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Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar om tematiskt arbetssätt bilda kunskap om hur tema-

tiskt arbetssätt används i förskolan och vad deras avsikt är med det valda arbetssättet. 

Följande frågeställningar utgör grunden för studien: 

 I vilket syfte beskriver förskollärarna att tematiskt arbetssätt används i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar tematiskt med det valda ämnet? 

Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv för min studie då jag anser att perspektivet passar ihop med mitt 

valda ämne. För att få fatt på förskollärarnas tankar och uppfattningar om temaarbete valdes halvstrukture-

rade intervjuer. Samtliga förskollärare belyser både Grön Flagg som är ett miljöarbete och Snick och Snack 

som är en saga som deras aktuella tema och nämner att det är förskollärarna som bestämmer ämnet för te-

mat, dock är det barnen som bestämmer dess innehåll. I temat kommer delar in såsom musik, skapande, och 

skogsutflykten samt delaktighet. Samtliga pedagoger belyser delaktigheten som viktig. Alla förskollärare 

nämner att arbetet med tema skapar en helhetsbild och meningsfulla sammanhang både för vuxna och barn. 

I resultatet framgår det att samtliga förskollärare är överens om att temat innebär en helhet, där barns delak-

tighet och lärande är målet Samtliga förskollärare är också överens om att temat står för något lustfullt och 

roligt. Förskollärarna har en inställning om att det är barnen som styr och bestämmer innehållet trots att 

temat kommer från förskollärarna själva. I temat verkar barnen tillsammans och lär av varandra genom att 

de delar erfarenheter och idéer om temats innehåll sinsemellan.  
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1 Inledning  

Temaarbete i förskolan har alltid intresserat mig då jag finner arbetssättet både spännande och intressant.  

Jag anser att ett tema står för en helhet, ett lustfyllt lärande och för att det är barnen som är utforskarna i 

forumet för temaarbete. Jag har erfarenhet av temaarbete och temainriktat arbetssätt och har under årens 

lopp arbetat med olika slags teman. Jag har alltid tyckt det har varit roligt att arbeta tematiskt just för att 

alla kan arbeta med det utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Genom att arbeta med tema och då 

låta barnen leda vägen för temat, tror jag som pedagog att barnen får med sig mycket mer i jämförelse 

med om pedagogen enbart hade förmedlat sin kunskap till dem. För mig står tema också för nyfikenhet, 

upptäckarglädje och en gemenskap barn emellan, och jag anser att dessa delar är viktiga i arbetet med ett 

tema. Jag valde därför att i min studie skriva om tematiskt arbetssätt i förskolan. Studien som genomför-

des syftar till att genom förskollärares beskrivningar om tematiskt arbetssätt bilda kunskap om hur arbets-

sättet används i förskolan och vad avsikten är med det valda arbetssättet. I studien kommer jag att ge en 

historisk tillbakablick om tema i förskolan, titta närmare på vad ett tematiskt arbetssätt är och hur arbets-

sättet används i förskolan. Jag kommer också belysa det sociokulturella perspektivet då jag anser att tema 

knyter an till just det perspektivet.  

Tematisera betyder avgränsa och att ett specifikt ämne lyfts fram (Pramling & Sheridan, 2006). Vidare 

skriver författarna om hur pedagogerna kan arbeta tematiserat genom att utgå från olika innehållsaspekter, 

och låta temat genomsyra den dagliga verksamheten. Temat och dess innehåll ska utgå från barnens in-

tresse och erfarenhetsvärld.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från 

barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och re-

flektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Skol-

verket, 2010, s.6) 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar om tematiskt arbetssätt bilda kunskap om hur 

tematiskt arbetssätt används i förskolan och vad deras avsikt är med det valda arbetssättet. 

Följande frågeställningar utgör grunden för studien:  

 

 I vilket syfte beskriver förskollärarna att tematiskt arbetssätt används i förskolan?                                   

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar tematiskt med det valda ämnet?  
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3 Teoretisk ansats och bakgrund  

I bakgrunden kommer ämnet för studien granskas ur en kritisk synvinkel. I bakgrunden tas även olika per-

spektiv på temaarbete upp, hur temats historia ser ut inom förskolan och vad ett tematiskt arbetssätt inne-

bär. I bakgrunden kommer också det teoretiska perspektivet att beskrivas samt demokrati och delaktighet 

som en del av temaarbetet. Till sist tas skillnaden mellan projekt och tema upp som ytterligare en del.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij, som är en betydelsefull forskare inom det sociokulturella perspektivet, införde begreppen för-

medling och mediering (Dysthe, 2003). Vygotskij menade att med hjälp av olika redskap, till exempel 

språket kan vi förmedla och utveckla lärandet. Vygotskij menade också att det är miljön runt omkring oss 

som avgör hur vårt tänkande utvecklas, då utvecklingen alltid sker i social samverkan. Säljö (2000) skriver 

om det sociokulturella perspektivet tillsammans med lärande och belyser att samspel, språk och kommu-

nikation är tre komponenter som behövs för att ett lärande ska uppstå. Gustafsson (2003) nämner att 

inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation en bärande pelare och pedagogen bör lyssna på 

barnets frågor, svar och idéer för att tillsammans med barnet bilda en gemensam mening. Barnet är en 

medkonstruktör till den egna kunskapen med potentialer. Enligt teorin lär människor genom att delta, 

samspela och interagera med varandra, en social praktik är därför väsentlig för utveckling (Säljö, 2000). 

Barnet inom det sociokulturella perspektivet ses som både aktivt, motiverat, flexibelt, nyfiket och auto-

nomt (Gustafsson, 2003). Något som det sociokulturella perspektivet har anammat är vikten av fungerade 

relationer och ett bra samarbete emellan människor för på så vis skapas givande interaktioner (Säljö, 2000). 

Dysthe (2003) skriver att ”kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor sam-

verkar inom en kulturell gemenskap” (s.34).  

3.2 Barnsyn ur tre perspektiv  

Synen på barnet enligt Johansson (2003) innefattar samspelet mellan barnet och den vuxne. Det handlar 

om hur den vuxne uppfattar, förhåller sig till och bemöter barnet som en individ. Författaren skriver om 

tre exempel på synsätt som en vuxen kan ha på barnet. Det första synsättet som kallas barn är medmänni-

skor handlar om barnet som medmänniska och om hur den vuxne betraktar och upplever barnet. I detta 

synsätt ses barnet som en meningsskapande individ med olika behov, önskningar, intentioner och intres-

sen som respekteras av den vuxne. Johansson (2003) nämner att den vuxne i sammanhanget har som am-

bition att möta barnet och även sträva efter att barnet får uppleva kontroll över sin tillvaro. Barnets vilja 

att fatta beslut beaktas och kompromisser är inte ovanligt. Det gäller för den vuxna att vara lyhörd inför 

barnet och verkligen lyssna, här är samtalet viktigt så en överenskommelse sker. Intentionen är att få bar-

net delaktig i beslut om sig själv och det är pedagogens uppgift att stötta barnet utifrån hens behov och 

uppmuntra självständigheten. Johansson (2003) skriver vidare att under det andra synsättet som kallas 

vuxna vet bäst är det helt enkelt den vuxne som vet bäst och genom det avgörs då vad som är bäst för 

barnet. Författaren förklarar att pedagogen har ett ovanifrånperspektiv där den vuxnes åsikter väger tyngre 
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och är överordnade barnet. Det innebär att den vuxnes tankar om barnet är mest gynnsamma och att 

dessa går före barnets förståelse och upplevelser kring olika situationer. När barnets och den vuxnes 

önskningar kolliderar försöker pedagogen genomföra sina avsikter samtidigt som pedagogen försöker ge 

barnet en känsla av kontroll. Under detta synsätt verkar helt enkelt pedagogen mot barnet och hens vilja 

på ett sätt som inte är märkbart för barnet. Exempel på en sådan situation som författaren skriver om kan 

vara att barnet i fråga har en bestämd åsikt om vad hen ska ha på sig. Pedagogen accepterar barnets önsk-

ning och vilja vid tillfället för att senare helt obemärkt ta av eller byta plagget då barnet tycks ha glömt sin 

önskan. Johansson (2003) fortsätter att skriva vidare om det tredje synsättet som heter barn är irrationella 

som innebär att barnet har irrationella avsikter och kan inte riktigt räknas med enligt den vuxne. Barnet 

inom detta synsätt saknar intentioner och hens handlande är planlöst. Pedagogen drar förhastade slutsatser 

och tolkar barnets strävande som negativt. Konsekvensen blir att pedagogen förhindrar och begränsar 

barnets agerande.  

