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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare i förskolan har för inställningar till hur de 

arbetar med ett temainriktat arbetssätt, samt vilka möjligheter och hinder de ser med detta. 

Undersökningen är en kvalitativ studie och bygger på intervjuer med lärare i förskolan. Vi har 

intervjuat sex lärare på tre olika förskolor, en lärare från en syskonavdelning och en lärare 

från en småbarnsavdelning på varje förskola. Bakgrunden till undersökningen är att vi vill få 

en ökad förståelse för hur arbetssättet används på de utvalda förskolorna. Resultatet visade att 

den övergripande inställningen till temaarbete är att det finns många fördelar med arbetssättet. 

Lärarna beskrev innebörden av tema på ett liknande sätt men vårt resultat visar att de arbetar 

med det i varierande grad. Hur de arbetade och såg på svårigheterna med tema skiljde sig 

något mellan syskonavdelningarna och småbarnsavdelningarna på så vis att 

syskonavdelningarna hade det lättare att få med barnens inflytande i temaarbetena.  
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Förord 
Först av allt vill vi tacka alla lärare på de olika förskolorna som har gjort vår undersökning 

möjlig genom att de har ställt upp på våra intervjuer. Vidare vill vi också tacka våra familjer, 

släkt och vänner som har stöttat och hjälpt oss med alla frågetecken som dykt upp under 

arbetets gång. 

 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till vår handledare Inger Hellgren som har stöttat oss under 

skrivandet. 
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1. Inledning 
Bakgrunden till att vi väljer att skriva om temainriktat arbetssätt i förskolan är för att vi fått 

med oss varierande erfarenheter av detta från våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vi 

upplever att begreppet är diffust och det är svårt att få en uppfattning om vad ett temainriktat 

arbetssätt egentligen är. Genom våra studier på Växjö universitet har vi blivit intresserade av 

hur barns lärande sker och vi har blickat framåt till vår kommande lärarroll och börjat fundera 

över hur vi som kommande lärare kan skapa tillfällen till detta. Temaarbete var då något som 

vi kom att tänka på. Vi började reflektera kring hur man använder sig av tema under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Men vi har haft svårt att tolka hur temainriktat arbetssätt 

utformas på de olika förskolorna.  Kan tema i förskolan vara så självklart att lärare i förskolan 

inte tänker på dess innebörd? Utifrån detta undrar vi om sättet att se på tema skiljer sig från 

olika förskolor och om det rent utav är så att lärare på samma förskola, som arbetar på 

småbarnsavdelningar (1-3 år) respektive syskonavdelningar (3-5 år) har olika uppfattningar 

om temats innebörd. Arbetar man temainriktat överhuvudtaget? Kanske gör man det men inte 

använder ordet tema. Kallar man det för projekt och hur arbetar man med det i sådana fall? 

Finns det någon skillnad mellan temaarbete och projekt? Detta är några av de frågor som vi 

ser som betydelsefulla för att själva få en uppfattning om hur man arbetar med tema i dagens 

förskolor och vilken mening som finns med detta. Mot bakgrund av detta ser vi det som 

relevant att undersöka olika förskolors utformning av temaarbeten och lärares inställningar till 

detta.  

 

I pedagogiskt program (1987:3) för förskolan benämns temaarbete som ett arbetssätt som ger 

barnen sammanhang i en allt mer splittrad tillvaro. Genom tema kan man under en längre tid 

ge barnen möjligheter att skapa förståelse och kunskap på många olika sätt (Karlholm & 

Sevón 1990). Kan det vara så att förskolans historiska tradition har satt sin prägel på 

arbetssättet och är det en självklarhet att arbeta med tema? Av de böcker vi har hittat om 

ämnet är de flesta från 1990-talet vilket gör oss förundrade över temaarbetets roll i förskolan 

idag. Är temaarbetets tid förbi? I vårt arbete kommer vi att förklara begreppen tema och 

projekt och hur de används. Tema, temaarbete och temainriktat arbetssätt kommer att 

användas snarlikt med den skillnaden att temainriktat arbetssätt är ett uttryck för hur man 

arbetar med temaarbeten. Vi kommer även att börja varje avsnitt med några inledande ord för 

att ge er läsare en sammanhängande bild av vår undersökning. 
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1.1 Bakgrund 

Vad säger läroplanen? 

Kan läroplanen hjälpa oss till en bättre förståelse av varför begreppet temainriktat arbetssätt 

är så diffust?  

 

Vad säger läroplanen om temainriktat arbetssätt? Idag är utbildningsdepartementet 

uppdragsgivare för förskolan. Förskolan ska på grund av detta förhålla sig till läroplanen, 

Lpfö 98. Läroplanen förmedlar en viss syn på kunskap vilket ska leda till ett visst 

förhållningssätt till barn och lärande. Det förutsätts att lärarna i förskolan har de pedagogiska 

verktygen och vet hur de ska skapa tillfällen för lärande. Till skillnad från den ganska 

utförliga text om temainriktat arbetssätt som fanns i det pedagogiska programmet från 1987 

(se bilaga A) kunde vi endast hitta en mening i dagens läroplan för förskolan (Lpfö 98). ”Med 

ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” 

(Lpfö1998:6). Vi menar att eftersom det saknas en förklaring på hur man ska gå tillväga i 

förskolans läroplan kan det vara en av orsakerna till att begreppet känns otydligt. Barnens 

lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande med hjälp av tema. Men vad betyder dessa 

och hur ska lärare förhålla sig till temaarbeten så att barnens lärande blir både mångsidigt och 

sammanhängande? Vi slog upp begreppen i Bonniers svenska ordbok (2002). Mångsidigt 

betyder: ”(om företeelse) som berör många områden, (om person) som kan många saker” 

(Malmström m fl 2002:380). Sammanhänga betyder: ”hänga samman med, ha förbindelse 

med, höra ihop med, bero på.” (Malmström m fl 2002:501). Sammanhängande betyder: ”som 

sker eller står i bestämd (logisk) ordning” (Ibed 2002:501). Vi menar att dessa begrepp är 

varandras motsatser och är kanske inte så lätta att förena med varandra.  

 

Det finns också annat i läroplanens uppdrag som man skulle kunna koppla samman med ett 

temainriktat arbetssätt. Förutom detta finns en hel del som man behöver ta hänsyn till vid 

planerandet av temaarbete. Det står bl a i Lpfö 98 att ”Verksamheten skall 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 reflektera” (Lpfö 1998:6). Detta handlar om vad som ska ingå i 

verksamheten, men hur detta ska ske står det inte mycket om i läroplanen. Skulle detta 

eventuellt gå att genomföra med hjälp av temaarbete och i så fall på vilket sätt?  Vi tolkar det 

som att det finns mycket ur läroplanen som man skulle kunna arbeta med genom ett 
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temainriktat arbetssätt, t ex att inspirera barnen att utforska omvärlden, reflektera över något 

och dela sina livsfrågor med andra. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, i leken stimuleras fantasi, inlevelse och 

förmåga att samarbeta. Barn får även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter. Finns det kanske en koppling mellan lek och tema? I Allmänna råd och 

kommentarer, Kvalitet i förskolan (2005) görs en lite mer utfyllig bild av leken och temats 

koppling. ”Ett lek – och temainriktat arbetssätt möjliggör barnets eget utforskande och egna 

frågeställningar och kan omfatta allt inom fälten natur, kultur, och samhälle” (Allmänna råd 

och kommentarer, Kvalitet i förskolan 2005:25). Kopplas lek och temainriktat arbetssätt 

samman ute på förskolorna? Av förskolans pedagogiska program (1987), Lpfö 98 och 

Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan (2005) har vi funnit att vinsten med 

temaarbete är att det möjliggör barnets eget utforskande, det ger möjligheter att på många 

olika sätt skapa förståelse och kunskap samt att barnens lärande kan bli mångsidigt och 

sammanhängande. Pramling-Samuelson & Sheridan (1999) menar att arbeta temainriktat 

innebär att man gripa in och utvidgar barns erfarenhetsvärld så att de får möjligheter att 

utveckla kunskaper om detta område. De menar vidare att förskolan aldrig har organiserat 

innehållet i ämnen och ”vi måste bevara vårt temaorienterade arbetssätt och integrera 

innehållet i detta. Temat är förskolans hjärta och skall så förbli!” (Pramling-Samuelsson & 

Sheridan1999:24). Är det verkligen så? Detta kommer vi att undersöka med hjälp av följande 

problemformulering. 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av begreppen tema och projekt därför vill vi 

här göra en förklaring av dessa.  Enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) kommer ordet tema 

från grekiskans ”thema” som betyder ”det uppställda” man har ett ämne eller tankegång att 

behandla. Här handlar det alltså inte så mycket om slutprodukten utan mer om innehållet. 

Enligt Egidius (2006) innebär tema att man avgränsar en aspekt av verkligheten för att 

intensivt studera denna i forsknings eller inlärningssyfte. Även i det pedagogiska programmet 

(1987) poängteras att det som utgör ett temainriktat arbetssätt ska bearbetas på många olika 

sätt oavsett om det har en kulturell eller emotionell innebörd t ex genom sagor, samtal, lek, 

drama, sång och musik, bild och form (Karlholm & Sevón 1990). Tolkningen vi gör av 

temaarbete blir då att man bildar sig en helhet av ett ämne, med hjälp av såväl teoretiska som 

estetiska och praktiska infallsvinklar. Detta bidrar till en djupare förståelse av ämnet. Som 
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tidigare nämnts använder vi oss av begreppen tema, temaarbete och temainriktat arbetssätt 

med den skillnaden att temainriktat arbetssätt innefattar hur man arbetar och tema och 

temaarbete är mer specificerat på ett visst arbete. 

 

 Enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) kommer ordet projekt från det latinska ”projectum” 

som betyder ”det framkastade”, någonting som kastas fram t ex som lösning på ett problem 

eller som ett förslag, en konkret och väl avgränsad uppgift. En eller flera människor arbetar 

med samma uppgift under en viss tid i avsikt att undersöka en företeelse/problem som man 

vill lösa eller åtminstone synliggöra. Ett projekt bedöms i förhållande till det resultat man 

uppnår eller i förhållande till den slutprodukt man får fram. Projekt betyder enligt Egidius 

(2006) att man arbetar med en uppgift utifrån en viss plan. Denna är anpassad efter uppgiftens 

karaktär. Det kan vara en människas, en grupps eller ett helt samhälles grundläggande synsätt, 

mål och vägar att nå målen. Vår tolkning av begreppet är att man arbetar med samma 

uppgift/problem under en längre tid för att undersöka och synliggöra detta och för att 

eventuellt också komma fram till en lösning. 
 

1.3 Syfte/problemformulering  

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi blivit förundrade över vad ett temainriktat 

arbetssätt egentligen är. Syftet med studien är att undersöka vad lärare som arbetar i förskolan 

på såväl småbarnsavdelning som syskonavdelning har för inställningar till hur de arbetar 

temainriktat. Följande frågor vill vi ha besvarade:  

 

• Arbetar man temainriktat på förskolorna, vilket innehåll har detta i så fall och vilket 

inflytande har barnen? 

• Vilka möjligheter och hinder ser lärare i förskolan med ett sådant arbetssätt och vilka 

tolkningar av arbetssättet finns? 
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2 Teoretisk Bakgrund 
Genom våra tidigare erfarenheter om att temainriktat arbetssätt kan upplevas diffust vill vi 

veta vilka inställningar som lärare i förskolan har till ett sådant arbetssätt. Vi vill få reda på 

hur de arbetar med tema så att vi kan få en förståelse för vilka nackdelar och fördelar som 

finns, hur innehållet i tema kan utformas och varför man väljer det ena eller andra sättet att 

arbeta med tema på. För att göra detta söker vi i det här avsnittet bakgrunden till de 

pedagogiska tankar som finns om detta arbetssätt. Vi har en tanke om att begreppets diffushet 

kan handla om att sättet att arbeta med tema har förändrats under åren. Detta gör också att 

det finns många olika betydelser för hur man idag utarbetar detta på förskolorna. 
 

2.1 Temaarbetets historia 

Genom att göra en tillbakablick på temaarbetets historia kan vi eventuellt få en förståelse av 

hur denna kan påverka lärarnas sätt att arbeta med tema idag. 

 

Ingrid Pramling-Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) är båda fil doktorer i pedagogik vid 

Göteborgs universitet och ger en beskrivning av hur historien har påverkat den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Temaarbete har växt fram ur en lång historia där traditioner, 

skeenden och pedagogiska idéer har förändrat pedagogiken. Förskolepedagogiken i Sverige 

kom att influeras av Friedrich Fröbel (1782- 1852) som tog intryck av Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827). Pestalozzi inspirerades i sin tur av Jean Jacques Rousseaus (1712-

1770) tankar om den fria människan. Alla dessa hade en gemensam syn på att göra individen 

delaktig genom både erfarenheter och allmänbildning, söka en helhet i en komplicerad värld 

och bidra till samhällets positiva utveckling (Svedberg och Zaar 1998). Fröbels synsätt var 

grundat i romantisk idealism och utgick ifrån att barnets sanna uttrycksform var leken, där 

barnet använder och tränar sina medfödda förmågor. Barnet skulle utan styrning få ägna sig åt 

självverksamhet. Fröbel ansåg vidare att leken skulle vara fri och barnen skulle få utvecklas 

under eget ansvar. Idag är hans pedagogiska föreställningar allmänt kända men utan 

anknytning till just honom (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). Vi menar att dessa 

tankar om den friare verksamheten kom att betyda att ett förändrat synsätt på barns lärande 

kom att utvecklas, då barnen blev mer delaktiga själva än tidigare. Det har också påverkat 

uppkomsten av temainriktat arbetssätt. 

