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Abstract 
 
This exam paper aims at presenting a model of how to introduce students’ participation in the  
qualitative work in school. My intention is to construct a questionnaire for evaluation in year 9 and upper 
secondary education as a means of understanding how students experience the conditions for learning abilities 
and how students understand the content in their learning.  
Students from year 9 were asked to participate in performing the questionnaire. 
Furthermore, this essay aims to study how students experience their learning abilities and understanding of a 
certain content and how it can be supported through different working methods and models of teaching.  
My purpose is to find a model for qualitative work in school where both students’ participation and learning 
abilities are promoted. 
My question is ’How can students in a working team in year 9 participate in the evaluation and performance of a 
questionnaire regarding experienced learning abilities and understanding of a content related to the working 
method?’ 
In order to answer this question I have designed a questionnaire presented to and evaluated by a group of 
students. I have interviewed the pupils in connection to the evaluation, in accordance with the purpose of this 
essay.  
The measure instrument, the questionnaire, is supposed to be used in future studies related to this paper’s 
subject.  
In the theory part of the essay, I make a comparison between the content in the curriculum and leading 
educationalists opinions about students’ participation and the promoting of learning abilities and students’ 
understanding.  
 
My  conclusion is that it is possible to let students in year 9 participate in the evaluation and performing of a 
course evaluation questionnaire about experienced learning abilities and understanding related to different 
working models. Students can be said to have a will to influence their own learning situation in dialogue with 
pedagogues taking full responsibility for the result. 
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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete undersöker jag ett sätt att bjuda in elever att medverka i skolans kvalitetsarbete. Avsikten 

är att konstruera en enkät för utvärdering av undervisning i år 9 och gymnasiet med det avseendet att mäta hur 

elever upplevt förutsättningar för lärande och förståelse av undervisningens innehåll. Detta sker genom att bjuda 

in elever från årskurs 9 att medverka till att påverka utformningen av enkäten. Syftet med enkäten är att 

undersöka hur elevers upplevda lärande och förståelse av ett visst innehåll kan stödjas genom val av arbets- och 

undervisningsform.  Det är min önskan att finna en form för kvalitetsarbete i skolan där både elevsamverkan och 

lärande främjas. Den fråga jag ställer mig är: Hur kan elever i en arbetslagsgrupp i årskurs 9 medverka till att 

utvärdera och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelsen av innehåll i förhållande till 

arbetsform? För att besvara denna fråga har jag utformat en enkät i ämnet som i sin tur en elevgrupp har 

utvärderat i grupp. I anslutning till utvärderingen har jag intervjuat dem i grupp inom ramen för syftet. 

Mätinstrumentet, enkäten, är tänkt att användas i fortsatta studier inom samma ämne. I teoridelen redogör jag för 

vad våra styrdokument anser i frågan och vad forskningen anser om elevmedverkan och om vad de anser främjar 

elevers lärande och förståelse. I min slutsats konstaterar jag att det är möjligt att låta elever i årskurs 9 medverka 

till att utvärdera och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelsen av innehåll i 

förhållande till arbetsform. Elever kan anses ha en vilja att påverka sin egen studiesituation och det kan de göra 

med det övergripande ansvaret lagt på vuxna såsom pedagoger när det gäller det slutgiltiga resultatet.   
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1. Inledning  
Som blivande gymnasielärare och med erfarenheter från några år som vikarierande lärare har 

jag haft anledning att på olika sätt uppmärksamma den aktuella skol- och utbildningsdebatten. 

Tre frågor som framför andra fångat mitt intresse berör, för det första, hur 

styrdokumentens/läroplanens krav på elevinflytande kan genomföras; för det andra hur 

elevers lärande och förståelse av ett innehåll kan stödjas genom val av arbetsform och andra 

stödjande faktorer och, för det tredje, hur kvalitetsarbetet i skolan kan utformas så att det 

gynnar elevinflytande och lärande. Debatten har hårdnat de sista dagarna, i skrivande stund i 

maj 2008, då kommunalrådet Ilmar Reepalu i Malmö vill att lärare skall bli utvärderade och 

bedömda utifrån hur väl de enskilt så att säga sköter sitt jobb med att undervisa eleverna så att 

de ska kunna nå uppsatta kunskapsmål. Reaktionen är en direkt följd av programmet om den 

lågpresterande klassen i Malmö som fått nya prisbelönta pedagoger för en termin.  

En hotande motsats till elevinflytande och elevaktiva arbetssätt kanske kan vara den hårt 

reglerade skola, präglad av tidiga betyg och omfattande bruk av centrala prov som betonas i 

upprepade uttalanden från vår nuvarande skolminister, Jan Björklund, med förebild från 

Storbritannien.  

 

I följande arbete har det varit min strävan att genomföra en undersökning där jag integrerar de 

tre frågor eller intresseområden jag nämnt ovan genom att bjuda in elever att påverka 

utformningen av ett kvalitetsarbete, en utvärderande enkät, angående lärande och 

arbetsformer. Det är min avsikt att låta den utvärderande enkäten vara den konkreta produkten 

av mitt arbete medan erfarenheterna av att samverka med elever i kvalitetsarbetet är det 

tillskott till mitt och arbetslagets yrkeskunnande jag hoppas på.  Idén att arbeta med en 

utvärderande enkät har sin utgångspunkt i ett experiment jag genomförde hösten 2006, i form 

av en utvärdering av undervisningsformerna under en arbetsperiod i en klass på ett teoretiskt 

program på gymnasiet. Jag lät eleverna arbeta i ett tema, Krig och konflikt, i ämnena 

samhällskunskap och engelska. Jag ville undersöka hur de själva upplevde sin inlärning under 

arbetet via en enkät som besvarades inför och efter avslutat temaarbete. Eftersom denna enkät 

kan anses vara ledande till sin karaktär kan jag inte använda mig varken av utfallet eller 

enkäten. Behovet av ett tillräckligt gott instrument för denna del av kvalitetsarbetet kvarstår 

dock.     
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1.1 Syfte  
 

Syftet i denna uppsats är att undersöka ett sätt att bjuda in elever att medverka i skolans 

kvalitetsarbete. Avsikten är att konstruera en enkät för utvärdering av undervisning i år 9 och 

gymnasiet och inbjuda elever från årskurs 9 att medverka för att påverka utformningen.  

Enkäten avser hur elever upplevt förutsättningar för lärande och förståelse av undervisningens 

innehåll. Min tanke är att be eleverna från årskurs 9 utvärdera enkäten och att ge förslag till 

omarbetning så att språk och frågor anpassas enligt de faktorer de anser viktiga. Syftet med 

den enkät som skall konstrueras är att undersöka hur elevers upplevda lärande och förståelse 

av ett visst innehåll kan stödjas genom val av arbets- och undervisningsform. Genom 

samarbetet med elevgruppen vill jag försöka utröna dels hur samarbetet kan genomföras, dels 

vilka synpunkter eleverna har på enkätens utformning och innehåll och vilka eventuella 

övriga yttre faktorer de anser kan påverka en inlärningssituation och som enkäten därför 

behöver spegla. Som en summering av arbetets syften är det min önskan att finna en form för 

kvalitetsarbete i skolan där både elevsamverkan och lärande främjas.  

1.2 Definitioner   

Jag använder mig av flera olika termer som här behöver definieras:  

erfara, uppleva, temaarbete/tematiskt arbetssätt, ämnesövergripande studier, traditionell 

arbetsform, inlärning, förståelse, kvalitetsarbete, kunskapsform och lärares lärstil. 

 

1.2.1 Definition av ”att erfara” 

Enligt NE betyder det att genom egen upplevelse bli medveten om något sammanhang. 

(NE.se, 080501) Jag behandlar ordet erfara i mitt arbete i samband med hur elever erfar sin 

egen inlärning. Det betyder alltså att de har egen kännedom och är medveten om hur de själva 

upplever sin egen inlärning. Enligt Marton & Booth handlar det om att en person erfar en 

situation och ett fenomen i en inlärningssituation utan att bortse från antingen situationen eller 

fenomenet, de är tätt sammanlänkade. (Marton & Booth, 2000)  

1.2.2 Definition av ”att uppleva” 

Enligt NE betyder uppleva att uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte 

rationellt. (NE.se, 080501) Jag väljer att använda uppleva eftersom vi inte kan vara helt säkra 

på om en respondent svarar på en fråga rationellt efter det denne är säker på eller om det är så 

respondenten spontant känner på ett känslomässigt plan. Jag har med att uppleva för att det 

oavsett vilket en elev svarar ifrån, sin upplevelse av en situation eller fenomen eller sin 
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erfarning av detsamma, så är det lika intressant för mig att veta svaret eleven kan ge, helt 

enkelt därför, som jag ovan skrev, så kan vi aldrig veta hela sanningen om ett svar en individ 

avger.  

1.2.3 Definition av ”inlärning” 

Inlärning kommer i detta arbete att användas synonymt med lärande när jag talar om elevers 

inlärning och inlärningsförmåga. Med inlärning menar jag hur elever själva lär sig och bildar 

egen kunskap. Inlärning kan ses som ett konservativt sätt att se på hur elever bildar sig egen 

kunskap, såsom att läraren förmedlar kunskap som eleverna tar in.  

1.2.4 Definition av ”förståelse” 

Enligt NE är det ”i filosofisk mening en tolkning av något meningsfullt” …”Förståelse är… 

en elementär orientering i tillvaron […]” (NE.se, 080501) Jag behandlar förståelse i detta 

arbete på det viset att elever ska ha nått förståelse över ett visst arbetsområde, till exempel 

Franska revolutionen när det gäller vad som var orsakerna till den som ledde fram till 

revolutionen och efterverkningarna på densamma.  

1.2.5 Definition av ”temaarbete/tematiskt arbetssätt” 

Enligt Jan Nilsson, lärare och lärarutbildare vid lärarhögskolan i Malmö innebär tematiskt 

arbetssätt och temaarbete att undervisningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär. Skolämnena 

behöver inte vara organiserade ämnesvis utan det utgår från ett tema, som i mitt exempel Krig 

och konflikt. De traditionella ämnena ska istället ”[…] integreras till en helhet. Inom denna 

helhet kan lärare och elever sedan röra sig fritt i sitt sökande efter insikt, förståelse och 

meningsfulla kunskapssammanhang.” (Nilsson, 1997, s.5)) Jag ämnar hålla mig till Nilssons 

definition när det gäller tematiskt arbetssätt och temaarbete och använda båda uttrycken enligt 

samma definition utan inbördes rangordning. 

1.2.6 Definition av ”ämnesövergripande studier” 

När jag talar om ämnesövergripande studier menar jag att när ett ämne läses, till exempel 

religion och avsnittet Islam så tar jag också in andra ämnen som historia, samhällskunskap 

och geografi för att eleverna ska få ett så stort sammanhang som möjligt. Dessa ämnen är till 

sin karaktär närbesläktade. Men det kan även handla om icke närbesläktade ämnen såsom till 

exempel historia, bild och matematik. Ämnesövergripande studier behöver inte nödvändigtvis 

förutsätta tematisk arbetssätt, men jag använder dessa två arbetssätt tillsammans under ramen 

för detta arbete. 
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1.2.7 Definition av ”traditionell arbetsform” 

Jag har ställt traditionell arbetsform till synes som en motsats till tematiskt arbetssätt, vilket 

det inte ska uppfattas som eftersom delar av det jag kallar traditionell arbetsform delvis kan 

förekomma även i tematiskt arbetssätt. Jag kommer här att använda min egen definition av 

traditionell arbetsform. För det första innebär det att man arbetar med ett ämne i taget, i till 

exempelvis Samhällskunskap och området Riksdag och regering. För det andra innebär det att 

läraren ibland föreläser och klassen antecknar tillsammans. För det tredje innebär det att man 

arbetar med texter från till exempel läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. För det 

fjärde innebär det att arbetsområdet avslutas med skriftligt prov. Nilsson beskriver på 

liknande sätt traditionell arbetsform och det är den jag använt som grund för min definition 

ovan. (Nilsson, 1997) 

1.2.8 Definition av ”kvalitetsarbete” 

Kvalitetsarbete kommer i denna uppsats att avse det uppföljande och granskande arbete som 

utförs på den lokala skolan fortlöpande under terminen och i slutet av ett läsår. Det syftar till 

att följa upp och utvärdera hur styrdokumentens/läroplanernas krav uppnås på den lokala 

skolan för att skolan kontinuerligt skall utvecklas i en positiv riktning, med förhoppningen att 

den inte fossiliseras och stagnerar. 

 

1.2.9 Definition av ”kunskapsform” 

 Kunskapsform kan definieras som olika sätt att arbeta med innehåll på det viset vilken form 

av kunskap vill jag att eleven ska tillägna sig och vilken förmåga önskas att eleven tillägnar 

sig. Jag har definierat tre former här ovan, nämligen ämnesövergripande arbetsform, 

temaarbete och traditionell arbetsform. De två första kan sägas främja ett självständigt 

arbetssätt och förutsätter elevens eget ansvar för sitt arbete och den tredje ett mer 

kunskapsförmedlande sätt där elevens ansvar inte kan sägas vara högt. Söderström har i sin 

avhandling lokaliserat ytterligare ett antal som kan sägas vara varianter av de jag definierat. 

 

1.2.10 Definition av lärares ”lärstil” 

Precis som eleverna har olika inlärningsstilar så har läraren olika lärstilar, dvs. ”Många lärare 

lär ut på samma sätt som de lär in”, säger Boström & Wallenberg (1997). Är jag av naturen en 

lärare som lär in bäst genom t ex att lyssna (hörselinlärande) så kommer jag att anpassa min 
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lärstil som lärare efter samma förmåga. Man kan säga att läraren anpassar sina metoder till sitt 

favoritsinne, men det går att bli medveten om vilken typ man är och förändra och öva upp 

andra sidor precis som elever kan göra det. (Boström & Wallenberg, 1997) 

1.3 Avgränsningar  

Jag har valt att avstå från att behandla att elever har olika inlärningsstilar då omfånget på 

denna uppsats inte medger det. Det är inte heller så att mitt syfte omfattar denna aspekt.  
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2. Bakgrund 

2.1 Skolans ansvar för skolutveckling, kvalitetsarbete och elevinflytande  

I rektors ansvar åligger det honom eller henne såsom pedagogisk ledare att ”skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den 

lokala arbetsplanen”. (Lpf 94) Det är också rektors ansvar att ”skolans arbetsformer 

utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” (Lpo 94) Den enskilda skolan måste 

kontinuerligt och fortlöpande arbeta med skolutveckling. Skolan ska ifrågasätta sig själv både 

när det gäller undervisningsmål, arbetsformer och inte minst utvärdera sina resultat. Den 

lokala skolan måste också vara innovativ till att pröva nya metoder för att nå statligt uppsatta 

mål och lokala mål. (Lpf 94) I Lpo 94 utrycks det på ungefär samma sätt men där innefattas 

eleverna tillsammans med övrig skolas personal till att pröva undervisningsmålen, att följa 

upp resultaten och utvärdera dessa, mer precist står det: ”i ett aktivt samspel mellan skolans 

personal och elever ...”.  

