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Projects and thematic work in the realm of preschool 
 

Abstrakt 
This paper examines and reviews themed work and projects in the realm of preschool. 

By interviewing a group of preschool teachers and other people in leading positions 

within the occupation a basic understanding of how and why themes and projects were 

used emerged. The answers were quite similar and gave a detailed understanding of the 

different reasons why the work was designed in such a way. The people interviewed 

implied that the main reason was that they wanted to take advantage of the children 

thoughts and let them influence the direction of the learning experience. That everyone 

within the preschool, kids and adults, benefit from learning together in unison. Together 

as a group they explored and discovered topics that the children deemed interesting and 

that gave the work and enjoyment that could otherwise be lost. The learning experience 

in preschool is supposed to be fun as much as it is educational. 
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1 Förord 
Mitt intresse kring tema/projektarbete växte fram under min VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) och det blev därför ämnet för min uppsats. De förskolor som jag har varit i 

kontakt med har flitigt arbetat med tema/projektarbete och det har varit ett självklart 

arbetssätt. Jag blev nyfiken på anledningen till detta arbetssätt och hur det ser ut på 

andra förskolor, därför bestämde jag att min uppsats ska handla om tema och projekt 

och dess betydelse och användning i förskolans värld. Den kommande texten är frukten 

av arbetet och undersökningen. 

 

2 Inledning 
Många förskolor runt om i landet arbetar intensivt med någon typ av tema för att 

effektivt kunna sträva mot sina mål i läroplanen. Men frågan är vart dessa tankar om 

tematiskt arbetssätt egentligen kommer. Med ett tematiskt arbetssätt i förskolan menas 

att man som pedagog i en verksamhet finner ett ämne som barnen verkar vara 

intresserade av, sedan använder man ämnet i ett pedagogiskt syfte. Förhoppningen är att 

pedagogerna tillsammans med barnen ska hitta ett ämne som gör alla nyfikna och 

kunskapssökande. Ett exempel kan vara ”The skyscraper project” (2017) som Kelly K. 

McCormick och Guinevere Twitchell skriver om i sin artikel ”A Preschool 

Investigation: The Skyscraper Project”. I denna text beskrivs hela processen, från idé till 

färdigt pedagogiskt material och så kan det även se ut i våra svenska förskolor. Att det 

även förekommer ett pedagogiskt temaarbete i Sverige redovisas i artikeln ”Preschool 

Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning 

Project”(Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). Men i detta fall har man i 

verksamheten identifierat ett problem (med diskriminering) och aktivt velat jobba för att 

förbättra situationen. Tema/projektarbete är inte obligatoriskt i den svenska förskolan. 

Många förskolor väljer detta arbetssätt men det är inget måste enligt några 

styrdokument. I Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) (skolverket, 2016) står det: 

 

 ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande  

 och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

 temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

 sammanhängande” s.6 

 

Detta är den enda gången som ordet ”tema” nämns i läroplanen och det står inte att 

temaarbete är något krav för en kvalitativ verksamhet. Trots detta verkar det som att 

många förskolor väljer att jobba utefter ett tematiskt arbetssätt. Det är även intressant att 

vissa texter benämner arbetet som ett ”temaarbete” medan andra benämner det som 

”projektarbete”. Ett exempel på en sådan text kan vara ”En Spagettiröra av röster” av 

Harold Göthson och Birgitta Kennedy (2015). I denna text visas att orden ”tema” och 

”projekt” ibland benämner olika arbetssätt och ibland används som synonymer. Under 

intervjuerna använde jag ordet ”temaarbete” men som det framkommer senare i texten 

kan det vara en förvirringsfaktor.  
 

Förhoppningen med undersökningen är alltså att få en djupare insikt i vad förskollärare 

tycker om det tematiska arbetssättet. Varför förskollärare väljer att arbeta utefter ett 

tema eller varför de tycker att temaarbete är något som ska utföras på förskolan. 

Huvudfrågan är varför pedagogerna prioriterar det, och vilka fördelar det ger barnens 

lärande. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Temaarbetet tar fart 

Dokument från 1800-talet visar att det har alltid har funnits ett lärorikt och ibland 

ämnesindelat innehåll i förskolans verksamhet, som tidigare kallades kindergarten. 

Även om begreppet ”temaarbete” inte riktigt vuxit fram än så arbetade man med olika 

ämnen såsom kroppen eller årstiderna under bestämda perioder. Under de senare 

delarna av 1800-talet inspirerades många småbarnsskolor starkt utav Fröbels metod. 

Denna innebar att leken fick mer plats i förskolans verksamhet och blev en central del i 

barnens lärande.  

 

Det mer tidsomfattande och ämnescentrerade temaarbetet vi ser idag i förskolan började 

först med Fröbels systerdotter Henriette Schrader-Breymanns och hennes olika idéer. 

Runt 1870-talet argumenterade hon för att barnen i förskolan skulle tillsammans 

fokusera på ett enda ämne en längre tid. Detta kallades i Sverige för arbetsmedelpunkt. 

Schrader-Breymanns menade att om man skapar ett gemensamt arbete för avdelningen, 

kanske till och med flera avdelningar, så får arbetet i förskolan ett starkare och tydligare 

syfte vilket i sin tur hjälper barnen att finna det viktiga i kunskapen som presenterats för 

dem. Men det fanns även kritik mot denna idé. Alva Myrdal varnade tidigt att ett 

arbetssätt som styr barnen så mycket som arbetsmedelpunkts-metoden kan hämma 

barnen från att göra det de vill och från att finna sina egna intressen i världen. Hon 

tyckte däremot att arbetsmedelpunkts-metoden var en bra tillgång för hemmet. 

Mödrarna kunde där ge barnen meningsfulla och lärorika aktiviteter att göra när både 

mor och barn var hemma (Doverborg & Pramling, 1988; Granberg, 2017 ).  

 

En bit in på 1900-talet tyckte många att Schrader-Breymanns syn på barns lärande 

kändes mer som ett lärarstyrt påhitt än något som skulle gynna barnen. Det var då som 

John Deweys tankar om “learning by doing” tog fart. Det innebär att man lär medan 

man gör. Dewey menade att man genom att uppleva och fysiskt få ta del av sitt lärande 

lärde sig saker på bästa sätt. Det fanns många som gärna utvecklade Deweys tankar 

bland annat Elsa Köhler, som gjorde om begreppet  arbetsmedelpunkt (som Schrader-

Breymann pratade om) till intressecentrum (Granberg, 2017). Hennes teori var att barn 

har ett genuint intresse för verkligheten och vill lära sig saker som händer runt omkring 

dem. De skaffar sig denna kunskap genom att vara aktiva och själva välja sin väg till 

lärande. Det är här barnens inflytande får en allt större roll i förskolan. Att lyssna till 

barnen och deras tankar blir en viktig del och man bör även ta hänsyn till barngruppens 

ålder och anpassa aktiviteter utefter barnens visade intresse. Alla barn har kanske inte 

samma intresse hela tiden och alla barn i barngruppen tycker heller inte att samma saker 

är intressant. Därför blev det allt viktigare för de vuxna på förskolan att använda sig av 

barnen och vara lyhörda för deras åsikter så att verksamheten kunde bli så bra som 

möjligt (Doverborg & Pramling, 1988). 

 

3.2 Barnstugeutredningen, förändringar som sker 

Barnstugeutredningen, eller BU, var en statlig utredning som ledde till en del 

förändringar i förskola och skola. Förskolelagen växte fram och den allmänna förskolan 

blev en rättighet för alla (Nationalencyklopedin, 2017). Det tematiska arbetssättet blev 

även mer lyhört för barnens intresse. Barnen i förskolan skulle vara med och bestämma 

olika teman som man skulle kunna arbeta utefter men läraren skulle finnas för att ge 

idéer och komma med förslag som barnen inte skulle kunna tänka ut själva. 

Nyfikenheten för förskolans verksamhet växte och pedagogerna började intressera sig 
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för sammanhanget och hur saker hänger ihop i den stora världen. Om barngruppen till 

exempel intresserade sig för poliser så pratade man inte bara om polisen som yrke utan 

även om vad polisen betyder för trafiken eller polisens roll i barnens egna värld 

(Doverborg & Pramling, 1988).  

 

Loris Malaguzzi (1921-1994), som var barnomsorgschef på de Reggio Emilia-inriktade 

förskolorna, menade att kunskap är att vara nyfiken och utforska. Hjärnan är inställd för 

att leta svar, inte kopiera och upprepa de som redan finns. I den svenska förskolan är det 

just detta utforskande som satt de största spåren i svensk pedagogik. Skriften 

”Arbetsinriktning för Reggio Emilias kommunala förskolor” utgiven av just Reggio 

Emiliainstitutet 2012 säger att det pedagogiska arbetet ska formas utefter ett 

projektinriktat arbetssätt. Det innebär att arbetet ska ha en viss planering bakom sig, en 

strategi för tanke och handling. Barn och vuxna måste tillsammans, med respekt för 

varandra, arbeta för att de läroprocesser som utövas i förskolan ska fungera. Genom 

dokumentation, reflektion och observation utvecklas arbetet och ger barnen en bättre 

lärosituation. Men även detta Reggio Emilia-influerade tankesätt har fått kritik. Med ett 

kollektivt skapande såsom detta finns det en risk att den enskilda individen kan kvävas i 

vimlet av åsikter. Är man inte försiktig som förskollärare kan detta i långa loppet 

hämma barnens egna fantasi och skapa osäkerhet hos den utsatta individen (Granberg, 

2017). 