 

Från Hennriette Schrader-Breymanns (1827-1952), systerdotter till Fröbel, skapades 

Monatsgegenstand eller arbetsmedelpunkten som var den första föregångaren till temaarbete. 
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Arbetsmedelpunkten var en verksamhet där ledaren satte ett visst ämne i centrum för barnens 

intresse under en längre tid. Syftet med arbetsmedelpunkten var att barnen lättare skulle förstå 

sambanden mellan olika fenomen samt lära känna sig själva och sina förmågor (Lindqvist 

1989). Arbetsmedelpunkten började oftast med ett studiebesök och handlade då om 

människans dagliga liv eller naturen. Detta följdes upp av fingerlekar, sånger och andra lekar 

som hade något med ämnet att göra. Sysselsättningsplaner inrättades, detta innebar att olika 

innehåll bearbetades i förhållande till t ex våra årstider. Innehållet i en sådan plan var både 

praktiskt och teoretiskt. Barnen delades in i åldersgrupper för att innehållet skulle bli 

passande. Om arbetsmedelpunkten var Fåret och ullen så innehöll det ett antal planerade 

kindergartenlektioner (fårets utseende, bild av det, studiebesök mm) och fröbelska 

sysselsättningar (modulering av får, bygga hage mm) som anknöt till ämnet (Doverborg & 

Pramling 1988). Leken var viktig i detta liksom experimenterande, tecknande och 

konstruerande. Arbetets gång följdes genom speciella inlärningsmodeller och visade hur 

konstruktionen skulle växa fram moment för moment (Karlholm & Sevón1990). 

 

Det visade sig dock att den fria verksamheten från Fröbels tankar inte blev som de var tänkta i 

praktiken. Det var främst barnaträdgårdslärarinnan som styrde barnen. Detta berodde 

förmodligen på den tidens åsikter om uppfostran till lydnad. Det var inte tal om hur barnet 

tänkte utan mer att den vuxne skulle förmedla kunskaper till det okunniga barnet (Karlholm & 

Sevón1990). Enligt Doverborg & Pramling (1988) utgick man från att barnen skulle få 

kunskap genom handling t ex genom mallar och förebilder, vilket de menar inte behöver 

betyda att barnen förstod något även om de kunde utföra sakerna. Har denna kritik fått någon 

betydelse för hur temaarbeten i förskolan utformas idag? Vi menar att detta kan ha kommit att 

påverka lärares inställning till hur man arbetar med tema. Lärare idag kanske inte arbetar med 

tema då de har en bild av tema som kunskapsförmedlande. 

 

Intresserad av Fröbels skrifter var pedagogen och professorn i filosofi, John Dewey (1859-

1952) från USA. Han inriktade sig på de demokratiska frågorna i skolan. Dewey funderade på 

hur människan skulle bli en socialt tänkande samhällsmedborgare. Därför var det viktigt att 

barnen skulle få arbeta både praktiskt och teoretiskt samt få möjligheter till att ta ställning till 

problem som de försöker komma fram till olika lösningar på. ”Praktiskt arbete ses som ett 

”medel” för att skapa insikter och kunskaper” (Doveborg & Pramling 1988:23). Dewey 

förespråkade aktivitetspedagogiken där barnen under organiserad handledning lärde sig 
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genom att man tog tillvara på deras intressen och handlingar (Pramling-Samuelsson & 

Sheridan 1999).  

 

Många av Deweys tankar och synsätt spreds också till Sverige av bl a Alva Myrdal (1902-

1986) och Elsa Köhler (1879-1940) som kritiserade arbetsmedelpunkten för sin rutinmässiga 

kunskapsförmedling och framhöll aktivitetspedagogiken istället. Enligt Doverborg & 

Pramling (1988) såg Myrdal tidigt vissa farhågor med arbetsmedelpunkten och tyckte att den 

var alltför styrande för barnen så att den kunde bli ett hinder för barnens fria aktiviteter. Vi 

tolkar det som att den omfattande planeringen av sysselsättningsplaner i arbetsmedelpunkten 

kan vara en bidragande orsak till detta.  

 

Köhler blev även hon kritisk till arbetsmedelpunktens former och kom då att utveckla 

arbetsmedelpunkten till intressecentrum. ”Det kunde röra sig om bild och formarbeten som 

barnen inte klarade av på egen hand utan att be en vuxen om hjälp” (Carlholm & Sevón 

1990:37). Köhler menade att barnen utifrån sina individuella förutsättningar skulle få skapa 

och leka fritt, men inte lämnas hän utan också få prova sådant som var okänt. Den vuxne hade 

strukturerat och tänkt igenom detta noggrant för att anpassa det till barnets mognad och 

intresse (a.a). Intressecentrum gav barnen möjligheter att undersöka, skapa, och 

experimentera utan ämnesindelning så att helheten skulle kunna erfaras. Intressecentrum 

kunde väljas från barnens intresse och aktiviteter, exempelvis från vad som uppstod i 

barngruppen, genom en oväntad händelse eller från några av barnens erfarenheter. 

Utgångspunkten kunde också vara att de vuxna såg vad som var lämpligt för en viss ålder, en 

viss årstid eller för vad som hände på orten. Barnen fick ett större utrymme, eftersom man tog 

större hänsyn till barnens själsliga intressen. Även i intressecentrum var gruppindelningar 

vanliga där aktiviteterna anpassades till barnens ålder. Vidare hade de ett friutrymme till lek 

en del av dagen. För Elsa Köhler hade barns aktivitet en framträdande betydelse eftersom de 

var genuint intresserade av verkligheten. (Doveborg & Pramling 1988). Dewey framhäver 

också intressecentrum som ett sätt att integrera olika ämnen (Lindqvist 1989).  

 

Barnstugeutredning tillsattes 1968 för att sammanföra lekskolan och daghemmet genom en 

gemensam pedagogik för dessa. Istället kom de att heta heltids- och deltidsförskola. Det 

skulle råda en helhetssyn inom förskolan där mat, vila och hygien var pedagogiska situationer 

(Karlholm & Sevón 1990). Arbetssättet skulle vara dialogpedagogiskt och präglas av ett 

samspel mellan den vuxna och barnet. Detta innebar att arbetet riktade sig mot det enskilda 
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barnet, och gruppen fick mindre och mindre betydelse. Intressecentrum fanns det inte längre 

plats för, utan förskolans innehåll skulle utgöras av delmålen jagutveckling, kommunikation 

och begreppsbildning (Doveborg & Pramling 1988). Från intressecentrum utvecklades istället 

begreppen system (helhetssynen i arbetssättet), aktivitetsområden (miljön organiseras så att 

barnen kunde sysselsätta sig tillsammans i speciella utrymmen anpassade för detta) och 

aktivitetsstationer (plats för särskilda lekmaterial) (Karlholm & Sevón 1990). Man talade om 

att ”fostra barn till demokratiska människor som vill söka och använda kunskap för att 

förbättra egna och andras livsvillkor” (Doveborg & Pramling 1988:18). Enligt Karlholm & 

Sevón (1990) valdes aktivitetsområde av den vuxne beroende på vad barnen visar intresse för. 

Den fria leken skulle ges stort utrymme och barnen skulle lära sig en metod för att lära, inte 

bara ta emot faktakunskaper. 

 

Doverborg och Pramling (1988) menar dock att under 1980-talet ansåg man att utfallet av 

barnstugeutredningen i praktiken blivit att vissa förskolor hade bristfällig planering och 

strukturlöshet. Personalen lät då bli att leda verksamheten. Aktivitetsstationerna blev 

tillfälliga tillhåll för barnen där ingen fördjupning inträffade. Nu började många förskolor 

efterfråga struktur, ordning och vuxna förebilder. För att underlätta planering och utveckling 

av verksamheten gav socialstyrelse ut en arbetsplan för förskolan som innehöll en 

målkonstruktion med samhällsmål, barns utvecklingsformer för verksamheten och 

ämnesblock. Här beskrevs att olika ämnesblock skulle integreras i intressecentrum och i olika 

teman. Begreppet tema fördes in utan att det fanns någon förklaring på skillnaden mellan 

tema och intressecentrum  

 

Socialstyrelsen utarbetade ett Pedagogiskt program för förskolan (1987) som skulle ge en mer 

preciserad och klarlagd innebörd av vad den svenska förskolan skulle innehålla. Kommunerna 

hade ansvaret för förskolorna och socialnämnden tillsynsansvaret. I varje förskola var det 

sedan upp till personalen att göra den pedagogiska planeringen meningsfull och begriplig för 

barngruppen (Karlholm & Sevón 1990). I detta stod det att ”tema är det centrala arbetssättet i 

förskolan” (Lindqvist 1989:11). Till skillnad från 70-talets dialogpedagogik som också 

betonades som ett förhållningssätt var det på 80-talet åter krav på struktur och helhet i 

verksamheten. Begreppet temaarbete beskrivs mer mångtydigt än innan (a.a). I det 

pedagogiska program (1987) beskrevs temaarbete som pedagogisk metod ( Se bilaga A) och 

innebar att man avgränsade sig och koncentrerade sig på ett utvalt ämne. Det belystes att 

barnens intresse skulle vara utgångspunkten. De skulle ha möjlighet att bearbeta de 
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upplevelser som temat medförde i den fria leken, skapande aktiviteter, vardagssysslor mm. 

Det var inte längre något tal om ämnesblock. 

 

I en enkätundersökning som Doverborg gjorde 1987 ställdes en fråga till förskollärare om vad 

som var mest utmärkande för temaarbeten. Där framkom att temat skulle sträcka sig över lång 

tid, som en termin eller ett läsår. Det skulle vara bra för att barnet fick tid att upprepa det man 

ville att de skulle lära sig. Det framkom också att arbeta praktiskt var den bästa vinsten för 

barnen och att alla ämnesblocken skulle finnas med i temat. Resultaten av undersökningen 

menar Doverborg visar på att lärarna hade fått en förståelse om att det tog tid för barnen att 

befästa kunskaper och förstå sin omvärld. Men det kunde också bero på att många lärare hade 

blivit inspirerade av Reggio Emilias pedagogik som förespråkar att temats ska vara längre, 

runt ett år (Doverborg & Pramling 1988).  

 

2.2 Tema och Projekt 

Gör lärarna någon åtskillnad mellan tema och projekt eller ser de det som samma sak? I 

detta stycke tar vi reda på om de definitioner vi gör av tema och projekt i vår 

begreppsdefinition stämmer överens med hur man arbetar med begreppen i förskolan? Vi vill 

ha reda på hur lärare idag tolkar begreppen och om dessa har olika betydelser för hur man 

arbetar? 

 

Vad är egentligen skillnaden när lärare i förskolan säger att de ska arbeta med ett projekt om 

vatten eller med ett tema om vatten. Enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) görs det nästan 

inte alls någon skillnad mellan tema och projekt. De menar att vi talar obehindrat om ett 

temaarbete om vatten eller ett projektarbete om skogen. Vår historia talar mer om likheterna 

mellan dessa båda begrepp. Båda anger en bestämd syn på kunskap och undervisning. Vi 

menar att när man talar så obehindrat om dessa begrepp så kan det bidra till en diffus känsla. 

Det är svårt att veta vad det är man pratar om och vad detta innehåller. När det gäller 

projektarbete så organiseras kunskapsprocessen på ett annat sätt än den traditionella 

undervisningen, individerna söker själva och har ett mål med sökandet. Med den traditionella 

undervisningen menar vi att läraren förmedlar kunskaper till barnen.  Temaarbete innebär att 

man organiserar det innehåll som finns i kunskapsprocessen på ett annat sätt än i den 

traditionella. Teman kan behandlas både som projekt och i den mer traditionella 

undervisningen. Ett projekt har i jämförelse med temat en tydlig början och ett tydligt slut. 
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Tema däremot kan avbrytas och tas upp igen när t ex intresse för det finns, det kan hållas 

igång hur länge som helst. Temat kan också innehålla olika (del) projekt. 

 

Det som gör att begreppen tema och projekt ofta används som synonymer anser vi kan vara de 

likheter som Doveborg & Pramling (1995) tar upp. När det gäller tema och projekt arbetar 

man med samma uppgift i flera veckor. Uppgiften är öppnare och gruppen är i större 

utsträckning med i planering och organisering. De menar också att istället för att ta förgivet 

att det är kunskaper och färdigheter som barnen ska lära sig, så ska lärare i förskolan lägga 

fokus på hur barn uppfattar och erfar det de får vara med om. De kan också ställa sig frågan 

hur omvärlden uppfattas av barnen, och självklart har olika barn olika upplevelser och 

erfarenheter. Vi menar att tanken med tema/projekt är att ta till vara på banens inflytande i 

större utsträckning då barnen i större grad är med i hela processen.  