 

Vidare poängterar läroplanen att eftersom skolan sysslar med förmedling av kunskap måste 

kunskapsbegreppet i sig innebära att det finns en fortgående diskussion om 

kunskapsbegreppet i den enskilda skolan. Den diskussionen ska behandla ”vad som är viktig 

kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutvecklig sker”. (Lpf 94) Alltså skulle man 

kunna säga att en enskild skola inte nödvändigtvis behöver komma fram till samma slutsats 

som en annan enskild skola om vilken kunskap som är viktig och hur själva 

kunskapsutvecklingen sker. Däremot betonar läroplanen att undervisningen inte ensidigt får 

”betona den ena eller den andra kunskapsformen”. (Lpf 94) Men mer precist vilken kunskap 

man talar om säger man inte.  

 

2.1.1 Kritik av läroplanens kunskapsbegrepp 

Värt att märka är dock att Lpf 94 betonar en kunskapssyn som inte direkt definieras. Detta har 

resulterat i skarp kritik av densamma. Gustavsson (2002) menar att när skolan säger sig syssla 

med kunskap och kallar sig för en kunskapsskola blir det i sig själv en tautologi, dvs. tårta på 

tårta, då det är just det som ska skolan ska göra, nämligen att lära elever att skaffa sig egen 

kunskap. Det är då viktigare att definiera vad som avses med kunskap och att inte i förväg 

bestämma gemensamma mål alla elever ska uppnå när man samtidigt betonar individens 

särställning och rätt till anpassning till dess egen nivå. Det blir då oklart vilken kunskap som 
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efterfrågas som eleven skall tillägna sig. (Gustavsson, 2002) Hägg fortsätter i samma spår och 

undrar hur någon elev kan bedömas när inga definitioner på vad och hur något ska bedömas 

och kallar detta ”snömos” (Hägg, 2006) 

 

 

2.2 Vad säger läroplanen om ämnesövergripande studier  
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, ( Lpf 94) betonas elevens förberedelse för livet 

efter utbildningen när det gäller yrkesliv och fortsatta studier. Eftersom verkligheten är 

komplex och inte indelad i ämnen poängteras att skolans arbetsformer och arbetsorganisation 

ska ta hänsyn till detta. Läroplanen betonar istället olika perspektiv som kan ses som ett filter 

över utbildningen, miljöperspektiv, internationellt och etiskt perspektiv anses särskilt viktiga. 

Det betonas särskilt att kunskap i sig självt inte är ett entydigt begrepp och att undervisningen 

inte ensidigt får ”betona den ena eller andra kunskapsformen”. (Lpf 94) Vidare sägs 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. (…) och (min anm.) det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden (…)” ( Lpf 94)  Som jag ser det betonar vår 

nuvarande kursplan att vi som pedagoger måste försöka anpassa vår undervisning utifrån 

verkligheten och inte konstruera en anpassad verklighet, dvs. hur kan vi hjälpa elever att 

förstå sin omvärld. Lpf 94 betonar just att: ”Skolan skall ge eleverna möjligheter att få 

överblick och sammanhang.” Verkligheten är inte uppdelad i ämnen med tvära gränser 

emellan utan flyter mer ihop och kan snarare uppfattas som olika fenomen och situationer. 

Skolans arbetsformer kan och bör därför inte enbart arbeta traditionellt ämnesvis utan att 

försöka variera arbetsmetoder. Att variera arbetsformer handlar om att kanske arbeta 

ämnesintegrerat utifrån ett exempelvis tema. Att arbetsorganisation är viktigt när man arbetar 

tvärvetenskapligt och inte ämnesbundet där t ex arbetslag kan vara ett sätt som kan innebära 

en oerhörd förenkling för lärare och elever. I rektorns ansvar åligger att ge möjlighet till 

samverkan mellan lärare som underlättar i deras arbete att ge eleverna möjlighet till att se 

sammanhang och helheter. (Lpf 94) Williams, Sheridan & Pramling Samuelson (2000) 

poängterar att vi i och med Lpo 94 och därmed Lpf 94 har gått över från en regelstyrd till en 

målstyrd läroplan. Detta innebär att det inte regleras i styrdokumentet hur den enskilda skolan 

och läraren ska arbeta för att få elever att nå dessa mål utan beslutet är decentraliserat till varje 

skola och individuella lärare att planera arbetsmetoder/former och arbetsorganisation så att 

detta uppfylles. Värt att märka är att samverkan mellan elever och ett ämnesövergripande 

arbetssätt till viss del måste till om elever ska nå dessa mål, anser Williams m.fl (2000).  
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2.3 Historisk tillbakablick om temaarbete 
 

Det första som kan sägas om temaarbete i skolan är att det har en lång tradition och att det 

inte alls är något nytt påfund inom pedagogiken. ”Nya läroplaner speglar alltid nya 

samhällsbehov”, säger Arfwedson & Arfwedson (2002, s 256) Det handlar om vilken 

kunskapssyn stat och därmed skola haft under olika perioder, mer eller mindre om hur vi 

ansett och anser att inlärning sker på bästa sätt. Jag kommer här att se vad framstående 

pedagoger och forskare har sagt om just ämnesövergripande studier och temaarbete utifrån ett 

pedagogiskt synsätt. Eftersom jag är intresserad av hur elever erfar just temaarbete och 

ämnesövergripande studier så kommer denna litteraturgenomgång att innehålla det sett även 

från elevers synvinkel.  

 

2.3.1 Sekelskiftets pedagogik gällande temaarbete 

Temaarbete kan framförallt spåras långt tillbaka när det gäller barn i lägre årskurser och 

framförallt vad dagens förskola kan sägas stå för. Doverborg & Pramling (1988) framhåller 

speciellt Fröbel i slutet av 1800-talet, som ansåg att barnen behöver arbeta med ett bestämt 

område under en längre tid. Det som Fröbel kallade Monatsgegenstand, som fick den svenska 

översättningen arbetsmedelpunkt, skulle i dagens undervisning snarare kallas fördjupning. 

Man arbetade med både praktik och teori utifrån ett fenomen, t ex ”Fåret och ullen”. Fröbel 

ansåg att denna metod skulle öka barnens förståelse genom att se fenomenet i ett större 

sammanhang. Tiden för temat var ungefär en månad, vilket spåras i det tyska namnet, då 

Monat betyder just månad. Samtidigt som de läste om fåret och ullen fick de pröva på att t ex 

karda ullen som de hade sett kom från fåret, dvs. att de skulle göra med händerna det som 

hjärnan skulle förstå. (Doverborg & Pramling, 1988)  

 

Denna metod kom under början av 1900-talet att utvecklas av Elsa Köhler, men nu under 

namnet intressecentrum. Köhlers ståndpunkt var att barn har ett utpräglat intresse för att förstå 

verkligheten och genom sin aktivitet erfar den och bildar sig kunskap om den. Dock skiljer 

Köhler mellan lärande och övande, där lärande kan sägas vara mer teoretisk och övandet en 

slags kroppslig handling som upprepas till dess den är internaliserad hos barnet, som att t ex 

lära sig att knyta sina skor. Köhlers teorier utgick mer ifrån barnets eget intresse och leken var 

en naturlig del av utbildningen, men fortfarande är undervisningen styrd av en lärare. 

(Doverborg & Pramling, 1988) 
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När det gäller temaarbete i grundskolan återfinns det i någon mån i 1919 års 

undervisningsplan i form av hembygdskunskap, som påminner om Köhlers intressecentrum 

eller Fröbels arbetsmedelpunkt. Ämnet behandlade helt enkelt hur grunderna i vårt samhälle 

fungerade när det gäller yrken, växter och djur t ex. (Doverborg & Pramling, 1988)  

 

Den framstående pedagogen/filosofen John Dewey, inspirerade inte bara amerikansk 

utbildning under början av 1900-talet utan även Sverige och svensk utbildning. Han 

reformerade pedagogiken under en stor del av 1900-talet, i framför allt USA men också 

Europa, och det uttryck han myntade lever fortfarande kvar: ”learning by doing”. 

Problemlösning och kritiskt tänkande istället för memorering var de tankar han tillförde 

pedagogiken. Inlärningssättet skulle likna det verkliga livet och inte vara konstruerat, menade 

Dewey. Undervisningen skulle utgå från barnet och inte ämnet. Det är det som närmare ska 

studeras som ska sättas i fokus och inte skolämnet i sig. Detta startar den del av pedagogiken 

som kallas konstruktivismen. Det är alltså, hävdade Dewey, när individen stöter på ett 

problem som en konstruktiv tankeprocess börjar. (Doverborg & Pramling, 1988; Arfwedson 

& Arfwedson, 2002) Det är Alva Myrdal som lanserar och implementerar Deweys teorier i 

Sverige under slutet av 40-talet. När Deweys idéer framstår som svåra att fullfölja i 

klassrummen och Deweys teorier börjar tappa kraft tar en ny pedagog som var lärjunge till 

Dewey, Kilpatrick, upp hans tråd och kallar det hela för ”projektmetoden” i sin essä The 

Project Method 1918. (Doverborg & Pramling, 1988) 
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3. Tidigare forskning angående elevinflytande, kvalitetsarbete, temaarbete 
och ämnesövergripande studier 

3.1  Elevinflytande  
 

I våra styrdokument statueras att eleverna ska ges och ta eget ansvar för sina studier. Detta 

ansvar ska öka med stigande ålder så att de ”successivt utövar ett allt större inflytande över 

sin utbildning och det inre arbetet i skolan”. Läraren ska utgå från elevens vilja att ta detta 

personliga ansvar för sin inlärning som ges den. På det viset är den enskilda skolan och 

läraren ansvarig att ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 

sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. (Lpo 94) Åsa Söderström  (2006:40) pekar, i sin 

avhandling om elevansvar, på vissa problem som uppstår när detta ska implementeras hos 

eleverna. Ett stort försök som gjorts på ett antal skolor i Sverige där timplanen togs bort, 

pekar på att lärarna upplevde att målen i större uträckning styrde både arbetsform och 

innehåll, att lärarnas dokumentation om elevens måluppfyllelse ökade, det blev tydligare krav 

på att utgå från elevernas individuella behov, och elevernas eget ansvar ökade. (Söderström, 

2006:40) Men från elevernas synvinkel så framstod inte undersökningen om timplanens 

avskaffande på samma sätt. Många elever klarade inte av att axla ansvaret som ställdes på 

dem att styra sig själva och ansvara för sitt eget arbete och inlärning som skulle styras mot de 

uppsatta målen. Detta var ett försök men om vi tar bort själva försöket med timplanefrihet så 

är det så våra elever ska kunna arbeta enligt våra styrdokument som jag beskrivit ovan.  

 

Vad är det då för ansvar eleven sägs ha i våra läroplaner? Söderström(2006:40) har definierat 

elevansvar utifrån två aspekter. För det första: att svara mot samhälleliga normer och regler 

och för det andra: att svara mot situationen. När det gäller den första aspekten så innebär det 

att individen ska utföra sin uppgift så som det förväntas av honom/henne oavsett egen 

uppfattning i frågan. Det handlar om ett moraliskt ansvar. Gällande den andra aspekten 

handlar det om att snarare utveckla ett eget omdöme och handla efter konsekvensen av eget 

handlande. Hos en elev på högstadiet kan detta leda till en slags inre konflikt, menar 

Söderström, där omdömet inte är så utvecklat att individen kan se konsekvensen av sitt eget 

handlande. Vidare är regler och normer redan uppsatta i förväg och liten frihet finns över till 

eleven att påverka dem, det handlar snarare om att uppfylla en plikt en att påverka 

utformningen av normer och regler. ”Ju större kraven är på att en elev ska kunna ta 



 

11 
 

självständig ställning desto större frihetsutrymme fordras och desto större inflytande krävs” 

(Söderström, 2006:40, s.24ff)  

 

Vissa arbetsformer och lämpar sig bättre än andra att använda om eleven ska främjas att 

utveckla sitt eget ansvar för sina studier. Söderström (2006:40) kallar det självstyrt arbete. Jag 

vill inflika att arbetsövergripande arbete och/eller temaarbete är ett bra exempel på 

Söderströms ”självstyrt arbete”.  Det krävs framför allt en tillit mellan lärare och elev och att 

eleven känner ”ett behov och en önskan att ta ett eget ansvar” (Söderström, 2006:40, s.44). 

”Ansvar blir i det självstyrda arbetet liktydigt med att eleverna ser till att göra det lärarna har 

bestämt”, säger vidare Söderström (2006:30), på det viset att de själva har ansvaret att följa 

reglerna och inte läraren. De ska därtill kunna utvärdera sin egen måluppfyllelse och 

reflektera om sin egen inlärning gentemot av skolan uppsatta mål. (Söderström, 2006:40, 

s.48) 

 

Det finns många olika hinder i vägen för att elever ska klara av att ansvara för sina egna 

studier och att använda sitt inflytande. Söderström(2006:40) pekar på många olika hinder där 

den socioekonomiska aspekten är en klart framträdande. Flera forskare har funnit att elever 

från ”medelklasshem” är gynnade i dagens skola och att de som tillhör ”arbetarklassen” har 

svårt att uppnå de uppsatta målen. Dock befanns att det i skolor som var aktiva i sin 

skolutveckling och lärarna var motiverande och omhändertagande och gav en stödjande 

verksamhet för elever i mindre klasser uppvisade högre måluppfyllelse även om den 

socioekonomiska strukturen visade på elever med arbetarbakgrund. (Söderström, 2006:40) 

 
 

3.2 Fördelar med temaarbete och ämnesövergripande studier 
 

Doverborg & Pramling (1988) beskriver, att temaarbete sedan 1980-talet börjar bli vanligare 

som arbetsform även i de högre åldrarna och klasserna.  Eftersom eleven enligt Lpf 94, ska 

vara aktiv i sitt kunskapsinhämtande passar denna metod som ett redskap att nå detta mål. 

Syfte med ett tematiskt arbetssätt är att få eleven ”att utveckla en generell förståelse av 

människors livsvillkor och samhällsförhållanden”. Nilsson(1997) kallar detta för att ge eleven 

”handlingsberedskap” för sin egen framtid när det gäller att leva i ett demokratiskt samhälle.   

 

Dysthe (1995) talar om elevens engagemang i sina studier som något väsentligt. Om vi kan få 

eleverna engagerade har deras intresse väckts. Dysthe, Nystrand och Gamoran har alla tre i 
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sina fallstudier funnit att interaktiva inlärningsmetoder, det vill säga autentiska frågor och 

elevernas egna frågor och diskussioner som bas i ett tema, visar på att eleverna ger uttryck för 

ett äkta engagemang eller inget engagemang alls. När de själva kan styra innehållet och en 

interaktiv arbetsmetod används ökar deras engagemang. (Dysthe,1995)  

 

Nilsson (1997) resonerar ungefär som Dysthe (1995) i sin diskussion om att tematiskt arbete 

förutsätter att elevens värld och vardag lyfts fram så i klassrummet som den framstår för dem. 

Det är själva arbetsformen som måste anpassa sig till undervisningsinnehållet och inte 

tvärtom. Eleverna kommer att bli tvungna att använda olika färdigheter, såsom att kunna läsa 

kartor, göra intervjuer, läsa artiklar på engelska och sammanfatta, men inte som isolerade 

händelser utan egentligt och konstruerat innehåll utan för att de behöver dessa färdigheter för 

att kunna lösa det problem de ställts inför. Det styrs av sina egna frågor och behov istället. 