 

3.3 Olika arbetssätt för tema 
Som tidigare nämnts så står det inte specifikt att man ska arbeta med temaarbete i 

förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket, 2016). Däremot så står det tydligt att man ska 

ta in barnens intressen och idéer i verksamheten så att både pedagoger och barn är 

aktiva deltagare i läroprocessen. Ett exempel är:  

 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljö och planeringen av 

verksamheten” (Lpfö 98, Skolverket 2016, s.12) 

 

Temaarbete har många olika definitioner och kan se väldigt olika ut på olika förskolor. 

Det kan vara ett tema som barnen visat intresse för och som pedagogerna sett mycket 

potential i. ”The skyscraper project” uppkom till exempel ur barnens spontana lek. I 

artikeln av McCormick & Twitchell (2017) beskrivs det hur pedagogerna observerat 

barnens fantasifulla lekar och utefter det fattat ett beslut om temaarbetets inriktning. De 

såg att barnen var intresserade av byggblock av olika slag, såsom träblock, små och 

stora lådor och Duplo. Ju längre barnen fick frihet att leka med materialet desto 

tydligare blev det för pedagogerna att barnen gärna byggde sina skapelser uppåt, så högt 

de bara kunde. Med hjälp av detta så kunde pedagogerna ta fram en arbetsplan där 

barnens nyfunna intresse för höga byggnader kunde kombineras med förskolans 

målsättningar. 

 I ”The skyscraper project” innefattades målen som pedagogerna ville sträva mot och 

det centrala lärotemat i arbetet, som i detta fall var matematik. Till exempel så var en av 

de tydligaste inriktningarna för dem ”measurement” (mätning) och tillsammans med 

barnens nyfunna tema så kunde matematiken utvecklas utifrån det. Att arbeta med 

temaarbete på det här sättet ger tillfälle att tillsammans med barnen finna ett eller flera 

intressanta ämnen. Detta ställer stora krav på pedagogerna och de vuxna runt omkring 

eftersom det är de som måste hjälpa barnen att fokusera och ”zooma in” på ett ämne. 

Men för barnen så blir ett tema som är ”på riktigt”  och ”deras” mer intressant. Ett tema 

som man som barn stolt kan ställa upp och visa för omvärlden får barnen att tänka mer 
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på kvaliteten i arbetet och lägga ner mer tid på sina skapelser och/eller tankar. Barnen 

som hade deltagit i projektet var mycket stolta över det de gjort och visade mer än gärna 

familj och vänner vad de lärt sig och skapat under detta projekt (McCormick & 

Twitchell, 2017).   

 

Ett annat sätt att arbeta med temaarbete i förskolan är att som pedagog gå in och se 

vilket ämne barnen behöver mer lärdom om och gå in med ett förutbestämt ämne utan 

att egentligen lyssna så mycket till barnens tankar. Detta gjordes i undersökningen som 

beskrivs i artikeln ”Preeschool work against bullying and degreding treatment: 

experiences from an action learning project” (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016). I 

artikeln beskrivs en undersökning som gjorts på nio svenska förskolor under direktiv av 

ett lokalt universitet. Universitetet gjorde undersökningen eftersom de ville 

uppmärksamma att mobbning faktiskt förekommer i förskolan också. Att man kan prata 

om känslor och dåligt uppförande även med de mindre barnen. Projektet pågick i ett år 

och artikeln är skriven baserad på den fakta som det årets arbete kommit fram till. 

 

3.4 Två tema-kategorier 

Nilsson (2007) menar att det finns i huvudsak två olika typer utav tema. Den första 

typen har en direkt koppling till skolämnen såsom matematik eller biologi. De kallas för 

skolämnesorienterade teman och centreras helt enkelt runt ett specifikt skolämne. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara ”The skyscraper project” ( McCormick & Twitchell, 

2017) där huvudfokuset ligger på matematik och dess användning. Här har man siktat in 

sig på ett ämne som man tillsammans med barnen finner intressant och byggt ett tema 

runt det. Nilssons andra huvudkategori för tema är problem-/relationsorienterande tema. 

Här diskuteras mer abstrakta saker som kanske inte nödvändigtvis är direkta 

”skolämnen”. Exempel på detta kan vara Söderström och Löfdahl Hultmans (2016) 

undersökning som visar på ett tema som handlar om mobbning och diskriminering. 

Alltså ett ämne som är mer diskussionsvänligt och knyter an till barnens 

vardagserfarenheter på ett annat sätt (Nilsson, 2007).  

 

3.5 Dokumentationens betydelse i ett tema 

Den systematiska dokumentationen är numera en central del i en förskollärares arbete 

(Lpfö 98, Skolverket, 2016). Varje barn ska få möjligheten att utveckla sitt lärande i 

förskolan, och den kontinuerliga dokumentationen är en stor hjälp med detta. Genom att 

följa barnen i dokumentationen kan man enkelt som pedagog gå tillbaka och kolla vad 

barnet haft för tidigare intressen eller läromönster. Viktigt att komma ihåg är att inget 

individuellt barn utvärderas av dessa dokumentationer, materialet används endast i syfte 

att hjälpa barnen framåt och som en hjälp för verksamheten så att pedagogerna vet vad 

barnen är intresserade av (Lpfö 98, Skolverket, 2016). I artikeln  av Löfgren (2015) lyfts 

dock oron att förskolan blir mer och mer som den ”vanliga” skolan. Att barnen blir mer 

som elever i skolbänkar där läraren lär ut saker och barnen bara lyssnar och tar in. 

Löfgren menar att alla dessa framsteg i dokumentation och lärande får barnen att verka 

mer och mer som elever och inte som utforskande barn. Temaarbeten är bra på det sättet 

att de utgår från vad barnen tycker är intressant (Löfgren, 2015). Som förskollärare har 

man stor frihet i att tolka läroplanens mål och temaarbeten kan därav se väldigt olika ut, 

se skillnaden på artiklarna ”The Skyscraper Project” (McCormick & Twitchell, 2017) 

och ”Preeschool work against bullying” (Söderström & Löfdahl Hultman, 2016) i 

tidigare stycke. Dokumentationen ger ett underlag till förskolans pedagoger att kunna 

tolka läroplanen olika i olika situationer. Eftersom ingen situation, barn, pedagog eller 

vårdnadshavare är den andra lik i förskolan så måste en förskollärare kunna vara både 
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flexibel och stark i sin professionella roll. Ansvaret är tungt, och dokumentation är 

tidskrävande. Men lärandet som barnen får uppleva är värt mödan (Löfgren, 2015). 

 

3.6 Begreppskunskap, tema eller projekt? 

För många är orden projektarbete och temaarbete synonymer för samma sak. Ett arbete 

inriktat på ett speciellt område som fångar barnen och väcker deras nyfikenhet och 

utforskande. Men så är inte alltid fallet och de två begreppen skapar lätt förvirring hos 

de som inte är insatta i ordens innebörd. Harold Göthson och Birgitta Kennedy (2015) 

skriver om sitt arbete på den Reggio Emilia-inspirerade enheten Trollet och de tankar de 

tillsammans med arbetslagen fått kring tema och projekt. De enades tillsammans med 

Trollet på en formulering som de tyckte tydligt representerade de olika begreppen: 

 

”Vi ser begreppet tema som något utan slut, en röd tråd som sedan kan 

brytas ner i mindre projekt. Ett projekt för oss är tidsbegränsat och har ett 

slut.” (Göthson & Kennedy, 2015, s.43) 

 

Även Gunilla Lindqvist (2000) skriver om svårigheten att förklara ”temaarbete” i 

Sverige. Hon menar att temaarbete lätt flyter in i projektarbete om man inte verkligen 

definierar de båda olika. Hon skriver att Norge har valt att skriva ut skillnaderna mellan 

tema och projekt i sin läroplan. Där står det att tema hör ihop med innehållet, hur man 

organiserar form och struktur medan projekt snarare handlar om arbetsmetod och 

strategier (Lindqvist, 2000).  

 

Det kan vara förvirrande i pedagogiska sammanhang att använda begrepp som inte har 

en definierad innebörd. Det kan också vara så att man kanske har hört något begrepp 

och tror att man använder det korrekt när man egentligen inte vet vad det betyder. 

Vikten av att behärska begreppskunskapen visar sig när man i sin profession ska 

använda rätt begrepp vid rätt tid och på rätt plats. Detta gäller framför allt i muntliga 

sammanhang. Men det är minst lika viktigt i alla skriftliga sammanhang att inte slänga 

sig med diverse begrepp bara för att man kan. Ett viktigt och tydligt exempel på detta 

kan uppkomma när begrepp ska ändras i verksamhetsidéer eller andra texter som stödjer 

det pedagogiska arbetet. Självklart ska man uppdatera och revidera alla pedagogiska 

texter, men förändringar av begrepp ska ske i takt med att den faktiska pedagogiken 

eller verksamheten ändras. Viktigt i debatten mellan tema och projekt blir alltså att som 

pedagog veta varför man kallar sitt arbete för det ena eller det andra. Att definiera sin 

egna pedagogiska verksamhet är en viktig del i en förskollärares arbete (Göthson & 

Kennedy, 2015). 