 

2.3 Demokrati och delaktighet 

I temaarbetets historiska tradition och i läroplanens uppdrag betonas barns inflytande i 

förskolans verksamhet. Därför behandlar vi här några demokratiska aspekter på ett 

temainriktat arbetssätt. 

 

Svenska förskolor har till skillnad från andra länder en riktlinje att främja barns utveckling till 

demokratiska samhällsmedborgare. Lärare i förskolan skall se till att barnen får den möjlighet 

som krävs för att leva i ett demokratiskt samhälle (Doveborg & Pramling 1995).  Lena Fritzén 

skriver i sin artikel Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet? (67-

87) att skolan och förskolan har ett dubbelt uppdrag att förhålla sig till. Dels är det ett 

kunskapsuppdrag men också ett demokratiuppdrag där förskolan ska fostra barnen till 

demokratiska medborgare. Dessa ska enligt henne bilda en helhet. Kan man använda sig av 

temaarbete för att integrera dessa uppdrag? Enligt vår uppfattning skulle temaarbete vara ett 

lämpligt sätt arbeta på när man ska förena dessa.  Med hjälp av tema skulle man i ett samspel 

kunna ge barnen möjligheter att få kunskaper om olika fenomen samtidigt som de får ta del av 

demokratiska aspekter. Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) menar att med temats 

mångsidiga aktiviteter och samvaron barnen har med varandra ges barnen möjligheter att 

utveckla socialhandlingsberedskap och tolerans för olika synsätt och åsikter. Dessa aspekter 

kan då integreras i samma tema.  
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I läroplanen för förskolan (1998) finns riktlinjer som beskriver hur förskolan ska vara 

demokratisk. ”Arbetslaget skall ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt 

där barnen aktivt deltar” (Lpfö 1998:8). Det är alltså vår skyldighet att se till att utforma 

metoder för hur man ska arbeta demokratiskt. Enligt vår uppfattning så är det inte säkert att 

det blir demokratiskt bara för att man arbetar temainriktat. Det beror på hur man använder sig 

av tema och hur man tar hänsyn till barnen. 

  

Både barnet och samhällets perspektiv ska beaktas enligt förskolans uppdrag menar Pramling-

Samuelsson & Sheridan (1999). De framhåller att detta förutsätter att barn redan i förskolan 

ska ha inflytande genom att såväl kunna påverka sin egen situation som förskolans innehåll. 

De ska också lära sig att respektera andra och förbättra den värld vi lever i. Barn i förskolan 

ska tillsammans med andra barn och vuxna aktivt delta i beslut som t ex välja tema, medverka 

i utformningen av temats innehåll, välja material mm. Detta för att barnen ska få en 

begynnande uppfattning om vad demokrati är. Johansson & Pramling – Samuelsson (2003) 

talar också om delaktighet men då i barns lekvärld barnen får då bestämma vad de vill leka 

och med vem, men de ska också veta att de inte kan bestämma över varandra t ex vad 

kompisen vill leka.  

  

2.4 Temaarbetets struktur 

För att få insikt hur lärare i förskolan arbetar med tema och vilka inställningar de har till 

detta, kommer vi här att ta upp vad olika författare ser för möjligheter och hinder med 

arbetssättet. 

  

2.4.1 Möjligheter och hinder 

Vad finns det för förutsättningar, möjligheter och hinder när det gäller att genomföra ett tema 

eller projekt? Arfwedson & Arfwedson (1992) skriver om många faktorer som kan påverka. 

Det är bl a schemats konstruktion, gruppstorlek, lokalernas storlek. Läroplanen ger enskilda 

skolor och förskolor stor frihet när det gäller utformningen av bl a arbetsplaner och 

studieformer. Om en hel verksamhets schemaläggning kan anpassas till, t ex långa arbetspass 

ökar möjligheten att ha temaarbete och mer projektorganiserade studier. Enighet är en 

förutsättning för samarbete i arbetslag och engagemang är också nödvändigt. I arbetslaget bör 

man kunna enas om synen på barnen och vad som är viktigt i fostran, synen på kunskap och 

utveckling. Enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) så är en förutsättning också att man hittar 

ett ämne som på något sätt engagerar alla i barngruppen. En möjlighet som ett temaarbete 
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medför är att de barn som har behov av att tänka högt kan få utlopp för det. Barnen får prata 

och diskutera om det de gör. På detta sätt blir också barns olikheter till möjligheter. De får ta 

del av varandras resonemang och erfarenheter (Doveborg & Pramling 1995). Detta tolkar vi 

som att temaarbete kan bidra till barns samlärande. Knutsdotter Olofsson (1993) menar att ett 

hinder kan vara att det ofta är ämnet som temat ska handla om som blir utgångspunkten och 

inte barnen. Det finns en risk menar hon att barnens intressen, uppfattningar av olika fenomen 

och deras sätt att förhålla sig till världen kommer i skymundan gentemot lärarnas 

förhållningssätt och uppläggning av temat. Temat måste istället beröra barnen på ett 

känslomässigt plan. Det ska behandla saker som barnen har erfarenheter av och som berör 

deras livsvärld. Vi tyder detta som att det finns en fara att lärare gissar och tror vad barnen 

tycker är roligt och är intresserade av, istället för att låta barnen vara med även i planeringen 

av temat. I nästa stycke behandlar vi några viktiga aspekter när det gäller planering och 

uppläggning av ett tema. 

 

2.4.2 Planering 

Hur skall då ett temaarbete börja och vem bestämmer vilket tema man skall arbeta med? Det 

finns olika sätt att se på detta, enligt Doveborg & Pramling (1988) spelar det inte så stor roll. 

Det kan vara någon som hört något som man vill veta mer om, eller någon som sett något 

intressant på tv. Det kan också vara så att en förälder eller någon annan har ett yrke som kan 

vara intressant som temaämne. Det som är viktigt är att lärarna i förskolan är lyhörda för 

barnens förslag och att de är uppmärksamma på vad som bearbetas i deras lek. En viktig 

förutsättning är också att det finns en ömsesidighet mellan barn och vuxna i ett samspel. Vi 

tolkar det som oavsett hur temat uppkommer så är det viktigt att som lärare ta hänsyn till 

barnens perspektiv så att de tycker att det är roligt och blir delaktiga. 

 

Det finns många saker som utgör ett temaarbetes struktur. Doverborg & Pramling (1988) har 

en teori om hur det kan vara upplagt. De menar också att temaarbetet ska genomsyra hela 

verksamheten. Visst ska lärarna i förskolan ha vissa planerade problematiserande aktiviteter 

men de skall lika väl utnyttja naturliga situationer som t ex kan uppstå i leken. Ett temaarbete 

behöver heller inte sker under någon planerad tid eller dag utan skall vara ständigt aktuellt. De 

skriver att temaarbete kan vara allt ifrån en dag till ett år. En förutsättning enligt Doveborg & 

Pramling (1995) för att ett tema alltid skall vara aktuellt är att det hela tiden skall finnas 

möjlighet att arbeta vidare med det, att man tillsammans bearbetar intryck och att temat äger 

rum i barnens miljö t ex på den egna avdelningen. Där ska det hela tiden finnas material och 
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lärare som är insatta i arbetet och kan stötta barnen. Att temat helst ska var i barnens miljö 

håller vi inte riktigt med om då det i läroplanen för förskolan (1998) finns en riktlinje som 

uttrycker att barnen skall ges möjligheter att bekanta sig med närmiljön och det lokala 

kulturlivet. I förhållande till detta anser vi istället att material och lärare som är insatta kan 

finnas på andra ställen än bara den egna avdelningen. Lärarna kan flytta på sig och material 

finns på många ställen t ex ute i skogen eller i samhället. Däremot betonar Pramling-

Samuelson & Sheridan (1999) också vikten av att temat ska genomsyra verksamheten när det 

pågår och inte avgränsas till en särskild dag, tid eller plats. Detta för att få en helhetssyn på 

barns lärande och utveckling. De menar att det är ganska vanligt att den pedagogiska 

verksamheten styckas upp med språksamlingen på tisdagar osv.  

 

En annan faktor som är viktig ur struktursynpunkt enligt Doveborg & Pramling (1995) är 

gruppens storlek. Doveborg & Pramling (1988) menar att det inte finns något som säger att en 

hel grupp på ca 20 barn behöver arbeta med samma sak samtidigt. Lärarna i förskolan delar 

istället upp gruppen och lägger vikt vid barnens olika föreställningar och erfarenheter, som de 

sedan delger resten av gruppen. De kan sedan ställa sig frågan, ”Hur skall vi göra för att andra 

skall få veta det vi vet?” (Doveborg & Pramling 1988:38). Som tidigare tagits upp så är det i 

temaarbete inte slutprodukten som ska vara i fokus utan lärarna i förskolan ska fundera över 

barns tankar och agerande under hela processen. Det ska inte heller ske en utvärdering när 

temat är slut utan denna ska ske under hela temats gång. Då kan man se hur barnens tänkande 

förändras. Ur barnens perspektiv blir det viktigt att dokumentera temaarbetet för att barn kan 

följa sin egen utvecklig och se variationer i sitt tankesätt. 

 

Enligt Doveborgs & Pramlings (1988) synsätt så ska temats slut tydligt markeras t ex med 

någon slags redovisning. De menar att det är viktigt att temat har ett klart slut vilket skall ske 

när man nått det man vill med temat eller om intresset avtar. Eller kan det också vara så att det 

är dags att utveckla det. I stycket som behandlar skillnaden mellan tema och projekt så 

beskriver vi att en skillnad enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) är att projekt ska ha en 

tydlig början och ett tydligt slut. Temat däremot kan avbrytas och tas upp när som helst. Här 

visas tydligt att begreppen går in i varandra och att författare har olika åsikter om vad 

begreppen innefattar. En annan viktig aspekt enligt Doveborg & Pramling (1988) är att man 

som lärare i förskolan själv funderar över sig själv och de tankar som kommer upp. Viktiga 

frågor som man kan ställa sig under ett temaarbete är. 
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Varför barn löser uppgiften på olika sätt, och hur de skiljer sig från en vuxens sätt att tänka om problemet. 

Vidare bör man fundera över: Vad var det jag förutsatte när jag gav den här uppgiften till barnen? Hur 

kan barn tänkas agera i nya sammanhang som man ställer dem inför? Varför blev det inte som jag hade 

föreställt mig? Varför uppfattade barnen det de varit med om på just detta sätt, dvs vad har det med mig 

och mitt agerande som lärare att göra?  (Doveborg & Pramling 1988:40). 

 

Genom att som lärare ställa dessa frågor till sig själv och diskutera dem i arbetslaget menar vi 

gör att man kan få en uppfattning om hur mycket barnens inflytande kommer in i temat och 

hur man kan utveckla det. 

 

2.5 Olika synsätt på temaarbete 

Under 1980-talet har det följt diskussioner om olika tolkningar av temaarbete. Därför 

beskriver vi här olika författares synsätt på dessa och det fokus de lägger på pedagogiska 

inriktningar och kunskapssyner. Detta gör vi för att förstå de inställningar till hur lärarna 

arbetar temainriktat som kan komma fram i vår undersökning. 

 

2.5.1 Kunskapsinriktade temaformen 

Vilka tolkningar av temaarbete finns och vilket innehåll har dessa? Lindqvist (1989) menar att 

man kan se olika former av temaarbete. Det finns en kunskapsinriktade temaformen som i sin 

tur kan sägas vara indelade i flera underkategorier och den probleminriktade som också har 

underkategorier. Hon menar att den första kategorin av de kunskapsinriktade temaarbetena är 

en traditionell form som Mia Rockström förespråkar. Den andra handlar om barns logiska och 

begreppsliga tänkande och förespråkas av Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling. Båda 

dessa har syftet att barn ska förstå sin omvärld och behandlar natur, samhälle och kultur. Det 

är dock endast traditioner och former för kulturell samvaro (högtider) som bearbetas, inte 

kultur ur ett vidare perspektiv menar Lindqvist (1989). Dessa temans innehåll handlar om det 

vardagsnära och konkreta. Exempel på rubriker från ett traditionellt tema är Jaget, Naturen 

och Miljön. Doverborg & Pramling undrar (enligt Lindqvist, 1989) vad man har för mål med 

ett liknande tema som Yrken. De menar att det bara kan bli rena fakta (minnes) kunskaper 

som man vill att barnen ska lära sig t ex vad olika yrken heter. Istället betonar de vikten av att 

barnen ska förstå vad dessa yrken har för funktioner tillsammans? ”Om inte läraren har tänkt 

och planerat utifrån ett visst innehåll som borde utveckla en viss förståelse för, kan man 

naturligtvis inte begära att detta ska bli uppenbart för barnet heller” (Lindqvist 1989:19). 

Detta tolkar vi som två sätt att se på barns lärande. I den förstnämnda utformas temat på ett 
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sätt då man främst ser till de fakta som berörs och i det andra betonar man att barnen även ska 

förstå ett sammanhang som bearbetas.  