3.3 Barnperspektiv och barns perspektiv  

Ett barnperspektiv innebär att den vuxne tar hänsyn till barnets villkor och ser till deras bästa för att stu-

dera en kultur skapad för barn (Halldén, 2003). För att möjliggöra det kan pedagogen fånga deras röster 

och sedan tolka dem. Detta blir då ett uttryck för ett bestämt sammanhang. Informationen som fångas 

upp från barnen är inte det nödvändiga då barnperspektivet har fokus på hur konsekvenserna blir för till 

exempel ett beslut. När det gäller barns perspektiv skriver Johansson (2003) att perspektivet avser det som 

visar sig för barnet, det handlar om exempelvis barnets erfarenheter och uttryck för mening. För att kunna 

närma sig ett barns perspektiv menar författaren på att vuxnas antaganden om hur vi kan förstå andra lig-

ger till grund för det. Att förstå perspektivet full ut är näst intill omöjligt då det är både begränsat och 

komplext. Det handlar också om att vi människor aldrig fullt ut kan förstå en annan människa då vi inte 

kan kliva ur vår egen kropp och in i en annans. För att en forskare eller pedagog ska ha möjligheten att 

upptäcka barnets livsvärld krävs det ett sätt att se tillåtande på framträdandet och granskandet av fenome-

nen (Johannson, 2003). Perspektivet vill enligt Halldén (2003) anlägga eller fånga en kultur som tillhör 

barnet samt att barnet själv har möjlighet att lämna sitt eller sina bidrag.  
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4  Temats historia inom förskolan 

Temats väg utgår från Henriette Schrader-Breymann (Lindqvist, 1989). Schrader-Breymann hade pedago-

giska idéer om att låta barnen i förskolan samlas koncentrerat kring ett specifikt och intressant ämne och 

göra det under en längre tid (Lindqvist, 1989). Syftet var att barnen skulle lära sig och få förståelse för 

sammanhang. Schrader-Breymanns pedagogiska idé kallades för Monatsgegenstand eller arbetsmedelpunkt 

och nådde Sverige 1899 via den första förskollärarutbildningen. En arbetsmedelpunkt kunde utgå ifrån en 

upplevelse eller ett studiebesök. Ett tema handlade i regel om naturen eller om människans liv och utifrån 

ämnet vävdes sånger, fingerlekar, sagor och modellering in, vilket barnen kunde knyta an till (Karlholm & 

Sevon 1990). 

Arbetsmedelpunkten fick råda i Sverige fram till 1930-talet då kritik började riktas mot den och dess 

förstelnade metodik. På grund av kritiken byttes arbetsmedelpunkten ut mot Elsa Köhlers (1879-1940) 

aktivitetspedagogiska tankar. Elsa Köhler var en österrikisk psykolog inom barnpsykiatrin och även en 

pedagog. Elsa Köhler hade en hel del kontakt med Sverige på den tiden då hon var bjuden som föreläsare 

vid olika tillfällen. Hennes tankar kunde spåras via den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey 

(1859-1952) och till den progressiva traditionen. Dewey förespråkade aktivitetspedagogiken där barnen 

under organiserad handledning lärde sig genom att man tog tillvara på deras intressen och handlingar 

(Pramling-Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Alva Myrdal var en annan kvinna vars tankar också kunde spåras via Dewey och den progressiva tradit-

ionen. Myrdal var en av kritikerna bakom den formella styrningen och namnet arbetsmedelpunkt. Hon 

menade att pedagogiken borde främja barnets självverksamhet och stimulera barnets produktionsprocess, 

istället för att lägga vikt vid en stereotyp kunskapsförmedling. Därför byttes namnet arbetsmedelpunkt ut 

mot intressecentrum för att påvisa att det gällde barnet och hens intresse (Lindqvist, 1989). 

Under 1970- talet infördes dialogpedagogiken som den nya pedagogiken inom förskolan (Lindqvist, 1989). 

Dialogpedagogiken utgick ifrån en kognitiv och en individualpsykologisk teori, men också från en social-

pedagogisk teori (Orlenius, 2001). Dialogpedagogiken syftade till inlärning genom samtal mellan barnet 

och den vuxne och verkade både som ett förhållningssätt och ett arbetssätt. Under 1980-talet byttes dock 

dialogpedagogiken ut mot temaarbete som pedagogisk metod. Lindqvist (1989) nämner att bytet med-

följde struktur i verksamheten och ett krav på helhet.  

4.1 Tematiskt arbetssätt  

Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) belyser tema och tematiskt arbetssätt ur ett perspektiv då förfat-

tarna menar att utgångspunkten i ett tema ska utgå från barnets perspektiv. Fokus ska ligga på barnets erfa-

renheter om ämnet och relationen mellan barnet och det som ska läras är viktigast. Författarna belyser 

också att pedagogerna både måste ha kunskap om hur barnet uppfattar innehållet men också kunskap om 

själva temat för att kunna vägleda barnen i deras lärande. Mårdsjö-Olsson och Pramling-Samuelsson 
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(2007) skriver också om tematiskt arbetssätt och hur barnen lär av det. Författarna menar att barnen lär 

genom att bli medvetna sitt eget lärande, detta sker genom att låta barnen var delaktiga på flera sätt i ett 

temaarbete. Mårdsjö-Olsson och Pramling-Samuelsson (2007) skriver att ett naturligt inslag i temaarbetet 

är att låta barnen själva söka efter fakta rörande ämnet för temat, på så vis ökas deras medvetenhet. Mård-

sjö-Olsson och Pramling-Samuelsson (2007) skriver vidare att det är viktigt att ge barnen tid till att tänka, 

fundera och reflektera kring sitt egna lärande. I ett planerat tema blir det gynnsamt och lättare än att skapa 

lärandesituationer utifrån spontana händelser. Karlholm och Sevón (1990) skriver om temaarbete och me-

nar att arbetssättet erbjuder en möjlighet till att integrera olika slags kunskaper och en helhetssyn kring ett 

arbetsområde. Ett tema kan bearbetas på olika sätt. Genom att använda sig av sagor, lekar, drama, musik, 

bild, experiment bildar temat en mångsidighet  

4.1.1 Temaarbete enligt Reggio Emilia 

I svensk förskola har debatten om Reggio Emilia varit viktig för temaarbete (Lindqvist, 1989). Författaren 

menar att erfarenheterna från Reggio Emilia och deras synsätt borde analyseras och tas tillvara på för att 

sedan verka som utgångspunkter i ett temaarbete. Reggio Emilias synsätt på tema och tematiskt arbetssätt 

är att barnen ska få uppleva temat med alla sina sinnen, genom att få uppleva både förändringarna och 

förvandlingarna (Lindqvist, 1989). Barsotti (1997) belyser att inom Reggio Emilia ställs frågor till barnen 

som. ”Genom en polariserande teknik får en verklig problematisering och frågor som är genuina, och som 

ger en mer sammansatt bild av förhållandena” (Barsotti 1997 s. 29).  

Syftet med ett tema är enligt Reggio Emilia att göra barnen kreativa och att skapande inte ska stå i mot-

sättning till kunskap, utan snarare tvärtom. Det handlar också om att föra vidare väsentliga egenskaper hos 

omvärlden och hos barnet som gör det lättare för barnet att förstå. Fokus ska ligga på ett bildskapande, 

där delar som nyfikenhet, vetenskaplighet, sinnlighet och glädje kommer in (Lindqvist 1989), men enligt 

Barsotti (1997) ska barnet ges möjlighet att även utveckla flera uttryckssätt. Ett tema kan sträcka sig över 

flera år (Lindqvist 1989).  

 Lindqvist (1989) skriver om en jämförelse mellan Reggio Emilias synsätt på tema och den svenska skolans 

synsätt på detsamma. Synen på tema enligt svensk skola är mer statisk då temat förhåller sig till tingen, 

dess egenskaper och tingens förhållande till människan. Wallin (2003) nämner att inom Reggio Emilias 

pedagogik betyder tingen så mycket mer än själva förhållandet till människan och dess egenskaper. Ett 

exempel på ett ting kan vara lövet. Författaren menar att det inte räcker med att samla på löv, klistra upp 

dessa på ett ritat träd som pedagogen gjort och sen är lövprojektet klart. Skapas det sammanhang ur detta? 

