägsta. Därför blev intervjupersonerna en elev som 
tidigare uppfattades ha hög motivation för tematiska studier och som uppnådde mycket bra 
resultat, MVG, genom detta arbetssätt, elev A. Elev B, som tidigare uppfattats som studie-
motiverad och att ha lätt för sig i sina studier men som nu verkade ha svårigheter med att 
överhuvudtaget genomföra uppgiften. Denne erhöll resultatet VG. Elev C, som tidigare upp-
fattats vara mindre studiemotiverad, men som växte genom temauppgiften, visade hög moti-
vation för uppgiften och förvånade alla med resultatet VG samt elev D, som tidigare uppfat-
tats som omotiverad till studier och verkade omotiverad under arbetets gång men som ändå 
lyckades uppnå godkända resultat. 
 
Att SPS 2 blev vår undersökningsgrupp, och den enda, berodde på att en av våra VFU-
handledare hade denna klass i svenska och filosofi och gick med på att ”låna ut” sina 
filosofitimmar så att vi kunde integrera svenska med samhällskunskap. Det var också lätt att 
se att även filosofiämnet kunde integreras i vårt temaarbete, eftersom diskussioner om kultu-
rella skillnader också innefattar diskussioner om etik och moral. Hade våra handledare inte 
ställt upp på detta sätt hade utvecklingsarbetet överhuvudtaget inte gått att genomföra. Det var 
verkligen ett problem för oss att finna förutsättningarna så att vi kunde genomföra detta 
utvecklingsarbete.   
 
Bortfall 
 
Utvecklingsarbetets empiriska del har endast två bortfall. Två elever var frånvarande då det 
första frågeformuläret fylldes i. 
  
Resultat 
 
Utvecklingsarbetet utfördes i en klass där vi inte kände eleverna. För att få en bild av vårt 
utgångsläge, få veta elevernas inställning och intresse för ämnena svenska och samhälls-
kunskap innan den tematiska undervisningen startade, fick de därför besvara ett fråge-
formulär: ”Vad tycker du?” (se bilaga 1). De fick också möjlighet att önska temaområde och 
arbetssätt. För att ge alla elever möjlighet att ge synpunkter efter temaarbetets slut fick de 
också besvara ett frågeformulär efter temats slut. I frågeformuläret: ”Vad tycker du om 
tematisk undervisning?” besvarade de frågor i syfte att beskriva huruvida deras intresse för-
ändrats samt ange metodens för- och nackdelar (se bilaga 6). 
 
Frågeformulär: ”Vad tycker du?” 
 
Innan temaundervisningen startade besvarade 17 av klassens 19 elever frågeformuläret: ”Vad 
tycker du?” i syfte att tydliggöra gruppens intresse för ämnena samhällskunskap och svenska 
samt vilket temaområde och arbetssätt de fann som intressanta. Efter sammanställning av 
svaren var det för svenskämnet del enkelt att konstatera att de flesta tycker att svenskämnet 
kan vara roligt. Allt beror enligt dessa elever på ämnets innehåll, arbetssätt och lärare. Av 
svaren att döma är dock motivationen för ämnet högst olika. Av 17 elever svarar tre att ämnet 
är ”bra”, eller ”jag tycker mycket om svenska”, nio svarar att det är ”ganska roligt”, eller ”Ok 
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ämne, beroende på område”, fem elever svarar ”inte så intressant”, ”beror på vad vi gör” och 
”inte så skoj”. 
 
När det gäller ämnet samhällskunskap är omdömena alltifrån ”intressant”, ”hur kul som 
helst”, till ”det bästa ämnet”. Med andra ord finns det ett genomgående stort intresse för 
samhällskunskap i denna klass.  Svaren tyder dock på att det finns olika motivationsgrader. 13 
elever av 17 svarar att samhällskunskap är ”intressant”, ”mycket roligt” och ”det bästa 
ämnet.” Fyra av eleverna svarar: ”kan vara intressant beroende på område”, ”ganska roligt, 
roligare än svenska i varje fall” och ”bara roligt om jag får välja ämne själv”. 
 
Valet av temaområde fördelar sig enligt följande: sex vill arbeta med olika kulturer, 
samhällsattityder och någon historisk person, fyra vill arbeta med filmskapande och media, tre 
vill arbeta med författare och litteratur, en vill arbeta med samhällshistoria och tre svarade att 
de inte vet, eller att det inte spelar någon roll vilket tema det blev.  
 
När det gäller arbetssätt uppger åtta elever att de vill arbeta i grupp, två att de kan tänka sig att 
arbeta både i grupp och individuellt och fyra elever föredrar att arbeta enskilt. Tre elever 
nämner inte arbetssätt utan beskriver bara att de vill söka fakta, läsa, studera, jämföra samt 
göra en film. 
 
Många nämner också att det är viktigt att variera arbetssätt. De föreslår bland annat 
föreläsningar, studiebesök, diskussioner, informationssökning i litteratur och på Internet, 
skriva uppsats, skriva olika skrivelser, göra egna undersökningar samt att göra en film. 
 
Frågeformulär: ”Vad tycker du om tematisk undervisning?” 
 
Frågeformuläret besvarades av klassens samtliga elever, 19 stycken, efter att temaunder-
visningen avslutats.  
 
Frågeformuläret var uppbyggt i två delar med två huvudsakliga frågor. Syftet var att få en bild 
om huruvida den tematiska undervisningen påverkat elevernas intresse för ämnena 
samhällskunskap och svenska samt att låta elevernas synpunkter om metodens för- respektive 
nackdelar ligga till grund för en metoddiskussion.  
 
Intresset för ämnena samhällskunskap och svenska 
 
Frågan om huruvida det tematiska arbetssättet har påverkat elevernas intresse för svenska och 
samhällskunskap visar följande resultat: Vad gäller samhällskunskapsämnet svarar tre elever 
att intresset har ökat, noll att de fått ett minskat intresse för ämnet och 16 elever att det inte 
påverkat dem alls. För svenskämnets del svarar tre elever att intresset har ökat för ämnet, en 
att intresset minskat och 15 elever att det inte påverkat dem på något sätt. 
 
Resultatet av frågeformulärets sammanställning och svar är att cirka åttio procent av klassens 
elever anser att tematisk undervisning inte påverkar deras intresse för vare sig ämnet 
samhällskunskap eller svenska på något sätt. 16% av elevgruppen anser däremot att intresset 
för ämnena har ökat genom detta arbetssätt och fem procent (en elev) att intresset för svenska 
minskat.  
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Arbetsformens fördelar 
 
De synpunkter som eleverna noterar om den tematiska undervisningens fördelar är följande:  

 
• Arbetsformen ger stora valmöjligheter för eleven att själv få välja och bestämma 

arbetsområde. Detta uppfattas av de flesta mycket positivt. De blir motiverade av 
valfriheten. 

• Arbetsformen uppfattas som annorlunda. 
• Lektionerna blir roligare. 
• Eleverna anser att de får den hjälp de behöver när de behöver den. 
• Att de själva får bestämma när de ska söka mer material i datasal, om de ska skriva 

hemma och/eller i skolan, vilka de ska diskutera med och var o. s. v. 
• De får möjlighet att studera några timmar på valfri tid, när de själva känner sig 

motiverade och har lust att studera, vilket visar sig vara på kvällstid och hos en 
kompis, hemma i dagrummets soffa eller i egen säng tillsammans med musik. 

• De får möjlighet att fördjupa sig på något som de själva tycker är intressant. 
• Arbetsformen ger dem möjlighet till självständigt arbete. 
• Integreringen av ämnena gör det ämne som tidigare anses som tråkigt nu roligare. 
• Ämnesområdet visar inte bara ett perspektiv utan blir bredare genom att flera 

synvinklar studeras. 
• Elever ”kommer bättre in i ämnet.” 
• De kan koncentrera sig bättre. 
• Studierna blir omväxlande. 
• Eleverna tränas att skriva och tänka på ett nytt sätt. 
• Ett arbetsresultat uppmärksammas i flera ämnen. 
• Elever uppfattar att studierna går ”lättare”. 
• De får bättre överblick över hur allt hänger ihop och ser samband. 
 

Arbetsformens nackdelar 
 
De synpunkter som eleverna noterar som nackdelar är följande: 

 
• Det är för många frågetecken i början. 
• Det är ett ovant arbetssätt. 
• Det är svårt att välja själv när de inte är vana att ta eget ansvar. 
• För lite tid. 
• En elev lär sig bara mer om saker denne redan känner till och kan en del om. 
• Att de inte får välja redovisningsform. 
• Några elever förstår inte vad uppgiften gick ut på. Den känns ”krånglig”. 
• En elev tycker att man fördjupar sig mindre genom denna arbetsmetod. 
• Tråkigt att jobba med ett och samma område. 
• Arbetsformen uppfattas som svår ibland. 
• Det är svårt att välja ämne och att hitta ett bra arbetsområde. Detta skapar också 

stress. 
 

 
 
 



 17

Observationer 
 
I början när vi presenterade vårt utvecklingsarbete suckade en av flickorna som satt längst 
fram och tittade bort. Hon visade ett tydligt missnöje när vi sa att svenska och samhälls-
kunskap skulle integreras och blockläsas. När eleverna skulle skriva ned sina egna önskemål 
samrådde de flesta med den som satt intill. Det hördes spridda fnitter och de kom frågor som 
”Vad ska jag skriva?”. Några satt och skrev enskilt och de tog god tid på sig. De verkade 
fundera och var koncentrerade på sin uppgift. Till sist när alla lämnat in sina papper blev det 
mycket småprat och skratt här och var.  
 
Andra lektionen, som handlade om att presentera temats ämnesområde och få eleverna att 
utveckla personliga frågor inom ämnet, innehöll flera slag av förvirring. Några elever kände 
igen sin formulering och visste var de skulle sätta sig, medan andra elever inte gjorde det. 
Några sade att: ”Jag har inte valt något av det här.” Vi försökte reda ut vad de önskat sig och 
hjälpa dem att finna en gemensam nämnare i någon grupp och till vad de önskat studera för 
ämnesområde. En flickade hade exempelvis skrivit ”samhällskunskap” som intresseområde 
och förstod inte i vilken grupp hon hörde hemma i, en annan flicka hade skrivit ”attityder i 
samhället”. Vi försökte visa på sambanden mellan attityder och gruppen ”relationer”, likaså 
hur det stora begreppet samhällskunskap kan brytas ned i alla dessa olika fyra perspektiv.  
 
De frågor som ställdes av eleverna handlade också om hur redovisningen skulle ske. Många 
verkade osäkra och frågande inför den valfrihet, som de erbjudits, att välja lämplig 
redovisningsform beroende på ämnesområde. Var det verkligen okej att göra en film? Hur 
kunde man redovisa kulturella skillnader genom Dahlís surrealistiska konst?  
 
De flesta eleverna valde att gå ut från klassrummet när de skulle diskutera i grupperna. Endast 
två elever satt kvar och de hade redan bestämt att de skulle arbeta tillsammans om ett 
relationstema. När vi gick runt i grupperna framkom det att det var svårt för de flesta att 
bestämma sig för exakt vad man ville arbeta med. Endast cirka fem elever bestämde sig på en 
gång. De började söka artiklar på Internet och litteratur i biblioteket. Från en elev, som inte 
bestämt sig och verkade negativ från början, kom frågan: ”Får vi betyg för det här eller gör vi 
det förgäves?” 
 
Det framkom också en del upprörda känslor från några av flickorna. De kände att allt gått för 
fort fram när de skulle välja grupper och att de inte förstod exakt vad som gällde. Området 
kändes för stort och de kände sig stressade av att få betygskriterierna presenterade. Eleven 
som hade undrat om hon gjorde detta temaarbete ”förgäves” ville att den ordinarie läraren i 
svenska och filosofi, tillika vår handledare, skulle finnas till hands hela tiden. Några elever 
instämde med hennes önskan, de övriga satt tysta. 
 
Efter tredje lektionen var det en mer harmonisk stämning i klassrummet. Eleverna verkade 
mer till freds med uppgiften och med oss. Gruppen med pojkar som skulle filma var dock 
synbart irriterade över att vi ville gå igenom dramaturgi, filmkunskap, med dem. ”Det kan vi 
ju redan”, var deras kommentar. De påpekade också att de hade filmat förr. 
 
Vi gick runt bland dem som satt i biblioteket. Alla verkade ha hittat information och satt och 
läste eller pratade med varandra, förutom den flicka som tidigare undrat om de gjorde detta 
förgäves. Hon satt till synes planlöst bläddrande i en ”fitness-tidning”. På en direkt fråga om 
hur det gick med arbetet svarade hon att hon tillsammans med sin gruppkompis hade planerat 
att söka information denna lektion men att kompisen var frånvarande i dag. Hon uppmanades 
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att på egen hand söka reda på litteratur i biblioteket och information från Internet så att det var 
klart när gruppkompisen kom tillbaka. Flickan svarade att hon skulle göra det men hon 
verkade dock inte alltför entusiastisk inför arbetet. 
 
Efter samtal med några av pojkarna, under sjätte lektionen, steg deras motivation. Från att ha 
verkat nedstämda och håglösa blev de nu gladare och beslutade att ta itu med ämnet.  
 
Under lektion sju och åtta kunde de  flesta elever ta eget ansvar för självstudier. Frånvaron 
blev inte högre än tidigare denna lektion, trots att ett fåtal föredragit lärarledd lektion dagen 
före.  
 
Stämningen kändes mycket lugn och avslappnad under lektion nio och tio. Eleverna verkade 
positiva och vi hann samtala med alla. Vi fick inte någon riktig kontakt med filmgruppen, 
förutom en som var intresserad av boxning. 
 
Den tolfte lektionen bestämde sig filmgruppen för att de inte skulle göra en film. De försökte 
glida undan hela tiden. De signalerade också att de ville bli lämnade ifred. De hade hittat ett 
nytt gemensamt ämne och funnit information, som de börjat bearbeta.  
 
De flesta eleverna arbetade i lugn och ro under lektion tretton och fjorton. De diskuterade med 
varandra i grupperna. En elev som valt att arbeta enskilt, och påpekat att det var det han ville 
flera gånger, verkade ha bekymmer. Denna lektion bytte ytterligare en elev ämne. Han hade 
ändrat innehåll i sitt arbete en gång tidigare och verkade ha svårt att fokusera på vad han ville 
göra. Han verkade inte riktigt ha förstått uppgiften. Han hade inte förstått att hans reflexioner 
var en typ av kunskap och att det var det som var det viktiga i sammanhanget.  
 
Observationerna visar att det största problemet med att genomföra tematiska studier ligger i 
att bestämma ämnesområde, precis som tidigare beskrivits genom Nilsson. En elev var redan i 
inledningen av temastudierna negativt inställd till ämnesintegrering. Många hade svårt att 
välja ämnesområde och många kände också förvirring och osäkerhet inför den valfrihet som 
de ställdes inför, att de själva skulle välja redovisningsform beroende på ämnesområde. 
 
Sammanfattning av intervjuerna 
 
Efter att vi avslutat temat ”Kulturella skillnader” (se bilaga 5) intervjuade vi fyra elever. Vi 
använder inte deras riktiga namn i uppsatsen utan kallar dem endast A, B, C och D. De 
slutsatser som vi dragit ur detta material presenteras i resultatavsnittet. 
 
Elev A  
Attityden och intresset för ämnet samhällskunskap och svenska var oförändrat efter att temat 
avslutats. Eleven A, som tidigare visat hög motivation för studier, var inte säker på om arbets-
sättet hade påverkat henne, eftersom hon var van vid det från tidigare studier. Hon uppger att 
hon tycker att ämnena är lika roliga som förut.  
 