 

I den logiska och begreppsliga temakategorin handlar det utifrån Doverborg och Pramlings 

perspektiv om barns förståelse som kunskapsform. Här menar de att man ska sätta barnen i 

olika situationer där de får tänka och dra slutsatser. ”För lärare blir uppgiften att hitta sätt att 

göra mångfalden i form av tankar, idéer och frågeställningar synliga i vardagen” (Doveborg & 

Pramling 1995:26). Synsättet handlar om att sätta barnets tänkande i centrum alltså relationen 

mellan barnet och det innehåll som ska läras. Här handlar tema om att man skapar möjligheter 

och tillfällen till lärande utifrån barnens perspektiv istället för att organisera ett temainnehåll. 

Traditionellt sett har man enligt Doverborg och Pramling (1988) planerat temats innehåll och 

aktiviteter i detalj för att barnet ska lära sig en viss kunskap men det är inte alls säkert att 

barnen förstår. Rubriker som de har till sin temaform är Kommunikation, Biet mm. Lindqvist 

(1989) är kritisk mot rubriken Kommunikation och undrar om det verkligen kan vara ett tema 

valt utifrån barns perspektiv. Hon tror att det kan finnas en risk i att vardagsnära val av teman 

kanske väljs utifrån vuxnas vardagssysslor exempelvis som temat Kläder. Det här tyder enligt 

vår mening på att det finns en risk att temat kommer att handla om sådant som vuxna tycker 

är intressant eller som de tycker är viktiga kunskaper för barnen. 

 

När det gäller de kunskapsinriktade temaformerna så är Lindqvist kritisk mot att leken, 

skapande ämnen och språket oftast hamnar i bakgrunden och ses som ett medel för att 

bearbeta och uttrycka innehållet. Hon menar att kunskapssynen som ligger bakom denna form 

av tema har en nyttoaspekt och är kognitivt utifrån Piagets synsätt dvs man utgår från ett 

pedagogiskt innehåll som bygger på teorier om människans intellektuella utveckling. Detta 

kan enligt vår uppfattning bidra till ensidigt fokus på lärande och barnens intressen skyms 

undan. Enligt den definition på tema som vi tidigare har beskrivit ska helheten tas till vara 

med hjälp av såväl estetiska, teoretiska som praktiska infallsvinklar i tema. I stycket nedan 

görs en beskrivning av en temaform som vi menar tar till vara på helheten på ett annat sätt 

eftersom den utöver det teoretiska och praktiska även har det estetiska. 

 

Den sista kategorin som Lindqvist (1989) använder under den kunskapsinriktade temaformen 

är den som Reggio Emilia presenterar. Denna kategori är känd för att vara estetiskt utformad. 

Det är ett utforskande arbetssätt där barnen ses som aktiva, forskande och unika samtidigt 

som de är beroende av varandra. Temat arrangeras för att barnens alla sinnen skall stimuleras 

 20



 

och barnen samarbetar för att komma fram till en egen lösning (Grut 2005). Det som är 

utmärkande är att man framhäver både helheten och det dynamiska liksom förändringar och 

förvandlingar i temat. Ett exempel som åskådliggör detta är Temat Lövet och dess 

associationer som går från dess förmultnelse till nervtrådarna i bladen och till handens fingrar 

och slutligen till gatorna i staden. Det är ett undersökande arbetssätt på det vis att man 

problematiserar mottsättningar och följer upp associationer som kan grunda sig på sinnlig art 

inte nödvändigtvis på logiskt tänkande. Valet av innehåll utgår ofta från en samhällspolitisk 

analys dvs behandlar människors villkor, vardag och produktion alltså kultur i vid mening. 

Rubriker för ett temaarbete kan vara exempelvis COOP som ger en bestämd utgångspunkt i 

jämförelse med ett traditionellt tema, som istället skulle ha behandlat ämnet ”affären”. Detta 

blir då ett mer allmänt begrepp som enligt Lindqvist skulle bli mer statiskt eftersom det 

saknar en frågeställning. En fråga utifrån Reggio Emilia skulle t ex pedagogiken bli: Vad 

händer när COOP tar över de små butikernas kunder? (Lindqvist 1989). Typiskt är också 

temat längd. Det är inte ovanligt att det kan pågå upp till ett år. Reggio Emilias förespråkare 

ser det som värdefullt att dela upp avdelningens barn i mindre grupper. På detta sätt kan man 

tillgodose barnens olika förmågor bättre. Dessutom kan man gå in djupare i momenten i en 

mindre barngrupp i jämförelse med en stor. Dokumentationen har stor betydelse för Reggio 

Emilia pedagogiken då det reflekteras över hur lärarna på bästa sätt kan stödja barnen, forska i 

det egna arbetssättet samt vidareutveckla och inspireras till nya temaarbeten (Wallin 1996). 

 

2.5.2 Probleminriktade temaformen 

Lindqvist (1989) beskriver även den probleminriktade temaformen som vanligtvis utgår från 

beteenden som visas i barngruppen. Rädsla kan vara en orsak till att använda ett temaarbete 

med samma namn. I det pedagogiska programmet från 1987 beskrivs även denna form av 

temaarbete som ett tillägg till den kunskapsinriktade. Exempelvis berörs ett sådant innehåll av 

olika känslor som illustreras och bearbetas genom olika uttrycksformer såsom musik, 

målning, dramalek, högläsning mm. 

 

Den probleminriktade temaformen har en underkategori som Lindqvist (1989) kallar den 

västtyska och visar upp ett exempel. Utifrån barnens lek, samtal och föräldrarnas antydningar 

kom det fram att barnen var oroliga för sjukhusbesök. Dessa faktorer kan bestämma innehållet 

i ett västtyskt tema. På förskolan som Lindqvist beskriver spelade man in en diskussion i 

barngruppen på band som sedan spelades upp för föräldrarna för att öka deras förståelse om 

problemet. Därefter gjordes ett besök på ett sjukhus där barnen fick saklig information om hur 
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en undersökning går till. Detta gjorde att man på förskolan började leka rollekar om sjukhus. 

Rollerna varierades mellan barn och lärare i förskolan. Ibland var även elever vid 

sjuksköterskeskolan med i rollspelen på förskolan som ett moment i sin utbildning.  

 

De västtyska temaarbetena har ett socialt innehåll och utgår från barnens direkta erfarenheter. 

Det vill säga situationsorienterade och livsnära. Sociala och etiska frågor bearbetas och ökar 

barnens förståelse och handlingsberedskap. Med drama gestaltas olika livserfarenheter som 

har en dominerande roll i arbetet. På detta vis tar man tillsammans reda på hur olika saker 

förhåller sig. En polariserande metodik används för att barnen ska se olika perspektiv och hur 

situationer kan förändras. Svenska temaarbeten som är probleminriktade liknar de västtyska 

men är enligt Lindqvist (1989) endera känsliga, tidstypiska eller ålderstypiska. Hon visar på 

en risk att de kommer att likna upplägget av de kunskapsinriktade temaarbetena där det 

handlar om att anpassa barnen till gruppen i sociala sammanhang. Detta tolkar vi som att 

utformandet av temaarbeten beror mycket på vilken barnsyn och vilken syn på lärande man 

som lärare har. I samband med Barnstugeutredningen gjordes ett försök att utveckla 

dialogpedagogiken. En av företrädarna var Gun Kärrby som gjorde ett program där barnen 

skulle öka sin förståelse för varandra och samarbeta och lösa konflikter. En del i detta kom att 

vara diskussion av konflikter utifrån dockspel. Syftet med programmet var också att 

personalen skulle få se hur spontana situationer kunde lyftas fram. En slutsats drogs kort 

därefter att lärarna inte använde dockspelen som de skulle och att barnen väckte starka 

reaktioner. Flera undersökningar visade att temaarbetena blev motsatsen till frigörande 

pedagogik. Detta eftersom olika uppfattningar sågs som hot, de vuxna definierade vad som 

var problem, barnen sågs som åskådare, de vuxna var omedvetet rädda för barnens starka 

känslor och att det blev en social anpassning (Lindqvist 1989).  

 

2.5.3 Temaarbete utifrån skapande ämnen och lek  

Gunilla Lindqvist (1989) förespråkar temaarbete utifrån skapande ämnen och lek. Hon anser 

att lek och skapande ämnen oftast hamnar i bakgrunden eller skiljs från temaarbeten. Detta på 

bekostnad av den logiska karaktär som annars är vanlig. Dessa brukar ha sin utgångspunkt i 

en biologisk syn på kunskap som exempelvis Piaget förordade. Lindqvist menar bl a att 

Reggio Emilia pedagogiken är alltför betonad på barns visuella skapande och att pedagogiken 

utgår från en ”arbetspedagogik” och underordnar lekens betydelse. Enligt vår uppfattning kan 

vi se ännu mer helhetsperspektiv i denna form då den även bygger på leken i temat. I 
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förskolans läroplan skall verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla (Lpfö 98). Därför 

ser vi vinster med att temaarbeten utformas på ett mångsidigt sätt. 

 

 För att välja teman utifrån skapande ämnen och lek menar Lindqvist att Vygotskijs 

kulturhistoriskt synsätt är en utgångspunkt. ”Enligt detta synsätt är människans medvetande 

en process, som inte bara återspeglar verkligheten utan också skapar en föreställningsvärld - 

omskapar verkligheten” (Lindqvist 1989:54). Genom språket och fantasin bygger människan 

sin föreställningsvärld som i en dialog mellan individ och kultur. Leken är den största källan 

till utveckling. Den gör att barnet kan göra sig oberoende av den materiella och sociala 

situationens begränsningar, kan handla fritt och utveckla såväl minne som fantasi. Exempel på 

några teman som hon behandlar är Sagans värld, Den äventyrliga resan, Musik och Rörelse. 

”I det traditionella temaarbetet är lek och pedagogisk verksamhet skilda företeelser. Begrepp 

åskådliggörs, ofta i samlingar och bearbetas med hjälp av skapande ämnen” (Lindqvist 

1989:100).  

 

Lindqvist (1996) kallar sina teman för lekteman vilket bl a innebär att de vuxna klär ut sig till 

olika figurer och utformar olika händelser. Detta görs för att skapa en gemensam lekvärld. 

Barnen blir lockade av de olika rollkaraktärer som gestaltas. Här möts olika världar och det 

uppstår en dialog mellan barnen och de vuxna. Inspiration till lekteman får lärarna genom att 

tolka och gestalta barnlitteratur, på detta sätt utvecklar barnen kunskap och medvetenhet. Hon 

menar också att barnen genom temat blir delaktiga i leken. Lektemat har inspirerat även de 

barn som tidigare inte ville leka. I det lekpedagogiska arbetssättet förenar man lek och kultur. 

Skapande ämnen blir fokus i ett temainriktat arbetssätt. Syftet är att barnen ska skapa nya 

erfarenheter och sammanhang. Barnen tolkar sina erfarenheter och genom leken får deras 

handlingar nya betydelser, de ökar även sin medvetenhet om världen. Om leken blir en central 

del i verksamheten kan lärarna i förskolan och barn tillsammans upptäcka världen. På så sätt 

kan leken bidra till att barnen får nya kunskaper.  

 

Vi tolkar det som att dessa olika förespråkare och inriktningar har olika synsätt på hur 

temaarbete ska utformas. Det verkar inte finnas någon allrådande bild, vilket i sig kan 

medföra att tema är ett diffust begrepp. Att temaarbete utformas på olika sätt menar vi kanske 

inte alls behöver vara något negativt. Enligt vår uppfattning utformas dessa beroende på olika 

synsätt som finns på lärande. Dessa parter är inte överens om vad som ska vara 

utgångspunkten i ett temainnehåll. Vissa framhäver temainnehåll med rent kognitiva 
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utgångspunkter medan andra har betoningen på det estetiska, emotionella osv. Vi anser istället 

att man ska integrera de olika innehållen då vi menar att barn lär sig på olika sätt och då en 

helhetssyn på lärande och utveckling ska främjas i förskolan.  

 

3 Metod 
När man ska genomföra vetenskaplig forskning måste man ta ställning till vilken 

forskningsstrategi man ska använda sig av och anpassa den till vilken problemformulering 

man har (Bryman 2001). Därför beskriver vi i detta avsnitt vilka metoder vi har använt för att 

genomföra undersökningen. 

 

I den här undersökningen vill vi ta reda på vad olika lärare i förskolan har för inställningar till 

hur de arbetar temainriktat. Därför valde vi den kvalitativa metoden som passar bra eftersom 

den inriktar sig på att förstå olika uppfattningar och tolkningar. Den kvalitativa forskningen 

har sitt ursprung i humanvetenskapliga metoder och använder sig av ord i sina presentationer. 

När det gäller det kvalitativa synsättet så ligger vikten vid att förstå det resultat som 

framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga som i den kvantitativa forskningen 

(Stukát 2005). Merriam (1994) menar att den kvalitativa forskningen är mer intresserad av 

processen än av resultaten och produkterna. Nackdelarna med kvalitativ forskning kan ses 

som att den är allt för subjektivt och kan påverkas av vem som gjort tolkningen. Men 

samtidigt ses det även som en fördel i den kvalitativa metoden att forskaren har en 

förförståelse dvs. att egna tankar; känslor och erfarenheter är en tillgång för tolkningen. 