Wallin (2003) skriver om barnen och deras intresse för livets stora frågor och menar att projektet ska gå 

djupare ner och på så vis ge barnen svar på deras frågor. Frågorna som barnen har kan handla om hur 

löven får sin färg, varför det lossnar löv från trädet eller hur vet knoppen när den ska brista? ”Kunskap 

skapas i ett ständigt samspel mellan barnen sinsemellan, mellan vuxna och barn och mellan oss alla och vår omvärld. 

I sig är den föränderlig och möjlig att ständigt fördjupa och nyansera” (Wallin, 2003, s. 58). 
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Wallin (2003) nämner också vikten av att utmana barnen i deras tankar, att som pedagog ställa barnens 

fantasier och deras teorier mot varandra. Författaren menar att det viktigt att barnet har en dialog med 

bland annat den person som tycker annorlunda en än själv för att ny kunskap ska bildas. Det handlar inte 

om att ”bråka” eller ”gräla” utan ses som en övning i att diskutera och kunna argumentera för sin sak. Det 

handlar också om att lära sig lyssna, reflektera och att ges möjligt till att ändra sig (Wallin, 2003). Något 

annat som är av vikt är att pedagogen ger problemställningar till barnen ”Om det inte finns en gnista som 

tänder elden i barnets själ, så förblir den utan förståelse” (Barsotti, 1997, s. 31). Detta belyser också Skol-

verket (2010) som skriver att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Skolverket, 2010, 

s. 10). 

4.1.2 Kunskapsinriktad och probleminriktad temaform 

Lindqvist (1989) beskriver olika slags former för tema och nämner den kunskapsinriktade och den pro-

bleminriktade som två former utav temaarbete. Båda formerna har underkategorier. Den kunskapsinrik-

tade formen har underkategorier som berör barns begreppsliga och logiska tänkande som förespråkas av 

Doverborg och Pramling (enligt Lindqvist 1989) men som också berör en traditionell form utav temaar-

bete som förespråkas av Rockström (enligt Lindqvist 1989), dock har båda formerna ett gemensamt syfte 

med att barnen ska förstå sin omvärld och behandlar lika delar som natur, samhälle och kultur. Den pro-

bleminriktade temaformen utgår vanligtvis från ett beteende som visas i barngruppen (Lindqvist, 1989). 

Ur det pedagogiska programmet från 1987 beskrivs den probleminriktade temaformen som ett tillägg till 

den kunskapsinriktade, men även denna probleminriktade temaform har en underkategori som Lindqvist 

(1989) kallar för den västtyska. Namnet kommer ifrån två västtyska stater som utvecklade den problemin-

riktade temaformen. Temats fokus låg på barns sociala situation och berörde olika slags känslor som illu-

strerades genom musik, målning, dramalekar och högläsning för att nämna några. Till exempel kunde ett 

tema handla om barn på sjukhus efter att många barn upplevde oro och ängslan inför ett läkarbesök, men 

också genom föräldrarnas antydningar. Temaförslaget togs i barngrupp och spelades även inför att föräld-

rarna skulle få höra hur deras barn verkligen upplevde sjukhusbesöken. Föräldrarna fick avgöra hur viktigt 

temat var jämfört med andra. Detta blev grunden för tema sjukhus som växte fram ur barns tankar och 

genom föräldrars antydningar.  

4.1.3 Projekt och tema 

Ett projekt börjar utifrån ett intresse pedagogerna sett hos barnen och som utgår från det barnen redan 

vet och har erfarenhet av (Berggren & Söderlund, 2014). I ett projekt får barnen själva söka kunskap istäl-

let för att läraren förmedlar kunskapen till barnen (Arfwedson & Arfwedson, 1992). I ett projekt arbetar 

barnen i både storgrupp och i mindre smågrupper detta för att skapa ett engagemang i mellan dem. Ge-

nom att låta barnen var delaktiga och ha inflytande i ett projekt skapas möjligheter för dem att se vad de 

själva har bidragit med i den stora gruppen och på så vis ökas deras motivation att arbeta framåt (Berggren 

& Söderlund, 2014). Doverborg och Pramling (1995) belyser också inflytande som en viktig del i temaar-
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betet, då det är barnen som är delaktiga under hela processen och på så vis har inflytande i arbetet. Vilken 

uppgift har då pedagogen i ett projekt? Berggren och Söderlund (2014) skriver att pedagogens uppgift i ett 

projekt är att hitta utmaningar till barnen, driva arbetet framåt, och hela tiden ta tillvara på barnens nya 

tankar och idéer som eventuellt dyker upp längs vägen. I ett tema däremot kan processen avbrytas när 

som helst då barnen inte finner ämnet intressant längre, ämnet kan dock tas upp igen om intresset kom-

mer tillbaka.  På grund av detta finns det ingen tydlig början eller något tydligt slut i ett tema vilket det gör 

i ett projekt (Berggren & Söderlund, 2014). 

Lenz-Taguchi och Åberg (2005) skriver också om projekt som i detta fall handlade om kråkor då barnen 

hade visat intresse för det. Författarna nämner dock att barnen har en mängd olika intressen som pedago-

gerna får välja bort och fokus läggs på en fördjupning av ämnet kråkan och på de värden de ville skulle 

genomsyra verksamheten. Lenz-Taguchi och Åberg (2005) belyser vikten av att som pedagog inte ta över 

projektet, utan låta barnen styra och hålla deras frågor i fokus. Syftet med projektet var inte att låta barnen 

lära sig förstå några sanningar om kråkor, utan skapa meningsfulla sammanhang kring intresset för kråkan 

och meningsfulla sammanhang där barnen kunde utmanas.  

4.1.4 Demokrati, inflytande och delaktighet 

I Sverige har pedagogiken riktlinjer att följa. I riktlinjerna står det att verksamheten ska stödja barns ut-

veckling till att bli demokratiska samhällsindivider (Doverborg & Pramling, 1995). I ett demokratiskt sam-

hälle ska barnen få möjlighet att utveckla de färdigheter och förmågor som behövs för att leva i ett sådant 

samhälle.  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Bar-

nens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för 

sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för ut-

formningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Skolverket, 

2010, s. 12). 

I det pedagogiska programmet för förskolan står det skrivet att barn i förskolan ska ha möjlighet att 

tillägna sig de demokratiska principer vårt samhälle vilar på i den verksamhet de befinner sig i. Barnen i 

förskolan ska också ha möjlighet till att tillämpa dessa principer genom ett demokratiskt handlingssätt. 

Personalen i barngruppen ska arbeta för ett demokratiskt klimat och positiva grupprocesser och ingripa 

när negativa sådana uppstår (Doverborg & Pramling, 1995).  

4.1.5 Demokratiuppdrag i förskolans styrdokument 

Ett av uppdragen som förskolan har enligt läroplanen är att arbeta med demokratiuppdraget, detta upp-

drag innebär att förskolan ska offerera möjligheter för barnen att bilda sig en uppfattning om vad demo-

krati är (Ribaeus, 2014). Syftet med uppdraget är att alla barn ska få ett gediget inflytande över verksamhet 

både när det gäller förskolans arbetssätt och dess innehåll. När verksamheten planeras bör förskollärarna 
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ha barns inflytande i åtanke och planera utefter barnens olika behov och intressen, på så vis kan barnen få 

inflytande över sin vardag. För att barnen ska kunna ge uttryck för sina idéer och tankar behöver barnet 

först utveckla förmågan att resonera för dessa, barnet behöver hjälp av en vuxen för att kunna förstå hur 

de demokratiska principerna fungerar, detta sker genom samarbete och att olika beslut fattas tillsammans 

med andra (Ribaeus, 2014). 

4.1.6 Nackdelar och svårigheter med tematiskt arbetssätt  

Knutsdotter-Olofsson (1993) skriver om en svårighet att arbeta tematiskt, då författaren nämner att det är 

lätt att ämnet för temat hamnar i fokus i stället för fokus på barnen. Författaren skriver vidare att barnens 

intresse för innehållet i temat kan hamna i bakgrunden då pedagogernas förhållningssätt och upplägg av 

det tematiska arbetet hamnar i fokus istället. Arfwedson och Arfwedson (1992) skriver också om en svå-

righet med att arbeta tematiskt då författarna menar att gruppens storlek och storleken på lokalerna kan 

vara faktorer som påverkar det tematiska arbetet negativt.  
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5 Metod 

Under detta kapitel tar jag upp vilken metod jag använt mig av i min studie och hur jag gjort mitt urval av 

mina intervjupersoner. Därefter redogör jag för studiens genomförande, de etiska principerna, studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet, samt min analys av resultatet.  