 

3.7 Leka mot ett gemensamt mål 

Temaarbete är barnens lek tillsammans. Ett integrerat arbetssätt där barnens tankar och 

idéer kan grundas i verkligheten i samarbete med olika ämnen. Temat är till för att 

skapa en miljö där läroplanens mål kan integreras in i barnens vardag på ett lekfullt sätt. 

Det ska presenteras som ett ”stycke” av verkligheten, ett smakprov på den kommande 

skolvärlden där skillnaden mellan de två verksamheterna framför allt ligger i hur man 

arbetar med det ämne som valts. Arbetet med tema i förskolan ska innehålla 

undersökning, att man tillsammans med barnen forskar i hur saker och ting fungerar 

eller är. Det blir ett samarbete barnen emellan som är annorlunda mot det som senare 

finns i skolbänken (Lindqvist, 2000).  

Samtidigt är det viktigt att inse att det inte alltid är lätt för barnen att finna sin roll i 

leken. Desto fler man är i en lek/undersökande situation, desto viktigare blir det att 
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pedagogen är kapabel och vet hur man kan styra en barngrupp att leka på ett sätt som 

gynnar utforskandet utav ett bestämt ämne. Som förskollärare är huvudsaken i 

leksituationer att alla barn är med, att alla finns som en del i de nyfikna diskussionerna 

och rörelserna  (Loizou, 2017). Att samarbeta på det här sättet, att till exempel leka fram 

en lösning på ett problem via kommunikation, är ett av temaarbetets styrkor. Om barnen 

har en grund att stötta sig på är det lättare att få givande samtal, dels med andra men 

också med sig själv i sina egna tankar. Konversationen kan därmed vandra från det egna 

till det allmänna. En idé kan väckas i ett barns huvud, men den är inte riktigt 

färdigformulerad än. Kanske krävs det tid och hjälp för att idén ska komma till form och 

därmed kunna delas med andra (Säljö, 2014). Där har det integrerade arbetssättet som 

temat erbjuder en av sina stora styrkor. Att man tillsammans med andra utvecklar och 

sätter ord på sina idéer och förverkligar dem inom förskolans ramar (Lindqvist, 2000). 

 

3.8 Fantasin som undervisare 

Barnens fantasi ses lätt i deras vardag. De leker och tänker dels för att det är kul, och 

dels för att förstå saker och ting som finns och händer runt omkring dem. Begrepp som 

barnen inte riktigt förstår än tycker de är intressant. Vare sig det är något fantasifullt 

såsom utomjordingar eller något mer konkret såsom känslor så finns det ingen tvekan 

om att barnen lär sig i sin lek (Lindqvist, 2002). Leken i sig blir som ett möte mellan 

barnens inre tankar och den yttre världens olika möjligheter (Lindqvist, 1996). 

Temaarbetet utmanar sedan barnens fantasi ytterligare genom att lägga till olika 

utmaningar och scenarion. Temaarbetet ska utgå från barnens fantasi för att man ska 

kunna engagera dem på ett lekfullt sätt. Som förskollärare blir uppdraget sedan att 

utveckla och gå vidare med barnens olika kunskaper via barnens egen väg och via deras 

fantasifulla tankar (Granberg, 2017). Detta kallas enligt Vygotski för den ”proximala 

utvecklingszonen” och innebär att man lägger läronivån på ett sätt så att barnen hela 

tiden kan utveckla sin egen förmåga att tänka och utforska, kunskapen som presenteras 

ska varken vara för simpel eller för avancerad (Säljö, 2014). På detta viset går barnens 

utveckling hela tiden framåt i takt med att deras egna erfarenheter berikas och 

förskollärarna presenterar nya, spännande och lärorika utmaningar (Granberg, 2017). 

 

3.9 Ett temas syfte 

Det bör alltid finnas en tanke med all pedagogisk verksamhet som pågår i förskolan, och 

temaarbetet är inget undantag. Tanken: ”Vad ska vi ge barnen och vart vill vi ta arbetet 

vidare?” bör alltid finnas i en förskollärares bakhuvud när hen jobbar tematiskt i 

förskolan. Viktigt att tänka på är dock att temat eller projektet inte behöver mynna ut i 

någonting synligt. Huvudsaken är inte (nödvändigtvis) att det i slutändan ska bli 

någonting tydligt och konkret. Vinsten med ett temaarbete ligger framför allt i de 

utforskande samtal och praktiska stunder man har tillsammans med en barngrupp. De 

tillfällena där barnen utvecklar sin förståelse för olika ämnen eller liknande (Granberg, 

2017). Det är dock inte alltid lätt att veta hur mycket lärdom som faktiskt har kommit 

utav ett arbete. Det är därför viktigt att gå tillbaka och prata med barnen och återkoppla 

till det man gjort för att återuppväcka tankar och komma på nya sätt att utveckla sig 

själv och sina kunskaper (Nilsson, 2007). Därav blir den pedagogiska dokumentationen 

av stor vikt så att man enkelt kan se vad, hur och varför man har gjort olika saker. Det 

blir ett hjälpmedel som förskollärare och barn kan samlas omkring så att man själv vet 

vad man har att förhålla sig till (Löfgren, 2015). I samma mening använder också tema 

för att lära tillsammans. Att hitta något gemensamt att prata och lära omkring i en grupp 

såväl som enskilt. Man lär tillsammans både i det reflekterande efterarbetet, men kanske 

framför allt i de stunderna där utforskandet sker. Stunder där man som grupp fokuserar 
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på ett problem och tillsammans diskuterar fram en lösning (Lindqvist, 2000).  

 

Det blir även en skillnad mellan att arbeta med små och stora barn i förskolan. I 

småbarnsgrupper blir det mindre fokus på samtal och reflektion och mer fokus på 

görandet. Att uppleva saker med alla sina sinnen och med hela kroppen väcker de små 

barnens upptäckarlust och glädje. Med de större barnen är det även där viktigt att 

undersöka med alla sinnen och med olika metoder och kroppsdelar. Men en stor fördel 

som ett tema med de äldre har är just att samtalen har chansen att bli givande 

disskusioner. Man kan diskutera och reflektera och det ger enormt många fler intryck 

och väcker många fler tankar än att bara uppleva vid en situation (Granberg, 2017) 
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4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad förskollärare anser om ett 

tematiskt arbetssätt i förskolan och varför just deras enhet/förskola väljer att arbeta med 

eller inte arbeta med tema/projekt i förskolans verksamhet 

 

Frågeställningar: 
 

* Varför har pedagoger i verksamheten valt att arbeta med ett temainriktat arbetssätt? 

 

*Vilka fördelar respektive nackdelar anser pedagogerna att det tematiska arbetssättet ger 

barnen i förskolan? 
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5 Metod 
Jag har valt att intervjua färdigutbildade förskollärare i förskolans verksamhet. Fyra 

förskollärare som arbetar i barngrupp har deltagit och dessutom har en pedagogista (en 

typ av förskolechef som har sitt fokus på pedagogiken på de olika avdelningarna) och en 

biträdande förskolechef intervjuats. Fem olika förskolor i olika städer har bidragit till 

studien. Detta för att få en så bred bild som möjligt över vad personer i förskolans 

verksamhet faktiskt tycker om det tematiska arbetet. Ett missiv skickades ut till 

förskolorna med en fråga om de ville delta. (se bilaga 1). Intervjuerna består av olika 

frågor som satts ihop för att inblicken ska bli så tydlig som möjligt (se bilaga 2). Vissa 

av intervjuerna har spelas in och transkriberas i efterhand, medan andra intervjuer har 

varit över telefon och har därmed antecknats under tiden och transkriberats till skrift 

delvis under och delvis efter intervjutillfället. Efter att materialet granskats har det som 

varit intressant valts ut och presenteras senare i uppsatsen. 