Vad gäller arbetsformen ansåg hon att den är ”skön” men säger att hon upplevde den som 
ostrukturerad denna gång: ”Det får inte vara för ostrukturerat. Om det inte finns några ramar 
bli man stressad.” Hon kände sig också väldigt irriterad över att hon inte fick ta fullt ansvar 
över sina studier utan att hon ”kontrollerades” efter varje lektion.  
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Elev A tyckte att arbetssättet gav möjlighet till variation och ansåg att metodens fördel var att 
hon fick bättre ”överblick”. Som nackdel anger hon att arbetssättet kan bidra till ökad stress. 
 
Motivationen för uppgiften fick hon utifrån sådant hon funderat på själv, genom tidigare 
lektioner i psykologi, där hon funnit intresse för att studera olika identiteter. Det område hon 
valde att studera var ”Gruppbildning och rasism”. Hon talade också om att hennes ”personliga 
motivation” var beroende av en personlig kontakt med lärare och hon själv fått välja ämne. 
Det var ”väldigt motiverande” att själv få välja ämne.  
 
Uppgiften var personligt förankrad genom att den handlade om vad elever i hennes ålder 
tänker. Hennes eget intresse för psykologi var grunden till valet av ämnet: ”Det är intressant 
att se hur vi är olika. Jag skulle vilja bli psykolog.”   
 
Eleven fick kontroll genom uppgiften, d. v. s. att hon klarade av uppgiften med goda resultat. 
Hon valde muntlig och skriftlig redovisning. Den muntliga delen redovisade hennes 
kunskaper om olika gruppbildningar och innehöll även en diskussionsdel där hon tillsammans 
med övriga klasskamrater diskuterade och ifrågasatte behovet av grupptillhörighet, olika 
genusperspektiv och klichéer. Den skriftliga redovisningen bestod av  en krönika.     
 
Eleven ansåg att arbetsformen gav en annan typ av kunskap: ”Man lär sig mer om sig själv 
och att ta ansvar. Man använder sitt eget huvud mer och utvecklas mer.” Hon sade att hon inte 
lärde sig mycket faktakunskap ”typ huvudstäder” och menade att det var ”annan kunskap.” 
Hon ansåg att det var svårare att skriva fritt men att hon kände större tillfredsställelse när hon 
lyckades med detta.  
 
Eleven uppgav att hon reflekterat hela tiden och att detta bidragit till att hon blivit klarare över 
var hon själv stod i frågorna. Hon ansåg också att den tematiska undervisningen givit henne 
ett bättre självförtroende genom att hon fått ta ansvar och träna på arbetssättet tills att hon 
klarade av att genomföra uppgiften. 
 
Eleven menade att läraren spelade en viktig roll för hennes motivation till att genomföra 
uppgiften. ”Tryggheten med läraren är jätteviktig!” 
 
Elev B 
 
Elevens attityd till ämnet svenska hade inte förändrats. Han var sedan tidigare motiverad för  
studier och ansåg fortfarande efter det temat avslutats att det var det roligaste ämnet som 
fanns. Attityden till samhällskunskapsämnet före temastudierna var: ”Inte så jättekul. Där går 
jag mest för att jag måste.” Efter genomförd tematisk undervisning uppgav eleven att intresset 
för samhällskunskapsämnet var detsamma som förut, men att det varit roligare att arbeta 
jämfört med vanliga lektioner. 
 
Eleven uppgav att motivationen steg när han själv fick välja område och hur han skulle arbeta. 
Han påpekade att det inte är intressant att ”bara plugga från en bok” och att alla borde få lära 
sig på sitt sätt.  
 
Eleven upplevde arbetssättet som varierande, eftersom han fick använda olika slags medier 
för att inhämta kunskap. Fördelar med metoden sade han var möjligheten att själv få välja 
ämne och att han själv fått välja när han behövde hjälp och också fått det just då. Nackdelen 



 20

var att metoden var mycket tidskrävande och att vi hade för lite tid. Han hade helst velat 
arbeta med ett tema i två månader.  
 
Elevens motivation för uppgiften skapades genom hans eget intresse för litteratur.  Han ville 
studera hur en författares liv kan återspeglas i böcker. Han lånade en bok, bytte och lånade en 
annan och sade till slut att han skulle göra en filmanalys i stället eftersom tiden var för knapp 
för att hinna läsa en roman. Motivationen infann sig då han beslutade sig för att göra 
filmanalysen i stället. Ämnet blev ”Analys av filmen Ghost World – Utanförskap.” Han valde 
att redovisa uppgiften skriftligt, därför att han inte tyckte om att stå framme vid katedern och 
tala inför grupp. Han gjorde en mycket kort muntlig presentation av filmen och visade ett 
avsnitt ur den som speglade ämnet utanförskap mellan olika karaktärer. Därefter lämnade han 
in en skriftlig analys av filmen. Han lyckades utföra den skriftliga uppgiften med VG-resultat.  
 
Eleven ansåg att han lärde sig mer genom temastudierna på grund av att: ”Jag lärde mig något 
överhuvudtaget. Den kunskap jag fick stannade kvar och fastnade. Inte som vid faktaprov, 
som jag har haft och är mycket bra på. Efter den kan man känna igen något ibland.” Eleven 
tyckte att det var roligt när han fick använda sina egna erfarenheter och reflexioner i sitt 
arbete.  
 
Vad han särskilt lärde sig av arbetssättet var att han ”måste ha mer själdisciplin och göra 
något konkret, i stället för att bara sitta och fundera. Ämnet hjälpte till att se att man inte ska 
ha så mycket fördomar om människor.”  
 
Eleven ansåg att läraren spelar den största rollen för hur hög motivationen blir för en uppgift, 
eller studier överhuvudtaget. För att en elev skulle bli engagerad krävdes att läraren var 
intresserad av individen i klassrummet och inte bara att denne såg individerna som en grupp. 
För honom var det viktigt att läraren brydde sig om varje enskild individ. 
 
Elev C 
 
Elev C, som tidigare visat låg motivation för studier, tyckte efter temats genomförande att 
intresset för svenska inte förändrats. Däremot ansåg han att han blivit mer intresserad av 
samhällskunskapsämnet genom detta arbetssätt. 
 
Han tyckte om arbetsformen, eftersom den gav honom möjligheten att ”bestämma själv när 
man skulle skriva på datorn och så.” Som fördelar med metoden angav han att han ”lättare 
kunde koncentrera sig på ett visst arbete.” Nackdelen var att det kunde bli ensidigt om man 
höll på för länge med samma ämnesområde. Eleven fick motivation till uppgiften genom ett 
TV-program där man debatterat proffsboxning. Han blev också motiverad av möjligheten att 
själv få bestämma sitt ämnesområde. Ämnesvalet blev ”Synen på proffsboxning”.  
 
Målet med ämnesvalet var att han ville bilda sig en egen uppfattning om var han stod i 
debatten genom att ta del av den argumentation som förekom i samhället här och nu. Han 
valde att redovisa sitt arbete både skriftligt och muntligt. Han skrev en tidningsartikel som alla 
fick läsa och debatterade sedan ämnena för eller emot proffsboxning i Sverige och synen på 
legaliserat våld med sina klasskamrater. Studierna resulterade i ett VG-resultat. 
 
Eleven ansåg att han lärde sig mer genom arbetsformen, framförallt därför att ”man fick 
arbeta ensam i stället för i grupp. Annars sitter man bara och snackar mest och får ihop något i 
slutet.” Han ansåg också att han fått möjlighet att reflektera genom att skriva med egna ord 
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och därmed också tvingats att fundera på ”varför man skriver det man gör och vad man 
tycker.” Han uppgav att han lärt sig att söka information bättre och att han genom de 
tematiska studierna fått ett ämne speglat ur flera vinklar.  
 
Läraren spelade enligt honom en ganska stor roll. Han menar att om en lärare är bra i ett ämne 
blir man motiverad. Han anser också att en lärares personlighet är viktig men hade svårt att 
definiera exakt vad han menade med det.  
 
Elev D 
 
Elev D, som tidigare visat låg motivation för studierna, uppgav efter temaarbetets 
genomförande att han inte påverkats vad gäller intresset för ämnet svenska, men påpekade att 
”det har varit roligare att jobba än vanliga lektioner.” Intresset för samhällskunskapsämnet var 
som tidigare ”intressant och roligt, men det har varit roligare att jobba än vanliga lektioner.” 
Han tyckte att det varit ”ganska kul” att jobba med ett tema, eftersom han själv ”fått jobba 
fritt med ett eget ämne” och att detta givit honom möjlighet till ”ganska varierande” 
arbetssätt. ”Vi har diskuterat i gruppen och valde var och en själva att skriva om det vi tyckte 
var intressant. Detta uppgav han också som metodens fördelar. Nackdelen med metoden var 
att det tog tid att bestämma ämne. 
 
Motivationen till arbetet fick han genom möjligheten att välja ett aktuellt ämne. Han uppgav 
också att självbestämmandet spelar stor roll för motivationen. Han säger att: ”Det är bra att 
välja eget inom en ram. Det är lättare att arbeta med det man är intresserad av och själv valt.” 
Eleven valde att studera terrorism i syfte att ta reda på varför USA blivit så utsatt för 
terrorangrepp. Han fick kontroll genom att han utförde uppgiften med godkända resultat. ”Vi 
fick med och hittade det vi ville ha.” Han redovisade både muntligt och skriftligt efter att han 
hört att några andra tänkte göra så. ”Alla i gruppen ville inte stå så länge framme och prata.” 
 
Eleven tyckte att han lärt sig mer genom temastudierna än vad han vanligtvis brukade göra 
genom traditionell katederundervisning. ”Jag lär mig mer genom att söka uppgifter. Det är 
långrandigt att höra på katederundervisning. Jobbigt att lyssna. Jag lär mig bäst genom att 
forska själv. Det underlättar om man är intresserad. Då kan man sitta hemma och göra det 
bara för att det är intressant.” 
 
Genom de tematiska studierna fick han ökade kunskaper om ämnet terrorism.  
 
Lärarens roll vid temastudier ansåg han vara att: ”Läraren måste kunna något om ämnet. Man 
ska kunna fråga. Jag tror att en lärare kan väcka intresse och motivation. Att de kan och vill 
hjälpa till.” 
 
Sammanfattas intervjuerna framkommer att elevernas intresse för svenska inte påverkats av 
den tematiska undervisningen medan en elev fick ett ökat intresse för samhällskunskap. 
Hälften av eleverna nämner dock att arbetssättet varit ”roligare” än ”vanliga lektioner”. Alla 
anser att tematisk undervisning är en bra arbetsform, eftersom den möjliggör studier inom 
eget intresseområde och ett varierande arbetssätt. Dessa faktorer anger de som metodens 
fördelar men de anser också att arbetssättet gör dem mer motiverade, att man för 
”överblickar” och att man får möjlighet att koncentrera sig på ett speciellt område. Valet av 
ämnesområde beslutades efter deras egna funderingar och för att de var aktuella och 
diskuterades i medierna. Som metodens nackdelar anger eleverna bl. a. att den skapar stress, 
kräver mycket tid, och att det kan bli ensidigt ”om man håller på för länge”. Tre av fyra elever 
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valde dubbel redovisning, både muntlig och skriftlig redovisning.  Endast en föredrog enbart 
skriftlig redovisning. Alla elever klarade av sina uppgifter. Alla elever ansåg att de hade fått 
möjlighet att reflektera genom detta arbetssätt. Alla elever ansåg att de lärt sig mer genom 
detta arbetssätt jämfört med traditionell förmedlingsundervisning. Temastudiet resulterade 
också i olika typer av kunskap. Kunskaper som eleverna erhöll förutom ämneskunskap och 
ökad kunskap inom området informationssökning var att de lärde sig att ta ansvar, fick ett 
bättre självförtroende, insikter om självdisciplinens betydelse och att man inte ska ha så 
mycket fördomar om människor. Lärarens roll ansåg de också vara av stor betydelse för deras 
engagemang, motivation och intresse för uppgiften. 
 
Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att undersöka om tematisk undervisning kan öka 
elevers motivation och intresse för skolämnena samhällskunskap och svenska. För att söka 
besvara frågan genomförde vi tematisk undervisning med elever vid samhällsprogrammet 
årskurs 2 och intervjuade fyra elever. Vi lät också eleverna besvara frågeformulär före och 
efter den tematiska undervisningen och utförde observationer och metoddiskussioner i klassen 
under arbetets gång. Detta för att komma fram till om och hur metoden kan utvecklas i 
klassrummet så att kvaliteten på kunskap och undervisning förbättras. Elevernas åsikter, som 
förmedlats genom frågeformulären, samtal och våra observationer av arbetet i klassrummet 
samt de reflexioner vi gjorde efter varje lektion ligger till grund för denna diskussion och de 
slutsatser som vi dragit vad gäller de tematiska studierna.  
 
När det gäller frågan huruvida den tematisk undervisningen ökade motivationen hos eleverna 
visar frågeformulären, som hela klassen besvarat, att tre av nitton  elever fått ett ökat intresse 
för både svenska och samhällskunskap. Medan en elev uppgav att intresset för svenska hade 
minskat. Samtidigt visar de fyra intervjuerna på ett oförändrat intresse för ämnet svenska och 
en av de fyra eleverna uppger ett ökat intresse för samhällskunskap genom temastudiet. Tre av 
de intervjuade uttrycker dock att de upplevt detta arbetssätt som ”roligare”. De slutsatser vi 
drar av detta material är att det skett en viss ökning av intresset, även om den är till synes 
liten.  
 
De intervjuade eleverna som hade visat hög studiemotivation i svenska förändrade inte sin 
attityd till ämnet  efter temats slut. Inte heller de två elever som tidigare hade visat låg 
motivation för studier. Däremot ansåg båda de lågmotiverade eleverna att arbetssättet gav 
större stimulans och att man lärde sig mer än vid traditionell undervisning. Detta indikerar att 
tematisk undervisning upplevs som stimulerande. Enligt Hedin & Svensson (1997) är stimu-
lans en viktig motivationsfaktor. Vad gäller samhällskunskapsämnets utgångspunkt var det 
redan från början en elev som inte tyckte att ämnet var intressant men fick en höjd motivation 
genom arbetssättet och en elev som ansåg sig mer intresserad av ämnet efter de tematiska 
studierna. 
 
Vi ser tydliga kopplingar mellan de positiva resultat som framkommit  i elevernas synpunkter 
på den tematiska undervisningsmetoden och de motivationsfaktorer som vi haft som utgångs-
punkt i vår undersökning. Dessa utgörs i huvudsak av att den tematiska undervisnings-
metoden erbjudit eleverna valfrihet i att själv bestämma ämnesområde och redovisningssätt 
samt att de har valt personligt förankrade uppgifter som givit dem kontroll, i enlighet med 
Decis självbestämmandeteori. Eleverna har känt sig stimulerade genom ett varierat arbetssätt 
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och synliggjort sina kunskaper i personligt utformade redovisningar, vilket Hedin & Svensson 
(1997) anger som  viktiga faktorer när det gäller att öka motivationen. 
 
Det är viktigt att påpeka att detta utvecklingsarbete utförts i en klass med en grupp elever som 
generellt sett har en hög motivation för studier. Frågeformulären, som startade och avslutade 
den tematiska undervisningen, gav en bild av hur intresserade eleverna var av ämnena 
svenska och samhällskunskap innan och efter den tematiska undervisningen, om arbetssättet 
påverkat deras intresse för ämnena samt vilka för- och nackdelar de upplevde med metoden. 
Efter att ha sammanställt deras svar kan vi konstatera att de flesta eleverna ansåg att både 
svenska och samhällskunskap är ett roligt ämne och att de flesta eleverna inte ändrat sin 
uppfattning om ämnena efter temats slut. Däremot var det tre elever som menade att de fått ett 
ökat intresse för både svenska och samhällskunskap genom den tematiska undervisningen och 
en elev som tyckte att intresset för svenska minskat. 
 