5.1 Intervju 

Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar om tematiskt arbetssätt bilda kunskap om hur 

tematiskt arbetssätt används i förskolan och vad deras avsikt är med det valda arbetssättet.  För att ta reda 

på och fånga upp det som sägs kring arbetssättet har halvstrukturerade intervjuer valts som underlag. 

Halvstrukturerad eller semistrukturerad som det också kallas är en intervjuform som ingår under kvalita-

tiva intervjuer. För att får svar på forskningsfrågorna gjordes en intervjuguide. En intervjuguide gör det 

lättare för respondenten att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). Bryman (2011) förklarar att i 

en intervjuguide bör inte frågorna formuleras specifikt då alternativa idéer och synsätt kan hindras Syftet 

med den halvstrukturerade intervjuformen är enligt Patel & Davidsson (2011) att upptäcka och urskilja 

egenskaper i respondentens uppfattningar och livsvärld, på grund av detta kan den som intervjuar aldrig 

förbereda olika svarsalternativ eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. Patel & Davidsson 

(2011) nämner att i en kvalitativ intervju är både respondenten och intervjupersonen medskapare i samta-

let. Enligt Bryman (2011) innebär intervjuformen också att personen som intervjuar ger respondenten 

möjligheten att själv utforma sina svar med hjälp av stor frihet. Det innebär också att intervjuaren har 

möjlighet att ställa andra frågor än de som ingår i intervjuguiden. Brinkman & Kvale (2009) förklarar att 

den halvstrukturerade intervjuformen öppnar upp för samspel mellan intervjuaren och respondenten som 

resulterar i att kunskap produceras. Under intervjuerna gjordes ljudupptagning samt anteckningar. Ljud-

upptagning som hjälpmedel väljs då större koncentration och närvaro kan läggas på intervjun snarare än 

på att anteckna. Anteckningar gjordes som ett komplement till ljudupptagningen.  

5.2 Urval 

Grunden för studien består av halvstrukturerade intervjuer av sex stycken förskollärare som arbetar på en 

och samma förskola. Förskolan består av sex stycken avdelningar varav tre stycken är småbarnsavdelning-

ar och tre stycken är syskonavdelningar. Avdelningarna arbetar parallellt med varandra och hjälps åt under 

planeringen och vid annan aktivitet om behovet finns. Förskolan valdes ut genom att den låg inom ett 

rimligt avstånd från min arbetsplats. Detta kallas för ett bekvämlighetsurval då urvalet grundas på en lät-

tillgänglighet för forskaren (Bryman, 2011). Tillfrågade förskollärare har olika erfarenheter av att arbeta 

inom förskolan. Två stycken av förskollärarna är nyexaminerade och är i åldern 26 respektive 28 år. En av 

dem arbetar på småbarnsavdelningen medan den andra arbetar på syskonavdelningen. En av förskollärar-

na har arbetat sedan 1992 och är 51 år gammal. Hen har under sin tid alternerat mellan syskonavdelning 

och småbarnsavdelning. I nuläget arbetar hen på småbarnsavdelningen. Den tredje förskolläraren som 
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arbetar på småbarn är 35 år gammal och har arbetat sedan 2001. Resterande två förskollärare arbetar på 

syskonavdelningen och är i åldrarna 43 respektive 62 år gamla.   

5.3 Genomförande  

Vid den personliga kontakten med förskollärarna informerade jag enskilt till var och en om ämnet för stu-

dien och studiens syfte. Information om anonymitet och de etiska aspekterna togs också upp. Intervjuerna 

genomfördes i tre av fallen på ett kontor på avdelningen där intervjuerna kunde ske i lugn och ro. I ett av 

fallen skedde intervjun i ateljén på avdelningen då det var personalbrist den dagen och respondenten var 

tvungen att finns tillgänglig på avdelningen. Denna intervju kändes mer stressad då det inte riktigt var 

lugnt under tiden. De två sista intervjuerna ägde rum i personalrummet på förskolan. Under tillfället fanns 

inga andra pedagoger där utan bara intervjuaren och respondenten. Samtliga intervjuer genomfördes en-

skilt med var och en, och några av respondenterna tog längre tid på sig för att svara och var mer utförliga 

när de skulle svara. Detta gjorde att tiden för intervjuerna varierade från 20 till 40 min. Intervjufrågorna 

som ställdes berörde ämnet tema och tematiskt arbetssätt. Vid intervjuerna användes en diktafon efter att 

samtliga respondenter gett sitt godkännande för det. Även anteckningar gjordes som ett komplement till 

ljudinspelningarna. Bryman (2011) skriver att fördelen med att använda sig av en diktafon är att all viktig 

information kommer med.  

5.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om informationskravet som är en del av individskyddskravet som också 

belyser samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Samtliga krav togs upp och belystes individuellt. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om informationskravet som innebär att forskaren måste informera om 

undersökningens syfte och om den roll de intervjuade kommer ha i studien. Detta tog jag individuellt och 

muntligt då jag informerade var och en om studiens syfte och frågeställningar. Forskaren måste också 

nämna till respondenterna om de inslag och detaljer som skulle kunna påverka deras vilja att delta och po-

ängtera samtidigt att deltagandet är frivilligt. Detta gjorde jag och belyste samtidigt att det var okej att säga 

nej och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Jag informerade också om vilka delar 

uppsatsen bestod av och hur jag hade tänkt kring studien samt vilken roll de hade för studien.  

Vetenskapsrådet (2002) tar också upp samtyckeskravet och belyser att respondenternas samtycke är av 

stor vikt, detta tillgodosågs då samtliga hade gett sitt samtycke till att vara med i studien.  Ytterligare krav 

som står med i Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet som berör deltagarnas identitet och att 

den är skyddad för andra, även det som respondenterna säger behandlas konfidentiellt. Jag informerade 

samtliga om att det de säger är konfidentiellt och att de är avidentifierade genom att jag fingerat deras 

namn. Jag valde att använda mig av A, B, C, D, E och F som beteckningar för förskollärarna. Vidare 

nämndes också att materialet till studien förvaras oåtkomlig för andra. Till slut tas nyttjandekravet upp 

som innefattar och berör all information för studien och att den endast får användas i forskningssyfte. 



 

12 

 

Även detta tog jag upp med samtliga då jag nämnde att det är endast jag som forskare som har tillgång till 

studiens material (Vetenskapsrådet, 2002).   

5.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten i en undersökning ska bedömas enligt Bryman (2011). Bedömningen görs utifrån resulta-

tets trovärdighet för kvalitén i undersökningen. Inom forskning finns det vissa regler som måste följas, 

bland annat måste de intervjuade informera respondenterna om studiens resultat (Bryman, 2011). 

5.6 Analys 

Vid ett intervjutillfälle kan forskaren innan bestämma sig för vilken sorts intervju som ska genomföras och 

på så vis göra frågor efter att intervjuvalet gjorts. Frågorna i sin tur utgör grunden för studiens resultat. I 

mitt fall utgörs studien av halvstrukturerade intervjuer då jag fann den metod lämpligast från början. Jag 

valde att göra intervjufrågor utefter mina forskningsfrågor. 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade jag intervjuerna och upptäckte då att materialet inte 

var tillräckligt för att skriva fram ett resultat. Jag bestämde mig därför för att göra om intervjuerna och 

ställde vid nästa tillfälle följdfrågor som gav ett mer berikat innehåll. Vid nästa transkribering sökte jag 

efter likheter och olikheter i respondenternas svar, och delade även in den insamlade datan i olika katego-

rier. Dessa i sin tur fick utgöra rubrikerna i resultatet. När forskaren väljer att dela in den insamlade datan i 

olika kategorier och gör en analys utifrån det kallas det enligt Bryman (2011) för en tematisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

6 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar om 

tematiskt arbetssätt bilda kunskap om hur tematiskt arbetssätt används i förskolan och vad deras avsikt är 

med det valda arbetssättet. 

6.1 En sammanfattning av temat och vad det innebär 

Samtliga förskollärare belyser både Grön flagg som är ett miljötema och Snick och Snack som är en saga 

som deras aktuella tema och nämner att det är pedagogerna som bestämmer ämnet för temat, dock är det 

barnen som bestämmer dess innehåll. Förskollärare E nämner att vid temauppstarten arrangerade pedago-

gerna en Snick och Snack teater med inriktning på miljön, detta gjordes som en introduktion till temat och 

för att väcka nyfikenheten hos barnen.  