Kritikerna menar också att mätningens tillförlitlighet ofta är osäker beroende på att det 

vanligen är färre undersökningspersoner som deltar vilket begränsar möjligheterna till 

generalisering. Stukát (2005) beskriver emellertid att syftet är att gestalta och karakterisera 

något i den kvalitativa metoden, det unika fallet. 

 

I det kvalitativa synsättet är öppna intervjuer och ostrukturerade observationer vanliga 

metoder (Stukát 2005). Enligt Patel & Davidson (2003) är den kvalitativa intervjuns syfte att 

upptäcka och identifiera egenskaper i informantens uppfattningar och livsvärld. Detta medför 

att man aldrig i förväg kan förbereda olika svarsalternativ. Med hjälp av de öppna intervjuerna 

kan man få en viss typ av information dvs saker som inte direkt går att iaktta. Det finns två 

olika intervjuformer enligt Bryman (2001) i det kvalitativa synsättet. Den ena är den 

ostrukturerade intervjun då undersökaren har minnesanteckningar av ett antal teman till hjälp 

under intervjun. Här kan det hända att man bara ställer en enda fråga där informanten får 
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associera och svara fritt. Detta liknar mest ett vanligt samtal. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som är en annan form av intervjuer. Detta innebär att vi använde 

oss av en intervjuguide med förhållandevis specifika teman. Informanten har då också stor 

frihet att utforma sina svar. Enlig Bryman (2001) ger det stora möjligheter att ställa frågor 

som inte ingår i intervjuguiden. Orsaken till att vi valde att använda semistrukturerade 

intervjuer var för att vi i förväg hade förberett ett antal grundfrågor. Med denna intervjuguide 

som följer en viss struktur är det lättare att göra en jämförelse mellan de olika intervjuerna 

och det underlättar även för analysen. Även om vi vill ha struktur så tyckte vi att den 

semistrukturerade intervjumetoden passade bra eftersom den också gav oss möjlighet till att 

följa upp svaren med egna formulerade frågor. Våra informanter kunde på detta vis förklara 

sig och uttrycka sig på ett mer uttömmande sätt. 

 

Personerna som valdes ut som informanter kommer från olika förskolor och är personligen 

tillfrågade av oss. Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att informanterna vet sin roll i 

undersökningen och att just deras bidrag är viktiga. Därför var vi noggranna med att 

informera dem om syftet med undersökningen innan intervjuerna. Intervjufrågorna tog vi 

fram genom att skriva olika kategorier som sedan blev underlag till intervjufrågorna. 

Kategorierna valdes utifrån syfte och problemformuleringen och är:  

• Inställning till Tema (attityder, innebörd, inspirationskälla) 

• Temats struktur (tid, uppläggning, när, var, hur, gruppstorlek) 

• Innehåll i temat (lek, kunskap, problem) 

• Möjligheter och hinder (fördelar, nackdelar) 

• Barnens delaktighet i temat (demokrati, inflytande) 

 

3.1 Undersökningsgrupp 

Vi har valt att intervjua sex lärare på tre utvalda förskolor, två stycken från varje förskola, en 

lärare från en småbarnsavdelning och en från en syskonavdelning. Detta för att kunna jämföra 

om åldern på barnen har någon betydelse för hur man arbetar temainriktat. Förskolorna är 

belägna i två olika kommuner, varav två i samma kommun. Anledningen till att vi valde just 

dessa förskolor är att vi tidigare har haft verksamhetsförlagd utbildning där. En fördel med att 

intervjua där vi tidigare har varit är att vi redan känner varandra. På detta sätt tror vi att det 

blir lättare att få en öppen diskussion, då det kan bli mer avslappnat. Vi är även medvetna om 

att detta kan få konsekvenser då vi redan tidigare kan ha en bild av hur man arbetar på 

förskolorna. Detta utvecklar vi senare i arbetet. På grund av den korta tid som vi hade på oss 
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att utföra denna undersökning har vi valt att begränsa oss till endast tre förskolor. I en 

kvalitativ studie är det heller inte möjligt att ha för många informanter. Detta eftersom 

intervjumaterialet skulle bli alldeles för omfattande för tolkning och bearbetning i förhållande 

till den tid vi har på oss. I vårt resultat kommer vi att benämna de olika lärarna med bokstäver 

för att skydda deras identitet. I inledningen till resultatet gör vi en kort beskrivning på hur de 

olika benämningarna är indelade. 

 

3.2 Genomförande 

Vi tog kontakt med våra informanter genom att ringa och berätta om vår undersökning. Vi 

frågade också om vi fick komma och göra en intervju med dem. För att lärarna skulle få lite 

betänketid och bestämma sig om de var intresserade av att delta bad vi att få återkomma för 

ett svar. Först hade vi tänkt ringa igen och fråga om de hade bestämt sig och för att i så fall 

bestämma ett datum för intervjun. Istället åkte vi ut till förskolorna där alla svarade att de ville 

delta. Därefter bestämdes ett datum för intervjun och vi delade samtidigt ut intervjufrågor så 

att de skulle få chansen att tänka till i förväg. När vi besökte förskolorna frågade vi även 

lärarna om vilken plats som skulle passa bra för intervjun och erbjöd oss att komma till 

förskolan. Alla intervjuer genomfördes på förskolorna, ingen hade något annat förslag. Vissa 

intervjuer skedde i avskilda rum medan andra var tvungna att genomföras inne på förskolan 

bland barn och andra vuxna. I genomsnitt varade intervjuerna i 45 minuter. Vi spelade efter 

förfrågan in några av intervjuerna på minidisk för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad 

som sagts. Några av lärarna ville inte bli inspelade vilket vi tog hänsyn till genom att anteckna 

istället. Detta medförde också att det i resultatet inte finns några citat från denna förskola. 

Detta eftersom vi inte kunde hänga med och anteckna så att det blev bokstavligt. Svaren från 

det insamlade materialet delades sedan in i kategorier för bearbetning. Varje kategori har vi 

sedan analyserat och kopplat till litteraturen.  

 

3.3 Etik 

I den här undersökningen följde vi de forskningetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) 

rekommenderar utifrån humanistiska- samhällsvetenskapliga etikregler. Detta innebär att vi 

tog hänsyn till informationskravet genom att informera deltagarna om att intervjuerna var 

frivilliga och att de fick avbryta när de ville. Vi berättade även om vårt syfte med 

undersökningen och hur resultatet kommer att användas och redovisas. Samtyckeskravet 

innebär att våra informanter själva får bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. 

Informanterna fick bl a själva välja om de ville spelas in på minidisk. Som undersökare 
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pressar eller påverkar vi inte heller informanterna. Hänsyn togs också till informanternas 

anonymitet genom att informera dem om att uppgifterna behandlas konfidentiellt. På så vis 

tog vi även hänsyn till konfidialitetskravet och deras privata data kommer då inte att 

redovisas. Informationen lagras så att deltagarna inte kan identifieras av någon utomstående. 

Nyttjandekravet är en annan etisk princip som betyder att informationen endast får användas 

till forskningsändamålet (a.a). Som Patel & Davidson (2003) tar upp ska individerna innan 

intervjuerna börjar veta vad dessa skall användas till. Anledningen till att vi valde 

konfidentiella intervjuer istället för anonyma är att, om intervjuerna är anonyma finns det 

varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på intervjumaterialet. Vi vill 

veta vilka vi fått svar från och väljer därför att ha intervjuerna konfidentiella. Det är bara vi 

som vet vem vi fått svar från och ingen annan har tillgång till informationen. 

 

 3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2001) ska man bedöma tillförlitligheten av sin undersökning för att se 

resultatens trovärdighet för kvalitén i undersökningen. Detta innebär att man ska följa de 

regler som finns för forskningen och att man delger resultaten till informanterna som varit 

med i undersökningen. För att få en god kvalitet på vår undersökning har vi studerat olika 

undersökningsmetoder och etiska principer i litteraturen. Av dessa har vi överfört det mest 

relevanta till vårt arbete. Om resultatet av undersökningen går att tillämpa i en annan miljö 

visar detta att det är en god kvalitet på arbetet. För att ta hänsyn till det Bryman (2001) kallar 

pålitligheten har vi försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt detta 

för att undersökningen ska gå att genomföra på ett likvärdigt sätt. Att styrka och konfirmera 

betyder att forskaren är medveten om att samhällelig forskning inte går att få helt objektiv.  

Med detta försöker vi se till att inte låta personliga värderingar påverka den. Vi är medvetna 

om den problematik kring att intervjua lärare på förskolor där vi tidigare varit, därför har vi 

varit noggranna med analysen av vårt intervjumaterial. På detta sätt kan tidigare värderingar 

minimeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 27



 

4. Resultat/Analys 
I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys från intervjuerna med 

lärarna. Med hjälp av kategorier redovisar vi de resultat som kommit fram från våra 

intervjuer. Resultaten analyserar vi också under varje kategori. Den analysmetod som vi 

använt oss av kan liknas vid den Bryman (2002) kallar för grounded theory där det viktigaste 

är att koda data man samlat in. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna ”etikettera, åtskilja, 

sammanställa och organisera data” (Bryman 2002:377). I denna metod finns det också en 

helhet mellan insamling av data, analys och den resulterande teorin (a.a).  

 

Här nedan presenterar vi hur vi kommer att benämna lärarna och vilken anknytning dessa har 

till varandra. 

 

Lärare (A) arbetar på en syskonavdelning (3-5 år) på samma förskola som lärare (D) som 

arbeta på en småbarnsavdelning (1-3år). 

 

Lärare (B) arbetar på en syskonavdelning (3-5 år) på samma förskola som lärare (E) som 

arbetar på en småbarnsavdelning (1-3år). 

 

Lärare (C) arbetar på en syskonavdelning (3-5 år) på samma förskola som lärare (F) som 

arbetar på en småbarnsavdelning (1-3år). 

 

4.1 Lärarnas syn på tema och projekt  

Lärare (A) som arbetar på en syskonavdelning berättar att det som är utmärkande med tema är 

att man kan få en väldig bredd och att man kan få in allt t ex matematik, språk och 

värdegrunden. Hon menar också att det är ett väldig fritt arbetssätt. Det är viktigt att man får 

med alla viktiga bitar från läroplanen i arbetet. 

 

Lärare (B) som arbetar på en syskonavdelning betonade att tema kan innehålla många olika 

ämnesområden och att man kan gå in i temat från många olika håll. Samtidigt har de många 

infallsvinklar som leder temat framåt. 

 
”När jag läste igenom de här frågorna, tänkte jag så här då. Varför jobbar man med tema? Då kände 

jag så här att man söker kunskap från så många olika håll när man jobbar med tema och man får så 

många olika infallsvinklar, som leder det framåt.” 

 28



 

 

De arbetar med samma sak i olika former t ex dramatiserar leker och sjunger. Då kommer 

också språk, matematik, bild och form, drama mm in som läroplanen förordar. Temat ska vara 

förankrat hos barnen det är inte lärarna som ska hitta på temat. Med tema ökar kreativiteten 

både hos barnen och hos lärarna. Hon kommer att tänka på att de har haft ett ljudprojekt då 

det kommer externt folk till förskolan och arrangerar detta. Hon ställde sig dock frågande till 

varför det heter projekt. 

 

Lärare (D) som arbetar på en småbarnsavdelning och lärare (C) från en syskonavdelning 

pratade också om att man arbetar runt ett speciellt ämne. Lärare (D) trodde att projekt var 

något man använde sig mer av i skolan och att det är större och mer omfattande. 

 

Lärare (F) som arbetar på en småbarnsavdelning menar att de inte pratar om att de arbetar 

med tema. Hon tycker att ordet tema har en negativ klang och att det innebär att man t ex 

planerar att den här veckan ska vi jobba med färg och den här med dans. Det är för mycket 

styrt och planerat av vuxna vilket hon ser som negativt. Deras arbetssätt går mer ut på att ta 

till vara på barnens intresse och erfarenheter. Hon är ändå inne på att detta kanske kan vara ett 

tema men betonar att det inte är något som de inriktar sig på, de använder sig ej av termerna. 

Hon utrycker det så här: 

 
”Jag tror att man i sin planering gör så att, nu ska vi arbeta med detta tema, det temat, det temat. Att 

man är mer styrd av det så. Och att inte vi arbetar så tror jag är att vi inte vill va så styrda utan vi vill 

mer utgå från barnen och vad dom är intresserade av just nu och då blir det ett tema.” 

 

Lärare (E) som arbetar på en småbarnsavdelning menar att de gör saker men inte kallar det för 

tema. Oftast är det korta teman som handlar om årstider och högtider. På hösten går man t ex 

ut och plockar löv för att göra tavlor och ett stort höstträd på väggen. Hennes allmänna 

uppfattning är att ett tema sträcker sig över en längre tid då man arbetar med det en gång i 

veckan under ett par månaders tid. Hon menade att de prioriterade att vara ute och därför inte 

hann med tema. Hon förklarade också att höstterminen går åt till att inskola nya barn.  