 

5.1 Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen och därmed även intervjuerna har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna utgivna av Vetenskapsrådet. Informationskravet eftersom de delaktiga har 

fått tydlig information om vad studien går ut på och hur den information och åsikter de 

gett ut kommer att användas. Samtyckeskravet då deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Ingen har av mig som forskare blivit tvingad att vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet uppfylls då all den information jag fått utav undersökningen 

behandlats på ett respektabelt sätt för alla inblandade. Konfidentialitet finns i den mån 

att inga namn eller förskolor kommer att nämnas eller pekas ut i texten. All sådan 

information stannar hos mig och min handledare. Detta är extra känsligt eftersom 

undersökningen tar plats på just förskolor och därmed är barn inblandade. Största 

försiktighet runt sekretess har vidtagits. Nyttjande kravet uppfylls även det eftersom det 

tagits i åtanke hur informationen i undersökningen används. De svar som 

uppmärksammats under intervjuerna har bara används i den kommande undersökningen 

och kommer inte att framföras någon annanstans (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.2 Urval och avgränsningar 
Förskollärarna som intervjuats kommer från olika förskolor för att informationen som 

presenteras i uppsatsen ska få ett vidare informations spektrum. De har valts från 

förskolor jag tidigare varit i kontakt med. Antingen för att jag genomfört min VFU där 

eller för att jag känner någon som jobbar där. Detta har gjorts utefter ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 1997). Detta betyder att jag har gjort det så enkelt för mig 

som möjligt eftersom jag inte behövt ”söka” efter några intervjudeltagare. Jag kände 

redan människor som jag trodde ville delta och andledningen till att jag valde denna 

urvasmetoden var eftersom det är större chans att dessa jag valt tackar jag till 

intervjuerna än några förskollärare från slumpvalda förskolor. Jag försökte också få 

förskollärare från olika städer i Sverige för att urvalet ska vara stort och svaren så nära 

sanningen som möjligt. De transkriberade intervjuerna finns inte i sin helhet i 

uppsatsen. Istället så kommer intressanta citat eller kontexter att plockas ut och 

användas för att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt spegla de tankar och 

pedagogiska åsikter som finns ute i förskolans verksamhet.  

 

5.3 Undersökningspersoner 

Från första förskolan, som är Reggio Emilia-inspirerad, deltog en pedagogista 

(förskolechef med huvudansvar för pedagogiken) och en förskollärare. Pedagogistan har 
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länge arbetat i förskolans verksamhet. Hon har varit del i många omtalade temaarbeten 

och hennes åsikt kan skilja sig mycket från t.ex. förskollärare på samma förskoleenhet 

eftersom hon står ”utanför” temaarbetena som just nu pågår. Förskolläraren har många 

års jobberfarenhet, men har inte arbetat så länge på just denna förskola.  

 

Från den andra förskolan, även den Reggio-inspererad, har en förskollärare deltagit som 

har jobbat i några år på denna förskola.  

 

Den tredje förskolan är en medelstor Reggio inspirerad förskola . Här har en  

nyexaminerad förskollärare deltagit. 

 

Från den fjärde förskolan deltog en förskollärare som nu arbetar som biträdande 

förskolechef på en mindre enhet. Hon är förskollärare i grunden och jobbar fortfarande 

lite i barngrupp. 

 

Sjätte och sista förskolläraren arbetar i en förskoleklass. Hon har länge varit 

förskollärare och har även jobbat på skolan en längre tid. 

 

Att jämföra de olika förskollärarnas åsikter har varit intressant därför att man kan se hur 

deras olika pedagogiska inriktningar har färgat deras svar samt deras tankar om 

temaarbeten och hur det används på just deras avdelning/förskola/enhet. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har ägt rum på två sätt. Det ena sättet är ansikte mot ansikte och det andra 

är över telefon. Vid intervjuer där båda parter suttit personligen har intervjun spelats in 

och sedan i efterhand transkriberas utefter inspelningen. Under intervjutillfället var jag 

noga med att kvaliteten på inspelningen var så bra att den kunde användas för det 

avsedda ändamålet (Kvale & Brinkmann, 2014). Den andra typen av intervju har skett 

via telefon eftersom en del av intervjudeltagarna inte kunnat närvara på plats. Detta gör 

att inspelning av samtalet inte fungerar. Genom att använda högtalare på mobiltelefonen 

kan man få fram en inspelad intervju men det visade sig i tidigt skede att kvaliteten på 

en sådan inspelning var för dålig och inte kunde användas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Så intervjuerna över telefon utfördes på ett annat sätt. Under intervjutillfället 

antecknades det så mycket som möjligt av svaren, till exempel citat eller andra 

intressanta meningar eller tankar. 

 

Samtliga förskolor visste i förväg vad intervjun skulle handla om, det vill säga 

temaarbete. Men förskollärarna, med undantag från förskola 2,  fick inte veta frågorna 

utan svarade till sin bästa förmåga under intervjutillfället. Nedan följer en lista på hur 

intervjuerna gick till på de olika förskolorna: 

 

Förskola 1: Dessa två intervjuer, en med en förskollärare i barngrupp och en med 

pedagogista, skedde ansikte mot ansikte. Deras intervjuer spelades in och 

transkriberades till en heltext i efterhand.  

 

Förskola 2: Denna intervju skedde via telefon vilket innebär att intervjun antecknades 

under intervjuns gång och transkriberades till text efteråt. Förskolläraren från förskola 

två var nervös inför intervjutillfället och bad om att få se frågorna 2 dagar innan 

intervjutillfället. Hon fick ta del av frågepappret ”bilaga 1”  

 

Förskola 3: Den tredje förskolläraren visste jag var nyexaminerad och kan ha tankar 
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som de andra kanske inte har. Även denna skedde via telefon och antecknades under 

tiden. 

 

Förskola 4: Att få intervjua en biträdande förskolechef var bra för undersökningen 

eftersom jag gärna vill höra chefers åsikter om ämnet också. Denna skedde via telefon 

och transkriberades därav på samma sätt som de andra telefonintervjuerna. 

 

Förskola 5: Intervjun med förskolläraren i förskoleklass skedde även den över telefon 

och transkriberades på samma sätt. 

 

5.5 Databearbetning, analysmetod och redovisning 

Min undersökningsempiri kommer som tidigare nämnt från intervjuer med personer i 

olika roller inom förskolans värld. Intervjuerna har haft samma utgångsfrågor och det 

viktiga är intervjudeltagarens personliga svar på dessa frågor, samt på frågor som kan ha 

uppkommit under intervjuns gång. Detta gör undersökningen till kvalitativ, vilket 

innebär att det undersökningen är ute efter är att finna idéer eller mönster i svaren 

(Trost, 1997).   

 

De intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte har försökts att transkriberats så 

ordagrant som möjligt eftersom begrepp och benämningar kan ha stor betydelse för 

innehållets mening. Dock har smärre upprepningar och pauser tagits bort för att göra 

transkriberingen så tydlig som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

De intervjuer som skedde över telefon kunde inte spelas in och bearbetades därför på ett 

annat sätt. Här transkriberades intervjun till ett mer användbart material efter intervjun. 

Under intervjun antecknades det allt det viktiga som sas, men det antecknades även 

saker efter intervjun såsom uppföljningar på intressanta tankespår eller färdigställde 

citat så att de inte glöms bort. Detta gör att dessa transkriberingar blir mer övergripande 

eftersom det är omöjligt att hinna skriva allting på så kort tid utan att förstöra intervjuns 

flöde. Viktigt är också att få med intervjuns ton och känslospel, vilket finns med i 

telefonintervjuernas transkriberade tillstånd. Detta för att på ett mer verkligt sätt skilldra 

det som förskollärarna berättade. (Trost, 1997).  

 

Analysen har sedan varit en fråga om att läsa och tolka det insamlade materialet utefter 

uppsatsens syfte. Som Trost (1997) skriver är det viktigt att inte sätta ord i munnen på 

folk, eller helt fritt tolka det som sägs i intervjuerna. En viss kreativitet måste finnas 

eftersom kvalitativa intervjuer går ut på en människas tolkande av en annans uttalanden. 

Men risken när man arbetar kvalitativt är att intervjuaren ändrar någons ord eller 

tankegång för att ”hen menade säkert så här...”. Detta blir framförallt en risk med 

telefonintervjuerna i denna undersökning eftersom transkriberingen inte är ordagrann. 

Men med hjälp utav anteckningar och många följdfrågor under själva intervjun har det 

gjorts stora insatser för att det som presenteras i undersökningen faktiskt är 

förskollärarnas tankar (Trost 1997).   

 

Resultatet redovisas utefter kategorier som jag observerade när jag granskade mina 

transkriberingar. Trots att förskollärarna svarade olika så fanns det ändå synliga 

kopplingar mellan deras svar, kopplingar som sedan blev kategorier där jag placerade 

förskollärarnas olika citat och tankegångar. Dessa kategorier har gett grund till de 

rubriker som resultatet är uppdelat i och de representerar alltså genomgående ideér hos 

de intervjuade förskollärarna. Dessa kategorier/rubriker är: 
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*Varför temaarbete? 