Läroboken kan användas men den styr inte hela undervisningen i ett temaarbete utan bara om 

den bjuder på något som eleven/eleverna behöver just då. (Nilsson, 1997) 

 

Marton & Booth (2000) diskuterar ingående vad som händer när vi erfar ett fenomen. De 

poängterar förförståelse och också helheten av ett fenomen som viktiga aspekter. De använder 

som exempel en beskrivning av ett råddjur som siktas i mörkret i en skog. För att uppfatta att 

det är konturerna av ett rådjur, måste vi först känna till hur konturer av ett rådjur ser ut. Det 

vill säga att om jag inte tidigare har klart för mig hur helheten av ett fenomen eller en 

situation framträder, underlättar det inte min förståelse att jag studerar delar av samma 

fenomen. Det skulle kunna översättas på så sätt, om vi går tillbaka till exemplet om rådjuret i 

skogen, att jag inte kan veta att det är ett rådjur bara genom att studera hur skogen ser ut i 

mörker, eller hur ett råddjurs ben ser ut. Jag behöver se helheten först. (Marton & Booth, 

2000) I just temaarbeten strävar man efter att inte se till olika ämnen utan studerar ett 

fenomen utifrån hur det framställs i sin helhet och genom att försöka förstå det, att erfara det 

genom att välja olika för tillfället lämpliga redskap för att göra det. Det handlar om att olika 

perspektiv antas för att kunna se på ett problem från olika håll, helt enkelt använda olika 

glasögon för att förstå. (Marton & Booth, 2000) På det viset är det positivt att arbeta med 

temaarbeten.  

 

Imsen(1992) argumenterar för att strukturering och systematisering visserligen är viktigt för 

en elev, men det kan aldrig finnas struktur utan kontext, det vill säga helheten. Man kan säga 

att kontexten bildar ett ramverk runt det som ska läras in. Kontexten innebär inte bara 
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klassrumssituationen utan också livet utanför skolan, i samhället och den vardag som alla 

individer lever i. Ingenting elever erfar, fortsätter Imsen (1992), erfars utan att elevens 

förförståelse plockas med och eleven tolkar ett fenomen utifrån denna vidare kontext. (Imsen, 

1992) Detta kan sägas ge ytterligare stöd för temaarbete och arbetsformens sätt att bearbeta 

helheter.  

3.3 Nackdelar med temaarbete och ämnesövergripande studier 
 

Dysthe (1995) poängterar att arbete i smågrupper, vilket brukar beteckna arbetsformen för 

tema, inte alltid gör eleven engagerad. Själva gruppsamverkan, gruppens psykologiska 

struktur, är också en viktig del och den är inte alltid lika lätt att komma tillrätta med. Men 

precis som elevens engagemang, kan lärarens engagemang i ett tema vara nog så viktigt, 

vilket inte alltid är möjligt. Hon menar att om läraren är oengagerad smittar det av sig på 

eleverna, vilket resulterar i elevernas ointresse, hur väl de än är involverade i ett interaktivt 

arbetssätt. Sammantaget kan ett temaarbete hur interaktivt det än är inte hjälpa eleverna med 

förståelsen om inte både lärare och elever är engagerade samtidigt.  

 

Nilsson (1997) talar om att det så klart finns många fällor att falla i när det gäller temaarbete 

och att allt inte bara är av godo. Det kan till exempel vara så att vi i undervisningen missar ett 

så viktigt arbetsområde som 2: a Världskriget för att vi höll på med jordens klimatproblem 

istället. Att till stor del kunna och känna till en hel del fakta hör till vår allmänbildning och en 

hel del faktakunskaper kan bli bortprioriterade om man alltid arbetar i teman. Ett annat 

problem är hur läraren ska mäta elevens kunskap i ett temaarbete. Här måste läraren utverka 

ett instrument för utvärdering, vilket enklast görs genom elevens egen utvärdering av uppnådd 

kunskap efter avslutat tema. Nilsson (1997) uppställer också att tematiskt arbetssätt kan 

innebära en högre arbetsbelastning för läraren vilket kan upplevas som negativt för den 

enskilde läraren. Föräldragrupper kan också bli oroliga över vad det är som läraren mäter 

egentligen, är det arbetsprocessen, samarbetet mellan eleverna, eller presentationen.  

Ingen metod är så bra att den kan överskugga andra metoder genom att uteslutande tro att en 

metod kan tillgodose alla behov i en inlärningssituation. ”[M]etoden har ingenting att säga om 

vad som ska väljas eller varför. Metoder är inte skolans innehåll”. (Arfwedson & Arfwedson, 

2002, s.85) Ett elevaktivt sätt och arbetsmetod behöver inte betyda att elever når sådana 

kunskapsmål de sägs ge och att traditionella arbetsmetoder nödvändigtvis betyder att inte 

eleverna lär sig färdigheter som till exempel elevaktiva arbetssätt sägs göra. Har läraren bara 
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kunskapsmålet i sikte under ett arbetsavsnitt så kan oftast många olika metoder användas för 

att nå detta mål. (Arfwedson & Arfwedson, 2002) 

 

3.4 Yttre faktorer som anses påverka elevers inlärning och förståelse 
 

Fysisk arbetsmiljö i ett klassrum kan beröra både möblering, ventilation och bullernivå. 

Arfwedson & Arfwedson (2002) tar upp en undersökning över klassrumsmöblering i skolan. 

Resultatet av den undersökningen var att 90 % av de undersökta klassrummen var utformade 

så att alla bänkar var placerade framåt mot en kateder och tavla och organiserade två och två i 

tre rader och fanns uteslutande i högre stadier. En av dem som utförde undersökningen 

påpekade att den möbleringen borde strida mot läroplanen på så vis att den inte ger möjlighet 

till grupparbeten och mer praktiska arbetsformer, såsom våra läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94, 

statuerar. Denna möblering tycks antyda att undervisningen är fokuserad på att aktiviteten i 

klassrummet utgår från tavlan och katedern i form av lärarens aktivitet. Det hade dock inget 

direkt belägg för sin hypotes utan fann att det var ren slentrian, utrymmesskäl och skolans 

ekonomi som snarare styrde möbleringen. De fann inget belägg för att pedagogiken och 

undervisningen i klassrummet skulle vara enahanda bara beroende på det, utan att enskilda 

lärare ändå använde sig av elevaktiva undervisningsmetoder möbleringen till trots. 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002, s88ff) 

 

Hur enskilda lärare påverkar sina elever positivt eller negativt utifrån hur deras relation med 

eleverna är och hur deras engagemang i elevernas möjlighet till inlärning och förståelse går 

inte att bortse ifrån. Boström & Wallenberg (1997) har i sin bok om olika lärstilar hos elever 

också behandlat det faktum att även lärare har olika lärstilar när vi lär ut. De poängterar att det 

är nödvändigt att en lärare hela tiden utvecklar sig och alltid ligger ett steg före sina elever när 

det gäller hur de lär sig bäst. Det handlar om, anser de, att hela tiden ha ett pågående 

förändringsarbete igång när det gäller undervisningen. Precis som eleverna kan också lärare 

tillhöra olika typer som föredrar olika inlärningssätt vilket speglar hur de bär sig åt när de ska 

lära ut. Är du auditiv så föredrar du att prata med eleverna Är du visuell så använder du ofta 

visuella hjälpmedel för att åskådliggöra ett avsnitt/problem och använder gärna skriftliga prov 

för att mäta elevers inlärning. Är du kinestetisk använder du dig oftare av projekt som 

eleverna är involverade i och använder många olika metoder för att hjälpa eleverna att förstå, 

och du låter ofta eleverna arbeta i grupp. Om jag som lärare blir mer medveten om vilken 

lärarstil jag har kan jag träna på att öva upp de andra två för att på så sätt nå fler elever i 
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klassrummet. Det handlar om att bli medveten om vilken kanal jag sänder ut på till eleverna 

och en stil passar endast en del av eleverna i klassrummet. (Boström & Wallenberg, 1997)  

 

Som lärare har man många olika saker att förhålla sig till, dels läroplanen, dels elever och 

deras föräldrar. Därtill kommer arbetsplatsen och dess ”skolkod” som finns på alla skolor, i 

betydelsen den underliggande kulturen på skolan. Arfwedson & Arfwedson (2002) poängterar 

att ett slags osynligt kontrakt kan sägas råda mellan lärare – elev/klass. Det gäller först och 

främst lärarens personliga engagemang i varje elevs kunskapsinhämtande där alla elever så att 

säga ska få sitt och sin tid till att utveckla sina förmågor till inlärning och förståelse. Ett 

vänligt sinne för humor är ett redskap och en tillgång om man har det som lärare men det är 

inte ett tillräckligt redskap. Den verkliga förutsättningen hos en lärare är en ”arbetsorientering 

hos läraren”, anser Arfwedson & Arfwedson (2002) vidare, vilket visats sig i flera 

forskningsresultat. Det kan förklaras som att läraren har beredskap för att allt kan hända under 

en lektion och att han/hon i tid inser om en arbetssituation inte fungerar och kan ändra den 

innan det blir en dålig inlärningsmiljö. Sammantaget kan det sägas vara höga krav på en lärare 

och det faller sig naturligt att tänka sig att det inte alltid blir så som en lärare har tänkt sig, 

vilket också elever snabbt uppfattar. När en undervisningssituation fungerar fullt ut märks det 

väldigt väl och arbetet flyter fram ganska lätt. Både ”social interaktion, demokrati- och 

moralfostran, undervisning och lärande är alla integrerande delar av klassrummets processer” 

tillsammans med att hålla en viss ordning i klassrummet. (Arfwedson & Arfwedson, 2002, 

s182) 

 

3.5 Piagets och Vygotskijs syn på lärande 
 

Piaget, som var verksam under den större delen av 1900-talet, forskade och utvecklade teorier 

om hur barns lärande fungerar. Hans teorier ligger bakom många tankegångar som förts fram 

genom våra olika läroplaner i Sverige. Speciellt har han behandlat att barn lär sig av varandra 

genom dialog på det språk och den nivå de själva förstår. Enligt Piaget känner barnet en stark 

motivation till förändring genom argumentering dem emellan. Piaget talade om kognitiva 

konflikter när barnet blir medveten om att dess egen bild av omvärlden inte är densamma som 

kamraternas och barnet vågar utmana sina egna idéer och pröva nya vägar. Detta sker genom 

att barnet tvingas se fenomenet genom en annans individs perspektiv. Detta ger då barnet 

både sociala och kognitiva fördelar, menade Piaget, genom att de utvecklar sin förmåga till 
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kommunikation och att kunna se på aspekter från någon annan individs perspektiv. (Williams 

mfl, 2000,)  

 

Vygotskij verkade under den tidiga delen av 1900-talet men det är först senare under 1900-

talet som hans idéer har vunnit kraft. Han går längre än Piaget när det gäller interaktion 

mellan barn när det gäller deras sätt att bilda egen kunskap. Han menar att det inte bara är i 

själva dialogen mellan barnen som en förändring av barnets ståndpunkt påbörjas, utan att det 

är i själva kontakten och inte bara dialogen som hela förändringen äger rum. Vygotskij skiljer 

helt följaktligen inte på sociala och kognitiva processer. Han menar snarare att båda är 

problemlösande processer och beroende av varandra. På detta viset kan barnen öka sin 

trygghetszon och, som Vygotskij kallar det, expandera sin kunskap till ”zonen för möjlig 

utveckling”. Man kan se det som att den kunskapen barnet har från början, barnets 

förförståelse, plus 1, där 1 står för den kunskap som barnet känner sig motiverad att söka men 

som ännu ligger utanför barnets förståelse, men tillsammans i kommunikationen med andra 

barn och även vuxna kan den nå det som ligger utanför den egna zonen. (Williams mfl, 2000) 

3.6 Preciserad frågeställning 
 

I linje med mitt syfte och med stöd av tidigare forskning väljer jag att precisera min 

frågeställning i följande huvudfråga och delfrågor: 

Huvudfråga: Hur kan elever i en arbetslagsgrupp i årskurs 9 medverka till att utvärdera 

och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelse av innehåll i 

förhållande till arbetsform?  

Delfråga 1: Hur ser samma elevgrupp på sin egen inlärning och förståelse utifrån olika 

aspekter, dvs. vad påverkar deras inlärning och förståelse i en inlärningssituation? 

Delfråga 2: Hur upplever dessa elever sin egen inlärning under ett temaarbete och 

ämnesövergripande studier?  

Delfråga 3: Hur upplever eleverna att yttre faktorer, faktorer de inte själva kan påverka, 

påverkar deras inlärningsförmåga? 

Delfråga 4: Hur kan och bör elevernas synpunkter i delfrågorna 1 – 3 bidra till enkätens 

utformning? 

        Delfråga 5: Hur upplever eleverna att medverka i kvalitetsarbetet i detta fall? 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
 

Jag är intresserad av elevinflytande och av att undersöka hur elever kan medverka i 

kvalitetsarbetet. I min undersökning sker det genom att elever inbjuds att delta i utformningen 

av en enkät gällande hur arbets- och undervisningsform påverkar elevers upplevda lärande 

och förståelse av undervisningens innehåll. Frågan kräver ett kvalitativt angreppssätt. Genom 

att pröva en form och diskutera utfallet undersöker jag den valda formen. De frågor jag ställer 

till de medverkande eleverna framförs i en gruppintervju. Frågorna gäller dels hur de 

uppfattar den enkät jag förberett, dels, hur de utifrån egna erfarenheter av lärande vill föreslå 

ändringar eller tillägg i enkäten. Enkäten i sig avser att undersöka hur elever erfar och 

upplever sin egen inlärning i vissa situationer. Enligt Trost(2007) är det en kvalitativ studie 

jag ska använda mig av även i denna del. Det handlar om, föreslår Trost, att urskilja mönster 

hos enskilda individer i grupper. (Trost, 2007) Min medverkande elevgrupp består av 6 

personer och kan inte anses vara en stor grupp men det är trots detta möjligt att urskilja 

mönster i hur denna grupp upplever sin egen inlärning. 

 

För arbetet som helhet har jag använt mig av aktionsforskning, ett ”angreppssätt” som väl 

lämpar sig för pedagogiska undersökningar, enligt Bell (2000). Den innehåller flera olika 

tekniker inom en metod. Fördelen med att använda just aktionsforskning i egenskap av lärare 

är att arbetet inte nödvändigtvis slutar i och med att själva projektet är färdigt utan kan i sig 

leda till vidare projekt, en slags vidareutveckling av det första projektet. Forskningen kan 

fortsätta för att förbättra och vidare bedöma den aspekt man vill studera. Bell (2000) citerar 

Elliots definitioner av aktionsforskning där Elliot poängterar att den praktiska användningen 

av resultaten är viktigare än de eventuella teorier och hypoteser den kan utveckla. Själva 

validiteten utgörs istället av hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten och att 

kunna förändra och framförallt förbättra en situation, t ex. en inlärningssituation. (Bell, 2000) 

Aktionsforskning siktar alltså på att kunna ge lärare och lärarutbildare praktiska metoder där 

de kan utveckla kunskap ur sin egen erfarenhet och kunna bidra till kunskapen om läraryrket, 

alltså nyttan av själva studien för läraren i sitt fortsatta yrke.  