 

Analys  

Informanterna på de olika förskolorna hade en allmän inställning om att tema var någonting 

man fördjupar sig i, antingen som ett ämne eller innehåll. Detta anser vi stämmer överens med 

hur Arfwedsson & Arfwedsson (1992) definierar begreppet tema att man har ett ämne eller en 
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tankegång att behandla. Två av lärarna betonade att det viktiga är att kunna gå in i ett innehåll 

från många olika håll då man får en bredd. Temat är övergripande och sammanhängande och 

kan grena ut sig på många olika håll. Dessa två lärare tar också upp vikten av att få med alla 

viktiga bitar från läroplanen. I vår bakgrund beskriver vi att läroplanen för förskolan (1998) 

inte beskriver så mycket om temainriktat arbetssätt istället tar den upp vad det kan bidra till. 

Ändå verkar det som att dessa lärare har tolkat och använder sig av läroplanen vilket vi ser 

som positivt. Hur lärarna beskriver tema kan liknas vid det som pedagogiska programmet för 

förskolan (1987) beskriver om att man koncentrerar sig på ett visst utvalt ämne och att 

utgångspunkten för arbetet ska ligga i barnens intresse. Temaarbetet bör bearbetas på många 

olika sätt t ex genom företeelser i omvärlden och ta upp emotionella och kulturella faktorer 

som kan finnas med det ämne man valt. Det finns heller inga ämnesgränser i temat (Karlholm 

& Sevón 1990). Av detta tolkar vi att temaarbetets tradition har en viss inverkan på hur 

lärarna förklarar begreppet. Hur de använde sig av begreppet på de olika förskolorna var dock 

lite olika. Vi kunde se en del skillnader mellan småbarnsavdelningarna och 

syskonavdelningarna när det gäller att använda begreppet tema. Det var endast en 

småbarnsavdelning och tre syskonavdelningar som använde sig av begreppet. Två av dessa 

avdelningar låg på samma förskola vilket vi menar kan ha bidragit till det liknande synsättet. 

 

Alla lärarna i de olika förskolorna tyckte att det var svårt att se skillnaden mellan tema och 

projekt. Ingen av dem använde sig av ordet och hade inte någon närmare förklaring på 

begreppet. Vi anser att ordet tema verkar vara det man använder i förskolan. Däremot fanns 

det teorier om att projekt kanske kunde vara något större och mer omfattande, något som man 

arbetade med i skolan och något som varade ännu längre tid än temaarbete. Alla lärare som vi 

intervjuade började dock fundera på detta under intervjuns gång. Vi anser att denna osäkerhet 

ha något med Arfwedson och Arfwedson (1992) förklaring om att det idag talas obehindrat 

om begreppen tema och projekt? Vi menar att osäkerhet kan bero på att man idag inte gör 

någon skillnad mellan dessa begrepp. Lärarna pratar om projekt och tema men menar 

egentligen samma sak. En orsak till lärarnas hypoteser om att projekt kan vara något större 

och mer omfattande kan hänga samman med det Arfwedson och Arfwedson (1992) säger om 

att resultatet är en viktig del i projekt. De betonar även likheterna mellan dessa begrepp. I 

både tema och projekt kan man arbeta med samma uppgift under en längre tid och det är 

heller inte lika styrt, vilket kan bidra till att lärarna har svårt att se några skillnader.  
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4.2 Lärarnas syn på hur temaarbete har förändrats under åren 

Lärare (A) (B), (C), (E) och (F) har en uppfattning om hur deras syn på tema har förändrats 

under åren.  

 

Lärare (E) berättade att det idag inte finns lika mycket tid till tema, då det finns mindre tid för 

gemensam planering. 

 

Lärare (A) tycker att arbetssättet har förändrats på så vis att det förr var mer lösryckt och man 

arbetade mer veckovis t ex ena veckan med bondgården, andra veckan med färger och 

nästkommande vecka med trafiken. Nu är det mer övergripande och sammanhängande och det 

går ut trådar från olika håll hela tiden. Hon beskrev det så här: 

 
”När vi började jobba så, så var det ju inte direkt temainriktat utan då var det ju mer veckovis, så man 

gjorde liksom denna veckan jobbar vi med det och nästa vecka med det och så där liksom. Det fanns 

inget stort övergripande som band ihop alltihopa, det var mer lösryckta grejer hela tiden.” 

 

Lärare (B) upplever att hennes synsätt till temaarbete har förändrats mycket under åren och att 

hon blivit mycket mer positiv. Hon kommer ihåg från sin förskollärarutbildning att temat var 

mer styrt och planterat i vissa veckor då man skulle arbeta med en och samma sak. Då skulle 

man åka till torget och köpa grönsaker, koka soppa, leka soppleken, rita morötter osv. Hon 

upplevde att detta inte var på barnens villkor, då de kanske inte alls var intresserade. Detta var 

dötråkigt tyckte hon och skulle aldrig arbeta på detta sätt. Men idag arbetar hon med tema 

annorlunda och hennes inställning till arbetssättet är idag mycket positiv. Nu ska det vara 

förankrat hos barnen och man har stöd från läroplanen. Hon berättar också att om man utgår 

från barnen ifrån början får man dem med sig. 

 

Lärare (C) menar att temat förr var mer strukturerat av läraren, man skulle arbeta med ett visst 

tema en viss vecka. Idag är det mer spontant t ex arbetar man med trafiken när man är ute och 

går i stället för bara under en viss vecka. 

 

Lärare (F) tror att man använde sig mer av begreppet tema förr då arbetssättet var mer 

vuxenstyrt och då barnen inte var så delaktiga.  

 
 ”Mer vuxenstyrt med teman alltså, vi vill ha med barnens inflytande och delaktighet det upplevde jag 

på tematiden att de inte hade.” 
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 Det var planerat en viss vecka och man brydde sig inte om i fall barnen var intresserade. 

 

Analys 

De flesta av lärarna beskrev att deras syn på temaarbete på något sätt har förändrats genom 

åren. En av lärarna menade att temaarbete användes förr och ville inte använda ordet tema. 

Orsaken till att hon inte ville använda begreppet var att hon satte det i samband med att det 

förr skulle vara styrt och planerat av de vuxna. Detta ser hon som negativt eftersom barnen då 

inte hade något inflytande. Vi tolkar det som att hon har förändrat sin syn på hur man ska 

arbeta men inte synen på tema som arbetssätt. Genom att titta tillbaka på temaarbetets historia 

kan vi se hur arbetssättet har förändrats genom tiderna men också hur det riktats kritik mot 

arbetssättet vid olika tillfällen. Enlig Karlholm & Sevón (1990) riktades bl a kritik mot 

arbetsmedelpunkten som hade blivit allt för styrande av barnaträdgårdslärarinnorna då de 

vuxna skulle förmedla kunskaper till det okunniga barnet. De följde då sysselsättningsplaner 

där olika innehåll skulle bearbetas och olika konstruktioner skulle växa fram moment för 

moment. Vi tolkar det som att denna bild lever kvar hos vissa lärare. Vi menar att denna kritik 

också kan ha påverkat lärares inställningar till tema så att de idag kanske inte arbetar med det. 

De har en bild av tema som enbart kunskapsförmedlande. 

 

På syskonavdelningarna tog alla lärarna upp hur deras synsätt på tema har förändrats genom 

åren. De beskrev att tema förr var mer planerat och styrt av de vuxna och att de inte tog 

tillvara på barnens intresse. Men nu tycker de att tema har fått en förändrad innebörd vilket de 

är positiva till. Det är mer övergripande och sammanhängande inte lika lösryckt. Ytterligare 

en lärare beskriver att de inte använder sig av begreppet. Hon menar att de inte arbetar så 

mycket med tema och därför inte brukar tala om det. De gånger de arbetar likt detta arbetssätt 

t ex med årstiderna eller högtider benämner de på avdelningen inte detta som tema. Hon 

uttryckte ändå när vi var där att detta kanske kunde vara teman. Historiskt sätt har det funnits 

en tradition att behandla våra årstider som innehåll. Detta kan man se så långt tillbaka som i 

arbetsmedelpunkten som var den första föregångaren till temaarbete (Doveborg & Pramling 

1988). Läraren talade också om att det fanns lite tid till planering och att de prioriterade att 

vara ute. Vi tolkar det som att de ser att temaarbete ska vara något man gör inomhus. Varför 

skulle man t ex inte kunna ha temaarbete utomhus? Vi anser att detta kan vara ett sätt att se på 

tema som lever kvar från förr då det var mycket styrt och planerat. Vid arbete med 

arbetsmedelpunkten var det exempelvis vanligt med sysselsättningsplaner som innehöll ett 
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antal planerade kindergartenlektioner. Dessa visade hur konstruktioner skulle växa fram 

(Doverborg och Pramling 1988).  

 

4.3 Lärarnas syn på temats struktur  

Lärare (A) berättar att de för det mesta utgår från förskolan men ibland kan de t ex gå till 

biblioteket, söka på datorn, vara ute i skogen eller ta sig till museet. Allt beror på vad temat 

handlar om. Temat börjar alltid med en upplevelse för att inspirera barnen och avslutas nästan 

alltid med något evenemang t ex en teater då man bjuder in publik. Temat varar oftast en 

termin men har i enstaka fall pågått under ett helt år. Även fast alla arbetar med samma tema 

på avdelningen så är de indelade i grupper, där de kan ha lite olika infallsvinklar. Oftast sker 

temat på bestämda grupptider men mot slutet så arbetar de mer tillsammans, fixar kulisser, 

övar osv. 

 

Lärare (B) säger att de har provat olika upplägg på teman och gått in i temat olika djupt. Ofta 

pågår temat under en längre tid. Det kan vara från några veckor upp till två månader. Under 

dessa perioder har de arbetat med temat på olika sätt, i några fall lite varje dag, i andra fall 

vissa dagar eller en dag i veckan. Några dagar i veckan har de också tillgång till särskilda 

utrymmen så som lekhall och målarrum vilket kan bidra till att de arbetar med temat dessa 

dagar. De berättar också att vissa terminer har de inget tema alls då de arbetade mycket med 

att utveckla individuella utvecklingsplaner. De har också provat olika gruppstorlekar ibland är 

alla delaktiga i temat och ibland är det en vuxen som ansvarar för en liten barngrupp. Oftast är 

de indelade i tre åldergrupper och lärarna har då ansvar för en grupp var eftersom de är tre 

personal. Hon berättar också att de brukar utgå från förskolan men beroende på intresse kan 

de också vara ute. 

 

Lärare (C) säger att de nu jobbar mer med sitt prioriterade mål (samarbete). De arbetar i två 

åldersgrupper och försöker ta till vara på barnens intresse t ex är barnen intresserade av att 

uppträda på en scen som finns på avdelningen. Personalen har utvecklat detta genom att 

tillsammans med barnen göra teatrar mm. När de arbetar med grupperna startar de oftast vid 

ett och samma ställe. Där bestämmer de sedan utifrån det tänkta om de ska stanna kvar där 

eller bege sig någon annanstans t ex ut i skogen. 

 
”Vi har de barnen som ska börja förskoleklassen som är en grupp och de om är fyra och fem som är en 

grupp. Det blir lugnare och en trevligare atmosfär av att arbeta i grupper, alla kan göra sig hörda.” 
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Lärare (D) berättar också att de är indelade i två åldersgrupper. Hon säger att de i planering 

utgår från vad som är aktuellt för gruppen och passar deras ålder. De försöker att ha teman 

under en längre tid för att det är bra med upprepning för barnen i den åldern. 

 
”Mycket saker gör vi flera gånger lekar och sånger å så. Det är bra för barnen att få upprepa sakerna i 

den här åldern och så tycker de det är roligt när de känner igen t ex en sång.” 

 

Lärare (E) säger att de är indelade i åldersgrupper och att personalen har ansvar för en grupp 

var. Lärarna planerar tillsammans vad temat ska handla om och sedan planerar varje lärare 

enskilt hur de ska göra i sin grupp. Temat brukar vara inne på förskolan och ibland går de ut 

för att hämta material. 

 

Lärare (F) säger att det till största delen är barnens spontana intresse som avgör var temat ska 

utspela sig, om de ska vara t ex inne eller ute i skogen. Men visst planerar de också sin 

verksamhet. De har inte barnen indelade i särskilda åldersgrupper men vid vissa tillfällen 

delas de in i spontana grupper. När det uppkommer ett tema håller det oftast på en vecka 

aktivt men ibland frågar barnen efter materialet igen och då finns det kvar i en låda som lätt 

går att ta fram. 