*Att tillsammans arbeta på riktigt 

*Våga ta sin tid 

*Hur man arbetar med tema/projekt varje dag, månad, år 

 

I resultatet och framåt kommer förkollärarna som deltagit förkortas till en bokstav och 

ett nummer för att göra det enklare att läsa: 

 

Från förskola 1: Förskollärare 1 (F1) och Pedagogista 1 (P1) 

Förskola 2: F2 

Förskola 3: F3 

Förskola 4: Biträdande förskolechef (BF) 

Förskola 5: F4 

  

5.6 Metoddiskussion 

 

Metodvalet att arbeta med kvalitativa undersökningar har gett bra resultat utefter de 

frågeställningar som presenterats. De svar som givits har varit centrerade runt ämnet på 

ett sätt så att mönster kan urskiljas. En klar styrka med att ha personliga och kvalitativa 

intervjuer är att man kommer nära svaren på ett sätt som en kvantitativ undersökning 

inte gör. Genom att själv samtala med intervjuobjektet kan man under tiden av intervjun 

fråga efter ytterligare detaljer eller oklara svar på plats omedelbart. Det ger också en 

närhet till personen som intervjuas. Undersökningen kräver att man som person ärligt 

svarar vad man vet och tycker om sin egen verksamhet, vilket kan vara ett känsligt 

ämne. Så att själv sitta mitt emot personen och skapa ett band gör intervjun mer lättsam 

och de sanna svaren kommer lättare fram. En sak som hade kunnat lätta på stämningen 

ännu mer hade kunnat vara någon typ av gruppintervju. En intervju där två eller tre 

förskollärare sitter och tillsammans pratar med mig som intervjuare. På så sätt kommer 

också hela arbetslagets åsikter fram och inte bara den enskilde personen (Trost, 1997) 

 

En svårighet som har visat sig har varit att finna tid till intervjuerna. De förskollärare 

som deltagit har inte haft någon vilja att använda sin fritid eller sin arbetstid på att delta 

i intervjuerna så tidpunkten för intervjuerna har varit oklart. Detta har gjort att det blivit 

ett långt mellanrum mellan vissa intervjuer vilket är jobbigt ur en skribents perspektiv 

då man måste vänta på att intervjuerna ska bli klara. 

 

En kvantitativ undersökning hade kunnat göras istället för den kvalitativa. En 

undersökning där en blankett skickades ut med diverse frågor om temaarbetes 

processen. Det är inte säkert att resultatet hade blivit annorlunda, men man kan 

bestämma tidsfönstret på ett annat sätt genom att dela ut många undersökningsblad 

samtidigt och samla upp alla samtidigt. Dock så fungerade nog en kvalitativ intervju 

bäst i detta sammanhang eftersom det var många termer och pedagogiska processer som 

förskolorna använde sig av som hade gåtts miste om (Trost, 1997). 

 

Mycket värt att nämna är att många av de förskolor jag intervjuade hade en syn som var 

färgad av Reggio Emilia-pedagogiken. Det var inte planerat i förhand, men det verkar 

som att många förskolor jobbar så. Detta är självklart något som kommer att tas upp i 

diskussionen nedan men det skadar trovärdigheten av undersökningen. Detta eftersom 

det inte blir helt klart hur förskolor egentligen överlag jobbar med temaarbete, utan 

istället hur Reggio förskolor jobbar med temaarbete.  Alla förskolor hade dock inte den 
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inriktningen på pedagogiken, så en viss jämförelse går att göra. Men det är värt att 

förklara att resultatet av undersökningen kanske främst speglar Reggio Emilias syn på 

temaarbete, men att diskussionen kommer att visa på och jämföra både den traditionella 

förskolan och Reggio Emilia-inspererade förskolan.  

 

Det finns även både för och nackdelar med de två olika transkriberingsmetoderna jag 

har använt mig utav, alltså att spela in intervjun och att anteckna under intervjuns gång. 

Att transkribera en inspelad intervju tar mycket lång tid och man får med mycket saker 

som man kanske inte ens andvänder i slutändan. Däremot så ger denna typ av 

transkribering den tydligaste bilden av vad som faktiskt hände under intervjun. Man 

kanske märker att man missat någon viktig betoning eller ordföljd som hade 

försummats om man bara transkriberat genom anteckningar.  

 

5.7 Reliabilitet 
Validitet av en kvalitativ studie mäts i två kategorier (Allwood & Erikson, 2017). Den 

första aspekten betyder att studien ska vara väl genomförd och inte innehålla en dålig 

hantverkskvalitet.Detta betyder i sin tur att man det till exempel inte ska finnas onödiga 

slarv i undersökningen eller liknande. Den andra aspekten betyder att resultatet ska vara 

i linje med vad tidigare forskning sagt. Alltså att den ska bygga på information som 

tidigare funnits. Båda dessa aspekter har hållts i åtanke under studien och kvaliteten på 

undersökningen har försökts hållas hög. Något som hade kunnat höja validiteten 

yttligare hade kunnat vara en respondent-validering. Detta innebär att man återkommer 

till deltagarna i intervjuerna och frågar dem om det man fått fram i sina transkriberingar 

och resultat stämmer överens med vad de tycker. Detta hade varit mycket hjälpsamt för 

just denna studie eftersom de antecknade transkriberingarna som skett under 

telefonintervjuerna är mindre specifik än till exempel en inspelad och transkriberad 

intervju. På detta sättet hade det kunna bekräftats att undersökningens emperi är sann 

och att den går att lita på i ett forskningssyfte. Ett problem med respondent-validering är 

dock att deltagaren kanske inte håller med om det den själv sagt, utan att skribenten har 

gjort något misstag. Det kan vara av på grund av åsikter som är mindre smickrande för 

itnervjudeltagaren eller intressanta ordval som skribenten har valt att ta upp men som 

intervjudeltagaren anser vara missledande etc. Men någon respondent-validering har 

inte gjorts, men det hade kunnat stärka textens reabilitet yttligare (Allwood & Erikson, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

6 Resultat och analys 

Resultatet av undersökningen visar att ett antal förskolor i Sverige arbetar utefter ett 

tematiskt arbetssätt. Det tematiska arbetssättet benämns dock olika beroende på vem 

man frågar och förklaringen till vad ett temaarbete faktiskt är och ska innehålla varierar 

också. Det finns även skillnader mellan de förskolor som alla är uttalat ”Reggio Emilia-

inspererade” vilket är intressant.  

 

Eftersom svaren på frågeställningarna går mycket in i varandra så påminner jag om 

uppsatsens båda frågeställningar här : 

 

Frågeställning 1: Varför har verksamheten valt att arbeta med ett temainriktat 

arbetssätt? 

 

Frågeställning 2:Vilka fördelar respektive nackdelar ger det tematiska arbetssättet för 

barnen i förskolan? 

 

6.1 Varför temaarbete? 
I grunden har samtliga intervjuer gett samma svar. Att anledningen till att man arbetar 

tematiskt är för att barnen ska ha något att gemensamt tänka kring och undersöka. 

Temat finns som en röd tråd att följa genom både dagens gång och genom läsåret. Detta 

ger i sin tur någon form av trygghet, både för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Man 

vet när man kommer till förskolan att det finns något att knyta tillbaka till fast man 

samtidigt blickar framåt och nyfiket undersöker på nytt. De Reggio inspirerade 

förskolorna nämner också vikten i att alla tillsammans lär sig. De centrala åsikterna på 

vad det är som är viktigast med det tematiska arbetssättet varierade från person till 

person.  

 

”Man utgår från det barnen vet, och fortsätter med det de vill veta...de 

blir mer delaktiga och vi får med deras idéer” –(F4) 

 

6.2 Att tillsammans arbeta på riktigt 
Att samspelet i förskolan är av största vikt framgick tydligt utav de olika intervjuerna. 

F1 svarade att det handlar om att göra saker på riktigt. Att kunna delta i något som är 

större än en själv tillsammans med andra som är fördjupade i samma sak. Barnen ska få 

chansen att fördjupa sig i något som alla tycker är intressant och som skapar 

diskussioner inte bara på förmiddagen under deras projekttid utan även resten av dagen 

med hjälp av de miljöer som de skapar utefter temat. 

 

”Vi vill göra saker på riktigt, i relation till verkligheten. Vi lär dem för 

livet, inte bara för förskolan” –(F1) 

 

F2 menar att förskolan är ett forum för lärande. Men inte bara det enskillda lärandet 

utan även det lärande som sker i samspel med andra, både barn och vuxna. Det är en 

stor del till varför de valt att arbeta med tema och projekt (fast på denna förskola väljer 

de att inte kalla sitt arbete för ”temaarbete”). De jobbar med projekt och ett 

projekterande arbetssätt. Dessa projekt kommer från ”riktlinjer”  som olika pedagogiska 

grupper i verksamheten diskuterat fram och de används som ett ämne för att basera 

framtida projekt på. Hon menar att de främst arbetar med projekt på detta sätt just för att 

alla på förskolan ska lära sig tillsammans.  
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”Förskolan är inget maktspel, vi ska lära tillsammans”- (F2)  

 

Hon fortsätter med att säga att man genom att lyssna på andras idéer och tankar får 

annorlunda ”glasögon”, att man ser världen på ett annat sätt. Styrkan i ett projekt är att 

det hela tiden bollas tankar mellan pedagogen och barnen. Kunskap som man själv har 

delas med andra omkring, både vuxna och barn. 