Vi drar slutsatsen att tematisk undervisning kan öka motivationen och intresset hos eleverna 
för skolämnena samhällskunskap och svenska. Detta gör vi med utgångspunkt från de resultat 
som visar att intresset ökat för tre elever, är oförändrat hos de övriga och endast minskat för 
en elev, i ett ämne, Det skulle dock vara intressant att intervjua den elev som i fråge-
formuläret uppgav att intresset minskat, för att få reda på om det är den tematiska 
undervisningen som bidragit till det minskade intresset eller någon annan för oss okänd faktor 
som påverkat.  
 
Arbetsformens för- och nackdelar 
 
De huvudsakliga fördelarna med arbetsformens anser eleverna är att de själva får välja 
arbetsområde. De blir motiverade av valmöjligheten. Arbetsformen uppfattas som annor-
lunda, studierna som omväxlande och lektionerna blir roligare. Eleverna anser också att de 
kan koncentrera sig bättre genom att de får ett par timmar för självstudier i valfri miljö och 
under valfri tid när de själva har lust att studera. Här finner vi stöd för ytterligare en 
motivationsfaktor, som är känsla, enligt Hedin & Svensson (1997). En del elever menar att 
integreringen av ämnena medför att ett tråkigt ämne blir roligare och att ämnesområdet blir 
intressant då det speglade flera perspektiv och sammanhang. Dessa synpunkter stämmer 
överens med de mål Vernersson (1999) uppger för ämnesintegrering och tematisk 
undervisning, nämligen att eleverna ska förstå samband och känna att skolämnet angår dem 
och är viktig livskunskap. På detta sätt kan motivationen höjas och likaså kvaliteten på 
kunskapen.  
 
Vi har även fått bekräftat Nilssons synpunkter om att motivationen ökar om undervisningen är 
verklighetsförankrad och om det finns en ”här-och-nu-situation” att ha som utgångspunkt. 
Alla elever upplever att de får kontroll genom arbetssättet, d. v. s. alla lyckas med den uppgift 
de föresatt sig, även de elever som sedan tidigare visat låg motivation för studier. 
 
De huvudsaklig nackdelarna anger eleverna är att det är svårt att välja arbetsområde och att 
metoden kräver att de tar ett stort eget ansvar för sina studier. 
 
Utifrån de reflexioner vi gjort kan vi konstatera att vi gick för fort fram vid starten av den 
tematiska undervisningen. Eleverna kände sig otrygga med oss, därför att de inte fick nog 
med tid att lära känna oss i början. Det hade varit bättre att finnas med i bakgrunden i klassen 
några lektioner innan vi började med vårt utvecklingsarbete. Det hade behövts mer tid i temats 
introduktionsskede för att lära känna varandra. Vi vill  inte rekommendera att tematisk under-
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visning eller en problembaserad inlärning utförs i en klass som man inte känner sedan 
tidigare. En trygg inlärningssituation är A och O. Vi upplevde att eleverna var väldigt 
avvaktande emot oss och att mycket tid gick åt till att fundera på vilka vi var, vad vi ville etc. 
Vi konstaterar också att det är viktigt att inte ge för mycket information i en introduktionsfas 
utan att det är bättre att låta eleverna få mer tid till att reflektera.  
 
Redan efter den andra lektionen kunde vi konstatera att eleverna inte var så självständiga som 
vi trott. Många elever hade svårt att besluta sig för ämnesområde inom temat och att precisera 
vad de ville veta mer om. De upplevde temat för stort och kände sig förvirrade. De förstod 
heller inte riktigt uppgiften och vad det var de skulle göra. Att vi gått för fort fram i inled-
ningsskedet har vi konstaterat men vi fann också att eleverna och vi hade olika tolkningar om 
vad som menades med att ”välja fritt” vad gäller både ämnesområde och arbetssätt. Eleverna 
var uppenbarligen ovana att ta eget ansvar inför att välja ett ”valfritt” ämnesområde. Det vi 
menade med valfritt innebar att de fick välja fritt ämnesområde med utgångspunkt i de 
program- och kursmål som de fått beskrivna i inledningen, d. v. s. de skulle utgå från dessa, 
fundera och diskutera innebörd och innehåll i grupp och ställa de frågor som uppkom utifrån 
eget personligt intresse och som de ville söka besvara.  
 
En del elever ville ha mer styrning från lärare. Den ”valfrihet” som de var vana vid innebar att 
de utifrån givna kapitel i en bok kunnat välja ett eget arbetsområde att presentera. Eleverna 
uppgav också att redovisningsformen ofta rörde sig om en skriftlig presentation. Med detta 
som bakgrund hade de svårt att tänka om från ett skolämnesinriktat tema till ett relationstema 
där målen med studierna var att själv söka besvara frågor som hade med ämnet kulturella 
skillnader att göra. De tyckte att temat kändes stort fastän de hade frihet att avgränsa det till 
ett mycket litet område. Av detta drar vi slutsatsen att eleverna är ovana vid ett problem-
baserat arbetssätt och heller inte är vana att själva bestämma var gränserna ska gå för den 
kunskap de för tillfället vill inhämta.  
 
Vi vill därför vidareutveckla den tematiska undervisningen genom att vid starten introducera 
ett problembaserat lärande och tematisk undervisning via flera mindre teman. Det skulle till 
att börja med innebära att temat var helt lärarstyrt och gemensamt för hela klassen. Successivt 
skulle eleverna sedan  ledas vidare till att ta allt större ansvar för de egna studierna. På så vis 
skulle lärare ge eleverna bättre möjlighet till kontroll över det egna lärandet och därmed 
uppmuntra deras självständighet.  
 
Brist på inflytande innebär ett dåligt utgångsläge när det gäller elevernas motivation för 
studier. Motivation förutsätter bl. a. att elevernas intressen tas tillvara och att de upplever ett 
visst självbestämmande enligt Decis självbestämmandeteori, som vi tidigare nämnt. Enligt 
Deci är grundstenen till inre motivation till stor del vårt självbestämmande och behov av 
kontroll, d. v. s. att klara av olika uppgifter. Att själv få bestämma genom fri handling skapar 
intresse och är grunden till motivation (Sjöberg 1997). Detta bekräftas också vid samtliga 
intervjuer med eleverna där det framkommer att de upplever det fria arbetssättet som mycket 
stimulerande trots att de har olika grader av motivation för studier i inledningsfasen.  
 
Deci anser att elever får kontroll och ökad motivation till studier genom att klara uppgifter i 
skolan, att motivationen höjs när de själva får välja uppgifter och påpekar lärarens viktiga roll. 
Enligt honom ska en lärare stödja elever/grupper, skapa ett gott klassrumsklimat, ta tillvara 
elevernas intressen, stimulera till engagemang och uppmuntra till självständighet. Genom 
dessa faktorer menar han att motivationen, intresset och studieresultat höjs. Dessa motiva-
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tionsfaktorer gällde också för de elever som vi intervjuade. Alla intervjuade elever ansåg att 
lärarens roll för motivation och engagemang för studier var betydelsefull. 
 
Kunskapsutveckling 
 
Enligt Maslovs teori finns en behovstrappa i varje människas medvetande. När ett behov är 
uppfyllt tar ett annat vid, allt i en viss bestämd ordning, och motivationen infinner sig. När det 
gäller motivation och lusten att lära kan vi efter intervjun med elev C konstatera att Maslovs 
teori om behovstrappa har viss giltighet här. Enligt Maslov måste fysiologiska behov såsom 
hunger och törst först vara uppfyllda innan det övriga inre ”program” av  behov kan ta vid och 
att alla behov följer en viss ordning: Efter fysiska behov följer behov av säkerhet, sociala 
behov, behov av självkänsla och självförverkligande. Det kan tyckas som ett naturligt skeende 
för de flesta. Men teorin som förutsätter att det sociala behovet kommer före behovet av själv-
känsla kan diskuteras. Vi kan genom klassrumsobservationerna konstatera att förhållandet 
stämmer för en del elever men inte för alla. Vad gäller intervjuperson C höjdes inte motiva-
tionen för studier förrän denne hade övergivit möjligheten att nå social grupptillhörighet. 
Eleven var helt enkelt tvungen att välja mellan de olika behoven. Vad var det då som styrde 
hans motivation? Behovet av självförverkligande, som vi ser det. Han insåg att om han inte 
bröt sig ur gruppen skulle han inte få möjlighet att studera de kulturella skillnader som finns i 
världen vad gäller legaliserat våld och skillnader i acceptans och argumentation om detta 
ämne samt heller inte få möjligheten att  bilda sig en egen uppfattning om var han stod i 
åsikterna som debatterades i mediernas debatt om proffsboxning. Detta område fann han som 
ett mycket intressant studieområde.  
 
Vi drar också slutsatsen att tematisk undervisning genererar olika slag av kunskap. Insikterna 
som elev C kom fram till, genom en process och genom ett avståndstagande från grupp-
tillhörighet, resulterade i både en god självkänsla och goda studieresultat. Insikterna som 
eleven fick utanför de teoretiska ämnesramarna, som innebar ämneskunskap genom olika 
riksdagsmotioner, mediedebatter och tidningsartiklar och i skolämnena samhällskunskap, 
filosofi och svenska, måste också ses som kunskap enligt Lpf 94. De intervjuade eleverna 
påpekar också att de genom de tematiska studiet fått olika insikter, bl. a. en bättre självkänsla, 
lärdom om att studier kräver disciplin för att det ska bli några resultat och att man inte ska ha 
så mycket fördomar om människor. Med detta som bakgrund menar vi att den tematiska 
undervisningen resulterat i en kunskapsförmedling i vidare bemärkelse än tidigare och därmed 
uppfyllt  Skolverkets intentioner för bildning och kunskap, som framkommer i Läroplans-
kommitténs betänkande. 
 
Hemberg (1995) menar att det krävs att en uppgift är personligt förankrad för att bli den ska 
bli riktig kunskap, att undervisningen bör uppmuntra till reflexion eftersom det är via 
tänkandet som riktig kunskap erhålls och att kunskapsutveckling synliggörs för lärare när 
eleverna skriver med egna ord. Vi konstaterar att alla elever som vi intervjuat valt uppgifter 
som är personligt förankrade men på olika sätt. Eleverna med hög studiemotivation sedan 
tidigare, elev A och B, valde ämnen utifrån deras intressen medan eleverna C och D, som 
uppfattats ha lägre motivation för studier, valde ämnen som speglar samhälleliga företeelser 
och dagsaktuella händelser. De ansåg att de fått möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. 
Deras redovisningar visar ämneskunskaper som inte speglar en reproduktion av fakta utan 
innehöll många egna tankar och reflexioner. Våra resultat överensstämmer här med Franssons 
studie, som Marton m. fl. refererar till, där resultaten visar att de studerandes lärande blir mer 
djupinriktat genom att deras egna intressen tas till vara. Tematisk undervisning, som erbjuder 
valfri redovisningsform, verkar mycket givande för alla. Det leder till intressanta 
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redovisningar, olika redovisningsformer och texter och kunskap inom olika områden och av 
olika slag.  
 
Genom frågeformulären, diskussionerna med eleverna, våra observationer, reflexioner och 
intervjuerna  framkommer tydligt vikten av att elever har inflytande över sina studier i skolan. 
Här bekräftas Hembergs idéer om hur elevens kunskapsutveckling äger rum, om vikten av att 
lärare växlar mellan olika arbetssätt och arbetsmetoder. Annars riskerar vi att endast ett  fåtal 
elever lär på djupet genom att reflektera och koppla ihop teori med praktik, medan andra 
elever bara lär sig ytinriktat och uppnår kortsiktig faktamemorering. Några kanske inte lär sig 
något överhuvudtaget, vilket kan bero på att undervisningsmetoden inte stämmer med elevens 
sätt att tänka och därför inte vidareutvecklar den ”tankekarta” eleven bär på och inte heller 
hjälper eleven att relatera den nya kunskapen till världen utanför skolan. Det är också viktigt 
att vara medveten om vad den valda examinationsformen mäter. Mäter den förmågan att 
memorera en massa fakta ur en bok eller mäter den förmågan att koppla ihop orsakssamband 
och se sammanhang?  
 
Slutligen konstaterar vi att metoden förutsätter att det finns tillgänglighet till datorer och 
studieplatser, som möjliggör sökning av material, grupparbete och enskildhet. Det finns helt 
tydligt elever som inte har tillgång till dator hemma. Metoden är också periodvis mycket 
resurskrävande och förutsätter att flera lärare med olika ämnesbehörigheter samarbetar.  
  
Genom att vi utfört detta utvecklingsarbete har vi integrerat ämnen, utfört och utvärderat en 
utvecklingsinriktad pedagogisk arbetsmetod, så som Skolverket önskade när Lpf 94  infördes. 
Vi har, liksom eleverna, deltagit i en process och fått en större insikt i hur ett utvecklings-
arbete kan bedrivas. Men, vi kan samtidigt konstatera att vi fått förståelse för att lärare inte 
arbetat med ämnesintegrering, metoddiskussioner och utvecklingsarbeten så mycket som 
Skolverket önskat. Det är helt enkelt mycket tidskrävande och arbetsamt i och med att detta 
ska ske parallellt med det övriga skolarbetet. Samtidigt måste vi konstatera att det är viktigt 
och betydelsefullt att utveckla metoder för undervisning och att det är både intressant och 
lärorikt!  
 
Validitet 
 
När det gäller undersökningens validitet kan resultatet givetvis ifrågasättas. Samma 
undersökning i en annan grupp av elever skulle förmodligen ge ett annat resultat. I vårt fall 
undersökte vi en grupp elever som redan hade en hög motivation för studier och ämnena 
samhällskunskap och svenska. Vilka resultat hade framkommit om vi genomfört samma 
undersökning i en elevgrupp med lägre studiemotivation? Vad hade resultatet blivit om vi 
intervjuat hela klassen? Antagligen ett annat än det vi kommit fram till. Sedan finns det alltid 
en möjlighet att de elever som uppgett att motivationen för ämnet ökat blivit påverkade av 
någon faktor som inte har att göra med den tematiska undervisningen. Likaså kan den elev 
som uppgett att motivationen minskat för ett ämne blivit påverkad av andra faktorer än de 
som har att göra med arbetssättet. Vår bedömning är dock att validiteten för detta utveck-
lingsarbete är god trots att frågeformulären och intervjuerna uppvisar vissa skillnader i resul-
tatet. Ser man enbart till frågeformulärens svar synliggörs en större ökning av motivationen i 
båda ämnena, än vad som framkommer enbart ur intervjuerna, som visar en mindre ökning. 
Resultaten sammantaget pekar dock mot att det är den tematiska undervisningsmetoden som 
är orsak till den motivationsökning som ägt rum hos ett antal elever.   
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Reliabilitet 
 
Även reliabiliteten kan ifrågasättas med anledning av att vi använt oss av frågeformulär och 
intervjuer, varför det finns en möjlighet att frågorna misstolkats av försökspersonerna, liksom 
att svaren kan ha feltolkats av oss. Dessutom bygger de utförda klassrumsobservationerna på 
våra subjektiva tolkningar av stämningar, situationer och kommentarer. Vi har dock medvetet 
valt att använda oss av flera forskningsmetoder för att uppnå så stor reliabilitet som möjligt.  
 
Framtida forskning 
 
Det vore intressant att utföra denna undersökning i en studiegrupp som bedöms  ha låg 
motivation för studier och jämföra resultaten med denna undersökning.  
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 I 
 

 
Bilaga 1. 

 
 
Vad tycker du? 

 
 
Vad tycker du om ämnet svenska? Varför? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vad tycker du om ämnet samhällskunskap? Varför? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vilket temaområde skulle du vilja arbeta med? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
På vilket sätt skulle du vilja arbeta med ditt tema? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 II 
 

 
Bilaga 2. 

 

Information till elever i SPS 2, Furuhedsskolan, Kalix. 
 

Vi, Monica och Nina, ska under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gör ett 

utvecklingsarbete i er klass. Det går ut på att undersöka om man kan öka motivation och 

intresse för skolämnena samhällskunskap och svenska genom att bedriva tematisk 

undervisning. 