Förskollärare D förklarar att Grön flagg bland annat kan handla om vårt kretslopp, hälsa & livsstil och om 

klimat och energi. Samtliga förskollärare förklarar att alla inriktningar i Grön flagg arbetas med under olika 

tidpunkter. För att göra Grön flagg lustfyllt och attraktiv har förskollärare valt att använda sig utav något 

som heter Snick och Snack. Förskollärare B förklarar att Snick och Snack är två figurer som bor i en skog 

vid namn ”Kungaskogen”. Tillsammans ska dessa två figurer bygga en så kallad ”kompiskoja”, båda inser 

snabbt att de inte kan klara det själva utan behöver hjälp av fler kompisar. Hen fortsätter med:  

”Utifrån detta har vi tillsammans med barnen lagt grunden för ett temaarbete som rör både miljön, vår 

natur, återvinning och hur man är en bra kompis, för att nämna något. Jag tror att när vi sammanför Grön 

flagg och Snick och Snack till ett tema, så skapar vi en tydligare bild för barnen och göra det mer lustfyllt 

och kul helt enkelt” (Förskollärare B). 

6.2 Lärande under olika former 

Under denna rubrik presenteras förskollärarnas beskrivningar av temats innehåll och dess syfte.  

6.2.1 Värdegrunden som en pelare i temaarbetet 

Samtliga förskollärare som intervjuades nämnde värdegrunden som en viktig anledning till att arbeta tema-

tiskt. Värdegrunden bör enligt förskollärarna finnas med i vilket tema man än väljer. Förskollärare A: 

”Värdegrunden utgör en väldigt viktig del och står för ett innehåll som vi pedagoger ska föra över till bar-

nen. Värdegrunden tar ju upp till exempel på hur vi människor ska vara mot varandra, allas lika värde och 

respekten till varandra, detta är delar som vi vill få med i vårt tema” 

Förskollärare B nämner att Grön flagg är ett miljötema med olika inriktningar som genomsyrar temat, 

men att det är Snick och Snack som är det övergripande temat. Snick och Snack tillsammans med Grön 

flagg vävs ihop för att göra lärandet mer attraktivt för barnen. Snick & Snack är ett värdegrundsarbete från 

början fortsätter Förskollärare B som tar upp Snick & Snack som ett lysande exempel för konkretisering 

av bland annat värdegrunden, då hen menar att sagan verkligen gör det mer förståeligt för barnen vad vär-
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degrunden betyder och står för. Förskollärare B fortsätter med att hen verkligen har sett ett resultat bland 

barnen, framför allt när det gäller hur man är mot varandra men även hur man är mot sin närmiljö och 

natur. På så vis tycker hen att Snick & Snack är ett passande material då innehållet tar upp alla delar från 

Grön flagg men också delar som förskolan idag bör och ska arbetar med. Förskollärare B nämner att de 

vill att barnen ska ha roligt medan de lär sig, och det anser hen att de gör i ett tema. Detta nämner också 

Förskollärare C som menar att barnen lättare tar till sig lärandet och får mer kunskap om till exempel vär-

degrunden i ett tema då det sker under lustfyllda former. Hen fortsätter med att under årens lopp som 

verksam pedagog har hen sett en utveckling när det gäller tema. Hen förklarar att idag är tema och tema-

arbete så mycket mer än tidigare då fokus till exempel kunde vara på ”trädet” och endast det.  Det kunde 

handla om att följa trädet genom årstidsväxlingar, vad trädet behövde för att överleva. Idag skulle kanske 

tema ”trädet” haft fler infallsvinklar och gått mer på djupet.         

6.2.2 Barns inflytande och delaktighet 

Förskollärare C och D poängterar vikten av att låta barnen vara delaktiga i temats hela process, från plane-

ring till att sedan delta i det som planerats. Förskollärare D fortsätter och förklarar att där hen arbetar låter 

de barnen vara med på planeringen under den stunden då nästkommande veckas temaaktiviteter ska plan-

eras. Barnen är i regel två i bland tre stycken som är närvarande under en stund, då får barnen diskutera 

med varandra och komma med förslag på vad dem vill göra. Förskollärare D nämner ”Detta gör vi för att 

öka barnens inflytande och delaktighet” Förskollärare E nämner vilket också förskollärare B gör att bar-

nens inflytande och delaktighet är något viktigt och något som bör vara en självklarhet. Förskollärare E 

menar att förskolan är barnens ”vardag” och precis som vi pedagoger planerar vårt arbete bör även bar-

nen får vara med och planera hur deras dag ska se ut. Hen fortsätter med att genom temaarbete får barnen 

större möjlighet att påverka sin vardag på förskolan än om man inte haft ett tema. Hen menar att under 

temats gång finns det större möjligheter för barnen välja väg för hur gruppen ska arbeta. Förskollärare B 

nämner att det är viktigt för barnen att få uttrycka sina åsikter och kunna påverka temat och verksamhet-

en, samtidigt är det också viktigt att kunna lyssna på kompisarna och på vad de har att säga. Förskollärare 

F belyser också vikten av att låta barnen få vara delaktiga i beslutsfattande då hen menar på att det är nå-

got som ska finnas med och ingå i förskolans verksamhet, då det bland annat står om de i läroplanen för 

förskolan. Förskollärare C nämner att det är viktigt för barnen att veta och lära sig om demokrati, hen 

menar att i ett tema är det barnen som håller i stafettpinnen och leder vägen för temats riktning. Barnen 

måste få känna på hur det är att kunna påverka sin vardag och samtidigt kunna lyssna in vad kompisar har 

att säga fortsätter förskollärare C. Förskollärare E fortsätter med att poängtera att tema idag är av en an-

nan karaktär än tidigare, förr minns hen att barnen inte var med och styrde så mycket, utan det mesta kom 

från pedagogerna som styrde det hela. Hen gläds åt utveckling inom arbetssättet och tycker att det är mer 

spännande att arbeta med det idag än tidigare. Förskollärare D poängterar det lustfyllda i att arbeta med 

tema då det är barnen som är huvudaktörerna och vi är med som stöttepelare. Hen fortsätter:  
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”Att låta barnen vara delaktiga gynnar dem som individer då de får stå upp för sig själva genom att ut-

trycka sina tankar och idéer som i detta fall är om temat. Att lära sig att det ”jag har att säga är av vikt och 

har betydelse” får barnen att växa som människor, samtidigt lär sig barnen att lyssna in det kompisarna har 

att säga vilket också är av vikt och betydelse” Förskollärare D. 

6.2.3 Röd tråd, reflektion och en helhetsbild 

Samtliga förskollärare nämner att allt som görs på förskolan genomsyras av temat. Till exempel gymnasti-

ken, skogsutflykten, samlingen och alla måltiderna.  Pedagogerna arbetar efter ett ”miljötema” med en 

saga invävd och ett helhetstänk. Förskollärare D belyser det väsentliga som både finns i miljötemat och i 

sagan Snick & Snick.  Hen menar att det är väldigt lätt att hålla en röd tråd genom temat då alla delarna går 

in i varandra. Förskollärare A fortsätter att nämna att det blir tydligare för barnen när det finns en röd tråd 

i det de gör tillsammans, det blir också lättare för oss pedagoger men också för barnen att reflektera när de 

finns en helhetsbild av temat. Hen fortsätter  

”När vi försöker sätta temats delar i ett större sammanhang känns det som att det blir lättare för barnen 

att förstå vad det faktiskt är som vi lär oss” (Förskollärare A).  

Förskollärare F nämner att det ska finnas en röd tråd som är tydlig för barnen och det kan ett tema hjälpa 

till med. Förskollärare F fortsätter att belysa vikten av den röda tråden och en helhet för ökad medveten-

het både hos barnen och även för oss pedagoger. Något som förstärker den röda tråden är att barnen till-

sammans med en pedagog ges möjlighet till att reflektera över vad som har gjorts i temat. Förskollärare B 

nämner att i en liten grupp får barnen tillsammans med en pedagog reflektera över temat, barnen komma 

med åsikter och tankar kring det som har gjorts och hur arbetet kan gå vidare. Förskollärare B fortsätter 

”Det mesta som görs i verksamheten har med temat att göra, både omedvetet och medvetet”. Hen förkla-

rar att tack vare den röda tråden, tiden för reflektion och att de arbetar med temat varje dag i någon form 

har barnen ökat sin medvetenhet, och ett resultat syns bland barnen i deras lek och framför allt när de pra-

tar med varandra, då både händelser ur Snick och Snack och miljötemat tas upp. Samtidigt kommer enhet-

ens mål med i temat och även målen ur läroplanen för förskolan vävs in för ett ökat kvalitetsarbete. 