 

”Barnet är kompetent och kan själv berätta och visa vad denne är 

intresserad av och ensam eller tillsammans med andra utforska och 

fördjupa sig i ämnet”- (F2) 

 

6.3 Våga ta sin tid 
På F3s förskola har de ett arbetssätt som del i sitt systematiskakvalitetsarbete som ska 

hjälpa alla på förskolan att se vad de andra i verksamheten gjort. Varje barn har sin egen  

”projektberättelse”, som är en samling bilder och texter där tidigare arbete skilldras som 

stöd för barn och vuxna. Det är som en liten bok eller perm där bilder och texter på vad 

som gjorts på förskolan samlas dels för reflektion hos barn samt vuxna, och dels som en 

tankeställare för vad man har gjort och därefter vad som är möjligt. Hon fortsätter med 

att säga att barnen brukar tycka om att titta i dessa berättelser och att detta i sin tur är ett 

bevis på att återkoppling av temat är intressant och viktigt för barnen. Hon belyser 

sedan ett problem med att jobba med projektarbete, vilket också har att göra med det 

systematiska kvalitetsarbetet, och det är att allt måste dokumenteras och att projektet 

någon gång måste bli ”färdigt”. Alltså att det finns en stress att man måste komma fram 

till något ”resultat” som kan publiceras i de förnämnda projektberättelserna. Man måste 

hinna med mycket saker samtidigt som man måste stanna upp för att reflektera och 

dokumentera.  

 

”Det finns en stress i arbetet. Dokumentation är tidskrävande och att hela 

tiden känna att något måste bli klart är en pressfaktor”-(F3) 

 

Både F1 och P1 är inne på samma banor. De är båda relativt överens om en svårighet 

som de ser med sitt tematiska arbete. Det handlar just om det att våga ta sin tid för att 

lyckas få med alla barnen. Att projektet faktiskt har ett syfte och att man hela tiden 

måste arbeta mot ett lärande. Men P1 säger att man måste våga stanna upp och vara 

lyhörd för barnen eftersom det är deras idéer som bygger upp deras teman och därav 

också deras projekt.  

 

”Risken finns att pedagogen kör på sitt eget race och tänker ”detta är ju 

intressant” och väljer ett tema som inte alls reflekterar barnens 

nyfikenhet. Då lämnar man bara efter sig förvirrade barn.” -(P1) 

 

BF menar i samma banor att man i förskolan inte alltid vet vart man är påväg. Det är en 

process att hitta och utveckla ett lärande. 

 

”Förskollärare är ju ofta i kaoset, man vet aldrig riktigt säkert vart man 

är på väg” -(BF) 

 

Barnens intresse kan ta en till platser man inte känner sig bekväm i och det, säger hon, 

kan vara både stressande och pressande. Det är en balansgång att alltid vandra frammåt i 

lärandet samtidigt som man inte får vara rädd för att stanna upp och fånga upp alla barn 

och deras lärande säger hon.  
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F2 menar att det finns en svårighet att få med allt i arbetet man gör. Att få med alla 

barnen, alla målen i läroplanen och att alla vuxna samtidigt ska vara delaktiga och med i 

utvecklingen framåt. Hon säger att man alltid måste blicka framåt. Risken finns att man 

gör samma sak år efter år fast barngrupperna och därmed deras tankar förändras, och 

olika barn har ju självklart olika intressen menar hon. Man måste vara öppen för 

förändring om det leder till en positiv utveckling för barnen. 

Man ska vara i ”ständig rörelse” och att inte fastna i ett ”Vi har alltid 

gjort så tänk”-(F2) 

 

F1 tycker att man som förskollärare i en ledande roll måste våga ge en viss stund ett 

visst syfte. Man ska sträva efter att få med alla barnen, men det är inte alltid lätt och alla 

barnen är inte alltid superintresserade av projektet varje dag, och det är inget konstigt 

anser hon. Men man måste som pedagog ändå stå på sig och försöka intressera barnen 

för det vi gör just nu. 

 

 ”Och vi är lite så att vi tänker att den här stunden som vi har framför oss 

då är det DET vi ska göra, oavsett vad ett eller flera barn i stunden tycker 

om det, de kanske har sitt intresse någon annanstans just då.. Men dagen 

är lång, och det betyder ju inte att man förhindrar barnen från att göra 

det de vill göra”-(F1). 

 

6.4 Hur man arbetar med tema/projekt varje dag, månad och år 
BF berättar att de har ett överliggande tema på hela enheten och att varje avdelning 

fördjupat sig i ämnet på olika sätt. Hon tycker att temaarbetet ger barnen en röd tråd, ett 

samband som de kan följa tillsammans och som hela avdelningen jobbar och kan 

diskutera runt. Hon pratar om det gemensamma lärandet och hur det blir en mer naturlig 

ingång till läroplanen om man arbetar med temaarbete. Om man inte arbetar tematiskt så 

blir läroplans målen till ”små öar” där varje mål står för sig istället för att man binder 

ihop alla mål kring ett gemensamt ämne. Eftersom man strävar efter målen på varje 

avdelning kan det vara bra att ha ett tema att binda det systematiska kvalitetsarbetet runt 

också säger hon. Även hon pratar om temat som den ihop bindande faktorn så att alla 

barn har en möjlighet att diskutera och jobba tillsammans. BF pratar även om 

svårigheten med miljön och hur man ska kunna göra temat levande hela dagen i den. 

 

”Temat blir som ett paraply över våran verksamhet. Det hänger alltid 

över alla våra avdelningars arbete som en typ av sammanbindare” –(BF) 

 

P1 är noga med att berätta att de på sin enheten skiljer på ”tema” och ”projekt”. För 

henne (och även enheten i stort) är ett tema övergripande ”riktlinjer” som gäller för alla 

förskolor och avdelningar på enheten. Projektet är snarare det arbetet som kommer 

utefter det bestämda temat. Därför kallar de deras arbete med tema inte ”temaarbete” 

utan istället ”projektarbete” eftersom projektarbetet är frukten av temat. Ett tema kan 

också pågå under många år medan ett projekt oftast håller ett läsår. P1 fortsätter sedan 

med att säga att mängden tid i ett projekt är dess största styrka. Hon menar att om man 

jobbar med samma sak länge så kan man ta sin tid.  

 

”Har man ett kortare arbete behöver man vara nyfiken här och nu, men 

med ett längre arbete blir det ett rikare lärande” - (P1)  
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Hon fortsätter med att säga att vissa barn måste stanna länge i ett visst läroområde för 

att få ut något lärande medan andra barn vill gå vidare mycket fortare. 

 

F3 arbetar liksom F1 och P1 med temaarbete som någonting överliggande och 

projektarbete är ett arbete som pågår under kortare tid och är mer fokuserade. Projektet 

är en del i det genomgående temat. Hon anser att det viktigaste med ett 

tema/projektarbete är att man hela tiden kopplar tillbaka till det man gjorde tidigare. 

Eftersom man i tema/projektarbetet utgår från barnens intresse under en längre tid är det 

bra att reflektera och tänka på det man redan åstadkommit. För både barn och vuxna är 

återupprepning en vital del i allt lärande och det är särskillt viktigt med återblick när 

man är många som alla ska arbeta med samma ämne. Tillsammans kan man tänka 

tillbaka och komma på nya reflektioner man kanske inte tänkt på innan 

 

”Man återkopplar hela tiden, tänker igen och tänker nytt” –(F3) 

 

F2 beskriver att det är pedagogens jobb att tänka och reflektera på hur ett projekt kan 

vara synligt och aktivt hela dagen, inte bara under förmiddagen på projekttiden, vilket 

innebär att projektet måste finnas tillgängligt i miljön. Detta för att ge barnen en 

möjlighet att utveckla sina kunskaper eller svara på sina frågor under hela dagen och 

inte bara under förmiddagen. 

 

”Projektet ska leva hela dagen. Det ska finnas i miljöerna så att alla barn 

alltid kan möta vårat projekt”.- (F2) 

 

F4 kommer som sagt från förskoleklassens värld, och inte direkt från förskolan. Hon 

menar att de arbetar med temaarbete även här, men att det inte ser likadant ut som i 

förskolan. F4 menar även hon att anledningen till att de arbetar med temaarbetet är att 

barnen ska lära tillsammans och utforska världen utefter sina egna intressen på ett 

planerat och genomtänkt sätt. 

 

”...för att de ska få se sitt egna lärande, vad kan jag och vad vill jag 

veta?” -(F4) 

 

Men här arbetar dem både med ett bestämt tema och med kortare barninspirerade teman. 

Det bestämda temat följer med barnen upp i åldrarna för att ge dem någon typ av 

återkommande ämne som de kan bygg kunskap runt. Detta temat är bestämt och har 

egentligen inte så mycket av barnens inflytande inkorporerat. I hennes förskoleklass 

använder de sig dock av småteman som kommer och går under årets lopp. Dessa teman 

uppkommer från barnens intressen och diskuteras fram med arbetslaget i förväg. F4 

tycker att det är rätt naturligt att temaarbetet blir mer styrt eftersom barnen kommer 

närmare skolans värld, men är också noga med att påpeka att leken fortfarande har en 

stor roll i barnens nyfikna utforskande och lärande. 

 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Samtliga intervjuer pratar om ungefär samma saker. Detta kan vara en effekt av att 

många av dem är Reggio Emilia-inspirerade, men även i den förskolan som inte har 

någon speciell pedagogik jobbar man på nästan samma sätt, men med andra begrepp. 