 

Analys 

Flertalet lärare delar in barnen i grupper vid temaarbeten. Här kan vi se likheter till det som 

Lindqvist (1998) beskriver om temaarbeten enligt Reggio Emilias synsätt. I detta synsätt är 

det en fördel att dela in gruppen i mindre grupper då man kan gå djupare i uppgiften och se de 

olika barnens förmågor på ett bättre sätt. Några av förskollärarna betonade att fördelen med 

att dela in barnen i grupper var att det blev lugnare och trevligare och att alla kunde göra sig 

hörda och sedda. Även Doverborg och Pramling (1998) menar att det kan vara en fördel att 

dela in i grupper då man lättare kan lägga vikt vid barnens olika föreställningar och 

erfarenheter. Historiskt sätt kan vi redan i arbetsmedelpunkten finna att man delade in barnen 

i åldersgrupper för att innehållet skulle passa alla barnen i gruppen (Doverborg & Pramling 

1988). 

 

 De flesta lärarna har provat tema under både kortare och längre perioder. Den allmänna 

uppfattningen om temats längd var dock att det skulle sträcka sig över en längre tid. I den 

enkätundersökning som Doverborg gjorde 1987 ställdes frågan vad som var mest utmärkande 
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med temaarbete. I likhet med vår undersökning framkom att temat ska vara under en längre 

tid. Det kom också fram att detta skulle vara bra för att barnen skulle få upprepning vilket är 

bra för att befästa sina kunskaper. Detta har vi i vår undersökning också haft en lärare som 

betonat. Doverborg och Pramling (1988) beskriver att temaarbetet ska genomsyra hela 

verksamheten och inte behöver ske under någon planerad tid. Övergripande verkade det dock 

som de flesta lärarna arbetade med tema vissa tider. Någon lärare uttrycker exempelvis att de 

arbetar några dagar i veckan då de har tillgång till särskilda utrymmen såsom lekhall och 

målarrum vilket kan bidra till att de arbetar med temat dessa dagar. Pramling-Samuelson & 

Sheridan (1999) betonar också betydelsen av att temat genomsyrar hela verksamheten för att 

få en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Därför bör temat inte avgränsas till en 

särskild dag, tid eller plats. Enligt vår uppfattning så kan lärarna utveckla sitt arbetssätt så att 

de mer tar till vara på spontana stunder att arbeta med tema. Enligt Doverborg & Pramlings 

(1995) synsätt på tema så ska temat äga rum i barnens egen miljö där de argumenterar för att 

det hela tiden finns material och lärare som kan stötta baren. De flesta lärare utgick ifrån 

förskolans miljö när de utformade tema även om vissa också beskrev att de var skogen eller 

närliggande omgivning. En lärare beskrev även att de besökte bibliotek och museum samt 

sökte information på Internet. Detta visar på att de tagit till sig läroplanens riktlinjer om att 

barnen ska få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Vilket de sedan vävt in i temat. 

 

4.4 Lärarnas syn på temats innehåll 

Lärare (A) berättar om olika teman som de har haft och att de oftast startar med en upplevelse 

för att inspirera barnen. Men ibland har de även en extra upplevelse mitt under temats gång. 

När de hade t ex temat Astrid 100 år så kom Pippi på besök. De tar även hjälp av föräldrar 

och folk runt omkring sig t ex kom en dykare och visade sin utrustning när de hade temat 

vatten. Under temat etnisk bakgrund kom det riktiga flygvärdinnor till förskolan som fick med 

sig ett brev från barnen till USA. Hon berättar vidare att de prioriterar drama i temat och 

spelar mycket teater vilket gör att barnen får chansen att våga stå i centrum.  

 
”Alltid när vi börjar ett tema så har vi alltid en stor uppstart, någonting som vi försöker få dem 

intresserade av, och även mitt i temat. När vi hade vatten-temat så kom det en dyrkare hit och hade 

med sig sin dykarutrustning och massa fiskar och grejor, och visade upp.” 

 

Lärare (B) beskriver att ett tema kan ha många olika slags innehåll. Ett tema som de haft är 

temat vatten då de funderar varifrån kommer vatten, letar i böcker, experimenterar om vad 

som händer när man häller i färg, leker i vatten. De sjunger sånger och berättar sagor om 
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vatten. Man utgår från vatten och har det som en röd tråd igenom hela temat. Ett annat 

exempel på tema som de har arbetat med i den yngre gruppen är Petter och hans fyra getter. 

De startade med att läsa sagoboken, därefter spånade de vidare med barnen om vad de kunde 

göra. De lekte sagan, dramatiserade den, pratade om olika färger och tal, målade sagan, gjorde 

getter, rim och ramsor mm. Hon säger att hon är flexibel och tycker om när saker ändrar sig. 

Därför tycker hon om att arbeta med tema eftersom det inte är statiska utan ändrar sig hela 

tiden. 

 

Lärare (C) berättar att kommunens prioriterade mål är hälsa och samarbete. Det är mest detta 

som de arbetar med nu. De har gjort olika saker t ex lagat egen födelsedagsmiddag, gympat, 

varit i skogen, smakat olika grönsaker, gjort salladsbord osv. De har alltså ett mål med detta. 

När de arbetar med samarbete så har de gjort brobygge, troll osv. De arbetar med detta till och 

från under hela terminen. 

 

Lärare (D) berättar om temat Jaget där man pratade om kroppen, lekte lekar som hänger ihop 

med detta, målade händer och fötter vilket blev till tavlor, vägde och mätte sig mm. När hon 

berättar det här påpekar hon också att hon inte vet om barnen är medvetna om att de har ett 

tema. 

 

Lärare (E) pratar om att de arbetar kring årstider och högtider som tema. De plockar löv, gör 

tavlor, ett stort höstträd på väggen. När det är vinter gör de snögubbar ute och även inne i 

form av teckningar, de tar in snö som de smälter osv. De arbetar också med språket när de 

läser sagor, använder sagopåsar, sjunger osv. 

 

Det lärare (F) ser som innehållet i tema är när barnen visar intresse för något som personalen 

sedan spinner vidare på. 

 
”Man sitter och reflekterar över att barnen leker med dom sakerna, ska vi göra något mer med det? Det 

man ser hos barnen som fångar deras intresse det jobbar vi vidare på.” 

 

 Exemplet som hon tog upp var när barnen lekte sjörövare en dag. Lärarna spann då vidare på 

detta och det blev ett sjörövartema under någon vecka. Personalen hjälpte till att tillverka 

rekvisita för leken. De dramatiserade även sjörövare och introducerade en skattkista. På 

avdelningen har de även haft troll som ett slags tema då barnen mötte ett troll ute i skogen. 
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Uppgiften var att de skulle hjälpa trollet att leta reda på trollungarnas svansar. Detta ledde till 

att de senare tillverkade troll av stenar och lyssnade på trollmusik.  

 

Analys 

Enligt Lindqvist (1989) finns det olika former av temaarbeten. Hon beskriver en 

kunskapsinriktad temaform som behandlar det konkreta och vardagsnära. I denna finns både 

en traditionell form och en begreppslig form av tema. I den begreppsliga formen av tema 

utgår man ifrån att barnen ska förstå något. I den traditionella formen vill man lära ut något 

till barnen. Dessa olika former av temaarbeten verkar de flesta lärare beskriva. Vi tolkar det 

som att det dock mest är den begreppsliga formen som lärarna utgår ifrån. Detta genom att ta 

till vara på barnens intresse och att de ska få förståelse för olika begrepp och sammanhang. 

Ett exempel på detta är temat vatten då de ställer sig frågan var vatten kommer ifrån, vad som 

händer när man häller färg i vatten, vad som flyter och sjunker i vatten osv. 

 

En annan av lärarna beskriver hur de har utgått från temat vatten ur en annan synvinkel. Det 

kom en riktig dykare till förskolan och hade t ex med sig fiskar som han pratade om. Här kan 

vi se hur olika man kan arbeta med samma ämne. Samma lärare beskriver också att de 

använder sig av upplevelser i temat och gestaltar olika figurer. En vuxen klär t ex ut sig till 

Pippi Långstrump. I detta kan vi se likheter med temaarbete utifrån skapande ämnen och lek 

som Lindqvist beskriver (1989) då de vuxna ibland klär ut sig till olika figurer för att utforma 

olika händelser. Barnen ska i detta skapa nya erfarenheter och sammanhang. Temaformen 

utifrån skapande ämnen och lek kan också liknas vid vad ytterligare några lärare beskriver. 

Det är barnens lek som har gjort att temat växt fram. Denna temaform ska också utgå från att 

lek och tema ska vara en helhet. Man ska inte underordna lekens betydelse utan låta denna 

vara en utgångspunkt för temat. Det kan vara både barn och vuxna som gestaltar en händelse 

eller gå in i leken. Detta har beskrivits av lärarna genom att man har utgått från sagor som 

man lekt och dramatiserat. En av de lärare som inte ansåg sig arbeta med temaarbete beskrev 

ändå att de utgick från barnens lek t ex snappade de upp vad barnen lekte. Detta bidrog till att 

de fördjupade sig runt ett visst ämne. Vi förknippar det med ett tema utifrån skapande ämnen 

och lek. Den probleminriktade formen som Lindqvist (1989) beskriver innebär att temats 

innehåll väljs utifrån bl a barnens beteende och känslor. Detta har ofta ett socialt innehåll. 

Denna form kan vi endast förknippa med ett beskrivet tema som handlade om barnens 

samarbete.  
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4.5 Lärarnas syn på barnens delaktighet i temat  

Lärarna (D) och (E) på småbarnsavdelningarna hade inställningen att det var svårt att få med 

barnens inflytande i utformandet av temat. De vuxna introducerade ofta temat. 

 

Lärare (D) menar att det är svårt att få med barnen i valet av tema då de inte är vana vid att 

välja och då de kanske inte vet vad det kan handla om. Inflytandet kommer in senare då 

barnen kanske visar intresse för någonting och önskar göra det igen t ex en lek. Då 

uppmuntras detta genom att man leker det om igen vid olika tillfällen. Vissa saker visar de 

inget större intresse för och då menar hon att lärarna tar hänsyn till detta och lämnar det för ett 

tag. 

 

Lärare (E) menar att barnen inte är delaktiga i utformandet av temat. Hon menar att språket är 

ett hinder för barnens inflytande då det är svårt att tolka barnens uttryck. I temat får barnen 

sedan vara med och ibland välja material. 

 

Lärare (F) beskrev att verksamheten byggde på barns inflytande då ”teman” kom till genom 

att de vuxna snappade upp saker ur barnens lek. Barnen ville under den fria leken vara 

sjörövare. Lärarna nappade på detta och frågade: Vad ska en sjörövare ha? En lapp för ögat 

mm. Alla ville ha detta och ett skepp började byggas även svärd som barnen kunde leka med. 

Det var barnens idéer och intressen som bestämde temat inte lärarna. Hon säger att det är så 

här de arbetar och att de är lyhörda för barnens intentioner. Läraren sa också att man kanske 

kunde kalla detta för tema, men ville inte benämna deras arbetssätt som temainriktat. Hon 

förknippar tema med något som man använde sig av förr och som var mer styrt och 

strukturerat av de vuxna. 

 

Lärarna (A), (B) och (C) på syskonavdelningarna tyckte alla att ett temaarbete ska bygga på 

barnens intresse och att deras inflytande är en viktig del.  

 

Lärare (B) tycker också att svårigheten är hur man skall involvera barnen redan i valet av 

tema. Hon beskriver att det efterhand när man har arbetat med tema i barngruppen blir lättare 

att få med barnens inflytande och intresse i valet av tema. Detta eftersom de då vet bättre vad 

ett tema kan handla om. Det gör att de får tänka tillbaka på tidigare teman. Hon beskriver två 

olika sätt att välja innehåll på. Det ena är att de tillsammans i gruppen spånar och 

brainstormar om olika idéer som de vill göra. Sedan sorterar de förslagen och tar ett 
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gemensamt beslut. Alla väljer temat genom att sitta och spåna, till slut kommer de fram till 

något med viss styrning av vuxna. Det andra sättet att välja innehåll är att lärarna är med och 

snappar upp ögonblicket, vilket hon beskriver på följande sätt:  
 

”Att man alltid har liksom tankarna med när barn kläcker idéer. Skulle vi inte kunna jobba med detta 

någon gång? Åh vilken bra idé du har där! Ja åh kan vi inte göra det! O så hänga på. Det gäller liksom 

att fånga ögonblicket.” (lärare B)   

 

Barnen styr temat framåt genom att deras intresse förändras. De är även med i utvärderingen 

och funderar tillsammans på hur temat blev, vad tyckte de och vad skulle man tänka på till 

nästa gång? Temat dokumenteras också noga med text och bild. 

 

Lärare (A) berättar att det först är lärarna som väljer ett ämne utifrån t ex hur gruppen är, ett 

gemensamt mål på avdelningen eller något som ligger i tiden t ex Astrid Lindgren fyller 100 

år. Temat introduceras genom en tankekarta som de gör tillsammans med barnen. Då får 

barnen säga vad de vill veta mer om eller göra i anslutning till temat. De går under temats 

gång igenom med barnen och ser så att allt har kommit med. 

 

Lärare (C) menar att det är lite olika vem som väljer temats innehåll. Ibland är det barnen som 

har ett intresse av något som de gör till ett tema. Ibland kommer det från de vuxna och då kan 

de göra ett tema/projekt av ett prioriterat mål t ex samarbete eller hälsa (brobygge, göra troll 

mm).  
”att det här att vi lyssnar på barnen och försöker att få dem att komma till tals med lite idéer och sen 

får ju vi vägleda dem och lite så också.” 