 

Bell (2000) beskriver att denna metod är både praktisk och problemlösande på det viset att en 

lärare kan identifiera ett problem under sitt arbete och känna en vilja att undersöka problemet 
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närmare och ”om möjligt även förbättra den situation där problemet finns” genom att de 

hypoteser man får fram ger redskap till en förbättrad situation. Dessa testar man sedan i en 

praktisk situation. Får det inte då exakt det önskade resultatet, kan man fortsätta att förfina 

och utvärdera sin nya princip eller metod. (Bell, 2000) 

 

Aktionsforskning är alltså inte en metod, utan som Bell (2000) kallar den, ett ”angreppssätt” 

där själva undersökningens art får bestämma vilka metoder som behöver ingå, såsom enkäter, 

fallstudier, intervjuer, experiment och liknande. (Bell, 2000) 

 

Mitt mål för detta arbete är att konstruera ett mätinstrument, en enkät. Min empiri består av 

utsagor från en elevgrupp som tillsammans med mig, i en grupp, utvärderar enkäten samtidigt 

som vi för diskussioner om hur de erfar och upplever sin egen inlärning. Utvärdering och 

diskussion gjordes vid två olika tillfällen med en vecka emellan. Jag har för konstruktionen av 

enkäten använt mig av Trost (2007). Mitt resultat, som alltså är den färdiga enkäten är avsedd 

att senare användas i fortsatta studier av hur elever erfar och uppfattar sin egen inlärning. Man 

kan alltså säga att den därför har ”nytta” för mitt fortsatta läraryrke. Min metodansats kan 

genomgående anses vara kvalitativ. 

 

4.2 Urval av försökspersoner 
 

Jag har använt mig av en elevgrupp från årskurs 9, 6 personer, 5 flickor och en pojke.  

Dessa elever är vad Trost (2007) kallar ett strategiskt urval, det vill säga jag har valt dem för 

att det var de lämpligaste jag kunde ta kontakt med just då, då arbetet krävde intresserade och 

motiverade elever. Det var också viktigt att eleverna litade på mig och kände sig trygga i 

situationen. Eleverna finns i mitt eget arbetslag men jag undervisar dem inte själv. (Trost, 

2007) 

 

4.3 Enkäten 
 

Jag har genom att använda mig av Trost (2007) först gjort en enkät över de frågor jag skulle 

vilja ha svar på när det gäller just hur elever erfar och upplever sin inlärningssituation och 

specifikt med fokus på tematiskt arbetssätt och ämnesövergripande studier. Jag har utarbetat 

frågorna efter forskares och pedagogers åsikter om vilka faktorer som påverkar elever när det 

gäller deras inlärning. Vidare har jag genom samma forskares och pedagogers studier i ämnet 
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tagit fasta på de fördelar och nackdelar som de funnit hjälper eller stjälper elever när de 

arbetar i olika teman i skolan. Jag behövde då ha en referensram där ett ”normaltillstånd” 

kunde sägas råda, det vill säga jag behövde jämföra med något, och jag valde ”traditionellt 

arbetssätt” som motpol. Jag kommer i följande stycke att avhandla varje frågas tillkomst och 

dess koppling till syfte och frågeställning.  

 

Inledning av enkäten: 

”Jag är intresserad av att veta hur du har upplevt att arbeta på detta sätt och hur det 

har påverkat din inlärning och förståelse. Min önskan är att du fyller i denna enkät så 

att jag kan utvärdera hur ni upplever detta. Jag kommer att be dig jämföra 

temaarbete/ämnesövergripande studier, så som vi nu har arbetat, med traditionella 

studier.” (inledning av enkät 1) 
 
Eftersom jag ber respondenten om att den ska jämföra två olika arbetsmetoder har jag också 
definierat de två metoderna så att jag och respondenten talar om samma sak:  
 
Med traditionella studier menar jag:  

 

• Du arbetar med ett ämne i taget, t ex Samhällskunskap och ett arbetsområde t ex 
Riksdag och regering.  

• Läraren föreläser och klassen antecknar tillsammans. 

• Du jobbar med texter i t ex läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. 

• Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 
 

Med temaarbete/ämnesövergripande studier menar jag:  

 

• Flera skolämnen är inblandade 

• Har ett sammanhållande namn och innehåll, t ex Krig och konflikt 

• Arbetssättet är elevaktivt, dvs. du styr till stor del ditt eget arbete inom vissa givna 
ramar 

• Fokus ligger snarare på arbetsprocessen än slutprodukten 

• Vissa delar av traditionell undervisning, enligt ovan, förekommer delvis 

• Temaarbetet avslutas med någon form av redovisning 
 

 

 

Jag har använt mig av de definitioner som jag har angivit i kapitlet definitioner och specifikt 

då Nilssons (1997) definitioner av temaarbete och traditionell undervisning.  

Fråga 1: . Om du fick välja arbetssätt för lektionerna i t ex ämnena samhällskunskap och 

engelska under en tid under detta läsår, hur skulle du då vilja fördela tiden mellan tematiskt 

arbete, det jag kallar traditionellt arbetssätt och/eller annan arbetsform? 

 

Traditionell arbetsform hela tiden   5 

Tematiskt arbetsform hela tiden   5 
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Tematiskt arbetsform ibland och traditionellt  

arbetssätt ibland     5   

Ingen av dessa    5 

Annan arbetsform………………………………………………………………… 

 

Den här frågan syftar till att, för det första, att undersöka hur respondenten är inställd till olika 

arbetsmetoder, hur denne helst vill arbeta om han/hon får själv får välja metod. Hur kan detta 

relateras till mitt syfte?  Det handlar om att se hur elever väljer metod, eftersom det 

fortfarande är traditionell arbetsmetod som används mest i skolan idag på både högstadium 

och gymnasiet. Att annan arbetsform finns med är att elever kan tänkas ha arbetat på ett annat 

sätt och för att inte utesluta detta.  

 

För det andra handlar frågan om att de inledningsvis behöver tänka på de olika 

arbetsformerna, tematiskt/ämnesövergripande studier och traditionella studier, eftersom jag 

sedan kommer att be respondenterna att jämföra de olika arbetsformerna och det då kan vara 

en klar fördel om de själva funderar över hur de helst vill arbeta med sin inlärning, dvs. med 

vilken metod. För det tredje, anser Trost att man ska eftersträva struktur i sina frågor och inte 

blanda dem ”huller om buller” eftersom frågornas ordning styr respondentens tankebanor och 

det måste finnas en logisk ordning bakom. (Trost, 2007) 

 

Fråga 2.. Nu kommer jag att be dig att ta ställning till olika frågor om hur du upplever att 

arbeta tematiskt och ämnesövergripande eller traditionellt och ber dig att gradera ditt svar 

enligt en skala mellan 1 – 5, där 1 betyder ”helt oviktigt”, 3 betyder ”varken viktig eller 

oviktig” och 5 betyder ”mycket viktigt”.  

 

 

Trost (2007) menar att vid frågor som byter fokus, jämfört med tidigare frågor, där 

respondenten ombeds att tänka på ett annat sätt, bör respondenten förvarnas om detta.  Det har 

jag gjort i fråga två eftersom jag ber dem gradera sitt svar mellan 1-5. Jag har också tydligt 

talat om vad de olika faktorerna har för värde. Fråga två har en indelning i flera frågor mellan 

a-d. De faktorer jag efterfrågar i a-d är alla hämtade från olika pedagoger och forskare som 

det som kan anses vara viktiga faktorer för elevers inlärning och förståelse.  

 
2a) Hur viktigt anser du att ditt eget engagemang i ett skolarbete är för din egen 
inlärning och förståelse? 

 1 5 2 5 3 5 4 5 55 
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Dysthe (1995) talar om elevens engagemang i ett temaarbete som ett interaktivt arbetssätt. Är 

både elev och lärare samtidigt engagerade gynnar det elevens förståelse och inlärning, men 

om varken elev eller lärare inte är engagerade så finns det inget interaktivt arbetssätt i världen 

som kan hjälpa till med elevens förståelse.  (Dysthe, 1995) Dysthe finner det alltså väsentligt 

med elevs och lärares engagemang för elevens möjlighet till inlärning och förståelse. Lärarens 

engagemang tas upp som fråga 8 under avdelningen för yttre påverkansfaktorer.  

 

2b) Hur viktigt anser du att det är att läsa över ämnesgränserna, dvs. genom att 

avsnittet ni läser är en blandning av flera olika skolämnen?  

1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 

 

Dessa frågor behandlar delen av ämnesövergripande studier som jag efterfrågar i mitt syfte på 

det viset att jag vill veta om respondenten anser att det är viktigt för sin egen inlärning och 

förståelse att man inte strikt behandlar ett ämne i taget utan tänker mer verkligt utifrån ett 

samhällsperspektiv och samhället är inte uppdelat i skolämnen så som flera forskare och  

pedagoger uttrycker det och också våra läroplaner som jag angett tidigare i mitt arbete. (Lpo 

94; Lpf 94; Nilsson, 1997; Dysthe, 1995)  

 

2c) Hur viktigt anser du att diskussioner med dina klasskamrater för att kunna lösa en 

uppgift/problem är för din egen inlärning och förståelse? 

1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 

 

Frågan är alltså kopplad till syftet så att om samtal och samarbete mellan jämnåriga i skolan 

kan vara väsentligt för elevers inlärning och förståelse bör jag också fråga om hur elever erfar 

just samarbete och samtal som viktigt för egen inlärning och förståelse. 

 
 
2d) Hur viktigt anser du det är att avsnitt/problemområden vi läser om är autentiska, 

dvs. verkliga, för din egen inlärning och förståelse? 

1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 
 

 
 

Flera forskare poängterar att det är viktigt att inte undervisningen delas upp i olika små delar 

för att sedan sättas ihop till en större enhet med tron att det då skulle vara lättare att förstå. Det 

är snarare så att förståelsen ökar, och därmed inlärningen om man utgår från ett verkligt 

fenomen eller situation och sedan benar ur varje del om det behövs. Om jag t ex läser 

engelska är det bättre att läsa/lyssna till hela texten för att se att där finns några ord som slutar 
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på  –ing och försöka förstå varför de används just så och där, istället för att först ge regeln och 

sedan försöka tillämpa den genom så kallade lucktexter. Arfwedson & Arfwedson (1983) 

talar också om den induktiva metoden när undervisningen startar i det mest vardagliga, 

närliggande och konkreta istället för i ett abstrakt och deduktivt tillstånd som inte är känt för 

eleven. De hänvisar också till Dewey som propagerade för autenticitet i undervisningen. Att 

utgå från verkligheten och vardagen i undervisningen kan alltså sägas gagna elevers förståelse 

och inlärning och i ett temaarbete är det den härskande tekniken, därför bör jag fråga om hur 

viktigt elever anser att det är med autentiska problemområden i sin undervisning för att de ska 

lära sig och förstå bättre. 

 

Fråga 3 

3. Om du tänker på tematiskt arbete jämfört med det jag kallar traditionell undervisning 

eller annan arbetsform, hur skulle du säga att din inlärningsförmåga har påverkats?  

 
a) Med tematiska arbetsformer lär jag mig…. 

sämre     5 

varken bättre eller sämre   5 

bättre     5 

Vet inte/kan inte ta ställning   5 

 

b) Med traditionella arbetsformer lär jag mig…. 

Sämre     5 

Varken bättre eller sämre   5 

Bättre     5 

Vet inte/kan inte ta ställning    
 
  

Trost påpekar vidare att det är viktigt att ställa en fråga i taget, vilket kan anses vara uppfyllt i 

och med en a och b-fråga. (Trost, 2007) Denna fråga syftar till att få eleven att jämföra de två 

olika arbetsformerna och fundera på hur de påverkar den egna inlärningen.  

 

Fråga 4 och 5: 

4. Om du nu tänker på hur det varit att arbeta tematiskt och ämnesövergripande vilket 

av följande påståenden tycker du passar in bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två 

förslag. 

 

Det var en komplicerad arbetsform  5 

Det var engagerande    5 

Det var ointressant    5 

Arbetsformen hjälpte mig att  

förstå hur saker hänger ihop   5 

Min förståelse ökade när jag fick diskutera 
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med mina klasskamrater   5 

Jag växte med arbetet   5 

Min inlärning blev inte så bra 

som jag hade hoppats   5 

 

 

 
Enligt Trost är det vanligen så att respondenten bes att avge ett svar per fråga men att det kan 

finnas anledningar att få avge flera. (Trost, 2007) I fråga 4 och 5 finns det möjlighet att ge ett 

eller två förslag eftersom, som exempel, en elev kan anse att arbetet visserligen var 

komplicerat men att det var engagerande, vilket kan anses innebära en positiv upplevelse. Om 

en annan elev istället väljer kombinationen komplicerad arbetsform tillsammans med jag 

lärde mig inte så mycket som jag hade hoppats, så innebär det svaret snarare att eleven inte är 

positivt inställd till arbetsformen. Det är kopplat till syftet på det viset att jag vill veta hur 

elever erfar och upplever tematiskt arbete jämfört med traditionella studier när det gäller sin 

förståelse och inlärning.  

 

5. Om du nu tänker på hur det har varit att arbeta traditionellt med något av de ämnena 

som användes i detta tema, vilket/vilka följande påståenden tycker du passar bäst på din 

åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 

 

Det var en komplicerad arbetsform  5 

Det var engagerande    5 

Det var ointressant    5 

Arbetsformen hjälpe mig att förstå 

 hur saker hänger ihop   5 

Min förståelse ökade när jag fick 

diskutera med mina klasskamrater   5 

Jag växte med arbetet   5 

Min inlärning blev inte så bra som  

jag hade hoppats    5 

 

 

När det gäller fråga fem är den upplagd på samma sätt som fråga 4 och jag hänvisar till det jag 

skrev där.  

 

Frågor 6 – 9 är utformade tillsammans med elevgruppen och kommer följaktligen att 

behandlas under resultat.  

 



 

24 
 

 

4.4 Bearbetningen av insamlat intervjumaterial 
 

Det insamlade materialet av elevernas utsagor under intervjuerna kommer jag att behandla 

under kapitlen ”genomförande” och ”resultatbeskrivning”. Innehållet i genomförandet handlar 

om hur jag planerade undersökningen och gjorde ett första utkast till enkät som elevgruppen 

skulle diskutera kring. Vidare innehåller den, den muntliga instruktionen elevgruppen fick för 

deras medverkan i min undersökning. Resterande material av intervjuerna tillhör min 

resultatbeskrivning på så vis att elevgruppen dels föreslår flera nya frågor och omarbetningar 

inför samtal 2 och dels diskuterar gruppen ganska fritt om sin egen inlärning vilket också 

tillhör resultatbeskrivningen. 

 

Jag kommer att bearbeta insamlat material på så vis att jag presenterar frågorna i sin helhet en 

i taget, så som enkäten slutgiltigt ser ut med elevernas utsagor redovisade i direkt anslutning 

till respektive fråga.  

 

4.5 Genomförande 
 

Genomförandet av förstudien till enkäten gick till så att jag bearbetade styrdokumenten i form 

av Lpo 94 och Lpf 94 för att se vilka formuleringar jag fann där när det gäller elevers 

möjligheter att påverka sin egen utbildning och hur det kan tolkas och vilket ansvar rektor och 

lärare har i detta arbete. Vidare ville jag se vad jag fann angående tematisk arbetsform och 

ämnesövergripande studier och om våra läroplaner främjar en sådan arbetsform. Dessutom 

studerade jag tidigare forskning kring ämnet elevers egen inlärning med särskilt fokus på just 

temaarbete och ämnesövergripande studier. Detta gav mig tillräcklig bakgrund för att 

formulera den första enkäten, enkät 1. En instruktion utarbetades också före jag mötte 

gruppen första gången, som jag kommer att redovisa nedan. Jag bestämde mig för vilka frågor 

och förklarande instruktioner jag skulle använda mig av i stort, men att diskussionen skulle 

utgå från enkäten och att gruppen skulle få diskutera fritt runt dessa, dels genom hur frågorna 

var formulerade och om det var frågor de saknade, dels hur de såg på sin egen inlärning runt 

dessa frågor som enkäten innehöll.  