 

Tematisk undervisning innebär i detta fall : 

 

– Att vi integrerar svenska och samhällskunskap. 

 

– Att vi studerar i block så långt det är möjligt. 

 

– Att vi använder oss av olika källor i studierna, inte enbart läroböcker. 

 

– Att det tematiska innehållet som eleverna valt att ta upp styr textval, textyper, 

bearbetning, undervisnings-  och redovisningsformer. 

 

– Att  både individuellt arbete, pararbete, grupparbete, lärarföreläsningar, experiment, 

undersökningar, intervjuer, studiebesök osv. kan förekomma. 

 

– Att lärare och elever planerar lektionstiden tillsammans sedan ett gemensamt 

temaämne har valts. 

 

Vi räknar med att hålla på i fyra veckor med start v. 5. När den tematiska undervisningen är 

avklarad kommer vi att intervjua fyra elever. Syftet med intervjuerna är att ta reda på för- och 

nackdelar med detta arbetssätt men framförallt om det har ökat motivationen för skolämnena. 

 
Med hopp om gott samarbete! 

Monica Glad och Nina Wennberg 



 III 
 

      Bilaga 3  

       

   
 
    Tema: Kulturella skillnader 
                Problem-/relationstema 
 
        Perspektiv: Film/media    
                             Historiska händelser/personer                      
                             Relationer i andra kulturer 
                             Författarporträtt 

 
Tid: v. 4-8, 2003 
måndag: 10.00-11.00   onsdag:  09.40-11.10 
               11.50-13.00   torsdag:  08.00-09.00 
 
Programmål och kursmål:  
Efter genomgånget tema ska du uppnå  följande mål: 
  
Programmål: 
- ha förståelse för människors olika villkor 
- formulera och analysera ett problem (tolka, förstå och förklara) 
- förstå samband mellan humaniora och  samhällsvetenskap  
  
Kursmål, svenska och samhällskunskap 
- kunna jämföra och se samband mellan olika kulturer   
- kunna hämta information från olika källor och medier samt  kritiskt 
granska och tolka dessa 
- kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till olika samhällsfrågor 
 



 IV 
 Tema: Kulturella skillnader 

 
BETYGSKRITERIER     

  
Godkänd 
  
Svenska 
”Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och 
skriftlig framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en 
form som är anpassad efter målgrupp och syfte.” 
”Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina 
intryck i tal och skrift.” 
  
Samhällskunskap 
”Eleven sätter sig in i olika uppfattningar om aktuella samhällsfrågor och söker förstå 
bakgrunden. Eleven uppvisar ett medvetet, konstruktivt kritiskt förhållningssätt vid arbetet 
med samhällsfrågor.” 
  
 
Väl godkänd 
  
Svenska 
”Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig 
framställning samt granskar och värderar informationen.” 
”Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet 
i olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett 
intresseväckande och övertygande sätt.” 
”Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter/…/.” 
  
Samhällskunskap 
”Eleven förstår, förklarar och diskuterar människors livsvillkor utifrån ekonomiska, 
politiska och sociala aspekter.”  
 



 V 
 Tema: Kulturella skillnader 

 
ARBETSBLAD 

Grupp/Namn:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Vad vill ni veta mer om? Skriv ned frågor som ni har i gruppen! 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Rikta frågorna mot målen, dvs. fundera över hur ni ska uppnå målen genom er 
frågeställning. Stryk de frågor som inte är relevanta! Skriv ned de frågor som blir kvar och 
som ni tänker arbeta med! 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Vilket arbetssätt är lämpligt att använda? Planera ert arbete i gruppen. OBS! Glöm inte 
att ta hänsyn till temaarbetets tidsram, dvs. redovisning är vecka 8. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
 
Redovisningsform:…………………………………………………………………………

.. 
 
Redovisning: 2003-02-24, kl 10.00-13.00 
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                          Bilaga 4
      
   
Tematiskt arbetsmetod och lektionsplanering 
 
Vi har planerat den tematiska undervisningen utifrån den beskrivning som Jan Nilsson ger i 
boken Tematisk undervisning och som beskrivs i kapitlet ”Tematisk undervisning”. Han ger 
exempel på olika typer av teman och olika förslag till arbetssätt och påpekar att val av tema 
kan bestämmas av lärare enbart, av elever enbart eller av båda tillsammans. Att detta också 
kan innebära allt från fritt ämnesval till helt lärarstyrt.  
 
Vi valde att arbeta efter den temaform som han kallar för ”demokratiskt val”, som innebär att 
elever och lärare bestämmer ett temaområde tillsammans. Detta innebär att utgångspunkten i 
undervisningen är i elevernas vardagssituation, här och nu. ”Värden och verkligheten bjuds in 
i klassrummet och de starka gränser mellan skola och elevernas egen vardag som utmärker en 
mera traditionell undervisning rivs ner.” (Nilsson 1997:18). Det innebär vidare att eleverna är 
med i planeringen av undervisningen, har individuellt anpassade studier, dvs. arbetar på olika 
sätt beroende på vad de fokuserats på, att aktuella händelser tas upp, att det tematiska inne-
hållet styr textvalet, att olika källor står till buds, att de frågor som beslutats tas upp gestaltas 
och levandegörs samt att studierna bedrivs i block.  
 
Det är elevernas frågor som är det intressanta, inte vad som står på schemat, dvs. det handlar 
om att läsa olika texter när det är meningsfullt och skriva när det är meningsfullt och så länge 
det behövs och känns meningsfullt. Nilsson menar att färdigheter funktionaliseras på detta sätt 
och att kunskap produceras aktivt när elevens behov och frågeställning står som grund i den 
tematiska undervisningen. 
 
Detta arbetssätt överensstämmer också till stor del med elevernas egna önskemål, som 
beskrivs i den lokala arbetsplanen för samhällskunskapsprogrammet. 
 
Introduktion av tema  
 
Den första lektionen började vi med att presenterade oss för eleverna i SPS 2 och berättade 
om syftet med vårt utvecklingsarbete, samt innebörden av tematisk undervisning. Sedan fick 
eleverna fylla i ett frågeformulär (se bilaga 1). Syftet med frågorna var att ta reda på elevernas 
intresse för de olika ämnena, vad de skulle vilja arbeta med om de fick välja fritt och på vilket 
sätt de skulle vilja arbeta med sitt valda ämne. Vi klargjorde att det var eleverna som skulle 
bestämma temats innehåll, men att alla måste arbeta med samma tema, dock utifrån olika 
synvinklar. Därefter sammanställde vi elevernas önskemål och utifrån deras svar försökte vi 
hitta en gemensam nämnare, så att så många som möjligt skulle känna igen sitt val och känna 
sig delaktiga i det tema som till slut valdes genom ett demokratiskt val. Sedan alla fyllt i 
frågebladet fick de ett informationsblad med sig (se bilaga 2), en slags ”kom-ihåg-lapp” för 
vad vi gått igenom. 
 
SPS 2 består av 19 elever. Vid den första lektionen var 17 närvarande och samtliga av dessa 
besvarade frågeformuläret. Bortfallet för frågeformuläret var således två elever. 
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Lektion 1 och 2 
 
Måndagen den 27/1, kl. 10.00 – 11.00, sal 137 samt kl. 12.00 – 13.00, sal 286. 
 
Vid den första lektionen var 17 av 19 elever närvarande. Klassrummet var en laborationssal 
med diskbänk och dragskåp längst ned i rummet. Bänkar och stolar var höga. Rummet var 
mycket ljust och trevligt. Solen sken in genom den långa fönsterraden längs ena rummets 
vägg. I fönstren hängde ljusblå, mönstrade gardiner. På väggen mittemot satt en 
elevproducerad, färgglad väggplansch över geologiska tidsåldrar. Bakom den traditionella 
katedern hängde en whiteboard. 
 
Första lektionen använde vi till att presentera oss själva, vårt utvecklingsarbete och dess syfte. 
Därefter fick eleverna, individuellt och skriftligt, svara på följande utredande frågor: Vad 
tycker du om ämnet svenska och samhällskunskap? Varför? Vilket temaområde skulle du 
vilja arbeta med? och På vilket sätt vill du arbeta med ditt tema? (Bilaga 2) 
 
Observationer 
 
I början när vi presenterade vårt utvecklingsarbete suckade en av flickorna som satt längst 
fram och tittade bort. Hon visade ett tydligt missnöje när vi sa att svenska och 
samhällskunskap skulle integreras och blockläsas. 
 
När eleverna skulle skriva ned sina egna önskemål samrådde de flesta med den som satt intill. 
Det hördes spridda fnitter och de kom frågor som ”Vad ska jag skriva?”. Några satt och skrev 
enskilt och de tog god tid på sig. De verkade fundera och var koncentrerade på sin uppgift. 
Till sist när alla lämnat in sina papper blev det mycket småprat och skratt här och var.  
 
Efter att vi avslutat lektionen och introducerats tematisk undervisning delade vi ut ett 
informationsblad där vi talade om syftet med vårt temaarbete och vad det innebar. Vi skickade 
med informationsbladet (se bilaga 2) även till de som inte var närvarande. 
 
Efterarbete 
 
Sedan vi sammanställt frågeformulärens svar kom vi fram till att det ämne som var av största 
intresse låg inom området ”olika kulturer”, med olika perspektiv såsom relationer, kärlek, 
historiska personer, film/media, författarskap. Eftersom ämnesläraren i samhällskunskap i 
princip avslutat B-kursen behövde inte temaområdet vara skolämnesorienterat, utan kunde 
mycket väl vara ett problem-/relationstema, som innebar att studierna skulle förankras i  och 
ha utgångspunkt i elevernas vardagssituation.  
 
Lektion 3 
 
Onsdagen den 29/1, kl. 9.40 – 11.10, sal 288. 
 
16 av klassens 19 elever var närvarande. Klassrummet var ett traditionellt klassrum med höga 
bänkar och stolar, samt en kateder och en whiteboard längst fram. Bänkarna var placerade i 
två rader om två och två på vänster sida, samt fyra och fyra på högra sidan i klassrummet. 
Rummet var ljust med stora fönster längs ena långsidan och pastellfärgade, mönstrade 
gardiner.  
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Andra lektionen började vi med att berätta att vi nu sammanställt ett tema utifrån elevernas 
önskemål. Temat gav vi rubriken ”Kulturella skillnader” och inriktningen blev mot problem 
och relationer. Vi hade även delat upp i följande perspektiv: film/media, historiska händelser/ 
personer, relationer i andra kulturer och författarporträtt. Eleverna ombads därefter att sätta 
sig i en av dessa fyra grupper med utgångspunkt från det egna intresset. Monica delade ut 
temablad med programmål, kursmål och betygskriterier och läste igenom materialet med 
eleverna. Ett bifogat arbetsblad med bestämda frågor ingick också i häftet (se bilaga 3:1-3). 
Syftet med arbetsbladet var att strukturera lektionen och arbetsgången i grupperna samt att se 
till att alla i gruppen fick möjlighet att ställa sina personliga frågor, som skulle nedtecknas på 
bladet. Därefter konkretiserades frågeställningarna genom att de riktades mot de angivna 
program- och kursmålen. Frågeställningen skulle också relateras till den tid de hade på sig.  
 
Eleverna fick börja med att skriva ned de nyckelord som ”dök upp” i deras tankar, innan dessa 
vidareutvecklades till frågor och en klarare bild om vad de ville veta mer om och arbeta med. 
Därefter bildade de grupper om två och tre, eller bestämde sig för att arbeta individuellt.  
 
Observationer 
 
Lektionen, som handlade om att presentera temats ämnesområde och få eleverna att utveckla 
personliga frågor inom ämnet, innehöll flera slag av förvirring. Några elever kände igen sin 
formulering och visste var de skulle sätta sig, medan andra elever inte gjorde det. Några sade 
att: ”Jag har inte valt något av det här.” Vi försökte reda ut vad de önskat sig och hjälpa dem 
att finna en gemensam nämnare i någon grupp och till vad de önskat studera för 
ämnesområde. En flickade hade exempelvis skrivit ”samhällskunskap” som intresseområde 
och förstod inte i vilken grupp hon hörde hemma i, en annan flicka hade skrivit ”attityder i 
samhället”. Vi försökte visa på sambanden mellan attityder och gruppen ”relationer”, likaså 
hur det stora begreppet samhällskunskap kan brytas ned i alla dessa olika fyra perspektiv.  
 
Slutligen hade alla funnit en grupp. Sex elever signalerade redan innan de börjat diskutera i 
grupp att de ville arbeta individuellt.  
 
De frågor som ställdes av eleverna handlade också om hur redovisningen skulle ske. Många 
verkade osäkra och frågande inför den valfrihet, som de erbjudits, att välja lämplig 
redovisningsform beroende på ämnesområde. Var det verkligen okej att göra en film? Hur 
kunde man redovisa kulturella skillnader genom Dahlís surrealistiska konst?  
 
De flesta eleverna valde att gå ut från klassrummet när de skulle diskutera i grupperna. Endast 
två elever satt kvar och de hade redan bestämt att de skulle arbeta tillsammans om ett 
relationstema. När vi gick runt i grupperna framkom det att det var svårt för de flesta att 
bestämma sig för exakt vad man ville arbeta med. Endast cirka fem elever bestämde sig på en 
gång. De började söka artiklar på Internet och litteratur i biblioteket. Från en elev som inte 
bestämt sig och verkade negativ från början kom frågan: ”Får vi betyg för det här eller gör vi 
det förgäves?” 
 
Det framkom också en del upprörda känslor från några av flickorna. De kände att allt gått för 
fort fram när de skulle välja grupper och att de inte förstod exakt vad som gällde. Området 
kändes för stort och de kände sig stressade av att få betygskriterierna presenterade. Under 
lektionens gång gick vi runt i de olika grupperna. I en del grupper diskuterade vi elevernas 
frågeställningar i syfte att hjälpa dem att vidareutveckla och/eller begränsa den. I andra 
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handlade det om att utveckla tankegångar runt själva temaområdet. En elev som valt 
författarskap som temaområde undrade t. ex. om man kunde se kulturella skillnader i 
skönlitteratur, som hade en homofil som huvudperson. Området vidareutvecklades genom en 
kort undervisning i sociologi. En annan elev undrade om det betydde något att människor 
bodde i olika hus, om arkitektur hade något med kulturella skillnader att göra. Detta område 
vidareutvecklades genom diskussion om hur byar och städer skapats utifrån olika behov, 
förutsättningar, geografiska lägen, samhällen och tider m. m..   
 
När vi återsamlades i klassrummet tog vi upp kritik som framkom i grupperna och talade om 
att vi fanns där till hundra procent för att stötta och vägleda dem under arbetets gång. Eleven 
som hade undrat om hon gjorde detta temaarbete ”förgäves” ville att den ordinarie läraren i 
svenska och filosofi, tillika vår handledare, skulle finnas till hands hela tiden. De övriga 
eleverna instämde med hennes önskan. 
 
Reflexioner 
 
Vi insåg att vi gått för fort fram. Eleverna känner sig otrygga med oss därför att de inte fått tid 
att lära känna oss. Det hade varit bättre att finnas med i bakgrunden i klassen några lektioner 
innan vi började med vårt utvecklingsarbete.  
 
Lektion 4 och 5 
 
Måndagen den 3/2, kl. 10.00-11.00, sal 230 samt kl. 11.50-13.00, sal 286. 
 
Tre elever var frånvarande. Klassrummet var detsamma som tidigare måndagslektion.  
 
Måndagar läses i block från kl. 10.00-13.00 med avbrott för lunch. Lektionen startade med att 
klassens ordinarie lärare förklarade hur ämnesintegreringen skulle bedömas av henne och i de 
olika ämnena. Syftet var att få tillbaka de elevers motivation som fallit och visats genom 
uttalanden om att temaarbete var något som gjordes ”förgäves”. Därefter repeterade Monica 
första veckans innehåll och utvärderade den tillsammans med eleverna. Tillsammans med 
eleverna fick vi fram synpunkter på innehåll och arbetssätt, en diskussion om hur temaarbetet 
kunde introducerats bättre och vad veckans temaarbete skulle innehålla för att allt skulle bli så 
bra som möjligt.  
 