6.2.4 Individ och gruppnivå 

Förskollärare F nämner individ och gruppnivå som ett annat syfte till att arbeta tematiskt. Hen belyser 

fördelen med att arbeta tematiskt då den stora gruppen kan förvandlas till mindre grupper helt beroende 

på vad barnet vill arbeta med eller vilka utmaningar pedagogen kan erbjuda då barnen har olika behov och 

förutsättningar. Förskollärare B nämner vidare att arbeta i smågrupper ger mindre stress, samtliga får lugn 

och ro och det finns mer tid till att arbeta och utforska, men också till lek som är en del i temat. Hen fort-

sätter med att belysa att varje grupp arbetar utifrån samma del av temat fast i den lilla gruppen. Förskollä-

rare E belyser också vikten av att arbeta i smågrupper med barnen, hen menar att det gynnar varje barn 

och barnen får även fram sina idéer och tankar på ett helt annat sätt än i den stora gruppen.  
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6.3 Sagor och estetiskt arbetssätt 

Under denna rubrik presenteras hur förskollärarna arbetar tematiskt med Grön flagg och Snick & Snack.       

6.3.1 Handdockor och barnen dramatiserar 

Förskollärare F nämner att Snick & Snack består av ett material som innehåller dels handdockor. Hen 

nämner att handdockan varit en stor del i det tematiska arbetet, då både pedagoger och barn använt sig av 

dem i många olika sammanhang. Förskollärare D nämner att både pedagogerna och barnen använder sig 

av handdockan vid både oplanerad och planerad dramatisering, barnen kan i leken använda sig utav hand-

dockorna och spelar upp olika teatrar för varandra, handdockorna kommer också in i andra sorters lekar, 

handdockan används till exempel då vi pedagoger ska återberätta något från Snick och Snack boken men 

också från Grön flagg. Med hjälp av handdockor och annan dramatisering blir det lättare för barnen att 

förstå och ta till sig olika budskap och händelser från temat, det gäller ju både när vi pedagoger dramatise-

rar men också när barnen själva dramatiserar vilket de gör ofta. Barnen är duktiga på att följa upp det te-

mat handlar om i leken. Förskollärare E nämner att förutom handdockan har pedagogerna på egen hand 

skaffat uppsydda djurdräkter för både vuxna och barn. Dessa har använts i stor utsträckning både i teater-

sammanhang men också när barnen själva har lekt.   

6.3.2 Sagor och skapande i ateljén 

I temat kommer delar som sagoläsning och skapande in i olika sammanhang. Förskollärare D berättar att i 

sagoläsningen läser de ur boken Snick och Snack, men också ur böcker som berör den aktuella inriktning-

en från Grön flagg. Samtliga pedagoger tar upp sagoläsning som en situation där barnen blir delaktiga på 

många olika sätt genom att pedagogen inte bara ”läser” sagan utan också bjuder in till samtal kring sagans 

innehåll där barnen får delge sina tankar och även ställa frågor. Förskollärare A menar att sagoläsningen är 

ett ypperligt tillfälle för diskussion och reflektion barnen emellan men också mellan barnen och pedago-

gen. Förskollärare A förklarar att i detta forum öppnas möjligheter upp för utbyte av tankar, och nya idéer 

föds som kan följa med in i ateljén och återskapas av barnen. Ateljén används flitigt inom temat, barnen 

får fri tillgång till materialet och skapar alltifrån figurerna i Snick och Snack till ett kretslopp i återvunnet 

material. Förskollärare E nämner att barnen har utvecklat sin kreativa förmåga med hjälp av temat då 

skapandet har blivit mer av ett intresse än tidigare. Förskollärare D har ett intresse för att vara i ateljén och 

skapa tillsammans med barnen, hen har gjort materialet tillgängligt och allt ligger i barnens nivå. Fokus det 

senaste har varit att arbeta och skapa i återvunnet material fortsätter hen då Grön flagg innehåller en del 

som belyser återvinning och sortering. Förskollärare F har också ett intresse för ateljén och den skapande 

biten, hen har förenat sagan och ateljén då hen har låtit barnen göra egna sagor utifrån temat och med 

hjälp av det återvunna materialet. Förskollärare F har tillsammans med barnen gått regelbundet till biblio-

teket där barnen själva har fått söka och leta efter böcker som har med temat att göra på detta sett blir 

barnen delaktiga. 
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6.3.3 Sång och musik 

Även sång och musik genomsyras av temat då Snick- och Snackmaterialet innehåller cd-skivor med sånger 

som barnen kan sjunga med till. Förskollärare F nämner att barnen har fångat upp musiken och texterna 

på ett sätt som förskollärarna är djupt imponerade av, och förklarar vidare att innehållet i texterna är av 

betydelse då det sjungs om både miljön, naturen och hur man ska vara mot varandra. Barnen brukar spela 

upp en teater för pedagogerna där sångerna är med tillsammans med en inövad dans. Förskollärare D be-

skriver en tydlig skillnad hos barnen då hen ser att barnen tar till sig texterna och delger varandra tankar 

och funderingar kring innehållet. Förskollärare A tar upp sången och musiken som del av temat där bar-

nen möts i ett i sammanhang där ett tydligt samspel växer fram. Vi pedagoger har genom barnen anammat 

deras intresse för sång och musik och kommer därför ha tema Snick och Snack på vår kommande vårfest. 

Förskollärare A berättar att barnen möts genom musiken och pedagogerna kan se en glädje och en ge-

menskap hos dem då de dansar, sjunger, klär ut sig och skapar miljöer där alla är delaktiga på något vis och 

där även pedagogerna tillåts att vara med.  

6.3.4 Skogen och närmiljön 

I temat kommer även skogen in dit barngruppen går regelbundet. Förskollärare C tar upp vikten av att gå 

till skogen regelbundet, men också vikten av promenader runt sin närmiljö. Hen menar att det är viktigt 

för barnen att få ta del av naturen, naturupplevelser och med sin nyfikenhet upptäcka och utforska vad 

skogen har att erbjuda och hur man värnar om den på bästa sätt. Förskollärare F fortsätter: 

”Jag är en riktig skogsmulle, jag trivs bästa när jag vistas ute och då i skogen. Jag blev överlycklig när vi 

började arbeta med Grön flagg, för naturen och miljön är något jag brinner för. Jag tillsammans med bar-

nen kan utforska och lära av varandra när vi vistas i skogen, barnen har genom Grön flagg lärt sig mycket 

om djur och natur”. 

Genom temat kommer skogen och miljön in på ett lustfyllt sätt, barnen har blivit mer uppmärksammade 

på hur man ska ta hand om naturen, att skräpa ner och att förstöra den på något sätt är inte okej. Förskol-

lärare D fortsätter att under deras vistelsetid i skog och mark har de små aktiviteter i skogen som till ex-

empel belyser nedskräpning. Barnen har blivit uppmärksamma på att det inte får skräpas ner i naturen och 

är medvetna om att det finns människor som gör det ändå. Barnen har genom eget initiativ plockat upp 

skräp under skogsvistelsen eller promenaden för att sedan ta det till förskolan och sorterat det. Utifrån 

detta har intresset för skräpplockning blivit stort och barnen har efterfrågat om det finns spel eller appar 

till Ipaden som har med skräpplockning och nedskräpning att göra.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras min metod samt studiens resultat. 

7.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras de val som format studien, och om något kunde gjorts annorlunda.  

Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervjuform för att få fatt på förskollärarnas uppfattningar om 

tematiskt arbetssätt, närmare bestämt gjordes halvstrukturerade intervjuer. Jag bestämde mig för att göra 

intervjuer i ett tidigt skede då jag var nyfiken på tillvägagångssättet för att ta reda på respondenternas tan-

kar, och för att jag i min förra uppsats använde mig av observationer. Varför halvstrukturerade intervjuer 

valdes var för att jag som forskare ville åt respondentens personliga erfarenheter om studiens ämne och 

verkligen öppna upp för en diskussion. Dock glömdes följdfrågor bort på grund av nervositet och för att 

jag var i en ny konstellation som gjorde mig blyg.  Jag gick därför tillbaka till förskolan vid ett senare till-

fälle och följde upp intervjuerna genom att intervjua samtliga respondenter en gång till. Under detta till-

fälle kände jag mig lite mer säker som intervjuare och ställde därför följdfrågor. Resultatet blev något dju-

pare än tidigare och diskussionerna fick en annan innebörd. Varje intervju tog mellan 20-40 minuter vilket 

kanske var i det kortaste laget. Urvalet som gjordes grundade sig på ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011) 

då jag valde en förskola som låg nära förskolan där jag är verksam.  