 

Jag ska först förklara sammanfattningsvis hur det gick till i samarbetet med elevgruppen. 

Därefter kommer jag att ingående beskriva hur arbetet gick till. Elevernas och min 
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utvärdering av enkäten och medföljande diskussion gick till så att vi samtalade i grupp. De 

utvärderade först ett första utkast av enkäten som är avsedd att mäta hur elever erfar och 

upplever sin egen inlärning under olika undervisningsformer och metoder. Under samtalet 

fick de komma med kritik och förslag angående enkätens frågor och vi diskuterade fritt om 

hur de själva uppfattade hur olika faktorer påverkade deras inlärning. En vecka efter första 

tillfället fick de arbeta med det nya utkastet under samma former som det första tillfället och 

vi diskuterade mer ingående om hur en situation kan se ut när de upplever att de lär sig bra 

och när de lär sig sämre. Detta sista samtal med eleverna ska alltså leda till mitt sista utkast av 

enkäten. 

 

Eleverna fick först frågan om de ville samverka till denna uppsats och vad syftet var. 

Samtalen med elevgruppen har spelats in på band, som sparats hos mig. Jag berättade först 

hur jag hade arbetat med ett temaarbete i gymnasiet så som jag beskrivit det ovan. Sedan fick 

de en instruktion av mig där deras roll i mitt arbete skulle göras klart för dem. Instruktionen 

de fick var i sin helhet: 

 L: Det jag nu vill att ni ska medverka till är att utvärdera en enkät som förhoppningsvis 

ska mäta hur elever upplever temaarbete och ämnesövergripande studier och hur det 

påverkar er egen inlärning. Vet ni vad temaarbete är? 

E: Ja (unisont) …det är så vi arbetar med svenskan och geografin just nu…vi gör en 

film…eller det ska bli en film till slut. 

L: Vet ni vad ämnesövergripande studier är då? 

(Eleverna är lite tveksamma och jag förklarar att det är när flera ämnen är inblandade i 

ett arbetsområde precis som de gör nu med svenskan och geografin) 

L: Förstår ni nu? 

E: Ja! (unisont) 

L: Det jag vill att ni ska hjälpa mig med är utforma eller… tillverka en enkät… den som 

ni nu har framför er… och hjälpa mig utvärdera den… på så sätt om frågorna är svåra 

att förstå… eller om ni inte uppfattar frågan som jag hade tänkt mig… eller ni kanske 

har förslag på frågor som ni tycker skulle finnas med. … Sen tänkte jag att vi kunde 

diskutera om hur ni själva tycker om er egen inlärning…Känns det ok för er? 

E: Ja! (unisont) 

 L: Jag ska använda vår diskussion i ett arbete i min lärarutbildning på universitetet… 

jag spelar ju in vårt samtal som jag sa innan jag satte på bandspelaren…det är inte 
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någon som kan ta reda på vem ni är…bara att ni är elever i er klass…men inte vem ni 

är… förstår ni hur jag menar? 

E: Ja! (unisont) 

L: Så ni känner i trygga i denna situationen då? 

E: ja... absolut… jo…de gör vi… de e ok (flera röster samtidigt)  

(Elevcitat från samtal 1) 

 

Eleverna är nu upplysta om vad jag har för syfte med våra samtal och att deras utsagor 

behandlas konfidentiellt. Det går visserligen att spåra mig till både skola och arbetslag och 

därmed denna klass, men vilka elever i denna klass som valts ut är konfidentiellt. Eleverna 

fick också veta att insamlat material förvaras av mig och endast kommer att användas i denna 

studie.  
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5. Resultat av samtalen med elevgruppen angående enkätutformning och 
lärandefrågor 

5.1 Resultatbeskrivning 

Jag kommer här att använda arbetsgången att gå igenom varje enkätfråga som finns i min 

enkät. Enkäten finns med i sitt slutgiltiga skick efter samtal 2 med elevgruppen. Vidare finns 

här med diskussioner från elevgruppen från både samtal 1 och 2. Jag kommer att numrera 

frågorna och därmed behandlingen enligt numreringen på enkäten. Jag kommer att kalla 

enkäten till elevsamtal 1 för enkät 1 och enkäten inför elevsamtal 2 för enkät 2 och den 

slutliga enkäten för enkät 3. Samtliga frågor som är citerade här är tagna från enkät 3. Först 

kommer dock inledningen på enkäten. Vid varje fråga infogas elevernas resonemang och 

åsikter angående både enkät och hur de själva uppfattar respektive fråga, dvs. hur de själva 

erfar och upplever sin egen inlärning i skolan.  

 

 

Inledning av enkäten: 

”Jag är intresserad av att veta hur du har upplevt att arbeta på detta sätt och hur det har 
påverkat din inlärning och förståelse. Min önskan är att du fyller i denna enkät så att jag kan 
utvärdera hur ni upplever detta. Jag kommer att be dig jämföra 
temaarbete/ämnesövergripande studier, så som vi nu har arbetat, med traditionella studier.” 
(inledning av enkät 3)  
 
 
 
Med traditionella studier menar jag:  
 

• Du arbetar med ett ämne i taget, t ex Samhällskunskap och ett arbetsområde t ex 
Riksdag och regering.  

• Läraren föreläser och klassen antecknar tillsammans. 
• Du jobbar med texter i t ex läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. 
• Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 
 

Med temaarbete/ämnesövergripande studier menar jag:  
 

• Flera skolämnen är inblandade i samma arbetsområde. 
• Skolarbetet har ett sammanhållande namn och innehåll, t ex Krig och konflikt 
• Arbetssättet är elevaktivt, dvs. du styr till stor del ditt eget arbete inom vissa givna 

ramar, t ex genom att beskriva en konflikt i något land i världen och ge förslag på 
lösningar till konflikten. 

• Fokus ligger snarare på arbetsprocessen än slutprodukten, dvs. både arbetsprocess och 
slutprodukt betygsätts. 
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• Vissa delar av traditionell undervisning, enligt ovan, förekommer delvis, t ex läraren 
har genomgång av konfliktteorier och du gör anteckningar. 

• Temaarbetet avslutas med någon form av redovisning 
 

I samtal med elevgruppen om dessa definitioner så ansåg de att de förstod precis vad jag 

menade och att de dessutom arbetade väldigt ofta på ett traditionellt sett. Detta fann de oftast 

okej men att det var tråkigt för det mesta och om de inte var intresserade av just det de skulle 

lära sig just då så lärde de bara in inför proven.  

 

Fråga 1: Om du fick välja arbetssätt för lektionerna i t ex ämnena samhällskunskap och 

engelska under en tid under detta läsår, hur skulle du då vilja fördela tiden mellan tematiskt 

arbete, det jag kallar traditionellt arbetssätt och/eller annan arbetsform? 

 
Traditionell arbetsform hela tiden    
Tematiskt arbetsform hela tiden    
Tematiskt arbetsform ibland och traditionellt  
arbetssätt ibland        
Ingen av dessa     
Annan arbetsform………………………………………………………………… 

 

 

Elevgruppen svarade spontant här att en blandning är det bästa annars blir vilket som tråkigt i 

längden, de vill ha variation på arbetssätt. De hade inga kommentarer till denna fråga under 

samtal 2. 

 

Fråga 2. Nu kommer jag att be dig att ta ställning till olika frågor om hur du upplever att 

arbeta tematiskt och ämnesövergripande eller traditionellt. Gradera ditt svar enligt en skala 

mellan 1 – 5, där 1 betyder ”helt oviktigt”, 2 betyder i ”låg grad viktigt”, 3 betyder ”varken 

viktigt eller oviktigt”, 4 betyder i ”ganska hög grad viktigt” och 5 betyder ”mycket viktigt”.  

 
 

I enkät 1 ansåg elevgruppen att det oklart vad faktor 2 och 4 betydde eftersom den enkäten 

inte hade några värden utsatta. De hade olika alternativ, vilket fick mig att förtydliga detta 

inför nästa samtal och enkät 2. Instruktionen är nu graderad i alla fem steg enligt ovan.  

 
2a) Hur viktigt anser du att ditt eget engagemang i ett skolarbete är för din egen 
inlärning och förståelse? 
 1  2  3  4  5 
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Elevgruppen diskuterade länge om deras engagemang var viktigt för deras inlärning och vad 

jag menade med engagemang. De kom fram till att det mer handlade om intresse och de visst 

kunde lära sig bra även om de inte var engagerade just då. Någon tyckte att om den 

personligen inte var engagerad så lärde den sig inte på det sättet som den kunde ha gjort om 

den var engagerad. De enas till slut om att engagemang är viktigt för framgång i sina studier 

men att det inte är helt väsentligt alla gånger, till exempel då de redan har egen kunskap om 

stoffet som ska läras. De pratar om att lusten inför ett ämne, intresset styr dem mer i den mån 

att om de känner intresse och lust inför ett ämne eller avsnitt så engagerar de sig mer och då 

lär de sig bättre. De finner att det kan finnas en koppling emellan inlärning/förståelse och eget 

engagemang, men inte alltid, vilket skulle få dem att svara ”varken viktig eller oviktig” eller 

”i ganska hög grad viktig”. I samtal 2 har elevgruppen inget att tillägga om denna fråga i 

enkät 2.  

 

 
2b) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att det är att läsa över 
ämnesgränserna, dvs. att flera skolämnen kombineras under ett avsnitt, t ex De gamla 
Grekerna. 
1  2  3  4  5  

 
 

Elevgruppen hade till en början svårt att förstå hur jag tänkte i enkät 1 och vi enades om att ta 

med ett exempel: ”de gamla grekerna”, som skulle underlätta för hur frågan skulle förstås. 

 E: Det beror ju på vilket, inom vilket ämne man läser i fall det är svenska liksom 
och man läser matematik liksom, hur skall man koppla ihop det med ett annat 
ämne. (Elevcitat från samtal 1)  
 

Sedan kopplade de ihop det med att de ju faktiskt arbetade så just nu med svenska och 

geografi och tyckte det var jättebra att läsa flera ämnen samtidigt och inget konstigt, de 

förstod bättre om de fick flera olika synvinklar på ett fenomen, som t ex Utvandringen till 

Amerika. I samtal 2 tittade gruppen på den nya formuleringen i enkät 2 och vi var nu 

införstådda att jag och de menade samma sak. 

 

2c) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att samtal och samarbete 
med dina klasskamrater om en uppgift/problem? 
1  2  3  4  5  
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I enkät 1 så hade elevgruppen svårt att förstå vad jag menade med diskussioner, då de inte 

hade samma uppfattning som jag om vad en diskussion är.  

 

L: Då kan vi gå till C då.  
E: Det är en konstig fråga men…. Alltså. Diskussion med klasskamrater. Det är väl inte 
riktigt samma som att lösa en uppgift. Ja, eller ja, det kan det ju va. Inte liksom  
E: Men jag uppfattar det som….. diskussioner…. (elevcitat från samtal 1) 

 

Vi enades om att ”samtal och samarbete” var en bättre formulering, då menade vi 
samma sak, vilket jag ändrade det till i enkät 2. Här startade också en ganska livlig 
diskussion som jag inte kan delge pga. att enskilda röster inte går att urskilja på bandet. 
Diskussionen behandlar om hur de ansåg sig bli hjälpta i sin förståelse och inlärning om 
de samtalar och samarbetar kring en uppgift med andra elever. De är unisont eniga att så 
är fallet. Det var mycket bättre att stöta och blöta en uppgift som var svår att lösa på 
egen hand med sina klasskamrater än att vänta på läraren, för det var inte säkert att när 
han/hon äntligen hade tid att de förstod varandra ändå. De tyckte att de lärde sig bättre 
och här tog de upp engagemanget igen som de tyckte ökade om de fick lov att arbeta 
tillsammans.  

 
I samtal 2 tittade elevgruppen åter på den frågan i enkät 2 som de kommenterade under 
samtal 1 och en kommentar är: 

E. Nu förstår man mer direkt vad du menar … förut var det mer dubbeltydigt beroende 
på hur man tolkade det … (elevcitat från samtal 2) 

 

 
2d) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du det är att 
avsnitt/problemområden vi läser om är autentiska, dvs. behandlar en verklig 
händelse? 
1  2  3  4  5  

 
Den här frågan var svår att förstå enligt elevgruppen. Vid samtal 1 kom delen med ”inlärning 

och förståelse” sist i satsen och ”en verklig händelse” har nu bytts från ”verkliga” och vid 

samtal 2 anser elevgruppen att de förstår den på samma sätt som jag har avsett. De ansåg 

också att det var lättare att lära sig om det som skulle studeras utgick från helheten och sedan 

gick in i delarna. De tog också upp aspekten att få göra det som ska läras in rent praktiskt, 

vilket kunde handla om att mäta upp något där geometriska figurer fanns som t ex att mäta ett 

hus, då fick de större förståelse för vad yta och omkrets var och de kunde se nyttan med att 

lära sig t ex geometri. 

 

Fråga 3 Om du tänker på tematiskt arbete jämfört med det jag kallar traditionell undervisning 

eller annan arbetsform, hur skulle du säga att din förmåga att lära dig påverkas av 

arbetsformen?  
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a) Med tematiska arbetsformer lär jag mig…. 
sämre      
varken bättre eller sämre    
bättre      
Vet inte /kan inte ta ställning    
 
b) Med traditionella arbetsformer lär jag mig…. 
Sämre      
Varken bättre eller sämre    
Bättre      
Vet inte/kan inte ta ställning    
  

I den tredje frågan ber jag nu eleverna att faktiskt jämföra de två olika arbetsmetoderna 

temaarbete och traditionell undervisning och fundera på hur de olika metoderna påverkar 

deras förmåga till inlärning. Denna uppsats syftar bl. a till att mer specifikt behandla hur 

elever erfar och upplever tematiskt arbetssätt och ämnesövergripande studier. Jag har tidigare 

sagt att en motpol då behövs för att få elever att jämföra de två metoderna, vilket framkommer 

i denna fråga. Vidare utgår frågan från att försöka utröna i vilken utsträckning elever anser att 

de olika metoderna påverkar deras inlärning.  

 

Elevgruppen ansåg att ”inlärningsförmåga” som den första enkäten innehöll var förståeligt, 

men jag valde ändå att ändra uttrycket till ”förmåga att lära dig” i enkät 3 då det kan anses 

lättare att förstå. Gruppen ansåg vidare att den inledande delen tillsammans med a- och b-

fråga gjorde det tydligt för hur de skulle svara. De argumenterade för att det var en 

nödvändighet att man hade arbetat tematiskt precis före enkäten om det skulle vara möjligt för 

dem att ta ställning. Gruppen lämnade den frågan utan diskussion vid samtal 2.  