Det framkom önskemål om självstudier hemma av tre elever. Orsaken var att nästa 
sammankomst innebar att det var elevernas enda lektionen den dagen. Självstudier beviljades 
denna lektion om eleverna kunde tala om vad de tänkte arbeta med i hemmet denna timme. 
Tre elever lämnade skriftlig rapport. Efter samtalet samlades eleverna i de olika grupperna i 
biblioteket för att söka material. Innan lunchen var det återsamling i klassrummet. 
 
Efter lunchen samlades eleverna åter i klassrummet. Vi delade ut ett blad där de olika 
grupperna fick skriva ned vilka som ingick i grupper och vad de huvudsakligen ville veta mer 
om i detta läge. Vi skrev upp en tidplan och uppmanade dem att noga tänka igenom hur de 
skulle disponera den knappa tiden inför redovisningen och betonade vikten av att avgränsa 
ämnet. Sedan gick alla ut i olika grupper, för att diskutera och söka material 
 
När vi gick runt i grupperna uppdagades olika behov som eleverna hade. Några flickor hade 
insett att de hade för många frågeställningar och att arbetet hotade att bli för stort. Det var 
dock svårt att bestämma sig för vad som skulle falla bort. Filmgruppen hade svårt att hitta 
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struktur för sitt filmande. Några hade svårt att hitta material Vi gick runt i grupperna, 
undervisade filmgruppen i dramaturgi, andra i sökmetoden Artikelsök, som fanns i biblioteket 
och hjälpte eleverna att hitta det material de sökte efter. De fick också hjälp med att söka 
sammanfatta frågornas innehåll till en preliminär rubrik till temaarbetsområdet så att 
avgränsningen skulle bli tydligare och arbetet inte så stort. De preliminära rubrikerna, som 
utkristalliserades var: 
 

• Hur har Danielle Steels uppväxt påverkats av föräldrar från olika kulturer? Hur har det 
påverkat hennes författarskap och böcker? 

• Surrealismens speglingar i konsten och litteraturen.  
• Synen på äktenskapet i olika länder 
• Kulturkrockar 
• Våldtäkt ur manligt, kvinnligt och kulturellt perspektiv 
• Värdering av djur i olika länder 
• Livet som muslimsk kvinna 
• Identitetssökande. Hur sker gruppbildning?  
• Konflikter och dramaturgi. 
• Homofil i litteraturen 
• Arkitektur 

 
Observationer 
 
I dag var det en mer harmonisk stämning i klassrummet. Eleverna verkade mer till freds med 
uppgiften och med oss. Gruppen med pojkar som ska filma var dock synbart irriterade över att 
Monica ville gå igenom lite filmkunskap med dem. ”Det kan vi ju redan”, var deras 
kommentar. De påpekade också att de hade filmat förr. 
 
Vi gick runt bland dem som satt i biblioteket. Alla verkade ha hittat information och satt och 
läste eller pratade med varandra, förutom den flicka som tidigare undrat om de gjorde detta 
förgäves. Hon satt till synes planlöst bläddrande i en ”fitnesstidning”. På en direkt fråga om 
hur det gick med arbetet svarade hon att hon tillsammans med sin gruppkompis hade planerat 
att söka information denna lektion men att kompisen var frånvarande i dag. Hon uppmanades 
att på egen hand söka reda på litteratur i biblioteket och information från Internet så att det var 
klart när gruppkompisen kom tillbaka. Flickan svarade att hon skulle göra det men hon 
verkade dock inte alltför entusiastisk inför arbetet. 
 
Reflexioner 
 
I diskussionen med eleverna framkom att även de tyckte att det gått för fort fram i 
inledningsskedet av temaarbetet. De behövde mer tid i introduktionsskedet. De behövde också 
mer tid att lära känna oss bättre, och vi dem, innan arbetet startade. Vår handledare påpekade 
också vikten av att inte ge för mycket information i denna fas utan att låta eleverna få mer tid 
till att reflektera.  
 
När vi frågade eleverna om introduktionen av temaarbetet hade blivit bättre om de hade 
deltagit även vid sammanställningen av de olika temaperspektiven svarade en flicka: ”Nej, det 
var bättre att ni sammanställde temat. Det är nog för svårt för oss att sammanställa så många 
åsikter till ett gemensamt ämne.” Vi funderar ändå på om temats sammanställning genom 
öppen diskussion i klassrummet, genom högläsning av alla förslag, ändå inte hade bidragit till 
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att eleverna skulle förstått temats olika perspektiv bättre. Vi tror det.  Då skulle de varit mer 
delaktiga i processen och se de ”röda trådarna” tydligare, tror vi. 
 
Lektion 6 
 
Onsdagen den 5/2, kl. 9.40-11.10, sal 288. 
 
Denna lektion var endast tre elever närvarande. Två av dessa elever hade problem av olika 
slag. En pojke hade sökt både på huvud- och skolbiblioteket efter en särskild skönlitterär bok, 
som han inte fått tag på. Boken fanns i två exemplar, men det ena var utlånat och det andra 
exemplaret saknades. Efter en litteraturdiskussion om hur skönlitteratur kan behandlas utifrån 
hans intresse av litteratur startade en ny sökning efter böcker i biblioteket. Han fann en bok 
som tilltalade honom och som han ville arbeta med. Detta medförde också att hans rubrik för 
arbetet ändrades från ”Homofil något…” till ”Hur uttrycks kulturella skillnader i romanen På 
drift?” 
 
En annan pojke tyckte att han inte hade kommit igång, eftersom han varit sjuk en lektion och 
var delaktig i filmgruppen, som fört diskussioner tidigare lektioner men som inte var överens 
om vad konflikten som skulle filmas skulle bestå av. Filmgruppen hade också varit 
frånvarande en lektion efter lunch vid blockläsningen, som förekommer på måndagar. Denna 
lektion var de andra från filmgruppen frånvarande och eleven visste inte riktigt vad han skulle 
göra. Han började berätta om att han hade sett på ett debattprogram dagen före denna lektion 
och var väldigt ivrig att diskutera invandrares syn på proffsboxning. Invandrare var för 
proffsboxning. Han framförde åsikter och refererade programmet med iver. Efter samtal med 
honom och frågor som ställdes som motvikt till programmet, fick han samla in och läsa texter, 
som fanns utlagda på Internet. Sökningen resulterade i olika tidningsartiklar, insändare och 
propositionsförslag, som var ställda till regeringen. Artiklarna visade förhållandet att endast 
fem länder i hela världen hade förbud mot proffsboxning, vilket ledde vidare till frågan 
varför? Artiklarna gav honom också chans att delta i den aktuella debatten, att ifrågasätta den 
argumentation som fanns beskriven och som debatterades i tv och olika medier. Sökningen 
slutade för honom i en bekräftelse, att det är skillnad mellan identitet och kollektiv identitet. 
Han ändrade också innehåll i sitt arbete till ”Proffsboxning – eller inte” och lade till 
kommentaren: ”Det här blir nog så givande så att jag tror att jag kommer att hoppa ur 
filmgruppen.” Han kunde också tänka sig att arbeta med två redovisningar, ingå även i 
filmgruppen. 
 
Den tredje eleven, som var en flicka, saknade sina kompisar och undrade var alla var. Efter ett 
kortare samtal med henne verkade det som om hon inte var i behov av hjälp av något slag och 
helst ville arbeta enskilt och ostört. Hon verkade besviken på sina kompisar som inte upplyst 
henne om ändrad tid för temaarbetet och att de fått tillåtelse att arbeta på annan plats denna 
lektion.  

 
Observationer 
 
Att motivationen steg för de bägge pojkarna under lektionens gång, trots att lektionen startat 
med nedstämdhet och håglöshet, var helt märkbart. Det var som om litteraturdiskussionen gav 
honom en utvecklad syn på skönlitteratur och väckt intresse för temaarbetet. Efter dialog med 
honom sade han: ”Men… det går ju att skriva om hur mycket som helst med en roman som 
utgångspunkt. Jag skulle ju kunna skriva ett helt år om allt.”  I och med denna reflexion och 
fler redovisade tankar om vad man kunde söka efter i den aktuella romanen blev det en 
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ytterligare litteraturdiskussion som mynnade ut i att eleven började läsa i boken med ett 
leende. Han sade också:  ”Nej! Den här ska jag läsa hemma i lugn och ro! Det är lugnare där.” 
 
Reflexioner 
 
Lektionen bekräftar att motivationen ökar om undervisningen är verklighetsförankrad och om 
det finns en ”här-och-nu-situation” att ha som utgångspunkt. Detta kan tolkas genom eleven, 
som efter nedstämdhet finner intresse och entusiasm inför ett arbete för att ämnet grundats 
genom hans intresse och vardagssituation. Utgångspunkten i tv-programmet, som visades 
dagen innan, och sökningen på Internet, gav honom en inblick i vad som debatterades här och 
nu i samhället. Genom dialogen med lärare och arbetet med temat fick han möjlighet att 
utveckla sina tankar på valfritt område och också bättre möjlighet att delta i debatten, som gav 
honom argument sett ur olika perspektiv. Kunskapen om hur man argumenterar ingick också i 
hans arbete på ett naturligt sätt när han sökte efter aktuella argument för/emot proffsboxning. 
Allt detta ökade hans motivation och intresse för temaarbetet.  
 
För den andra pojken höjdes motivationen genom diskussioner med honom. Det viktigaste i 
diskussionerna verkade vara att visa på möjligheter att betrakta och se olika perspektiv i 
skönlitteratur och att skönlitteraturen kan visa på samband, att man kan göra olika jämförelser 
och i syfte att genom en roman visa hur  fiktion kan spegla verklighet. 
 
För flickan, som var den tredje eleven som deltog i lektionen verkade det som om 
motivationen sjönk när hennes kompisar inte fanns med. 
 
Lektion 7 och 8 
 
Måndagen den 10/2, kl. 10.00-11.00, sal 230 samt 11.50-13.00, sal 286. 
 
Denna dag var endast tre elever frånvarande. Lektionen började med att eleverna fick skriva 
ett meddelande om hur de nyttjat självstudietimmen, dvs. vad studierna hade inneburit och var 
och vilken tid de utfört dem. Därefter fick grupperna berätta om hur långt de hunnit i sitt 
arbete, vilka behov de hade, om de hade några problem och om de lyckats begränsa sitt arbete 
till den tillgängliga tidsramen. Endast en elev uttryckte att hon hade svårigheter med 
begränsningen av sitt arbete. Det var också samma elev som kom till lektionen dagen innan, 
behövde hjälp med att komma igång och som var intresserad av arkitektur. De övriga eleverna 
hade inga problem och tyckte också att tiden räckte till för att hinna färdigt sina arbeten till 
vecka åtta.  En del av eleverna sade också att de i vilket fall som helst hade tänkt arbeta mer 
hemma. De ville inte begränsa sig utan ta reda på det som var intressant för dem, även om det 
innebar merarbete.  
 
Efter genomgång med grupperna placerade de sig de flesta i biblioteket. Där fanns 
studiehörnor, grupperingar av bord med plats för varje grupp och som möjliggjorde en dialog 
mellan eleverna i grupperna. Tre elever, som representerade tre olika ämnesområden satte sig 
i datasalen för att söka ytterligare material. 
 
Observationer 
 
Eleverna kunde ta eget ansvar för självstudier. Frånvaron blev inte högre än tidigare denna 
lektion, trots att ett fåtal föredragit lärarledd lektion dagen före. Efter sammanställningen av 
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de meddelande som eleverna fick skriva i inledningen av lektionen framkom att en hade varit 
sjuk och två elever, som var frånvarande denna lektion inte deltagit i redogörelsen.  
 
Sammanställning av meddelandelapparna visade också att de flesta eleverna hade utfört 
självstudierna i hemmet på dagen, eftermiddagen och kvällen, samma dag som lektionen var. 
De hade arbetat med att läsa igenom sitt material, liggandes i sängen och sittandes i hemmets 
dagrum, sammanfattat text i skrift och samlat mer material genom Internetsökning. Tiden de 
ägnat åt studier var allt från en till fyra timmar. 
 
 En kommentar som fälldes i datasalen av eleven som sökte material om proffsboxning var: 
”Monica, nu har jag hittat en massa olika material, men hur gör jag nu…? Jag har nog ändrat 
åsikter om proffsboxning efter det här?” Ur diskussionen med honom framkom också den 
redovisningsform som han tyckte verkade intressant: Att föra debatt med sina kompisar om 
ämnet efter att han redovisat argument för och emot. 
 
Reflexioner 
 
Konstateras kan efter denna lektion att självstudier i hemmet är en bra lärandemiljö för  
eleverna där de får tid att reflektera i lugn och ro. En del ligger i en soffa, sitter i ett dagrum 
eller i sitt eget rum och kan läsa litteratur och artiklar på ett mer avslappnat sätt än om de vore 
i skolan. De får valfri tid att fundera färdigt på de tankar de har. Det verkar också som om en 
del elever får lättare att koncentrera sig i hemmet i och med att de plötsligt studerar oavbrutet 
ända upp till fyra timmar när de väl kommit igång med studierna. Onekligen funderar vi också 
på inlärningsstilarnas betydelse i sammanhanget. Det hade varit intressant att ta reda på vad 
klassen har för inlärningsstilar och vad det får för betydelse i detta sammanhang, men det 
skulle innebära att vi överskred detta utvecklingsarbetes tidsramar. 
 
En annan reflektion som vi gjorde efter diskussion med eleverna i datasalen är betydelsen av 
att skolan erbjuder möjlighet för datoranvändning för eleverna. I denna elevgrupp anser de att 
de har goda möjligheter till att använda dator och Internet när de så önskar på skoltid. ”Det är 
bara att gå dit och sätta sig.”, sade en elev och syftade på datasalen.  
 
Vi konstaterar att det är viktigt att elever får tillgänglighet till datorer och studieplatser som 
möjliggör grupparbete och enskildhet. I denna grupp visade det sig att eleverna föredrog 
avskildhet när de bytte klassrummet till bibliotekets rum och små bordsgrupperingar samt att 
eleven som sökte material om boxning fick möjlighet att öva sig i att söka material på 
Internet. Han kunde uppfattas ta lång tid på sig för sökning av material men tog egentligen 
inte längre tid i anspråk än övriga. Orsaken var bara att han var tvingad att utföra sökningen 
under lektionstid eftersom han inte hade tillgång till Internet hemma. Det är lätt att tro att  
tillgång till dator och Internet är något givet och självklart för alla - men fel att göra det. Det 
finns helt tydligt elever som inte har denna möjlighet. 
 
Lektion 9 och 10 
 
Måndagen den 10/2, kl. 10.00–11.00, sal 230 samt kl. 12.00–13.00, sal 286.  
 
14 elever var  närvarande.Vi hälsade alla en god morgon och pratade lite om hur helgen varit. 
Sedan kollade vi upp att alla var på gång med sitt arbete. Återigen visades tidplanen upp, ifall 
någon varit frånvarande förra veckan och som en påminnelse om vilken tid som stod till 
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förfogande. Vi talade om olika typer av redovisningar och att det inte kunde röra sig om mer 
än 5-10 minuter per person om alla skulle hinna redovisa på den tid som fanns till förfogande.  
 
Vi pratade med en tjej som skulle skriva om arkitektur. Hon behövde hjälp att formulera en 
frågeställning. Till sist beslutade hon sig för att inrikta sig bara på svensk arkitektur, närmare 
bestämt uppbyggnaden av folkhemmet.  
 