7.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskningen. 

7.2.1 Ett mångsidigt tema 

Ur resultatet framgår det en mångsidighet i temat, pedagogerna arbetar integrerat med alla ämnen och har 

enhetens och läroplanens mål i tankarna när de arbetar med temats olika delar. Karlholm och Sevón 

(1990) skriver om temaarbete och menar att arbetssättet erbjuder en möjlighet till att integrera olika slags 

kunskaper och på så vis skapas en helhetssyn kring ett arbetsområde. Detta framgår tydligt ur resultatet då 

samtliga pedagoger belyser helhetstänket kring temat. Ur resultatet framgår det att pedagogerna tillsam-

mans med barnen arbetar med temat kontinuerligt under hela dagen och samtliga belyser den tydlighet 

som framkommer med att alltid ha temat med. Barnen blir medvetna och får en större förståelse för inne-

hållet i temat. Karlholm och Sevón (1990) skriver vidare att ett tema kan bearbetas på olika sätt, genom att 

använda sig av sagor, lekar, drama, musik, bild, och experiment bildar temat en mångsidighet Här finns det 

ett samband mellan det författarna skriver och det som framgår från resultatet då pedagogerna nämner att 

de arbetar med olika slags ämnen inom temat såsom musik, drama, natur, språk, och skapande för att 

nämna några. I detta sammanhang blir jag som forskare fundersam på om ett mångsidigt tema har några 

nackdelar? Eller blir det lätt så oavsett temats grund att alla delar kommer med på ett naturligt sätt?  
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7.2.2 Fokus på barnen 

I resultatet kan jag urskilja att pedagogerna tycker det tematiska arbetssättet är någonting positivt då alla 

delar såsom barns inflytande, sång, skapande, sagor, naturupplevelser, skogsutflykter, demokrati och delak-

tighet kommer in och skapar ett lustfyllt lärande för barnen. Ett av uppdragen som förskolan har enligt 

läroplanen är att arbeta med demokratiuppdraget, detta uppdrag innebär att förskolan ska offerera möjlig-

heter för barnen att bilda sig en uppfattning om vad demokrati är (Ribaeus, 2014). Syftet med uppdraget 

är att alla barn ska få ett gediget inflytande över verksamhet både när det gäller förskolans arbetssätt och 

dess innehåll. När verksamheten planeras bör förskollärarna ha barns inflytande i åtanke och planera utef-

ter barnens olika behov och intressen, på så vis kan barnen få inflytande över sin vardag (Ribaeus, 2014). 

Utifrån resultatet kan jag som forskare se att pedagogerna i studien tar till sig det barnen önskar och vill ha 

i ett tema, trots att det inte är barnen som från början önskat vad temat ska handla om. När ämnet för 

temat kommer ifrån pedagogerna gäller det för dem att fånga in barnen och göra dem intresserade av äm-

net, hur görs det på bästa sätt? I resultatet framgår det att pedagogerna framförde en teater med det valda 

ämnet för att väcka nyfikenheten och tankarna hos barnen. Efter teatern samlade pedagogerna barnen i 

smågrupper och diskuterade med dem vad temat skulle innehålla. Jag tycker att teatern var en bra idé för 

att på så vis introducera temat, redan där kommer det lustfyllda in som pedagogerna nämner i med resul-

tatdelen. Jag tror att barnen få en helt annan inblick i ämnet och vad det handlar om genom en teater, än 

om pedagogerna hade valt att ha en ”vanlig” samling med barnen. Utifrån detta har sedan barnen i sin tur 

valt innehållet med stöttning ifrån pedagogerna. Vad är det då barnen får välja och hur går det till när va-

len görs? Får barnen tycka till och komma med förslag på vad temat ska innehålla och hur gör pedagoger-

na för att alla barnen ska få komma till tals? Funderingarna är många och jag är nyfiken på hur temat hade 

sett ut om barnen hade fått bestämma? Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) belyser tema och tema-

tiskt arbetssätt ur ett perspektiv då författarna menar att utgångspunkten i ett tema ska utgå från barnets 

perspektiv. Fokus ska ligga på barnets erfarenheter om ämnet och relationen mellan barnet och det som 

ska läras är viktigast. Något jag har tänkt på och som jag också tycker är viktigt är att alltid ha barnen i fo-

kus. Oavsett om temat kommer från barnen själva eller från pedagogerna är det viktigt att låta barnen vara 

i centrum och ge dem utrymme för dem själva att söka fakta, utforska och upptäcka. I ett tema är detta 

möjligt och ett lysande tillfälle för att låta barnen vara delaktiga. I resultatet kan jag som forskare se barns 

delaktighet som en röd tråd genom temats alla delar. Pedagogerna är duktiga på att bjuda in barnen och 

låta dem vara delaktiga. Bland annat vid sagoläsningen, där görs barnen delaktiga genom att pedagogen 

bjuder in till samtal kring boken. Barnen kan sedan utifrån boken till exempel skapa i ateljén utifrån sagans 

innehåll, dramatisera, eller söka fakta om något från boken som barnen är nyfikna på, allt upp till baren 

själva. Jag som forskare kan se att pedagogerna i studien utgår från barns perspektiv när det gäller temat då 

samtliga anser att lärandet blir mer tydligt då barnen görs delaktiga. Fokus bör ligga på ett barnperspektiv 

samtidigt som läroplanens innehåll ska utgöra en del av temat. Detta skapar meningsfulla sammanhang för 

barnen då lärandet blir lustfyllt.  
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Samtliga av pedagogerna har näst intill lika barnsyn och ser barnet som en medmänniska med olika behov, 

önskningar, intentioner och intressen som Johansson (2003) skriver om. Jag upplever att pedagogerna 

verkligen lyssnar in barnen och är lyhörda inför dem. Johansson (2003) skriver vidare att den vuxne i 

sammanhanget har som ambition att möta barnet och även sträva efter att barnet får uppleva kontroll 

över sin tillvaro. Intentionen är att få barnet delaktig i beslut om sig själv och det är pedagogens uppgift att 

stötta barnet utifrån hens behov och uppmuntra självständigheten. Det tycker jag att pedagogerna gör då 

barnen görs delaktiga på olika sätt i temat. 

7.2.3 Meningsfulla sammanhang 

 Lindqvist (1989) skriver om en jämförelse mellan Reggio Emilias synsätt på tema och den svenska skolans 

synsätt på detsamma. Synen på tema enligt svensk skola är mer statisk då temat förhåller sig till tingen, 

dess egenskaper och tingens förhållande till människan. Wallin (2003) nämner att inom Reggio Emilias 

pedagogik betyder tingen så mycket mer än själva förhållandet till människan och dess egenskaper. Från 

detta kan en koppling göras då förskolan för studien arbetar mer ingående med temat, då mycket tid och 

engagemang ifrån både barn och pedagoger läggs på temat. Jag kan spåra en inspiration ifrån Reggio Emi-

lia när jag reflekterar kring det som står i resultatet och samtidigt koppla det till Wallin (2003) som skriver 

om projekt och att barnen i ett projekt ska ha möjligheten att få sina frågor besvarade. Är det så att för-

skolan för studien arbetar med projekt fast kallar det för tema? Dock utgår ett projekt utifrån något bar-

nen redan vet och har erfarenhet av. Här blir det lite tvetydigt för mig då resultatet visar att temats ämne 

kommer ifrån pedagogerna fast samtidigt låter pedagogerna barnen ge sig ut på djupet och verkligen få tid 

för att utforska och söka svar på sina frågor. Jag tycker det är av vikt att ge barnen sammanhang där de har 

möjligheter att verkligen få utforska och upptäcka olika sidor hos ett ämne, att söka svar på sina frågor 

och även komma med nya frågor, detta gör att temat går framåt och samtidigt utvecklas barnen genom sin 

nyfikenhet och skapar på så vis meningsfulla sammanhang.  