Betydelsen av begreppen blir väsentliga här eftersom det är dem som skiljer 

intervjuerna åt på många nivåer. Man märker till exempel att P1 inte arbetar så mycket i 

barngrupp eftersom hennes syn på tema/projekt handlar mer allmänt om pedagogiken 

medan de andra förskollärarna snarare förhöll sig till sin personliga barngrupp. Det 
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finns dock en genomgående medvetenhet i intervjuerna. Att förskollärarna vet vad det 

är som de ska göra i förskolan och vilka möjligheter de ger barnen till ett lekfullt 

lärande (Granberg, 2017)  

 

En av de mindre frågorna som undersökningen ställde under intervjun var ”Hur går det 

till när ett tema väljs och sedan används?”. Frågan var ställd därför att det är intressant 

och nyttigt för uppsatsen om processen att använda teman/projekt i förskolan klargörs 

tydligt. Samtliga svarade stolt på frågan, vissa dock mer försiktigt än andra. 

Förskollärare och de som i allmänhet arbetar med pedagogik verkar ofta vara väldigt 

nöjda med det arbete de gjort. Tre intervjuobjekt erbjöd mig en titt i deras 

projektstruktur för att jag skulle förstå deras tema bättre. Det finns en djupt rotad 

uppfattning att det man gör är viktigt, att det som görs på förskolan inte är att 

försummas utan istället ska visas och pratas om. Trots att jag inte direkt frågade vad 

deras tema/projektarbete handlade om så har jag nu en tydlig bild eftersom intervjuerna 

naturligt sätt drogs åt det hållet. Det var inte jobbigt för förskollärarna att prata om vad 

man åstadkommit, tvärtom fanns en passion och glädje.  

 

Pedagogernas glädje att dela med sig av sitt och barnens hårda arbete skildras bra i 

många av de texter som belysts i denna undersökning. Till exempel ”the skyscraper 

project” (McCormick & Twitchell, 2017) där hela artikeln handlar om ett enda 

temaarbete. Men också i böcker såsom Spagettiröran (Göthson & Kennedy, 2015) där 

det finns både förklarande texter men också inblickar i olika teman. Detta visar på en 

passion inom förskolan som vuxit fram tillsammans med temaarbetet. 
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7 Resultat diskussion 
Även här i resultatdiskussionen kommer kategorierna göra sig påminda. Dessa rubriker 

är liksom i resultatet framtagna utefter de kategorierna som jag upptäckte när jag 

granskade mina transkriberingar. Här kommer resultatet att disskuteras utefter dessa 

utvalda kategorier. 

 

7.1 Orden tema/projektarbete 
Att använda rätt formuleringar och uttryck verkar för samtliga intervjudeltagare 

väsentligt. Orden ”Tema” och ”Projekt” var centrala för undersökningen och visade sig 

ha olika mening beroende på vem av deltagarna som frågades. Som tidigare nämnt var 

fyra av intervjuerna gjorda med människor från Reggio inspirerade förskolor vilket gör 

att deras syn på begreppen tema och projekt är färgade av vad Reggio Emilia-

pedagogiken anser om orden. Göthson och Kennedy (2015) skriver att anledningen till 

att de ansåg att ”tema” var den mest givande benämningen på arbetet var för att det är 

ett ord som föräldrar kan känna igen. Ett ord som har varit med tidigare och som alla i 

förskolans värld kan förhålla sig till. Direkt efter detta skriver dem dock att många 

förskolor (som är Reggio inspirerade) valt att använda ordet ”projekt” för att visa på att 

det är något annat än det tema-arbetet som fanns förut. Det var tydligt i intervjuerna att 

orden tema och projekt tagit plats i förskollärarnas pedagogiska arbete. Samtliga 

jobbade med tema eller projekt och gav bra förklaringar varför. Men det är inte alltid 

lätt att som utomstående hänga med i alla begrepp och pedagogiska ord. Mina intervjuer 

till exempel utgick från begreppet ”temaarbete” i förskolan. Men efter den första 

intervjun insåg jag att jag måste tänka om något eftersom många förskolor skiljde på 

”tema” och ”projekt” som många gånger tidigare nämnts. Detta var helt klart en 

förvirring och en ögonöppnare. Tanken uppstod då att det måste vara förvirrande för 

dem i verksamheten också emellanåt. Om två stycken i samma verksamhet, säg till 

exempel P1 och F1, skulle benämna och använda begreppen olika så blir syftet med 

begreppen otydligt och pedagogiken luddig. Detta betyder inte att ordet ”tema” eller 

”projekt” ska betyda samma sak för alla i hela världen. Tvärtom så är det bra att 

verksamheten själva lägger en vikt och betydelse bakom olika ord för att 

begreppsliggöra den pedagogik man själv valt att använda på enheten (Göthson och 

Kennedy, 2015). Men det betyder att det inom verksamhetens väggar bör finnas en 

konsekvent förklaring som hjälper till att skapa förståelse så att onödig förvirring 

undviks. Temaarbete har funnits i många år, det som Doverborg och Pramling skriver 

(1988) har fortfarande relevans idag. Men mycket har ändrats i många verksamheter 

trots att begreppen har förblivit samma. Att förändra och förnya begrepp och framför 

allt dess innebörd hör till det systematiska arbetet på förskolan.  

 

7.2  Frukten av ett systematiskt kvalitetsarbete 
Den biträdande förskolechefen som deltog i intervjuerna argumenterade för att det 

tematiska arbetssättet tagit ordentlig fart på grund av det systematiska kvalitetsarbetet 

som nu är obligatoriskt enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Enligt henne så används 

dokumentationen i förskolan för att göra verksamheten bättre för barnen och deras 

lärande. Genom ett tema syns utvecklingen i pedagogiken och hos barnen tydligt vilket 

även gör det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetssäkringen på förskolan enklare. 

Kvalitetssäkring innebär att man genom tidigare dokumentation och reflektion ser till att 

verksamheten håller den pedagogiska standard som krävs. Man använder det därmed 

också det systematiska kvalitetsarbetet för att försäkra sig om att temat eller projektet 

man arbetat utefter har haft en positiv inverkan på barnen i förskolan och hur man kan 

arbeta vidare (Sheridan, Williams och Sandberg, 2012). Eftersom pedagogerna inte 
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utvärderar enskilda barn i förskolan utan utvärderar själva förskolan så kan ett 

tema/projekt skapa en tydlig utgångspunkt för en analys. Dokumentationerna som 

konstant görs kan även ge tydliga ledtrådar på vart barnen är på väg i sitt lärande och 

hur man utvecklar arbetet för att ta dem framåt (Göthson & Kennedy, 2015). Genom att 

observera och dokumentera barnen finner man enklare ett område som de är 

intresserade av och som man kan basera lärande runt. Att lära med barn i förskolan är en 

utforskande lek som måste ändras och vridas för att finna vad just denna barngrupp är 

intresserad utav (McCormick & Twitchell, 2017)(Lindqvist, 1996). Det är därför F3 i 

intervjuerna benämner sina projektberättelser som viktiga. De är till för att alla på 

förskolan ska få se vad som har gjorts och vad det funnits tankar och lärande kring. Inte 

bara vuxna (som förskollärare eller vårdnadshavare) utan även barnen. Att hela tiden 

återblicka på vad man tidigare gjort ger en känsla av utveckling även hos barnen.  

 

7.3 Alla barnens tema  
Samtliga intervjudeltagare beskrev sitt temaarbete/projektarbete som ett arbete som 

pågick under en längre tid med ett speciellt inriktningsområde som utgått från det 

barnen finner intressant. Förhoppningen är att man genom arbetet kan fånga barnens 

utforskande lust och tillsammans med hela barngruppen lära och leka tillsammans 

(Göthson & Kennedy, 2015). Men det finns vissa motsägelser i detta arbete som 

skildrats i intervjuerna. Till exempel: Om verksamheten vill fånga alla enskilda barn 

och dennes lärande, varför väljer man då att arbeta med ett specifikt ämne under en lång 

tid? I intervjuerna nämns det att en svårighet med tema/projektarbete är att fånga alla 

barnen. Att pedagogerna inte får med alla barn alltid och att alla barn självklart inte är 

intresserade av samma saker. Något som inte näms lika mycket i intervjuerna är 

svårigheten med att få en hel barngrupp att lekfullt utforska någonting. Leken och 

fantasin är en stor del i det som gör ett tema/projekt intressant för barnen, och är 

förskolläraren då inte skicklig nog att kunna styra en leksituation till något lärorikt 

uppstår det problem. Det kan leda till att man förlorar barnens uppmärksamhet och på 

längre sikt, deras intresse (Loizou, 2017).  

 

Trots detta så anser förskollärarna ändå att man ska arbeta med samma tema under ett 

år. Argumentationen som P1 lägger fram är att vissa barn behöver lång tid att tänka över 

olika idéer eller tankar de kanske har. Om man går vidare för fort så riskerar man att 

tappa vissa barn. Att man inte alltid kan få med alla barn för att de har ett annorlunda 

intresse än gruppen och att man väljer att använda sig av samma tema länge låter 

motsägelsefullt. Men samtidigt som det finns negativa saker i att arbeta länge med en 

sak så finns det positiva. Arbetet framåt blir lättare om man har ett överliggande tema 

som ”paraply” som två intervjuare beskrev det. Det finns många områden inom ett tema 

och ofta så finner alla barn någonting som de kan samtala med sina kamrater om. 