Eleverna droppade av en efter en och de flesta gick till datasalen. Vi gick runt i grupperna och 
pratade bl. a. med flickorna, som skrev om kvinnan och Islam och begreppet hedersmord. Det 
visade sig så småningom att den grupp med pojkar som skulle filma hade försvunnit. Slutligen 
fann deras ordinarie lärare dem kl. 10.30 i matsalen där de satt och åt pizza. 
 
Andra passet, efter lunchen, ville de flesta gå direkt till datasalen för att komma igång så 
snabbt som möjligt. Vi pratade med en av de två tjejer som skrev om surrealismen. Hon 
verkade ha allt under kontroll. Vi pratade också med de tre killarna i filmgruppen. De hade 
inte gjort klart sitt manus, men hävdade att allt var klart för filmning på torsdag. De gick ut ur 
klassrummet för att prata ihop sig om filmens premiss, anslag och innehåll. Vi sade att en av 
oss kommer ut och lyssnar av vad de kommit fram till. När Nina kom ut i korridoren där de 
skulle sitta kunde hon inte hitta dem. En av pojkarna fann hon i datasalen. Han sa att de andra 
tagit bussen hem. Klassläraren uppmanade pojken som stannat kvar att ta fem minuter på sig 
för att bestämma om han kanske i stället skulle göra sin egen sammanställning, om boxning, 
som han tänkt tidigare eller fortsätta i filmgruppen som inte fungerade. Vi pratade alla med 
honom turvis och länge och han berättade om det han hade sett på TV dagen innan, läst i 
tidningar och på Internet om boxning. Vi var alla överens om att det bästa vore att han 
fortsatte utveckla sin egen frågeställning och egna tankar om hur det kom sig att man endast i 
några få länder i världen inte accepterade proffsboxning. Nina uppmanade honom att göra sitt 
eget arbete, som verkade intressant, hellre än att det inte skulle bli någonting alls att 
presentera. 
 
En flicka satt kvar i klassrummet och arbetade. Hon behövde ingen hjälp, så vi gick till 
biblioteket. Nina hade tidigare talat om en artikel i Illustrerad Vetenskap, rörande bröllop och 
brudar i olika länder, vilket kanske kunde intressera flickorna som skrev om synen på 
islamska kvinnor. Klassläraren hade hittat tidningen i biblioteket och kopierade artikeln åt 
dem 
 
Observationer 
 
Stämningen kändes mycket lugn och avslappnad idag. Vi kände att vi hann prata med alla och 
de verkade positiva. Filmgruppen fortsatte dock att ”slira” och vi kände inte att vi fått någon 
kontakt med dem, förutom han som var intresserad av boxning. 
 
Reflexioner 
 
I fallet med den pojken som inte kunde bestämma sig för om han skulle vara med de andra 
pojkarna och filma eller skriva om ett eget ämne blev det tydligt hur viktigt det kan vara med 
grupptillhörighet. Han verkade slitas mellan viljan att prestera något bra eller att hänga med 
pojkarna i filmgruppen, även om det inte skulle bli ett bra resultat. Risken att bli utanför 
pojkarnas gemenskap i klassen verkar vara mycket oroframkallande. 
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Lektion 11 
 
Onsdagen den 13/2, kl.9.40-11.10, sal 288. 
  
Det var endast tre elever närvarande. Samma elever som förra onsdagen. De elever som var 
frånvarande hade förmodligen uppfattat att hemstudier gällde alla onsdagar. De som var 
närvarande jobbade självständigt. 
 
Observationer  
 
Inga särskilda observationer gjordes. Alla arbetade självständigt. 
 
Reflexioner 
 
Metoden får lärare att känna sig ”överflödiga” och onyttiga när elever arbetar självständigt! 
 
Lektion 12 
 
Torsdagen den 13/2, kl. 8.00 – 9.10, sal 274.  
 
Samtliga 19 elever var närvarande. Vi började med att skriva upp följande på tavlan: 

- Hur lära ut till andra? 
- Hur presentera? 
- Tidsåtgång för presentationen? 
- Lägg ned tid på att planera presentationen, OH-bilder, artiklar, utställning? 

 
Vi tog upp dessa viktiga punkter att tänka på inför nästa veckas redovisningar. Eleverna fick 
förslag på hur presentationer kan gå till och meddelandet att beräknade tidsåtgången ska 
lämnas in senast på måndag i nästa vecka. Det kom inga frågor. Alla ville sätta igång med 
arbetet direkt.  
 
Filmgänget ombads att stanna kvar för att berätta vad de planerat, eftersom tiden runnit ifrån 
dem. De var nu tre stycken sedan den fjärde killen börjat skriva ett eget arbete om boxning. 
Denna gång meddelade de att de inte längre tänkte filma, eftersom de inte fått låna en kamera 
av en kompis och skolans var för dålig. De skulle istället skriva tillsammans om någon 
konflikt. Vi försökte få dem att precisera vilken konflikt, ge en rubrik eller frågeställning men 
de ville gå iväg till datasalen för att samla material. Vi sa nej med motiveringen att det inte är 
någon idé att söka material på Internet om man inte vet vad man söker efter. De såg sura ut 
och sa att de inte kunde tänka i klassrummet. Vi talade om att de måste förstå att det inte 
duger att komma med en hastigt ihoprafsad A4-sida till redovisningen utan att det måste vara 
ett seriöst arbete där det framgår att alla varit delaktiga i en process. De hävdade att de jobbat 
hemma och att allt var klart för filmen. Vi påpekade att de åkt hem den förra lektionen och 
knappast hade kunnat arbeta eftersom alla i gruppen inte varit med. Detta påstående svarade 
de inte på. Vi klargjorde att de inte kommer att få godkänt om de inte gjorde ett seriöst arbete 
och att de måste förstå att de arbetar under eget ansvar. De gick ut i korridoren och en av dem 
med ett begynnande flin på läpparna.  
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När vi gått till datasalen för att hjälpa eleven som skrev om boxning visade det sig att de 
andra pojkarna satt där och sökte uppgifter om terrorism. Nina började prata med dem om vad 
terrorism var och frågade om det var bundet till en viss kultur eller om det var obundet av 
kulturtullhörighet, varför blir man terrorist och vad terrorism är? Hon fick igång en dialog 
med den av pojkarna som verkade mer motiverad än de andra. De diskuterade hur de skulle 
angripa ämnet kulturella skillnader och terrorism och tog upp exempel som IRA och ETA. De 
skrev sedan ut flera artiklar och gick för att läsa igenom dem tillsammans.  
 
Observationer 
 
Filmgruppen (som inte ska filma längre) försöker glida undan hela tiden. De signalerar att de 
vill bli lämnade ifred och tycktes inte förstå när de behövde hjälp. Ett litet ljus i mörkret var 
att de nu tycks ha hittat ett gemensamt ämne och har funnit information att börja bearbeta. 
Frågan är dock hur lyckat det är att dessa pojkar arbetar ihop, eftersom de inte tycks utgöra 
något stöd för varandra. Snarare tvärtom. 
 
Klassläraren lovade att ta itu med de tre pojkarna för att försöka styra upp dem. De har ”IG-
hotet” på sig från nästan alla kurser. Det är alltså inte bara vår tematiska undervisning som de 
inte klarar av. Här har det blivit mer än tydligt att de inte klarar av att ta eget ansvar för sina 
studier. Det har tydligen förekommit föräldrasamtal om deras beteenden och pojken som 
skriver om boxning har skärpt till sig efter det. Vilket de andra två inte gjort. Den fjärde 
pojken verkar dock ha någon typ av motivation men det händer inte något på grund av de två 
som slirar och åker hem. 
 
Reflexioner 
 
Det känns som ett nederlag att vi kanske ”tappat” dessa pojkar, trots att vi redan från början 
försökte gå in och hjälpa och styra upp dem för att vi insåg att de behövde det. Samtidigt 
känns det skönt att klassläraren tar sig an dem extra mycket eftersom vi måste hinna med att 
hjälpa även de andra som till synes arbetar på utan problem. Metoden är periodvis mycket 
resurskrävande och förutsätter att flera lärare samarbetar med olika ämnesbehörigheter. Vi 
kunde gärna ha varit ännu fler under vissa tider och färre under andra. 
 
Lektion 13 och 14 
 
Måndagen den 17/2, kl. 10.00 – 11.00, sal 230 samt kl. 11.50 – 13.00, sal 286. 
 
16 elever var närvarande. De ombads arbeta i klassrummet denna lektion, så att vi skulle ha 
koll på att allas arbeten blev klara, eftersom det var sista arbetsdagen före redovisningen. 
Lektionen startade med att eleverna fick repetera vad de utfört förra veckan inför helklass och 
reflektera över om tidplanen för redovisning håller. Alla var nöjda med den tid som fanns 
tillgänglig och ungefär hälften av klassens elever var klara att börja diskutera och förbereda 
redovisning. De påmindes också om att lämna in de lappar som de fått i uppgift förra veckan 
att lämna in. Några måste använda dator så de fick gå till datorsalen mitt emot klassrummet.  
 
Vi gick runt och pratade med alla. Den grupp med pojkar som beslutat att skriva om terrorism 
sade att de var så gott som klara inför redovisningen. Killen som skrev ensam, om utanförskap 
utifrån en film, behövde återigen hjälp. Han kände att det var svårt att knyta ihop trådarna. Vi 
hjälpte honom på traven och så småningom gick han också till datasalen. En av oss gick till 
biblioteket och pratade med en flicka som begärt att få gå i enskildhet, eftersom hon inte 
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mådde bra. Hon satt och funderade på exakt vilka frågeställningar hon skulle ta upp till 
diskussion vid sin redovisning. Hon skrev om gruppbildningar i samhället och funderade på 
skillnader mellan nazister och skinnskallar. Sedan hjälpte vi till med att kopiera OH-bilder till 
olika redovisningar. Några blev helt klara med sina arbeten under denna första lektion och 
behövde därför inte komma till nästa lektion. Två grupper ville redovisa på torsdagen på 
grund av att en av dem inte kunde närvara under onsdagens redovisningar. 
 
Andra passet efter lunch började de flesta känna sig färdiga med sina arbeten. För några 
återstod dock att sammanfatta sina arbeten och planera inför redovisningen. Endast fyra 
flickor satt och arbetade i klassrummet under denna lektion. 
 
Observationer 
 
De flesta eleverna arbetade i lugn och ro och diskuterade med varandra i grupperna. En elev 
som valt att arbeta enskilt, och påpekat att det var det han ville flera gånger, verkade ha 
bekymmer. Det var eleven som var litteraturintresserad och som helst ville läsa och analysera 
en bok. Denna lektion bytte han ämne till att gälla film. Han ändrade innehåll i sitt arbete 
tidigare lektion och verkar ha svårt att fokusera på vad det är han ska göra. Han verkar inte 
riktigt ha förstått uppgiften. Efter en diskussion med honom om den aktuella filmens innehåll 
och hans funderingar och tankar om den sade han: ”Men…Det är ju inte fakta. Hur kan jag 
skriva något när det inte är fakta. Det är väl inget att skriva. Det är ju bara vad jag tycker. Och 
ganska klichéartat.” Han hade inte förstått att hans reflexioner var en typ av kunskap och det 
som var det viktiga i sammanhanget. Han kunde analysera på vad sätt utanförskap visade sig i 
de olika relationerna och personerna men ansåg det inte vara ”fakta” från någon bok. 
 
Frågorna vi ställde oss efter detta lektionspass var: Hade vi kunnat förutse hans svårighet att 
välja problemområde tidigare? Han verkade trots allt bestämd på sin sak inför varje nytt ämne 
och villig att arbeta självständigt. Vi ville inte styra honom eftersom han var så säker på vad 
han skulle göra och vi uppfattade att han inte hade gillat att bli styrd av oss. Likväl kanske han 
hade behövt det!? 
 
Reflexioner 
 
När vi går runt och pratar med olika elever och elevgrupper blir det uppenbart att det inte 
alltid är en fördel att vara flera handledare i en klass. Vem har de andra pratat med och vad 
har de redan pratat om och bestämt? Det kan bli förvirrande både för oss och för eleverna. Vi 
beskriver också samma ämnesinnehåll på olika sätt och ur olika vinklar som kan förvirra 
eleverna. Vi borde kanske ha gjort upp olika ansvarsområden, tagit ansvar för ämnen och 
olika grupper och delat dem mellan oss i stället för att alla känner ansvar för alla. Då hade 
kanske handledningen åt eleverna blivit mer entydig och inte så förvirrande. 
 
Lektion 15 
 
Onsdagen den 19/2,  kl. 9.40 – 11.10, sal 288.  
 
18 elever närvarande. Dags för redovisningarna av temaarbetena. Den första att redovisa var 
flickan som skrivit om värderingen av djur. Hon gjorde en muntlig redovisning där hon 
refererade till en bok och en teori om att vår värdering av djur kan jämställas med rasism, t. 
ex. hund- och kattutställningar där den rena rasen premieras. Hon refererade också till en TV-
dokumentär som visade hur man gjorde pälsar av hundar, katter och minkar. 
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Sedan fick vi en redovisning om proffsboxning. Eleven började med att dela ut en artikel som 
han själv skrivit. Vi uppmanades att läsa den och sedan delade han in oss i diskussionsgrupper 
där vi skulle ta ställning för eller mot legalisering av proffsboxning i Sverige. Sedan 
sammanställde han alla gruppers svar på tavlan. Det uppstod en diskussion och han förklarade 
sina egna åsikter i ämnet. Några flickor undrade vad som var skillnaden mellan proffsboxning 
och amatörboxning, vilket han klarade av att förklara bra. han hade också sammanställt olika 
typer av material i sin tidningsartikel. 
 
Ämnet ”Gruppbildning och nazism” presenterades genom en muntlig redovisning. Det 
framgick att eleven satt sig in i frågan och använt olika böcker i ämnet. Hon valde dock att 
lyfta frågorna ”Varför bildar vi grupper och varför vill vi tillhöra en grupp? till diskussion. 
Det blev en intressant diskussion som eleven styrde på ett bra sätt. det framkom en del 
klichéer som diskuterades, bl. a.”Tjejer kan inte umgås i grupp.”. Eleven bemötte detta 
påstående och liknande med att citera forskning som hon läst där det framkommer att pojkar 
idag umgås alltmer två och två via datorspel och Internet, medan flickor umgås alltmer i 
grupper som t. ex. fotbollslag. Eleven citerade även en filosof som menar att identitet skapas i 
samspel med andra eftersom vi speglar oss själv i andra. 
 
Folkhemmet i bild tog avstamp i det svenska sekelskiftets trångboddhet och belyste en 
utveckling mot ett sundare och bättre boende för arbetarklassen, som startade med 
Egnahemsverksamheten i Enskede 1908. Eleven tog upp alla de viktiga punkterna, t. ex. hur 
arbetarna fick lån och råd för att bygga egnahem, HSB och den nya bostadspolitiken, hygien 
och större utrymmen till rimligt pris. Eleven berättade intressant till OH-bilder över bostäder, 
villaområden och interiörer. Hon citerade Per-Albin Hansson som myntade begreppet 
folkhemmet. Till sist talade hon om okänsliga stadsplaner som förstör kulturarvet och 
bostadsområdenas genomtänkta kvalité. 
 
Författarporträttet av Danielle Steele framfördes på ett självständigt och insatt sätt av eleven. 
Hon berättade om hur den världskända författaren blivit utsedd till USA:s mest inflytelserika 
kvinna i en omröstning bland amerikanska studenter. Danielle Steele har sålt 500 miljoner 
böcker över hela världen, varav ca. 20 har filmatiserats. Kopplingar och likheter mellan USA-
författarens liv och litterära karaktärer belystes tydligt och klart. 
 