 

Fråga 4 och 5: 

4. Om du nu tänker på hur det varit att arbeta tematiskt och ämnesövergripande vilket 
av följande påståenden tycker du passar in bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två 
förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande    
Det var ointressant    
Arbetsformen hjälpte mig att  
förstå hur saker hänger ihop   
Min förståelse ökade när jag fick diskutera 
med mina klasskamrater    
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så mycket som  
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jag hade hoppats    
Annat alternativ, skriv nedan   
………………………………………………………… 
 
 

 

5. Om du nu tänker på hur det har varit att arbeta traditionellt med något av de ämnena 
som användes i detta tema, vilket/vilka följande påståenden tycker du passar bäst på din 
åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande     
Det var ointressant     
Arbetsformen hjälper mig att förstå 
 hur saker hänger ihop    
Min förståelse ökade när jag fick 
diskutera med mina klasskamrater    
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så bra som  
jag hade hoppats      
Annat alternativ, skriv nedan    
………………………………………………………… 

Elevgruppen ansåg denna fråga klar och tydlig och att det var bra att de fick välja två svar, 

eftersom ”det kan vara en blandning av hur man upplever det” (elevcitat från samtal 1). De 

kommenterade dock vid min fråga om jag hade missat något påstående att ”annat alternativ” 

borde finnas med, ifall någon hade en annan upplevelse som inte fanns med i frågan, vilket 

jag höll med om och lade till inför samtal 2. ”…det är alltid någon som kommer på något 

alternativ som inte finns med…” (elevcitat från samtal 1) Vid samtal 2 hade gruppen inget att 

tillägga utan var nöjda med att tillägget ”annat alternativ” nu fanns infogat i enkät 2. Jag lade 

även till här ”annat alternativ”. Elevgruppen hade inget att tillägga här utan det föll sig 

naturligt tyckte de att jag bad dem tänka på ett av ämnena som hade ingått i temat i stället och 

på det sättet tänka på traditionell undervisning. Tilläggas kan att jag filade på den sista 

formuleringen inför samtal 2 och bytte på både fråga 4 och 5 ”min inlärning” till ”jag lärde 

mig” i enkät 3, då den formuleringen underlättar för respondenten att förstå frågan. Trost 

påpekar också att vanligt språk ska användas i en enkät. (Trost, 2007, s.84) 

 

Inför samtal 1 var det frågorna 1-5 plus den öppna frågan som fanns med på enkät 1 och de 

som tillkom inför samtal 2 är helt och hållet elevgruppens förslag på faktorer som också 

påverkar deras inlärningssituation och därigenom deras förståelse. Och jag redovisar här hur 

detta samtal utspelade sig.  
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L: Vad kan jag ha missat här … om vi tänker på hur lär jag mig bäst … har jag missat 
något då? 
E: Ja, arbetsmiljön tycker jag …  
E: Lärartyp tycker jag … 
L: Hur tänker du då? … är det hur han e som person … eller hans sätt att lära ut du 
tänker på då? 
E: Hans sätt att lära ut.  
E: … men också hur engagerad han e liksom … hur han hanterar oss i klassrummet 
liksom … (elevcitat från samtal 1) 
 

Här går elevgruppen in på en ganska lång diskussion om hur läraren kan påverka deras 

förmåga att lära sig och förstå. Rättviseaspekten tas upp som något de anser vara viktigt, att 

läraren ska vara rättvis och behandla alla elever på samma sätt. De tycker läraren ska vara 

engagerad men inte för ”käck” för då ger det bara ett konstlat intryck. Oengagerade lärare, 

som ”gjort samma sak i hur många år som helst” (elevcitat samtal 1), gav dem inget bra 

inlärningsklimat var de överens om.  

 

Frågor 6 - 9 

Inför frågorna 6 – 9 har jag gett en instruktion om på vad och hur jag vill att respondenten ska 

tänka, dvs. att jag vill att respondenten byter fokus.  

Nu kommer några frågor om hur du tror att arbetsmiljö och läraren påverkar ditt eget 
lärande och din förståelse av det ni arbetar med. Med arbetsmiljö menar jag 
studiemiljön såsom bullernivå, möblering, ventilation och liknande.  
 

Fråga 6. Hur tror du att din arbetsmiljö i allmänhet påverkar ditt eget lärande och din 

förståelse av det ni arbetar med? 

 
Inte alls    
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 

 

Elevgruppen blev tillfrågad om hur de själva såg på hur arbetsmiljön påverkade deras lärande 

och förståelse. Sammanfattningsvis var eleverna i gruppen eniga om att det i ganska hög grad 

påverkade dem och ju längre de vistades i en för dem dålig miljö, med t ex hög bullernivå, 

felaktig möblering ju mer påverkade det dem negativt. De diskuterade t ex om möblering och 

hur viktigt det var att det fanns förutsättningar för samtal mellan elevgrupper vid 

grupparbeten genom möbleringen. Viktigt att påpeka är att de också nu tar upp psykisk 

arbetsmiljö i sin diskussion i den bemärkelsen om vem de arbetar tillsammans med påverkade 
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dem, dvs. de ville arbeta med dem de kände sig trygga med. De kunde tänka sig att en sådan 

fråga borde infogas. Jag har dock som pedagog bortsett från deras önskan då det just är en 

springande punkt i en lärandemiljö att elever känner acceptans för alla individer och deras 

olikheter och att livet i vårt samhälle inte alltid ger oss möjlighet att välja vem vi ska arbeta 

med. Detta finner jag stöd för i vår läroplan:  

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in 
i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”. 
(Lpo 94)  

 

Fråga 7 och 8 

7. Hur tror du att din relation med läraren påverkar ditt eget lärande och din förståelse 
av det ni arbetar med, dvs. vad du tycker om läraren som person? 
 
Inte alls    
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
 
 
8. Hur tror du att lärarens engagemang i ett enskilt arbetsområde påverkar ditt lärande 
och din förståelse av det ni arbetar med? 
 
Inte alls    
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 

Fråga 7 och 8 väljer jag att inte dela upp då elevgruppens diskussion, angående dessa frågor, 

behandlade hur de hängde ihop genom att lärarens engagemang inte spelade någon roll om de 

inte ”gillade” läraren. Medan en elev argumenterade för att: 

E: … alltså är en lärare engagerad… visar han ju verkligen att han vill … att vi ska lära 
oss liksom … e han inte engagerad kan man ju få intrycket att han inte bryr sig liksom 
om vad vi gör eller om vi lär oss … bara vi är här typ. (elevcitat från samtal 2) 
 

Nu ändrar sig alltså gruppen något från si ursprungliga åsikt.  

 
 
Fråga 9. Hur tror du att lärarens egen lärstil, dvs. hur läraren undervisar, påverkar din egen 
inlärning och förståelse? 

 
Inte alls     
I ganska låg grad    
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I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 

Elevgruppen tyckte att formuleringen i fråga 9 var så som de ansåg under samtal 1 och de 

förstod den så som min intention var, dvs. som det mer precist utrycks i frågan hur läraren lär 

ut under samtal 2. Här tog elevgruppen upp olika stilar och favoritmetoder som respektive 

lärare använde sig av mest. Att lyssna och anteckna och eller att självständigt läsa text var i 

denna grupp något som oftast upplevdes som ganska positivt. Men lärare som använde sig av, 

som de uttryckte det, ”roligare övningar” som gjorde att de lärde sig lika bra som vid de mer 

traditionella övningarna så var det bra, ansåg de.  

 

Öppen fråga: 

Har du ytterligare åsikter när det gäller tematiskt arbete och ämnesövergripande studier. 
Hur har du upplevt att arbeta på detta sätt? 

 

Elevgruppen anser att det är bra med en avslutande del där de kan få tycka till om enkäten 

eller lägga till något som de inte tidigare har fått tagit ställning till. 

 

Avlutande diskussion med elevgruppen om hur de erfar och upplever sin egen inlärning   

Jag ber dem avslutningsvis att tänka på en situation när de tycker att de lärt sig bäst respektive 

när de lärt sig sämst. En elev anser inte att hon lär sig bra när hon bara får använda lärobokens 

text och göra instuderingsfrågor till densamma. Resten av gruppen instämmer. De tillägger att 

de tycker det är svårt att lära sig en text, t ex kapitel 3, som läraren bett dem göra.  

E: Om läraren istället ger oss lappar med en fråga på ena sidan och svaret på andra sidan 
… e mycket bättre tycker jag.  
E: … å inte använder boken så mycket utan andra övningar kanske… 
E: … om jag tycker att å vad roligt det ska bli att gå till en lektion … eller om jag 
kanske säger att nej vad tråkigt med spanska nu … då e ju min motivation redan nere i 
botten liksom… Oavsett hur mycket jag då försöker brukar det inte bli bra då. 
E: Jag tror det är inställningen innan man går på lektionen som påverkar mest faktiskt.  
E: jag förstår inte om man får ett sånt där häfte som man ska fylla i … då vet jag inte … 
L: Du menar fylleriövningar? 
E: Ja … jag vet inte vad jag ska fylla i där … då e det mycket bättre om läraren skriver 
upp ett problem på tavlan och man får gissa liksom vad lösningen kan vara liksom. 
E: Mitt självförtroende tycker jag … för om det går bra i matten så tycker jag de e 
roligare å då går det bra.  
E: Om jag tycker att en lärare lär ut dåligt i t ex matte … så gillar jag inte den läraren … 
å då lär jag mig sämre liksom. 
E: Jag lär mig sämst när det är en massa ljud i klassrummet … när många pratar högt… 
de e jobbigt. (elevcitat från samtal 2) 
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Jag ber dem nu att fundera lite på de olika arbetsmetoder som vi har behandlat, temaarbete 

och ämnesövergripande studier. Hur ansåg de att deras inlärning och förståelse blev 

påverkade då?  De tyckte det var bra att t ex läsa SO på engelskan för då såg de fraser och ord 

samtidigt så de lärde sig engelska samtidigt som de lärde sig SO. Gruppen såg det bara 

positivt att läsa flera ämnen samtidigt.  

 

Slutligen ber jag dem om att fritt få tycka om hur skolan skulle organiseras. Gruppen är eniga 

om mindre klasser, då skulle läraren ha tid med alla elever och det skulle bli lugnare på 

lektionerna om det fanns färre elever där samtidigt. De kände sig ofta frustrerade över att de 

inte hann med att få individuell hjälp. Jag vill här relatera till fråga 2c där de anser att få 

diskutera frågor och problem i undervisningen med varandra var en bättre metod, för när väl 

läraren hade tid med dem var de inte säkert att de förstod varandra ändå. De tar också upp att 

läraren skulle följa med sin tid och inte fastna i gamla mönster. De diskuterar slutligen det 

filmprojekt de är involverade i just nu och argumenterar för att arbete i grupp är bra, inte bara 

för att kunna lära sig bra tillsammans utan att lära sig av sina misstag. Gruppen uttrycker 

vidare att de borde få välja mer själva med vad och hur de ska arbete i större omfattning. De 

skulle då bli mer motiverade att arbeta och lära sig bättre om de själva valt inriktning och 

metod ansåg de. ”E: … man blir liksom gladare då.” (elevcitat från samtal 2)  

 

5.1.1 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis, kan samtliga enkätfrågor anses vara kopplade till mitt syfte när det 

gäller att en enkät nu är konstruerad som ska mäta hur elever i högstadiet och gymnasiet erfar 

och upplever sin egen inlärning genom att en grupp elever i årskurs 9, 5 flickor och 1 pojke, 

har utvärderat och hjälpt till att omforma enkäten.  

 

Delfråga 1: Hur ser samma elevgrupp på sin egen inlärning och förståelse utifrån 

olika aspekter, dvs. vad påverkar deras inlärning och förståelse i en 

inlärningssituation? 

Elevgruppen hade många åsikter om vad som påverkade deras inlärning och förståelse i en 

inlärningssituation. Om jag sammanfattar vad jag fått fram av elevgruppen under arbetet med 

densamma så kan fråga 1 angående vilken arbetsform eleverna kunde tyckas föredra var en 

klar fördel för en blandning av olika arbetsmetoder, de ansåg att det fanns en koppling mellan 

engagemang och inlärning/förståelse. Att läsa över ämnesgränserna ansåg gruppen gav dem 
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olika synvinklar på samma fenomen. Att avsnitt eller problemområden gav dem möjlighet att 

se fenomen i sin helhet i den verklighet den kunde finnas eller att problemområdet fanns i 

deras nära verklighet upplevdes påverka gruppen positivt gällande egen inlärning/förståelse. 

Elevgruppen tog här upp att de problemområden/avsnitt de läste först framställdes i sin helhet 

och sedan kunde plockas ner i smådelar och inte tvärtom, då förståelsen blev fragmentarisk.  

 

Delfråga 2: Hur upplever dessa elever sin egen inlärning under ett temaarbete och 

ämnesövergripande studier?  

Elevgruppen kan inte ha ansetts arbetat i ett tema i nära anslutning till mitt arbete, men 

arbetade med flera ämnen samtidigt, nämligen i svenska och geografi. Eleverna tyckte det var 

jättebra att läsa flera ämnen samtidigt och de förstod bättre om de fick flera olika synvinklar 

på ett fenomen, som t ex Utvandringen till Amerika. De poängterade att det var bra att få 

misslyckas ibland och att lära sig av det misslyckandet och det kunde endast ske när de 

arbetade som de gjorde nu.  

 

Delfråga 3: Hur upplever eleverna att yttre faktorer, faktorer de inte själva kan 

påverka, påverkar deras inlärningsförmåga? 

Elevgruppen hade flera egna förslag till yttre faktorer som de ansåg påverkade deras inlärning 

och förståelse. Dels var det den fysiska arbetsmiljön som påverkade dem i stigande grad. 

Bullernivån upplevdes som en viktig faktor där hög bullernivå påverkade dem negativt. När 

det gäller relationen mellan lärare – elev, ansåg gruppen att en engagerad lärare har en vilja att 

hjälpa eleverna med deras lärande och förståelse, påverkade dem positivt. Lärarens lärstil 

påverkade alla elever olika beroende på vilken individuell lärstil eleven har. Storleken på 

klasser tyckte denna grupp var en viktig faktor  och de ansåg att dagens klasstorlek på mellan 

25-30 elever var för stor och gjorde att läraren inte hade tid till samtliga elever under en 

lektion.  

 

Delfråga 4: Hur kan och bör elevernas synpunkter i delfrågorna 1 – 3 bidra till 

enkätens utformning?  

När jag har arbetat med elevgruppen framkommer flera moraliska och etiska aspekter fram. 

Hur mycket ska elevgruppen få påverka utformningen av enkäten? Elevgruppen ville t ex ha 

med en faktor som behandlade om vem man i klassen skulle arbeta med och hur de tyckte att 

detta kunde påverka deras inlärning. Jag valde att bortse från denna faktor då Lpo 94 uttrycker 

respekten för alla individers okränkbarhet och att vi i samhället inte alltid får välja vem vi får 
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arbeta tillsammans med. Det är jag som är pedagogen och ledaren för arbetet precis som en 

styrelseordförande leder sin styrelse eller en projektledare leder sin arbetsgrupp. Alltså har jag 

det yttersta ansvaret för hur slutprodukten, dvs. enkäten, utfaller. Det kan inte krävas av en 

grupp elever som den jag har använt mig av, som är runt 15 år, att de ska förhålla sig till etik 

och moral. Förutom att jag anser det helt etiskt riktigt att bortse från elevgruppens önskan 

enligt ovan, kan det anses moraliskt oriktigt att jag helt enkelt tog bort en faktor som de ansåg 

hade stort värde för dem. Jag anser att det är bra att en elevgrupp får möjlighet att säga precis 

vad de tycker utan att jag sätter munkavle på dem där och då. Men sedan är det upp till mig 

som så att säga ”ansvarig utgivare” att se till att ett etiskt och moraliskt perspektiv anlägges i 

slutprodukten.  