Förberedelserna och tankarna som pedagogerna har är därför viktiga i utformandet i 

arbetet. Man behöver en klar plan och en genomdiskuterad vision för att ett 

tema/projektarbete ska kunna fungera (Göthson & Kennedy, 2015)  

 

7.4 Att välja ett tema 
”Vi jobbar inte med tema, där det innebär att man jobbar med en enda 

sak. Som till exempel ett äpple. Då gör man allt med äpplet, skalar dem, 

pratar om dem, tittar på dem, luktar på dem, arbetar med dem genom till 

exempel stämplar. För mig är ett projekt mer levande”-(F2) 

 

Så besvarade F2 frågan ”varför arbetar ni utefter projekt och inte tema?”. Hon menade 

alltså att man genom ett tema är alldeles för fokuserad och inte utvecklar sitt arbete 
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utefter barnen. Enligt henne ska Man i ett projekt arbeta tillsammans med barnen. Det 

blir ett lärande som inte bara får barnen nyfikna utan också de vuxna på förskolan. 

Pedagogerna behöver inte ha så mycket insikt i ämnet barnen är intresserade av 

egentligen, tycker hon. Man kan släppa på kontrollen lite och lita på att barnen finner en 

väg framåt. Hon stryker dock under att det självklart är förskollärarens jobb att arbeta 

med målen i läroplanen etc. men tycker ändå att ett projekt ska dras framåt av barnen. 

Detta drar fram tanken om ska välja tema eller om barnen ska styra temats utveckling. 

Detta stöds i boken av Nilsson (2007) som beskriver val av tema som en demokratisk 

mittenväg mellan fritt val från barnens sida och total styrning från pedagogens sida. 

Värt att komma ihåg är att detta inte är svart och vitt, utan istället en gråskala av 

möjligheter och alternativ för ett tematiskt/projekterande arbetssätt. Vill man fokusera 

på ett visst problem som i Söderström & Löfdahl Hultman (2016) gjorde, det viss säga 

mobbning. I denna artikel finns ett tydligt problem som förskollärarna har sätt och vill 

arbeta med för att stärka barnen inför det livslånga lärandet. Eller så kan man som i 

samtliga intervjuerna och som i McCormick och Twitchell (2017) artikel välja ett tema 

som barnen är intresserade av och därav bygga ett arbete utefter det. Frågan som i båda 

fallen kommer upp blir då vilka teman som är acceptabla och vilka som är olämpliga. 

Antingen för att de inte är djupa nog eller för fokuserade, eller för att temat helt enkelt 

inte hör hemma i förskolans värld. Granberg (2017) skriver att alla teman måste utgå 

från ett barns intresse på ett eller annat sätt. ”Allas intressen ska vara vägledande vid val 

av tema” (Granberg, 2017, s.30). Men om ens barngrupp är tills stora delar intresserade 

av ett tv fenomen som en tecknad underhållningsserie till exempel.  Frågan blir då om 

ett sådant ämne hör hemma i förskolans värld och om man ska göra skillnad på 

hemmiljö och förskolans miljö. Det finns kanske tillräckligt mycket material inom ett 

popkulturellt område för att faktiskt bygga ett arbete kring, men frågan är om ett sådant 

ämne hör hemma i den pedagogiska miljön. Väljer man istället ett annat ämne kanske 

man helt plötsligt inte utgår från barnens intresse på samma sätt och missar den centrala 

nyfikenheten. Det är därför det är viktigt att väga och lyssna in allas åsikter, barn som 

vuxna (Nilsson, 2007). 

 

7.5 En Reggio Emilia vinklad syn på tema och projekt 
Många av intervjuerna som presenteras i denna undersökning är från Reggio Emilia-

inspirerade förskolor och därav är även uppsatsen färgad av Reggio Emilia åsikter. Men 

de visar ändå en bild av hur förskollärares syn på tema/projekt ser ut och hur de tänker 

om arbetet. För även de förskolor som inte är uttalade Reggio Emilia-inspirerade jobbar 

utefter tematiskt arbetssätt. Framför allt så jobbar de med tema på ett liknande sätt, ett 

arbetssätt som verkar vara relativt vanligt i svensk förskola. Granberg (2017) beskriver 

temaprocessen i sin text och beskrivningen av tema/projektarbete i den boken är mycket 

lik den Reggio inspirerade syn på tema/projektarbete som skildras i Göthson & 

Kennedy (2015). Detta visar i sin tur att den svenska tema-pedagogiken är mycket lik 

den allmänna Reggio inspirerade tema/projekt-pedagogiken och att undersökningens 

resultat ändå kan anses som en representation av förskollärares syn och arbete kring 

tema. Dock med en vetskap om att just denna undersöknings resultat kan vara något 

färgat.  

 

7.6 Betydelse för praktiken och professionen 

Denna undersökning är egentligen som ett bevis på vad förskollärare i verksamheten gör 

med sin profession. De använder barnens intresse och sin egna förmåga för att försöka 

ta fram arbetssätt och utforskande frågor som bäst gynnar barnens lärande. Genom 

ständig dokumentation och genom systematisk förbättring av förskolan genom denna 
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dokumentation så går alltid utvecklingen framåt för förskolan och därmed också för de 

barn och vuxna som befinner sig där. F2 sa i sin intervju att : 

 

”Vad jobbar man med om man inte jobbar med projekt?”-(F2) 

 

 Att arbeta med projekt/tema är ett sätt att utveckla verksamheten till det bättre på ett 

genomtänkt och givande sätt. Men det är inte ett arbete som är enkelt och många av de 

som intervjuades visade också på en stress över arbetet. Pressen på professionen har 

ökat men samtidigt har även kvaliteten i förskolan ökat. Arbetet med tema är svårt, men 

med mer möda kommer också en mer genomtänkt och givande pedagogik. 

 

7.7 Slutsatser 

Temaarbete är verkligen något som det arbetas med i den svenska förskolan. 

Tema/projektarbetet har även en relativt liknande struktur som verkar användas i många 

olika förskolor på olika ställen och med olika pedagogikinriktningar. 

Tema/projektarbetet används som en hjälp att finna barnens nyfikenhet och tillsammans 

med dem skapa ett lärande som gäller hela livet. Det systematiska kvalitetsarbetet står 

nära till temaarbetet och de verkar båda för att utveckla verksamheten till något bättre. 

Det finns både för och nackdelar med att arbeta med projekt/temaarbete men samtliga 

intervjuer var överens om att det positiva vägde ut det negativa. Många kunde inte ens 

tänka sig ett annat sätt att arbeta.  

 

7.8 Vidare forskning 

Det skulle behövas en större undersökning där fler förskolor deltog i intervjuer eller 

enkäter. Detta för att verkligen fastställa om svenska förskolor faktiskt arbetar flitigt 

med tema/projektarbete samt varför just de har valt att arbeta tematiskt. En 

undersökning kring begreppen tema och projekt skulle också vara intressant för att se 

vilka förskolor som gör skillnad på orden och varför samt vilka som bara arbetar med 

det ena eller det andra och varför. Även en undersökning på hur ett temaarbeta faktiskt 

används skulle vara givande. En sådan rapport skulle kunna användas i professionen 

som en mall eller en inspiration för tematiskt arbete. 
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1 Bilagor 

1.1 Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Anton Bergman och jag pluggar till förskollärare på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Jag är inne på mitt sista halvår i studierna och det innebär att att jag ska börja 

skriva min C-uppsats. Ämnet jag har valt handlar om Temaarbeten/Projektarbeten i 

förskolan och framför allt varför så många förskolor väljer att jobba utefter ett sådant 

tematiskt arbetssätt. Intressant för mig är vilka för och nackdelar arbetet kan föra med 

sig för både verksamhet och barn samt hur olika teman på olika förskolor växt fram. 

 

För att ta reda på detta behöver jag hjälp från er verksamhet. Jag skulle vilja intervjua 

flera olika personer i verksamheten för att kunna få en inblick hur många olika individer 

tänker. Gärna enhetschefer, förskolechefer och/eller förskollärare i just er verksamhet. 

Intervjuerna tar mellan 15-20 minuter och kommer att spelas in. Notera att det som sägs 

bara kommer att användas i syftet av den här undersökningen och sedan raderas. 

 

Jag kommer att höra av mig via telefon vecka XXXXXXX så kan vi diskutera närmare. 

Om ni har några frågor går jag att kontakta via mejl och mobiltelefon: 

 

Mejl: XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

 

Anton Bergman 

Linnéuniversitetet 
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1.2 Bilaga 2: intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

*Jobbar ni med temaarbete på din förskola/enhet? 

 

*Varför arbetar ni utefter ett tematiskt arbetssätt? Varför inte? 

- Vad ger det för barnen? 

-Vilka för och nackdelar kan komma med att arbeta tematiskt? 

 

*Hur arbetar ni tematiskt på din förskola/enhet? 

-Bestämmer barnen tema eller finns det förutbestämda teman? 

-Finns det teman som återkommer? 

-Har ni alltid ett tema? 

-Hur går arbetsprocessen till när ett tema bestäms och sedan används? 

-Hur länge är ni kvar i samma tema? 
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