Surrealismen i konst och litteratur tog upp Bréton som skrev det surrealistiska manifestet i 
Paris. Eleverna beskrev både ur det litterära och konstnärliga perspektivet. De hade fina OH-
bilder med Dalís konst.  De klarade även av att sätta in surrealismen i ett samhällsperspektiv 
och berättade om att surrealismen startade i inom skönlitterära kretsar i Paris på 1920-talet då 
många var mångsysslare och det spred sig till konstnärer, musiker och andra kultur-
intresserade. Surrealismen var präglade av tidsandan efter första världskriget, en ideologi med 
mål att förändra samhället och många utövare hade anknytning till kommunismen men har 
dock blivit mer känd genom konsten som hade sin storhetstid mellan 1925-1940. Konsten, 
som är drömbetonad och målad från det omedvetna visades genom berättelser om Dalis öde 
och bilder av ökenliknande landskap, som är mycket berömda.  
 
Dagens sista redovisning blev ”Ghost World” – en filmanalys. Eleven satte på en videofilm 
för att visa alla ett avsnitt ur den historia om utanförskap som han valt att analysera och lämna 
in som en skriftlig redovisning på. Redovisningen blev kort, eftersom vi var i tidsnöd. 
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Reflexion 
 
Lektionspasset gick mycket fort idag. Tyvärr hade de flesta elever missbedömt hur lång tid 
deras redovisning skulle ta, trots att vi uppmanat dem att ta tid på sitt egen redovisning innan 
de lämnade in uppgifter om tidsåtgång. De många och intressanta diskussionerna som dök 
upp bidrog också till att förlänga redovisningarna. Kanske denna tidsbrist bidrog till att den 
sista redovisningen blev lite rumphuggen? De som inte hann redovisa på onsdagen fördes 
över till torsdagens redovisningar. 
 
Lektion 16 
 
Torsdagen den 20/2,  kl. 8.00 – 9.10, sal 274. 
 
Redovisningen fortsatte denna lektion. Även denna lektion var tiden för knapp. Lektionen 
drog över tiden 10 minuter. För övrigt redovisade grupperna som det beslutats om dagen 
innan. Gruppen som redovisade ”Synen på sex och samlevnad” berättade om skillnader som 
fanns i olika kulturer och hade också utvecklat området till att gälla olika religioners synsätt 
samt vad som var lagligt och inte och vilka straffpåföljder t.ex. äktenskapsbrott hade i olika 
länder. De lämnade också in en skriftlig rapport.  
 
En elev redovisade ”Våldtäkt - Offrets fel?” i form av en tidningsartikel som gav värdefulla 
historiska återblickar om hur synen på brottet våldtäkt och brottsoffret förändrats i olika tider. 
Alla fick läsa artikeln inledningsvis varefter debatt startade utifrån förutbestämda frågor om 
synen på brottsoffer och brott.  
 
Gruppen som redovisade ”Kulturkrockar” berättade om hur olika kroppsspråket kan uppfattas 
i olika länder och klädernas betydelse för identiteten m. m. De gav också olika exempel på 
kulturella krockar som förekommer i vårt samhälle och avslutade med en debatt om typiska 
kulturkrockar, exempelvis bruket av att bära slöja och dess påföljder. De avslutade med 
frågan vad man kan göra för att minska risken för kulturkrockar. Därefter fortsatte flickorna 
som ville redovisa  ”Livet som muslimsk kvinna” i form av en tidning. Problemet tidsbrist 
uppdagades åter. Tidningsoriginalet var färdigt men tiden hade inte räckt till att kopiera upp 
den. I stället hade de gjort en OH på första sidan som de visade medan de talade om vad 
tidningen innehöll, hur de gått tillväga i sitt arbete och meddelade att tidningen skulle finnas 
tillgänglig på måndag för läsning. De ville inte berätta för mycket så att ingen skulle läsa den.  
 
Temat avslutades med filmgruppen, pojkarna som ändrat ämnesområdet till terrorism. De 
förklarade vad terrorism är, i vilka former de förekommer och hade också sammanställt siffror 
till figurer, diagram för att belysa huruvida terrorismen ökar eller minskar. De påpekade också 
att vi skulle få en skriftlig redovisning så fort de renskrivit klart. 
 
Reflexioner 
 
Det är bara att konstatera att tiden för redovisningarna blev längre än vad eleverna kunnat 
beräkna. Debatterna och diskussionerna drog ut på tiden och engagerade eleverna mer än 
förväntat. Många synpunkter kom fram och diskussioner och synpunkter avlöste varandra. 
Det kändes väldigt givande att sitta och lyssna till hur eleverna tänkte om olika förhållanden 
som hade med kulturella skillnader att göra. Flera hade också sammanställt och redovisat mer 
än vad de egentligen behövde. Det blev både muntlig och skriftlig redovisning. Ingen 
redovisade enbart muntligt. Tematisk undervisning, som erbjuder valfri redovisningsform 
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verkar vara mycket givande för alla. Det leder till intressanta redovisningar, olika 
redovisningsformer och texter. Texterna var dessutom inte reproducerade från Internet eller 
böcker utan var skrivna med egna ord och hade ett rikt innehåll samtidigt som alla texter som 
vi läste under redovisningens gång exemplifierade flera olika texttyper. Metoden är 
exemplarisk för detta ändamål, att exemplifiera olika texttyper. Under redovisningens gång 
hade de fått se exempel på krönikor, tidningsartiklar, debattartiklar, tidningar, rapporter som 
sattes i ett sammanhang, var knutna till deras förförståelse, som användes genom samma 
ämne ”Kulturella skillnader” och speglade olika perspektiv. Ämnena har varierats och speglat 
olika sammanhang. Redovisningarna var både varierande och intressanta. Att terroristgruppen 
hann nå sitt mål var också glädjande. Ingen blev underkänd. Alla redovisade det de skulle.  
 
Lektion 17 
 
Måndagen den 24/2, kl. 10.00 – 10.40, sal 230. 
 
Denna morgon hade vi samlat eleverna för att de via ett nytt frågeformulär skulle göra en 
utvärdering av det tematiska arbetet. Endast nio elever var närvarande. De övriga hade tagit 
sovmorgon eftersom de inte hade några ordinarie lektioner denna morgon. Vi visade en OH-
bild över det informationsdokument som vi lämnade ut vid temaundervisningens start. Med 
utgångspunkt från denna diskuterade vi lite om temaarbetets syfte innan vi delade ut 
utvärderingsbladet. Samtliga som vara närvarande fyllde i frågebladet. Sedan fick de gå. 
 
Reflexioner 
 
Så här efteråt kan vi konstatera att det var olyckligt att lägga utvärderingen under ett pass när 
de inte har andra lektioner före eller efter. På grund av detta valde flertalet elever att inte dyka 
upp. Förmodligen ansåg de inte utvärderingen som så viktig att de måste delta och vissa 
trodde att de var lediga. De nio som var närvarande verkade inte speciellt engagerade. De 
fyllde i formuläret och gick. En elev undrade dock att ”var det inte mer än så här?”, efter att 
han fyllt i frågeformuläret. Vi konstaterade att vi får göra nytt försök med att få alla att 
besvära frågeformuläret direkt, första lektionen efter lovet som är nästa vecka. Då kommer vi 
också att förbereda tider och utföra intervjuerna. 
 
Total lektionstid som vi använt till detta temastudie är 20 klocktimmar.  Däri ingår egentligen 
tre ämnen: svenska, samhällskunskap och filosofi och hade kunnat utvecklas än mer med 
religion och engelska t. ex. 
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      Bilaga 5 
 

REDOVISNINGAR AV TEMAARBETET ”KULTURELLA SKILLNADER”. 
 

 
 
ONSDAG DEN 19/2, kl. 9.40 – 11.10 : 
 

• Värderingen av djur i olika länder 

• Synen på proffsboxning 

• Gruppbildning och nazism 

• Folkhemmet i bild 

• Terrorism 
 

RAST 
 

• Danielle Steeles – mellan två kulturer. Jämförelse mellan hennes liv och 

romankaraktärer.  

• Surrealism i konst och litteratur 

• Analys av filmen Ghost World . Utanförskap 

• Synen på sex och samlevnad i olika kulturer 

• Våldtäkt – offrets fel? 
 
 
TORSDAG DEN 20/2, kl. 8.00 – 9.10 : 
 

• Kulturkrockar 

• Livet som muslimsk kvinna 

 
UTVÄRDERING 
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Vad tycker du om tematisk undervisning?

1. Hur tycker du att tematisk undervisning har påverkat ditt intresse för   
    svenska och samhällskunskap? Skriv ett kryss i de rutor som passar dina 
    åsikter! 
 
 Mitt intresse för samhällskunskap har ökat. 
 Mitt intresse för samhällskunskap har minskat. 
 Arbetsformen har inte påverkat mitt intresse för samhällskunskap på något 

sätt.      
 
 Mitt intresse för svenska har ökat. 
 Mitt intresse för svenska har minskat. 
 Arbetsformen har inte påverkat mitt intresse för svenska på något sätt.      
  
 
 
2. Vad tycker du om arbetsformen? Vilka fördelar/nackdelar tycker du tematisk 
    undervisning har? 
 
    a) fördelar: 
 
 
 
    d) nackdelar: 
 
  

 Bilaga 6 
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Bilaga 7 
 
Intervjufrågor i SPS 2 
 
Med centrala motivationsfaktorer som utgångspunkt: 
 

1. Vad hade/har du för inställning till ämnet samhällskunskap och svenska före/efter 
temastudiet? Varför?(Syfte: Attityd till ämne/studier visas) 

2. Vad tyckte du efter det avslutade temaarbetet? Är du mer eller mindre intresserade av 
ämnena samhällskunskap och svenska eller har du inte påverkats alls? (Visar hur 
stimulerad eleven är av arbetssättet.) 

3. Vad tycker du om arbetsformen? Varför?  
4. Upplevde du arbetssättet som varierande? På vad sätt? (Motivationen ökar genom  att 

undervisningen varieras.) 
 
Med utgångspunkt i Decis självbestämmandeteori om att självbestämmande och kontroll 
höjer motivation, intresse och studieresultat ställde vi därför följande frågor: 
 

5. Ange för- och nackdelar med tematisk undervisning? 
6. Hur fick du motivation till temaarbetet och uppgiften? 
7. Spelar det roll för din motivation och intresset för uppgiften att du själv fick bestämma 

och  välja uppgift? På vad sätt? (Eleven får kontroll, som höjer motivationen, genom 
att själv välja uppgift. Detta skapar intresse och är grunden till motivation.) 

8. Vad var det du ville veta mer om? Varför det? (Är uppgiften personligt förankrad? En 
uppgift kräver en personligt förankrad uppmärksamhet för att bli riktig kunskap.) 

9. Har du klarat av att lösa din uppgift? (Eleven får kontroll, som höjer motivationen, 
genom att klara av en given uppgift i skolan.) 

10. Vilken redovisningsform valde du? Varför? (Elevernas inre tankekartor synliggörs när 
de skriver med egna ord och visar läraren elevens kunskapsutveckling. Visar inte 
kunskapsreproduktion som i faktaprov.) 

11. Tyckte du att du lärde dig mer/mindre/lika genom att arbeta på detta sätt jämfört med 
traditionell förmedlingsundervisning? Varför? 

12. Tycker du att du fått möjlighet att reflektera genom detta arbetssätt? Över vad då? 
(Undervisning bör uppmuntra till reflexion eftersom det är via tänkandet riktig 
kunskap erhålls.) 

13. Nämn något som den tematiska undervisningen har lärt dig! 
14. Vad spelar läraren för roll i ditt engagemang, motivation och intresse för uppgiften? 

(Lärarrollen ska stödja elev/grupp, skapa ett gott klassrumsklimat och stimulera 
elevernas intressen så att de leds vidare till de krav som ställs.) 
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      Bilaga 8 
 
Intervjuer 
 
Intervjufrågorna numreras i frågeföljd. Frågorna 1-14 finns återgivna i bilaga 7 och avsnittet 
”Intervjufrågorna i SPS 2”, s. 15.  
 
Intervju med A 
 
1.  
Jag har alltid gillat samhällskunskap och svenska. När man blandar ämnena så här får man en 
bättre överblick. Man ser svenskan i samhällskunskapen. Religion, filosofi och psykologi, allt 
hänger ihop. Vardagen är ju inte uppdelad i olika ämnen. Jag är van att jobba i tema från X-
skolan, där jag gått. Vi hade mycket eget arbete. Det är positivt att ta eget ansvar. Bra med 
blockläsning. Jag skulle vilja ha mer distansarbete. Att sitta hemma i lugn och ro. 
 
2.  
Vet inte om det har påverkat mig. Jag är van att arbeta så här. Jag tycker det är lika roligt som 
förut. Det var svårt att få grepp om vad vi skulle göra i början. Det var så mycket annat. Det 
var inte kul i början när man inte hade kontroll. Vi frågade vår samhällskunskapslärare men 
hon visste inget heller. Det var stressande. Det blev bra sedan jag bestämt mig för vad jag 
skulle göra. 
 
3. 
Det är en skön arbetsform. Det får inte vara för ostrukturerat. Om det inte finns några ramar 
blir man stressad. Många vet inta vad de ska göra.  Det är bra att få lägga in egna saker under 
viss kontroll. Det var inte bra att vi kontrollerades efter varje lektion. Frågor som ”vad gjorde 
ni i onsdags?”. Det var irriterande. Jag kanske bara satt och tänkte hela onsdagen. Jag 
fungerar så att jag letar material och tänker i tre veckor. Sedan skriver jag ner allt färdigt 
kvällen före. Jag tycker bättre om att arbeta sittande i sängen hemma. Det blir inget bra att 
arbeta i skolan. Jag kände mig misstrodd med all koll. Som om ni trodde att vi bara satt och 
degade av tiden. Fast jag tror att de flesta inte gjorde det utan arbetade på.  
 
4. 
Det var väldigt fritt att välja arbetssätt. Blev varierat om man ville välja det själv. Jag läste, 
tänkte och pratade med min syster, som är äldre än jag, innan jag skrev. Om det hade varit 
längre tid hade jag gjort en enkät också. Typ psykologiskundersökning, som vi tidigare arbetat 
med. 
 
5. 
Fördelen är att man får överblick. Nackdelar är den ökade stressen om det inte sköts bra. Vi 
blev lite chockade och tänkte vem är ni? Eftersom vi inte visste vilka ni var eller vad vi skulle 
göra. Planering är A och O, det är grunden. 
 
6. 
Jag fick bara en idé, sådant jag funderat på själv. Vi har haft psykologi och arbetat med olika 
identiteter. 
Jag skulle passa in i vilket skolsystem som helst. Första träffen vi hade var okej. Kul! Tänkte 
jag att göra något annat. Andra gången kändes allt som skit. Det brast i den personliga 
kontakten och där kommer ofta den personliga motivationen. Ni frågade inte efter våra namn. 
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Jag hade en otäck klump i magen  av stress. Jag visste ingenting. Jag trodde att det bara var 
jag som kände så, eftersom jag är känslig av mig. Men fler som jag pratade med kände så. Då 
tappade många motivationen. Jag fick tillbaka motivationen när jag läst boken som var 
intressant.  
 
Läraren tog idén jag hade och det kändes som om hon ville styra för att det jag tänkt inte var 
nog intressant. Hon gav mig några artiklar om sådant hon tyckte var bra. Hon ville väl bara 
hjälpa men det blev bara ointressant. Jag ville styra tillbaka till min egen idé och det gjorde 
jag. Jag vill inte bli styrd. Jag går faktiskt i skolan för att jag vill lära mig och utvecklas som 
person. Inte för att jag måste vara här. 
 
Det blev för mycket fokus på ert jobb. Jag förstår ju att ni måste göra det men var kom vi in i 
ekvationen kändes det som. Jag har alltid tyckt om skola och passar in i vad som helst. 
 
7. 
Ja! Väldigt motiverande. Jag är van att välja inom en viss ram. Det funkar inte med helt fritt 
alltid. Temat kulturella skillnader var ju stort och bra.  
 