 

Delfråga 5: Hur upplever eleverna att medverka i kvalitetsarbetet i detta fall? 

Elevgruppen som arbetade tillsammans med mig var odelat positiva till att arbeta med mig i 

utformningen av både enkät och att få diskutera om hur de själva upplevde och erfor sin egen 

inlärning och förståelse. Från den första skälvande kvarten och framåt ökade bara guppens 

engagemang i arbetet. Det kan inte sägas vara något de var vana vid att göra utan detta var 

första gången de ingick i ett elevutvärderande kvalitetsarbete. De ställde sig oerhört positiva 

efter samtal 1 att vi skulle ha ytterligare ett samtal, samtal 2, och de hjälpte till och var oerhört 

flexibla för att vi skulle få ihop en tid som kunde passa oss alla för samtalet. Gruppen har 

också uttryckt en önskan om att få läsa detta arbete när det är färdigt. 

 

Huvudfråga: Hur kan elever i en arbetslagsgrupp i årskurs 9 medverka till att utvärdera 

och utforma en kursutvärderande enkät om upplevt lärande och förståelse av innehåll i 

förhållande till arbetsform?  

Enligt svaren på mina delfrågor kan det inte anses ha varit ett svårt arbete att använda en 

elevgrupp att medverka i ett kvalitetsarbete. De var villiga att delta och de hade många åsikter 

gällande sin egen inlärning och förståelse kopplat till arbetsformer och eget lärande. Vidare 

kan sägas att det är viktigt att eleverna deltar men inte att de styr innehållet precist då de får 

ett för stort ansvar gällande t ex aspekten med etik och moral.  

 

Denna grupp går i årskurs 9 och det är troligt att även elever i årskurs 7 och 8 skulle klara av 

att göra samma arbete även om deras mognad inte kan anses vara lika utvecklad och frågor 

kan behöva anpassas ytterligare för att motsvara deras nivå av mognad. Detta arbete kan dock 

inte svara på ålderaspekten neråt.  Elever på gymnasiet befinner sig troligen i ett stadium av 
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högre mognad än gruppen som deltog här varför det kan anses klart att låta elever på 

gymnasienivå delta i ett liknande arbete.  

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Språk och frågor har nu anpassats efter dels elevgruppens åsikter om hur de uppfattar frågorna 

och dels att jag använt Trosts rekommendationer till framställningen av enkäten.  

Syftet kan också anses vara uppfyllt i den aspekten att elevgruppen under två samtal har 

diskuterat sin egen inlärning och förståelse utifrån frågorna i enkäten. Gruppen har 

tillsammans diskuterat i vart fall varje fråga en gång utifrån vad de själva skulle ha svarat på 

frågorna.  

 

Jag har också mer specifikt behandlat skillnaderna mellan tematiskt arbete och 

ämnesövergripande studier jämfört med traditionella studier i frågor 1, 3, 4 och 5. De yttre 

faktorer som kan anses påverka elevers förmåga till inlärning och förståelse kan sägas vara 

uppfyllt i frågor 6-9. Enligt Trost är det viktigt med en öppen fråga i enkäten, för det kan 

hända att respondenten har något att tillägga, även om det handlar om att avreagera sig för den 

som känner sig irriterad. Men det kan också ge nya uppslag när man tolkar och analyserar 

svaren av enkäten som kan visa sig värdefulla anser Trost. (2007) Eleverna ansåg att det var 

viktigt med en öppen fråga av samma anledning.  

 

Det hade gått att intervjua varje elev för sig men då hade jag missat den dynamiska 

diskussionen som pågick mellan eleverna. Enskilda intervjuer hade också varit mer 

tidskrävande. Vid tiden för andra samtalet var en av flickorna ledig och kunde inte närvara. 

Förutom att gruppen blev en person mindre, kan inte resultatet anses ha blivit annorlunda av 

den anledningen. 

 

Att jag använt mig av aktionsforskning som angreppssätt anser jag var det bästa sättet att lösa 

dessa något komplexa frågor som utgör syfte och frågeställningar för detta arbete. 

Aktionsforskning innebär kort att kunna använda flera olika metoder som arbetsredskap för 

att på sikt kunna förbättra en situation i till exempel en inlärningssituation.  

 

Jag har i detta arbete använt både intervju med några få, jag har framställt en enkät och en 

elevgrupp har utvärderat densamma. Samma elevgrupp har också uttalat sig om vad de anser 
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påverkar dem när det gäller sin egen inlärning och förståelse i en undervisningssituation.  Jag 

har tidigare också använt mig av ett rent experiment i form av en undervisningssituation i en 

gymnasieklass, där ett misslyckat försök till en enkätundersökning förelåg (se vidare bilaga 

1). Nuvarande studie kan anses vara kvalitativ och jag kan inte dra några generella slutsatser, 

men jag kan ändå urskilja mönster i elevgruppens svar i mina samtal med den.  

 

Jag tycker också jag har uppfyllt Trost rekommendationer hur frågor i en enkät ska utformas. 

Jag har försökt att fråga en fråga i taget och att inte låta frågorna vara rent språkligt 

komplicerade. Jag har noga talat om när jag ber respondenten byta tankesätt. Jag har 

definierat de olika termer jag använt så att inga missförstånd ska råda om vad jag menar. När 

det gäller svarsalternativ har jag också noga följt Trosts rekommendationer på det vis att det 

inte ska vara möjligt att två svar överlappar varandra. När det gäller graderingsfrågor har jag 

angett de olika variablerna i inledningen till frågan. (Trost, 2007) 

 

Nackdelar med mitt arbetssätt är att det är svårt rent arbetsmässigt att hålla flera metoder 

igång samtidigt. För det första har vi inspelningen av elevgruppen som visade sig vara ett 

problem så till vida att ljudkvaliteten från samtal 1 inte var den bästa stundtals, vilket kan ha 

gett missvisande resultat av gruppens samtal. För det andra så var mitt mätinstrument, 

elevgruppen, inte representativt rent könsmässigt sett, då det endast var en pojke och fem 

flickor. Jag valde ändå att fortsätta med den gruppen eftersom det just då inte gick att lösa på 

något annat sett. Jag kan däremot anse att det hade varit bättre att använda mig av två olika 

elevgrupper för att på så sett jämföra deras svar med varandras.  

 

Eftersom jag är positivt inställd till temaarbete finns det en viss risk med att jag har 

”motiverat” elevgruppen att svara på frågorna som de uppfattade att jag ville, vilket alltid är 

en risk vid alla intervjuer. Det är alltså en omöjlighet att vara helt neutral och objektiv. Trost 

talar om hög eller låg standardisering, där hög standardisering innebär att alla frågor ställs 

med exakt samma tonfall och kroppsspråk till alla respondenter och där låg standardisering 

kan anses vara motsatsen. I mitt fall fick elevgruppen frågan på samma sätt eftersom de fick 

den samtidigt, men att jag i egenskap av intervjuare kan anses ha varit något subjektiv, 

eftersom elevgruppen känner mig ganska väl även om jag inte direkt undervisar i gruppen. 

När det gäller struktureringsgrad kan den anses vara i hög grad hög, då frågorna höll sig inom 

samma ämne. (Trost, 2007) Reliabiliteten eller tilltron till mätningen, kan alltså ändå påstås 

vara rätt hög. Det som sänker reliabiliteten är om en annan person skulle fråga samma 
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elevgrupp samma frågor, så är det inte helt säkert att han/hon skulle få samma svar, på grund 

av att jag har någon form av relation till eleverna och de känner tilltro till mig som person.  

 

Säljö argumenterar för att många metoder anses mäta hur individer tänker, vilket han inte 

anser är möjligt. Han ser detta ut ett sociokulturellt perspektiv. Tänkandet, säger Säljö,”är en 

osynlig process som inte går att följa för en utomstående. Det som går att följa är vad 

människor säger och vad de gör … [men] ofta [är det] något annat än vi tänker”. (Säljö, 2000, 

s.115) Han påpekar att vi tror oss mäta individens tänkande men mäter istället individens 

kommunikation. Han fortsätter med att det endast går att mäta vad individer säger, skriver 

eller gör och inte tankar. Det är ju inte ovanligt, som Säljö så riktigt påpekar, att forskning om 

begreppsförståelse förekommer inom pedagogiken och att man bör vara varsam med vad vi 

frågar om, eftersom individer vid en intervjusituation snarare upprätthåller ett samhälleligt 

kommunikationskontrakt där om vi får en fråga också svarar, men inte säkert så som vi 

tänker. (2000)  

 

Det kan alltså hävdas att validiteten i min mätning är låg å ena sidan om man ser det ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Men å andra sidan är det bara synvinkeln från ett perspektiv och 

precis som Säljö säger så görs det många försök speciellt inom den pedagogiska forskningen 

att mäta hur individer tänker om olika fenomen.   

 

5.3 Resultatdiskussion 
 

Att elever i allmänhet är intresserade av sin egen studiesituation håller jag för troligt. Att just 

den grupp jag använt mig av var det står utom alla tvivel. 

 

Jag kommer nu in på de frågor som elevgruppen argumenterade var de yttre faktorer som 

också påverkade deras inlärning och förståelse och som också finns upptagna i uppsatsens 

syfte. Yttre faktorer har diskuterats utifrån t ex Dysthe (1995), Williams m fl. (2000), 

Arfwedson & Arfwedson (2002) och hur det faktisk påverkar elevers förmåga till god 

inlärning och förståelse. De yttre faktorer, fysisk arbetsmiljö och relationen lärare – elev, som 

jag har valt att ta med är också de som forskare och pedagoger flitigast diskuterar enligt de 

exemplen på författare jag angivit ovan. Jag har också i inledningen till frågor 6-9 definierat 

vad jag menar med arbetsmiljö, dvs. den fysiska arbetsmiljön.  
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Gruppen diskuterade sig i många fall fram till gemensamma ståndpunkter. Deras resonerande 

med varandra stämmer väl överens med Piagets och Vygotskijs teorier om att det är vid 

samtal mellan jämnåriga som inlärning sker på elevens villkor och eget språk, då de kan få 

insyn i andras tankar och pröva sina egna ståndpunkter, såsom bl. a Piaget, Vygotskij och 

Säljö säger om inlärning i grupp med jämnåriga. Man kan i korthet säga att individer lär sig 

av varandra i samspel och kommunikation med varandra. Samtalen blev också mycket 

dynamiska och de resonerade sig i de flesta fall fram till en unison ståndpunkt för varje fråga. 

De testade varandras åsikter och anpassade dem när de inte fann sin första ståndpunkt hållbar.  

 

 När de diskuterade hur autentisk ett problemområde/avsnitt framställdes framkom att de 

gärna ville pröva teorier rent praktiskt och se hur de fungerade. Deras svar kan kopplas till 

Deweys praktiska pedagogik där han propagerar för att utgå från verkligheten och vardagen i 

undervisningen. Att arbeta i grupp var något som denna klass gjorde nu och 

ämnesövergripande i ett filmprojekt och de tyckte det var bara positivt att arbeta så, att 

tillsammans få lösa ett problem och att också kanske få lov att misslyckas på vägen och lära 

sig av det, enligt Deweys princip ”learning by doing ” och ”trial and error”. Gruppen ansåg 

slutligen att de borde få bestämma mer över vad de skulle lära sig och hur, de skulle bli mer 

motiverade då.  

 

Dysthe talar om elevens engagemang i ett temaarbete som ett interaktivt arbetssätt. Är både 

elev och lärare samtidigt engagerade gynnar det elevens förståelse och inlärning, men om 

varken elev eller lärare är engagerade samtidigt så finns det inget interaktivt arbetssätt i 

världen som kan hjälpa till med elevens förståelse.  (Dysthe, 1995) Dysthe finner det alltså 

väsentligt med elevs och lärares engagemang för elevens möjlighet till inlärning och 

förståelse.  

 

I det första samtalet med elevgruppen diskuterades yttre faktorer som de ansåg påverkade 

deras inlärning och förståelse. Detta gjorde mig vidare intresserad och jag fann stöd i 

forskningslitteraturen för att så var fallet när det gäller till exempel den fysiska arbetsmiljön 

som eleverna dagligen vistas i och att läraren på olika sätt också påverkar elevers inlärning 

och förståelse på både positivt och negativt sätt. Inför samtal 2 med elevgruppen hade jag lagt 

till denna aspekt i både syfte, frågeställning och som nya frågor i enkäten. Det kan anses vara 

viktigt i hög grad att mäta det jag avser att mäta, nämligen som en helhet utröna hur elever 

erfar och upplever sin inlärning och förståelse. De faktorer som finns med i den slutliga 
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versionen av enkäten kan ses som ett urval som jag och elevgruppen valt ut, enligt vad denna 

grupp ansåg i frågan. 

 

5.4 Sammanfattning och slutsats 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag i stort sett kunnat svara på mina frågeställningar 

förutom gällande delfråga 2, där den medverkande elevgruppen inte hade arbetat tematiskt 

och fullt ut ämnesövergripande för att kunna uttala sig säkert om hur de upplever sin egen 

inlärning under den arbetsformen. Detta fick till följd av att min huvudfråga, i stort sett, blev 

besvarad. 

 

Huvudfrågan blev tillfredsställande besvarad så till vida att det var möjligt att låta en 

elevgrupp medverka till att utvärdera och delvis utforma en kursutvärderande enkät om 

upplevt lärande och förståelse av innehåll i förhållande till arbetsform. Detta utifrån att 

elevgruppen är motiverad att delta och att allt de anser, inte med all säkerhet kan komma att 

ingå i resultatet med hänsyn till att det slutliga ansvaret måste ligga hos en vuxen. Det kan 

diskuteras om ålder hos en sådan elevgrupp och jag kan i detta arbete bara uttala mig om 

årskurs 9 och gymnasiet.  

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Jag lämnar min undersökning med ett stort utrymme för vidare studier i ämnet, som även 

andra som är intresserade i ämnet kan fortsätta arbeta efter. Själv hoppas jag att kunna 

fortsätta min studie så som jag tidigare utryckt en önskan om, då mitt val av angreppssätt 

förutsätter en fortsättning. Jag kan också säga att denna studies resultat har gett mig mycket 

som lärare att tänka på i olika undervisningssituationer. Jag ser redan nu nyttan av 

undersökningen och jag kommer att dela med mig av mitt resultat till mina kollegor i både 

eget arbetslag och ämneslag. 
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      Enkät 1 
Du har nu arbetat i ett tema: ……………………………….. som har omfattat 
ämnena:………………………………………………………………………. 
 
Jag är intresserad av att veta hur du har upplevt att arbeta på detta sätt och hur det har påverkat din inlärning och 
förståelse. Min önskan är att du fyller i denna enkät så att jag kan utvärdera hur ni upplever detta. Jag kommer att 
be dig jämföra temaarbete/ämnesövergripande studier, så som vi nu har arbetat, med traditionella studier.  
 
Med traditionella studier menar jag:  
 

• Du arbetar med ett ämne i taget, t ex Samhällskunskap och ett arbetsområde t ex Riksdag och regering.  
• Läraren föreläser och klassen antecknar tillsammans. 
• Du jobbar med texter i t ex läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. 
• Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 
 

Med temaarbete/ämnesövergripande studier menar jag:  
 

• Flera skolämnen är inblandade 
• Har ett sammanhållande namn och innehåll, t ex Krig och konflikt 
• Arbetssättet är elevaktivt, dvs. du styr till stor del ditt eget arbete inom vissa givna ramar 
• Fokus ligger snarare på arbetsprocessen än slutprodukten 
• Vissa delar av traditionell undervisning, enligt ovan, förekommer delvis 
• Temaarbetet avslutas med någon form av redovisning 
 

Du svarar konfidentiellt, dvs. du ska inte skriva ditt namn på enkäten. 
 