Mårdsjö-Olsson och Pramling-Samuelsson (2007) skriver att ett naturligt inslag i temaarbetet är att låta 

barnen själva söka efter fakta rörande ämnet för temat, på så vis ökas deras medvetenhet. I studiens resul-

tat framgår det att barnen använder Ipaden i vissa sammanhang som till exempel när de ska spela spel rela-

terade till temat. För mig är Ipaden ett ypperligt verktyg för barnen att utforska med, att fota, filma eller 

söka fakta inom temat gör barnen inte bara medvetna, utan de får också vara delaktiga på ett lustfyllt sätt. 

Min fundering är om barnen erbjuds att använda Ipaden i andra sammanhang än vid själva spelandet.  

Mårdsjö-Olsson och Pramling-Samuelsson (2007) skriver vidare att det är viktigt att ge barnen tid till att 

tänka, fundera och reflektera kring sitt eget lärande. Detta är något som pedagogerna har anammat då de 

låter barnen var med och reflektera kring temat. Vid reflektionstillfället tar barnen upp tankar och funde-

ringar kring temat och kommer med nya förslag och idéer. När barnen ges möjlighet till att reflektera är 

det en form av självutveckling då barnen verkligen får tid till att fundera och tänka kring sitt eget lärande. 

Något som jag tycker är värdefullt i sammanhanget är om samma barn vid ett senare tillfälle får gå tillbaka 

och titta på hur deras tankar gick vid reflektionstillfället, för att sedan reflektera vidare. I detta samman-
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hang är det viktigt att pedagogen antecknar det som sägs från början då en lättare uppföljning kan ske till-

sammans med barnen vid nästa reflektionstillfälle. Utifrån reflektionen skapar pedagogen tillfällen för 

kommunikation då barnen verkligen får komma till tals i mindre grupp. Barnen får möjligheter att disku-

tera med varandra och ta till vara på varandras tankar, på så vis skapar barnen meningsfulla sammanhang 

tillsammans. Barnen lär när de får reflektera med varandra då de delar uppfattningar och erfarenheter 

kring temat. Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet tillsammans med lärande och belyser 

att samspel, språk och kommunikation är tre komponenter som behövs för att ett lärande ska uppstå. En-

ligt teorin lär människor genom att delta, samspela och interagera med varandra. En social praktik är där-

för väsentlig för utveckling hos en individ då gruppen fungerar som själva utgångspunkten för utveckling. 

Säljö (2000) nämner vikten av att lära tillsammans vilket jag anser går hand i hand med tema och dess ar-

betssätt då barnen verkar tillsammans. Pedagogerna nämner i resultatet att de ser det tematiska arbetssättet 

som positivt då många olika delar kommer med som då till exempel musik, skogsutflykten och skapande. 

Arbetssättet gynnar barnen positivt då allt sker utifrån barnen och deras intressen. Pedagogerna är tillå-

tande och ger barnen oändliga möjligheter att lära under lustfyllda former och lära tillsammans med andra.  

Pedagogerna nämner också den potential som finns i arbetssättet då barnen har mycket delaktighet i hur 

temat ska utformas och vad det ska innehålla. Genom delaktigheten lär sig barnen att deras röst är viktig 

samtidigt som det är minst lika viktigt att lyssna in det som kamraterna har att säga.  

7.2.4 Barnsyn  

Synen på barnet enlig Johansson (2003) innefattar samspelet mellan barnet och den vuxne. Det handlar 

om hur den vuxne uppfattar, förhåller sig till och bemöter barnet som en individ. Hur förhåller sig peda-

goger egentligen till barnen?  Johansson (2003) nämner som jag skrev tidigare om tre olika synsätt på bar-

net. Ett av synsättet innefattade att pedagogen ser barnet som en medmänniska och bemöter barnet uti-

från hens önskningar, intentioner och intressen vilka i sin tur måste respekteras. Under detta synsätt kän-

ner jag igen mig som forskare och pedagog. Jag värderar samspelet mellan mig som vuxen och barnet högt 

då jag vill vara den som följer barnet och inte tvärtom. Jag blir förfärad över dem två andra synsätten där 

barnet inte är i fokus överhuvudtaget utan det är den vuxne som går längst fram i ledet. För att nämna 

något skriver Johansson (2003) om att i ett av synsätten är det pedagogen som vet bäst och genom det 

avgörs då vad som är bäst för barnet. Författaren förklarar att pedagogen har ett ovanifrånperspektiv där 

den vuxnes åsikter väger tyngre och är överordnad barnet. Här känner jag igen då jag till och från arbetat 

med kollegor som tror sig ha någon slags makt över barnen för att de är vuxna. Vad är det för makt? Och 

vad har den vuxne för rätt att överordna sig barnet? För mig handlar det om positionering då den vuxne i 

sammanhanget anser att hens åsikter är mer värdefulla och väger tyngre än barnets. För mig handlar det 

om att kränka barnet då barnets åsikter verkar vara betydelselösa. Är det inte vårt uppdrag att lyfta barnet, 

vara lyhörda inför hen, lyssna in dem och låta deras idéer, tankar och frågor leda vägen i ett lustfyllt lä-

rande. Vi pedagoger bör verka som medforskare och låta barnen vara i fokus. När det gäller barn perspek-

tivet skriver Johansson (2003) om barnens livsvärld och menar att en forskare eller pedagog ska ha möj-



 

22 

 

ligheten att upptäcka deras livsvärld genom att se tillåtande på framträdandet och granskandet av fenome-

nen. Jag håller med om vad författaren skriver och anser att pedagogerna i studien är tillåtandet gentemot 

barnen och ger dem möjligheter till utveckling. Halldén (2003) skriver om barns perspektiv och menar att 

perspektivet vill anlägga eller fånga en kultur som tillhör barnet samt att barnet själv har möjlighet att 

lämna sitt eller sina bidrag. Jag kan återigen hålla med författaren och samtidigt koppla till vad pedagoger-

na har sagt då de anser att det är viktigt att lyssna in barnen, vara lyhörda inför dem, se dem som egna in-

divider och medmänniskor. Samtliga pedagoger poängtera vikten av att låta barnen själva få upptäcka sa-

ker, att låta dem pröva sig fram, att de får ställa frågor och dela med sig av sina erfarenheter och tankar. 

Barnen ska alltid vara i fokus.  

7.3 Avslutande reflektion 

Något som jag tycker är intressant och spännande är att samtliga pedagoger är slående överens om temat, 

dess utgångspunkter och hur temat ska verka tillsammans med barnen. Jag får en känsla av en mycket god 

sammanhållning bland barn och vuxna där alla får komma till tals och på så vis råder det ett gott klimat på 

avdelningen. Jag är personligen mycket intresserad av temaarbete och tycker det är ett bra arbetssätt. Dels 

är tema intressant på det viset att det finns flera tillvägagångssätt att arbeta med det, och dels att allt kan 

hända inom det. Som vidare forskning skulle det vara intressant att titta på ett tema ur ett barns perspek-

tiv. Vad skulle hända om barnen både fick bestämma ämne och innehåll? Jag tror att det skulle bli en in-

tressant väg att gå.  Till exempel skulle barnen kunna få delta i en demokratisk process som till exempel 

röstning, där alla barnen får komma till tals och utrycka sina åsikter, och tillslut komma fram till ett ämne 

eller varför inte flera ämnen. Barnen idag har redan oändliga möjligheter att göra sin röst hörd och be-

stämmer redan temats innehåll och hur vägen ska gå. Jag anser att barnen redan från början kan vara med 

och komma med förslag på vad ämnet för temat ska bli. Pedagogens roll blir som den redan är i bakgrun-

den då fokus är på barnen. Pedagogerna kan verka som stöttning och lyfta barnen i den demokratiska pro-

cessen då ämnet för temat ska väljas. Barnen har redan många idéer och tankar vilket syns tydligt och klart 

i resultatet, varför inte då låta dem från början vara med och bestämma.   
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Bilaga 

      Intervjufrågor 

 Vad har ni för tema just nu?  

 Kan du beskriva lite närmare vad temat innebär?  

 Hur väljer ni pedagoger ut vad temaarbetet ska handla om? Är barnen med och bestämmer?  

 På vilket sätt tycker du som pedagog att det är intressant och/eller lärorikt för barnen att arbeta 

tematiskt? Tillför det något i er verksamhet? Om ja i så fall vadå?  

 Vilka kunskapsfält kommer med i det temaarbete ni arbetar med nu? (Till exempel språk, 

hälsa/gymnastik, matematik och naturvetenskap?) Hur arbetar ni med dessa ämnen? och i på vil-

ket sätt?  

    

 