8. 
Jag har ett allmänt intresse att se vad folk i vår ålder tänker. Vår klass är väldigt uppdelad, 
ingen umgås på fritiden. Det är intressant att se hur vi är olika. Jag skulle vilja bli psykolog. 
 
9. 
Ja, ungefär. Jag kom in på villovägar från början, vilket är naturligt när man läser mycket. 
Sedan lyckades jag komma fram till det jag själv velat utveckla. Det kändes som om det jag 
till sist lämnade in var för lite i förhållande till vad jag jobbat med. 
 
10. 
Jag valde både muntlig och skriftlig redovisning. Muntligt för att klassen skulle få veta vad 
jag jobbat och en slags skriftlig krönika som var mer underhållande. Jag gillar egentligen inte 
muntliga redovisningar. Jag blir hypernervös, men gör det ändå. Jag måste få veta vad som 
ska hända i förväg. Därför var det bra att vi fick hela sista dagens lektioner till att planera 
redovisningen. 
 
11. 
Man lär sig mer om sig själv och att ta ansvar. Man använder sitt eget huvud mer och 
utvecklas mer. Man lär sig inte mycket faktakunskap, typ huvudstäder. Det är annan kunskap. 
Det är lättare att ta en faktagrej egentligen. Det är svårare att skriva fritt, men det känns bättre 
när man lyckas med det. 
 
12. 
Ja! Det är det enda jag gjort. Man blir klarare över var man själv står i olika frågor. 
 
13. 
Att ta ansvar. Man tränar och vet att man klarar av det en annan gång. Det höjer 
självförtroendet om man klarar av det. 
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14. 
Oerhört mycket! Det kan vara ett intressant ämne men väcker läraren inte motivationen blir 
man ändå inte intresserad. Det är viktigt att läraren frågar vad man heter. Att man blir sedd. 
Tryggheten med läraren är jätteviktig! 
 
Intervju med B 
 
1. 
Före var svenska det roligaste ämnet som fanns. Det tycker jag fortfarande. Det är för att jag 
tycker om att skriva och det får man göra mycket i svenskan. I de andra ämnena är det så att 
man måste kunna prov utantill och sånt där. Och det är inte lika kul. 
 
Samhällskunskapen är inte så jättekul. Där går jag mest för att jag måste. Fast det är kul i och 
för sig om vi bara får skriva arbetena själv. Då tycker jag att arbetena är ett av de viktigaste. 
Fast då tycker jag alla ämnen är roliga om man får arbeta så här. Jag lär mig ingenting till 
proven annars. Då måste jag ändå sitta och läsa. Då man sitter på en lektion… då går hon 
igenom något som man inte har fått välja själv och då blir det automatiskt tråkigt. Det är svårt 
att koncentrera sig då man ska lyssna och lära sig samtidigt. 
 
2.  
Om man skulle jobba så här med samhällskunskapen alltid så vore det jättekul. Att vi får 45 
sidor som man ska kunna utantill är bara tråkigt.  
 
3.  
Man blir intresserad av att göra någonting när man får bestämma område och arbetssätt själv. 
Jag tror att de som får dåliga betyg har för dålig motivation. Man orkar inte göra något då det 
inte är intressant att bara plugga från en bok. Det är synd. De kan vara begåvade för det. Eller 
vad tror du?  Jag vet jättemånga som kan jättemycket men ändå har dåliga betyg. Jag tror inte 
att det är dom de är fel på. De borde få lära sig på sitt sätt. 
 
4. 
Ja, man fick ju gå på Internet och genom olika medier. Jag använde mig av flera olika och det 
var omväxlande och varierande. Speciellt i sådana här ämnen borde vanliga traditionella prov 
varieras mera med andra redovisningsformer. 
 
5.  
Nackdelar: För lite tid, för mig i alla fall. Jag hade gärna suttit två månader eller så. Jag hann 
ju inte ta något som jag ville egentligen utan hastade bara ihop något. Man kan verkligen göra 
bra arbeten med tematisk undervisning men det kräver mycket tid. 
Fördelar: Man blir motiverad att göra något när man får göra det som man är intresserad av. 
Sen är det också bra att man fick välja när man ville ha hjälp och om vad. Det ger något. Det 
är ingenting som är kul när någon säger exakt vad man ska göra utan att man får tänka själv 
och be om hjälp i stället. 
 
6.  
Jag vet inte. Jag tog något som jag var intresserad av. Egentligen skulle man ha sånt här på låg 
och mellanstadiet och högstadiet också. Specialarbeten och sådant. 
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7. 
Ja! Det är ju det som är den stora fördelen med att man blir intresserad. Det som är tråkigt 
struntar man i.  Det är många begåvade barn som det går dåligt för bara för att de inte får göra 
det de själva vill. I historia fick man t ex lära sig vad kungarna hette utantill. Det är väl inte 
kul. De skulle i stället låtit oss läsa om några händelser där kunganamnen ingick. 
 
8. 
Jag ville skriva om en författares liv och hur det har speglats i böcker även om det inte var 
självbiografiska böcker. Jag hann inte ens läsa en bok. Det är därför jag hade velat ha mer tid. 
Men jag skrev om en film för att det skulle gå fortare. Det var synd. Det tog sån tid för mig att 
bestämma vad jag skulle ha för ämne. 
 
9. 
Ja! Filmen klarade jag av och redovisade den skriftligt.  
 
10. 
Jag tycker inte om att stå där framme och prata utan ville skriva istället. Det är ju det som är 
det roliga. 
 
11. 
Mer p g a att jag lärde mig något överhuvudtaget. Den kunskap jag fick stannade kvar och 
fastnade. Inte som vid faktaprov, som jag har haft och är mycket bra på. Efter dem kan man 
känna igen något ibland. Ja, franska revolutionen har man läst om t. ex. men minns ingenting 
om den. Vad är det för kunskap? 
 
12. 
Ja! Det jag tycker är roligt är att man kan lägga in egna erfarenheter i det man gör. Man kan ta 
in kunskap från andra och andra böcker än de du har i ett visst ämne. Du kan också lägga in 
det du lärt tidigare. När du rabblar på ett prov får du inte använda den kunskap du har sedan 
tidigare. När man sitter och diskuterar, det är då man lär sig något. 
 
13. 
Själva arbetssättet lärde mig att jag måste ha mer självdisciplin och göra något konkret i 
stället för att bara sitta och fundera. Ämnet hjälpte till att se att man inte ska ha så mycket 
fördomar om människor. Det kan man aldrig få för mycket av. Det blir alltid bara bättre. 
Sådana enkla saker får man heller aldrig lära sig i skolan. Om det någon gång är 
samhällskritik som ska diskuteras så är det någon teoretiker som ska testas. Det är aldrig att 
man ska ifrågasätta de kläder vi sitter med i klassrummet och som är sydda av barnarbetare 
och sådana saker som händer nu. Enkla saker, som blir svåra, för att vi aldrig tänker på dem.  
 
Har du läst Bob Hanssons nya bok? Det står så här i något slags förord: Har vi genomgått 
miljoner år av evolution bara för att vi ska köpa något och göra avbetalningar? Sådana viktiga 
saker diskuteras inte i skolan utan det får man göra själv i stället. Man måste inte ha skrivit 
böcker i en ansenlig mängd upplagor för att det ska vara viktig t att diskutera och ta upp. Jag 
vet inte hur ni lärare fungerar egentligen. Kan man få ett bra betyg om man skriver om sina 
egna värderingar i stället för bara fakta? Det känns så flummigt om man gör så. Man ska 
försöka referera till någon undersökning så att det inte ska bli så, så att man inte skriver om 
sina egna tankar. När man skriver skönlitterärt kan man skriva om vad som helst. Därför är 
svenska så bra. Då kan man ta in allting. Man kan ju aldrig rätta en dikt t ex. och ändå fått 
sagt vad man ville. 



 XXVIII 
 

 
Det här som blev i stället för författarporträttet. Vad händer med de som mår dåligt och inte 
klarar av att rätta sig efter andra? Det blev aldrig ett svar på det. Det var dåligt att det inte blev 
något mer av det. Men jag lärde mig hur olika vi är och hur konstigt det är att vi ska samla 
alla i en mall fastän vi är olika. Om man inte vill vara en som går till jobbet varje dag blir man 
någon halvflummig konstnär. Annars ska man säga att jag vill bli veterinär. Men om man inte 
vill bli allt det där då? 
 
14. 
Läraren spelar all roll. Den största rollen. Jag tror inte att det är en slump att jag har bästa 
betyg i de ämnen jag har en bra lärare. En del öppnar aldrig en bok, bara ibland. Vi berättar 
tillsammans under lektionen i stället. Och nog hade vi bra resultat på provet fast vi bara pratar 
avslappnat. Det var inte alls något flum utan vi kunde allt det vi skulle i alla fall. Vi gick ju 
igenom allt i alla fall men inte direkt från boken. Lärare måste vara intresserad av individen i 
klassen inte bara som individer som en grupp, t.ex. genom att sitta kvar efteråt och prata och 
vara personligt engagerad i varje person. De ska bry sig om varje enskild elev. 
 
Övriga kommentarer: Eleven nämner efter intervjun att han har svårighet med att välja ämne 
helt fritt och att det känns ovant och svårt att begränsa sig och välja ämne. Han är van att bli 
styrd och säger att det inte hade blivit någonting alls om kursmålen inte hade stått nedskrivna 
som utgångspunkt. Han bävar för projektarbetet. ”Tänk specialarbetet t. ex.. Då ska man 
kunna välja helt själv. Det kommer ju inte att gå.” säger han. Jag kan inte jobba i grupp. 
 
Det är aldrig någon som följer upp vad man gör. Man kan fortsätta arbeta med att utveckla 
den tematisk undervisningen genom att ha ett processintriktat skrivande. Bolla texten fram 
och tillbaka tills att den är riktigt bra. Varför kan man inte ägna mer tid åt mindre saker och 
inte hasta iväg med en massa prov. Det är viktigt att bearbeta efteråt även om den anses klar. 
 
Intervju med C 
 
1. 
Samhällskunskap har alltid varit intressant. Jag försöker följa med i debatter och så där. 
Intresset för svenska beror på hur mycket man läser böcker. Det är inte lika roligt som 
samhällskunskap. Det är mer läsa i svenska. Vad gäller svenskämnet har det inte påverkat 
något. 
 
2. 
Jag har blivit lite mer intresserad av samhällskunskap. Ingen skillnad i svenskämnet. I 
svenskan beror det mycket på vad man gör. Man borde läsa böcker som är viktiga att läsa inte 
dikter och klassiker och sånt. 
 
3. 
Nog är det bra. Det har varit ganska fritt, man kunde bestämma själv när man skulle skriva på 
datorn och så. 
 
4. 
Ja, i o m att man får bestämma själv så kan man ju bestämma själv vad man ska göra. Jag satt 
mest i datasalen och arbetade och läste olika artiklar som fanns i riksdagen och olika 
tidningar. 
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5. 
Fördelar: Du kan koncentrera dig mer på ett visst ämne, kan fördjupa dig mer. Nackdelar: Blir 
ensidigt om man håller på för länge. 
 
6. 
Det jag hade tänkt göra först blev inte av för att andra var sjuka och borta och så där. Jag 
arbetade själv i stället och det blev intressant efter att jag sett en debatt på tv och tänkte att jag 
ska göra något av det. 
 
7. 
Ja! Man blir mer motiverad om man får göra något som man vill jobba med. 
 
8. 
Proffsboxning. Om jag var för eller emot det och varför bara fem länder i världen, bl. a. 
Sverige, är mot proffsboxning. 
 
9. 
Ja! Jag har fått större förståelse för proffsboxning, det jag höll på med. 
 
10. 
Muntlig redovisning och skriva artikel. Hade också debatt för att de andra då måste läsa 
artikeln först. 
 
11. 
Mer. Man blir mer koncentrerad med vad man håller på med om man får välja ämne själv och 
att man fick jobba ensam i stället för i grupp. Annars sitter man bara och snackar mest och får 
ihop något i slutet. 
 
12. 
Ja! När man ska skriva en tidningsartikel måste man tänka varför man skriver det man gör och 
vad man tycker. På det sättet är det mycket bättre. Så här i efterhand är det alltid saker man 
vill ändra på. Man ser tydligare vad man skulle ha gjort för att det skulle bli ännu bättre, 
formuleringar. 
 
13. 
Söka information bättre. Man blir mer insatt i ett ämne när man får arbeta med ett tema och 
får det ur flera vinklar. (Eleven hade jämfört tv-program, tidningsartiklar, egna sidor/ 
insändare, motioner/riksdagen m. m..) 
 
14. 
Läraren spelar ganska stor roll. Om man tycker att läraren är bra så vill man också vara bra i 
det ämnet, man blir motiverad. Personligheten hos en lärare är viktig. Det är svårt att definiera 
exakt. 
 
Intervju med D  

 
1. 
Samhällskunskap är intressant och roligt. Svenska är inte tråkigt men inte något höjdarämne 
heller. Det är både ämnet i sig, jag är inte språkintresserad, och sättet att jobba. 
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2. 
Jag har inte ändrat synen på ämnena, men det har varit roligare att jobba än mot vanliga 
lektioner. Jag har samma intresse för ämnena. 
 
3. 
Tema är ganska kul. Det beror på ämnet, ifall det är något man är intresserad av. 
 
4. 
Ganska varierande när man fick jobba fritt med ett eget ämne inom temat kulturella 
skillnader. Ibland påverkar man det själv. 
 
5. 
En fördel är att man får välja fritt och arbeta med ett ämne. Nackdelen var att det tog tid i 
början att bestämma ämne. Det är roligare att jobba i grupp men jobbigare när man ska 
sammanställa allt och komma överens. 
 
6. 
För att det är ett aktuellt ämne. Det är mycket om terrorism på TV just nu. Många i klassen är 
nog intresserade av det. Vi hade funderat på ämnet terrorism i något annat sammanhang i 
samhällskunskapen. Det var lätt att hitta material snabbt. Vi tog allt från Internet. 
 
7. 
Ja! Det är bra att välja eget inom en ram. Det är lättare att arbeta med det man är intresserad 
av och själv valt. 
 
8. 
Terrorism. Det är ett aktuellt ämne. Jag ville få reda på varför USA blivit så utsatt för 
terrorangrepp. 
 
9. 
Ja. Vi fick med och hittade det vi ville ha. 
 
10. 
Det blev en kort muntlig redovisning och en skriftlig redovisning. Vi hörde att några andra 
tänkte göra så. Alla i gruppen ville inte stå så länge framme och prata. Jag tycker om att 
redovisa, så för mig spelar det ingen roll.  
 
11. 
Jag lär mig mer genom att söka uppgifter. Det är långrandigt att höra på katederundervisning. 
Jobbigt att lyssna. Jag lär mig bäst genom att forska själv. Det underlättar om man är 
intresserad. Då kan man sitta hemma och göra det bara för att det är intressant. 
 
12. 
Det tycker jag väl. Vi har diskuterat i gruppen och valde var och en själva att skriv om det vi 
tyckte var intressant. 
 
13. 
Man lärde sig mer om ämnet man jobbade med. Vi är vana från Manhemsskolan att jobba på 
liknande sätt. Men inte här på gymnasiet. Det är mer individuellt här. Det var roligare på 
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Manhem. Mer tematiska grejer. Om vi skulle lära oss om historia kunde vi åka ut. Här sitter vi 
bara inne och har katederundervisning. Det var roligare att gå till skolan förut. Tiden blir 
längre här och jag mer okoncentrerad. Jag lär mig mer om jag rör mig. Jag kommer ihåg det 
besök vi gjorde vid vikingagraven i Sangis och till Gammelgården, där vi talade allmänt om 
vikingatiden. Sådana gånger, praktiska arbeten och filmer har lärt mig mest. 
 
14. 
Läraren måste kunna något om ämnet. Man ska kunna fråga. Jag tror att en lärare kan väcka 
intresse och motivation. Att de kan och vill hjälpa till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