1. Om du fick välja arbetssätt för lektionerna i t ex ämnena samhällskunskap och engelska under en tid under 
detta läsår, hur skulle du då vilja fördela tiden mellan tematiskt arbete, det jag kallar traditionellt arbetssätt 
och/eller annan arbetsform? 
 
Traditionell arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform ibland och traditionellt  
arbetssätt ibland       
Ingen av dessa    
Annan arbetsform………………………………………………………………… 

 
2. Nu kommer jag att be dig att ta ställning till olika frågor om hur du upplever att arbeta tematiskt och 
ämnesövergripande eller traditionellt och ber dig att gradera ditt svar enligt en skala mellan 1 – 5, där 1 betyder 
”helt oviktigt”, 3 betyder ”varken viktig eller oviktig” och 5 betyder ”mycket viktigt”.  
 
a) Hur viktigt anser du ditt eget engagemang i ett skolarbete är för din egen inlärning och förståelse? 
 1  2  3  4  5 
 
 
b) Hur viktigt anser du att det är att läsa över ämnesgränserna, dvs. genom att avsnittet ni läser är en blandning 
av flera olika skolämnen?  
1  2  3  4  5  
 
 
c) Hur viktigt anser du att diskussioner med dina klasskamrater för att kunna lösa en uppgift/problem är för din 
egen inlärning och förståelse? 
1  2  3  4  5  
 
 
d) Hur viktigt anser du det är att avsnitt/problemområden vi läser om är autentiska, dvs. verkliga, för din egen 
inlärning och förståelse? 
1  2  3  4  5  
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3. Om du tänker på tematiskt arbete jämfört med det jag kallar traditionell undervisning eller annan arbetsform, 
hur skulle du säga att din inlärningsförmåga har påverkats?  
 
a) Med tematiska arbetsformer lär jag mig…. 
sämre     
varken bättre eller sämre    
bättre     
Vet inte /kan inte ta ställning   
 
b) Med traditionella arbetsformer lär jag mig…. 
Sämre     
Varken bättre eller sämre    
Bättre     
Vet inte/kan ställning     
 
 
4. Om du nu tänker på hur det varit att arbeta tematiskt och ämnesövergripande vilket av följande påståenden 
tycker du passar in bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande    
Det var ointressant    
Arbetsformen hjälpte mig att  
förstå hur saker hänger ihop   
Min förståelse ökade när jag fick diskutera 
med mina klasskamrater    
Jag växte med arbetet    
Min inlärning blev inte så bra 
som jag hade hoppats    
 
 
 
 
 
5. Om du nu tänker på hur det har varit att arbeta traditionellt med något av de ämnena som användes i detta 
tema, vilket/vilka följande påståenden tycker du passar bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande     
Det var ointressant    
Arbetsformen hjälpe mig att förstå 
 hur saker hänger ihop    
Min förståelse ökade när jag fick 
diskutera med mina klasskamrater   
Jag växte med arbetet    
Min inlärning blev inte så bra som  
jag hade hoppats    
 
 
 
 
 
Har du ytterligare åsikter när det gäller tematiskt arbete och ämnesövergripande studier och hur du har upplevt 
att arbeta på detta sätt så kan du skriva ner detta här nedan. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________  

 

Tack för all hjälp! 
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      Enkät 2 
Du har nu arbetat i ett tema: ……………………………….. som har omfattat 
ämnena:………………………………………………………………………. 
 
Jag är intresserad av att veta hur du har upplevt att arbeta på detta sätt och hur det har påverkat din inlärning och 
förståelse. Min önskan är att du fyller i denna enkät så att jag kan utvärdera hur ni upplever detta. Jag kommer att 
be dig jämföra temaarbete/ämnesövergripande studier, så som vi nu har arbetat, med traditionella studier.  
 
Med traditionella studier menar jag:  
 

• Du arbetar med ett ämne i taget, t ex Samhällskunskap och ett arbetsområde t ex Riksdag och regering.  
• Läraren föreläser och klassen antecknar tillsammans. 
• Du jobbar med texter i t ex läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. 
• Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 
 

Med temaarbete/ämnesövergripande studier menar jag:  
 

• Flera skolämnen är inblandade 
• Skolarbetet har ett sammanhållande namn och innehåll, t ex Krig och konflikt 
• Arbetssättet är elevaktivt, dvs. du styr till stor del ditt eget arbete inom vissa givna ramar, t ex genom att 

beskriva en konflikt i något land i världen och ge förslag på lösningar till konflikten. 
• Fokus ligger snarare på arbetsprocessen än slutprodukten, dvs. både arbetsprocess och slutprodukt 

betygsätts. 
• Vissa delar av traditionell undervisning, enligt ovan, förekommer delvis, t ex läraren har genomgång av 

konfliktteorier och du gör anteckningar. 
• Temaarbetet avslutas med någon form av redovisning 
 

 
Du svarar anonymt, dvs. du ska inte skriva ditt namn på enkäten. 
 
 
 
1. Om du fick välja arbetssätt för lektionerna i t ex ämnena samhällskunskap och engelska under en tid under 
detta läsår, hur skulle du då vilja fördela tiden mellan tematiskt arbete, det jag kallar traditionellt arbetssätt 
och/eller annan arbetsform? 
 
Traditionell arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform ibland och traditionellt  
arbetssätt ibland       
Ingen av dessa    
Annan arbetsform………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nu kommer jag att be dig att ta ställning till olika frågor om hur du upplever att arbeta tematiskt och 
ämnesövergripande eller traditionellt. Gradera ditt svar enligt en skala mellan 1 – 5, där 1 betyder ”helt oviktigt”, 
2 betyder i ”låg grad viktigt”, 3 betyder ”varken viktigt eller oviktigt”, 4 betyder i ”ganska hög grad viktigt” och 
5 betyder ”mycket viktigt”.  
 
a) Hur viktigt anser du att ditt eget engagemang i ett skolarbete är för din egen inlärning och förståelse? 
 1  2  3  4  5 
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b) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att det är att läsa över ämnesgränserna, dvs. att flera 
skolämnen kombineras under ett avsnitt, t ex De gamla Grekerna. 
1  2  3  4  5  
 
 
c) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att samtal och samarbete med dina klasskamrater om 
en uppgift/problem är för din egen inlärning och förståelse? 
1  2  3  4  5  
 
 
d) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du det är att avsnitt/problemområden vi läser om är 
autentiska, dvs. behandlar en verklig händelse, för din egen inlärning och förståelse? 
1  2  3  4  5  
 
 
 
3. Om du tänker på tematiskt arbete jämfört med det jag kallar traditionell undervisning eller annan arbetsform, 
hur skulle du säga att din förmåga att lära dig påverkas av arbetsformen?  
 
a) Med tematiska arbetsformer lär jag mig…. 
sämre     
varken bättre eller sämre    
bättre     
Vet inte /kan inte ta ställning   
 
b) Med traditionella arbetsformer lär jag mig…. 
Sämre     
Varken bättre eller sämre    
Bättre     
Vet inte/kan inte ta ställning    
 
 
 
 
4. Om du nu tänker på hur det varit att arbeta tematiskt och ämnesövergripande vilket av följande påståenden 
tycker du passar in bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande    
Det var ointressant    
Arbetsformen hjälpte mig att  
förstå hur saker hänger ihop   
Min förståelse ökade när jag fick diskutera 
med mina klasskamrater    
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så mycket som  
jag hade hoppats    
Annat alternativ, skriv nedan   
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
5. Om du nu tänker på hur det har varit att arbeta traditionellt med något av de ämnena som användes i detta 
tema, vilket/vilka följande påståenden tycker du passar bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande     
Det var ointressant    
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Arbetsformen hjälper mig att förstå 
 hur saker hänger ihop    
Min förståelse ökade när jag fick 
diskutera med mina klasskamrater   
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så bra som  
jag hade hoppats     
Annat alternativ, skriv nedan   
………………………………………………………… 
 
Nu kommer några frågor om hur du tror att arbetsmiljö och läraren påverkar ditt eget lärande och din förståelse 
av det ni arbetar med. Med arbetsmiljö menar jag studiemiljön såsom bullernivå, möblering, ventilation och 
liknande.  
 
6. Hur tror du att din arbetsmiljö i allmänhet påverkar ditt eget lärande och din förståelse av det ni arbetar med? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
7. Hur tror du att din relation med läraren påverkar ditt eget lärande och din förståelse av det ni arbetar med, dvs. 
vad du tycker om läraren som person? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
8. Hur tror du att lärarens engagemang i ett enskilt arbetsområde påverkar ditt lärande och din förståelse av det ni 
arbetar med? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
 
9. Hur tror du att lärarens egen lärstil, dvs. hur läraren undervisar, påverkar din egen inlärning och förståelse? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
 
 
 
 
 
Har du ytterligare åsikter när det gäller tematiskt arbete och ämnesövergripande studier. Hur har du upplevt att 
arbeta på detta sätt? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 

52 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Tack för all hjälp! 
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      Enkät 3 
Du har nu arbetat i ett tema: ……………………………….. som har omfattat 
ämnena:………………………………………………………………………. 
 
Jag är intresserad av att veta hur du har upplevt att arbeta på detta sätt och hur det har påverkat din inlärning och 
förståelse. Min önskan är att du fyller i denna enkät så att jag kan utvärdera hur ni som grupp upplever detta. Jag 
kommer att be dig jämföra temaarbete/ämnesövergripande studier, så som vi nu har arbetat, med traditionella 
studier.  
 
Med traditionella studier menar jag:  
 

• Du arbetar med ett ämne i taget, t ex Samhällskunskap och ett arbetsområde t ex Riksdag och regering.  
• Läraren föreläser och klassen antecknar tillsammans. 
• Du jobbar med texter i t ex läroboken och gör instuderingsfrågor på texten. 
• Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 
 

Med temaarbete/ämnesövergripande studier menar jag:  
 

• Flera skolämnen är inblandade i samma arbetsområde 
• Skolarbetet har ett sammanhållande namn och innehåll, t ex Krig och konflikt 
• Arbetssättet är elevaktivt, dvs. du styr till stor del ditt eget arbete inom vissa givna ramar, t ex genom att 

beskriva en konflikt i något land i världen och ge förslag på lösningar till konflikten. 
• Fokus ligger snarare på arbetsprocessen än slutprodukten, dvs. både arbetsprocess och slutprodukt 

betygsätts. 
• Vissa delar av traditionell undervisning, enligt ovan, förekommer delvis, t ex läraren har genomgång av 

konfliktteorier och du gör anteckningar. 
• Temaarbetet avslutas med någon form av redovisning 
 

 
Du svarar anonymt, dvs. du ska inte skriva ditt namn på enkäten. 
 
 
 
1. Om du fick välja arbetssätt för lektionerna i t ex ämnena samhällskunskap och engelska under en tid under 
detta läsår, hur skulle du då vilja fördela tiden mellan tematiskt arbete, det jag kallar traditionellt arbetssätt 
och/eller annan arbetsform? 
 
Traditionell arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform hela tiden   
Tematiskt arbetsform ibland och traditionellt  
arbetssätt ibland       
Ingen av dessa    
Annan arbetsform………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nu kommer jag att be dig att ta ställning till olika frågor om hur du upplever att arbeta tematiskt och 
ämnesövergripande eller traditionellt. Gradera ditt svar enligt en skala mellan 1 – 5, där 1 betyder ”helt oviktigt”, 
2 betyder i ”låg grad viktigt”, 3 betyder ”varken viktigt eller oviktigt”, 4 betyder i ”ganska hög grad viktigt” och 
5 betyder ”mycket viktigt”.  
 
a) Hur viktigt anser du att ditt eget engagemang i ett skolarbete är för din egen inlärning och förståelse? 
 1  2  3  4  5 
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b) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att det är att läsa över ämnesgränserna, dvs. att flera 
skolämnen kombineras under ett avsnitt, t ex De gamla Grekerna. 
1  2  3  4  5  
 
 
c) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du att samtal och samarbete med dina klasskamrater om 
en uppgift/problem är? 
1  2  3  4  5  
 
 
d) Hur viktigt för din egen inlärning och förståelse anser du det är att avsnitt/problemområden vi läser om är 
autentiska, dvs. behandlar en verklig händelse? 
1  2  3  4  5  
 
 
 
3. Om du tänker på tematiskt arbete jämfört med det jag kallar traditionell undervisning eller annan arbetsform, 
hur skulle du säga att din förmåga att lära dig påverkas av arbetsformen?  
 
a) Med tematiska arbetsformer lär jag mig…. 
sämre     
varken bättre eller sämre    
bättre     
Vet inte /kan inte ta ställning   
 
b) Med traditionella arbetsformer lär jag mig…. 
Sämre     
Varken bättre eller sämre    
Bättre     
Vet inte/kan inte ta ställning    
 
 
 
 
4. Om du nu tänker på hur det varit att arbeta tematiskt och ämnesövergripande vilket av följande påståenden 
tycker du passar in bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande    
Det var ointressant    
Arbetsformen hjälpte mig att  
förstå hur saker hänger ihop   
Min förståelse ökade när jag fick diskutera 
med mina klasskamrater    
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så mycket som  
jag hade hoppats    
Annat alternativ, skriv nedan   
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
5. Om du nu tänker på hur det har varit att arbeta traditionellt med något av de ämnena som användes i detta 
tema, vilket/vilka följande påståenden tycker du passar bäst på din åsikt? Du kan välja ett eller två förslag. 
 
Det var en komplicerad arbetsform   
Det var engagerande     
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Det var ointressant    
Arbetsformen hjälper mig att förstå 
 hur saker hänger ihop    
Min förståelse ökade när jag fick 
diskutera med mina klasskamrater   
Jag växte med arbetet    
Jag lärde mig inte så bra som  
jag hade hoppats     
Annat alternativ, skriv nedan   
………………………………………………………… 
 
Nu kommer några frågor om hur du tror att arbetsmiljö och läraren påverkar ditt eget lärande och din förståelse 
av det ni arbetar med. Med arbetsmiljö menar jag studiemiljön såsom bullernivå, möblering, ventilation och 
liknande.  
 
6. Hur tror du att din arbetsmiljö i allmänhet påverkar ditt eget lärande och din förståelse av det ni arbetar med? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
7. Hur tror du att din relation med läraren påverkar ditt eget lärande och din förståelse av det ni arbetar med, dvs. 
vad du tycker om läraren som person? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
8. Hur tror du att lärarens engagemang i ett enskilt arbetsområde påverkar ditt lärande och din förståelse av det ni 
arbetar med? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
 
9. Hur tror du att lärarens egen lärstil, dvs. hur läraren undervisar, påverkar din egen inlärning och förståelse? 
 
Inte alls     
I ganska låg grad    
I ganska hög grad    
I mycket hög grad    
 
 
 
 
 
 
Har du ytterligare åsikter när det gäller tematiskt arbete och ämnesövergripande studier. Hur har du upplevt att 
arbeta på detta sätt? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Tack för all hjälp! 

 

  

 

 
 
 

 

 

 