 

Hon säger att de lyssnar på barnen och försöker låta dem komma till tals, ibland med viss 

vägledning. Deras arbetssätt förändras under arbetets gång i takt med att barnen kommer med 

nya idéer. Lärarna reflekterar även över hur temat går t ex berättar de om en gång när de 

skulle ha ett cirkustema, men barnen var inte intresserade. De tog hänsyn till detta och 

diskuterade varför de inte fått med barnen. De trodde att detta berodde på att det var lärarna 

som bestämde temat från början.  

 

Analys 

Historiskt sett har visionen om hur barnens intresse skall finnas med i olika barnverksamheter 

funnits med ända sedan arbetsmedelpunkten, intressecentrum, system, tema och temaarbete. 
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Många betydelsefulla pedagoger såsom Dewey, Fröbel, Pestalozzi och Rousseau har genom 

åren haft en gemensam syn på att göra individen delaktig genom både erfarenheter och 

allmänbildning (Svedberg och Zaar 1998).  Men visionen om den fria verksamheten blev då 

inte alltid som det var tänkt. Den fick kritik både för att ha varit alltför styrd av de vuxna men 

också för att de vuxna var alltför tillbakahållna. Trots detta kan vi i vår undersökning se hur 

de olika lärarna i olika grad utgår från barnens intresse även om alla tycker att det är en viktig 

del. På detta vis menar vi att man fortfarande brottas med tankarna om den fria verksamheten 

och hur barnens inflytande ska komma in på ett balanserande sätt. Hur temat väljs har lärarna 

beskrivit lite olika. En del teman kommer direkt från barnen genom att barnen leker något 

eller att lärarna snappar upp barnens förslag. Andra teman väljs genom brainstorming eller 

tankekartor då man tillsammans spånar och bestämmer innehållet i ett intressant tema. Ibland 

väljer de vuxna något som de har ett visst mål med. Men lärarna betonar att de är noga med 

att ha gehör från barnen. Detta kan kopplas till det Doverborg & Pramling (1988) beskriver 

om att det inte spelar så stor roll vem som väljer temat. Det kan vara någon som vill veta mer 

om något eller en förälder som har ett intressant yrke. Det var speciellt en lärare som betonade 

att de tog till vara på föräldrarnas yrken och vad omgivningen kan erbjuda. Doveborg & 

Pramling (1988) menar också att det som är viktigt är att lärarna är lyhörda för barnen och det 

som bearbetas i deras lek.  

 

Lindqvist (1989) menar att temat ska vara valt utifrån barns perspektiv och är ibland kritisk 

till att vissa teman utformas ur de vuxnas perspektiv. I temat kläder menar hon att de vuxna 

utgår från sina vardagssysslor stryka kläder, tillverkning mm. Hon menar att man ofta skiljer 

barnens lek och skapande från temat. Om temat väljs av lärarna så är de noga med att uttrycka 

att de försöker hitta ett ämne som passar barngruppen. Även Arfwedson & Arfwedson (1992) 

uttrycker vikten av att hitta ett ämne som alla i barngruppen på något sätt är engagerade av. 

Doverborg & Pramling (1988) menar att det är viktigt att det finns en relation mellan barnen 

och ämnet. Barnets intresse ska vara utgångspunkten vilket vi kan koppla till vad lärarna 

säger om att välja ämne utifrån barngruppens intresse. Hur temat sedan utformas uttryckte de 

flesta lärarna att barnen styrde mer. De menade att riktningen på temat förändras i förhållande 

till barnens intressen. Enligt Doverborg och Pramling (1988) så ska lärarna kunna frångå sina 

planerade aktiviteter för att ta tillvara på de spontant uppkomna situationerna. 
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4.6 Lärarnas syn på möjligheter och hinder med temat  

Lärare (A) är mycket positiv till ett temainriktat arbetssätt. Hon menar att det är ett fritt 

arbetssätt och man kan få in många viktiga bitar från läroplanen.  

 

Lärare (B) är också mycket positiv till ett temainriktat arbetssätt. Hon menar att fördelarna är 

att alla kan hitta något som är roligt. Man kan utveckla och hitta kunskap på många olika sätt. 

Det blir kreativt och alla är engagerade. Hela kroppen utvecklas och det ena föder det andra. 

Det blir också ett samspel, en dynamik som är fantastik. Både barn och vuxna blir glada och 

intresserade. Det blir också en slags vi-känsla eftersom de har gjort arbetet tillsammans. 

Positivt är också menar hon att man ”triggar igång” varandra och det är roligt att se när temat 

växer fram. Detta kan också föräldrarna se. Personalen kan styra mycket själva hur de vill 

arbeta med temat. 

 

Lärare (C) menar att fördelarna är att barnen får fördjupa sig i något och att de får förståelse 

för de olika ämnena. Även personalen lär sig mycket. Barnen kan också vara med och 

påverka. Det är alltså inte säkert att det blir som det var tänkt. Det kan ändra sig i takt med att 

barnen intresserar sig för olika saker. 

 
”Man fördjupar ju sig i nåt, man lär ju sig mycket själv och barnen får ju förståelse för de olika 

ämnena också. De kan ju vara med och påverka det. Det är inte alltid som det blir vad vi tänkt.” 

 

Lärare (D) tycker att tema är bra eftersom det kan ge bredare kunskaper när man jobbar med 

det under en längre tid. 

 

Lärare (E) beskriver att barnen lär sig om traditioner t ex att barnen får en känsla av vad jul är. 

Alla i gruppen samlas runt samma sak och det är lättare för barnen att öppna sig i den lilla 

gruppen. Det är också lättare att få igång ett samtal då läraren ställer en fråga.  

 

Lärare (F) anser att barnens intresse tas till vara på det sättet som de arbetar. Barnen känner 

att personalen vet vad de tycker är roligt. Ett tema utifrån deras sätt att se är en upplevelse 

som blir positiv och barnen lär sig mycket när man arbetar med det i en eller två veckor.  
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Lärare (A) berättar att det kan vara en nackdel om man inte i förväg har en tidsram. Det är lätt 

att det blir lite utdraget och att man inte kommer vidare. Hon beskriver också ett det är svårt 

att veta när temat ska avslutas.  

 

Lärare (B) säger först att hon inte kan se några nackdelar alls. Men efter en stund kommer hon 

på att det kan bli en nackdel om samma barn alltid missar temat eftersom de alltid kommer 

sent eller går hem tidigt. Det är inte roligt för barnen att inte vara där när det händer en massa. 

 

Lärare (E) ser inte att det finns några nackdelar med att arbeta på det här sättet men det finns 

saker som kan påverka att det blir svårt att genomföra. Språket spelar stor roll, det underlättar 

om barnen kan prata. Det finns heller inte mycket gemensam planering för personalen. 

 

Lärare (C), (D) och (F) kan inte se några nackdelar med sättet som de arbetar på.   

 

Analys 

De lärare som arbetar med tema kan se många fördelar med detta. De flesta ser att både barn 

och personal lär sig mycket av att fördjupa sig i något och att hitta kunskaper på många olika 

sätt. De ser också en fördel med att arbetet är flexibelt och att de kan utnyttja de situationer 

som uppkommer. Vi kan se likheter med det lärarna säger och det som beskrivs i det 

pedagogiska programmet (1987) om att personal som arbetar med tema ska ge barnen 

möjligheter att på olika sätt bearbeta frågor och problem (Karlholm & Sevón 1990). Det lyfts 

fram att temaarbete inte har några ämnesgränser och ska bearbetas på ett mångsidigt sätt 

genom sagor, samtal, lek, drama sång musik, dans mm. Läroplanen för förskolan (1998) 

förordar temaarbete och beskriver att barns lärande genom ett temainriktat arbetssätt kan bli 

både mångsidigt och sammanhängande. Detta kan vi koppla till att samtidigt som lärarna vill 

ha en röd tråd och fördjupa sig i ett visst innehåll så vill de också kunna gå in i detta innehåll 

från många olika håll. Vinsten med temaarbete har vi enligt dokument som förskolans 

pedagogiska program (1987), Lpfö 98 och Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i 

förskolan (2005) sammanfattat till att det ska möjliggöra barnens eget utforskande, ge 

möjligheter att på många olika sätt skapa förståelse och kunskap samt att barnens lärande kan 

bli mångsidigt och sammanhängande. Detta tycker vi stämmer överens med de fördelar som 

lärarna uttryckte. Andra fördelar som de såg var att de vill ta tillvara på de infallsvinklar som 

barnen kommer med och som kan förändra temats riktning. Alltså blir temat dynamiskt. 

Doverborg och Pramling (1988) visar på att det är viktigt att vara lyhörda för barnens förslag 
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och lägga märke till vad barnen uttrycker i sin lek sedan bygga vidare på detta. Andra fördelar 

som lärarna betonade var barnens samspel och inflytande. När det gäller barns samspel 

beskriver Arfwedson och Arfwedson (1992) att barnens olikheter är möjligheter i temat då de 

pratar och diskuterar med varandra. På så sätt får de ta del av varandras erfarenheter vilket 

leder till ett samlärande. Det var få lärare som såg några direkta nackdelar med tema. Det 

framgick trots allt att det var något svårare att arbeta temainriktat med de yngre barnen genom 

att lärarna upplever det svårt att tolka vad barnen uttrycker. En lärare från en 

småbarnsavdelning uttryckte det istället tvärtom eftersom de hade barnen som utgångspunkt. 

En annan svårighet som kom fram var att om man inte bestämt en tidsram så kan det vara 

svårt att veta när det är dags att avsluta temat eller komma med nya idéer.  

 

4.7 Sammanfattning av resultat och analys 

Undersökningen är en kvalitativ studie där vi belyser vad några lärare i förskolan har för 

inställningar till hur de arbetar temainriktat. Vi tar upp i vilken utsträckning lärarna arbetar 

med temaarbete och vilka möjligheter/hinder de ser med detta. Lärarna som deltog i 

undersökningen har på ett liknande sätt förklarat innebörden av vad ett temainriktat arbetssätt 

innebär. En övergripande bild är att alla arbetar med detta på ett eller annat sätt och i varierad 

utsträckning. Dock uttryckte en lärare att man sällan arbetade med temaarbete Det fanns 

också de som arbetade likt temainriktat arbetssätt men som inte själva ville benämna det så. 

Orsaker till detta var att de inte planerade temaarbeten så mycket som de själva föreställde sig 

att man skulle göra om man arbetar temainriktat. 

 

Lärarna var övervägande samstämmiga när det gäller att se många möjligheter med 

arbetssättet likaså rådde samstämmighet om att hindren var få.  På ett varierande sätt uttryckte 

också lärarna barnens delaktighet och inflytande som en viktig del i arbetet. Delaktigheten 

och inflytandet kom in på olika sätt. Resultatet av skillnaden mellan småbarn och 

syskonavdelningar var att man på småbarnsavdelningarna i mindre utsträckning såg sig arbeta 

med tema och att barnens delaktighet var svår att tillgodose. Begreppet projekt däremot var 

det ingen som uttryckte att de använde och de var inte säkra på vad skillnaden mellan projekt 

och tema var. 
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5. Diskussion och avslutande reflektioner 
I denna del av undersökningen diskuterar vi resultatet som kommit fram av våra intervjuer i 

förhållande till tidigare forskning som tagits upp. Vi diskuterar även de faktorer som kan ha 

påverkat vår undersökning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi hittade inte någon aktuellare litteratur om temainriktat arbetssätt än från 1990-talet vilket 

gjorde att vi blev intresserade av att undersöka hur lärare i förskolan ser på detta. Med denna 

undersökning hoppas vi kunna bidra med kunskaper om vilka uppfattningar som finns om 

temainriktat arbetssätt. Vi gjorde valet att använda oss av en kvalitativ metod och bestämde 

oss för att intervjua sex lärare i förskolan på sammantaget tre förskolor där vi tidigare har 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta var ett ganska naturligt val då vi ville 

undersöka vad lärare i förskolan har för inställningar till något. Vi skulle dock ha kunnat 

komplettera våra intervjuer med observationer då vi anser att det skulle vara intressant då 

temaarbete handlar mycket om pedagogiska metoder.  Med hjälp av detta hade vi kunnat gå 

djupare in i ämnet för att studera dessa metoder. I vår analys hade vi då även kunnat stötta oss 

på observationer. På grund av tidsbrist var vi tvungna att välja ett alternativ. Vi valde 

intervjuer då vi anser att fördelarna med detta är att man kan ställa följdfrågor direkt och på 

detta sätt få ut mycket information på kort tid. Följderna av att vi genomförde intervjuerna på 

förskolor där vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning kan bli både positiva och 

negativa. Det vi ser som positivt är att det kan skapas ett öppnare klimat för intervjuerna och 

att det blir lättare att få igång en diskussion. Det negativa är att vi redan innan intervjuerna 

kan ha haft en föreställning om hur lärarna arbetar med tema och därför kan vår tolkning av 

resultatet bli partisk. Genom att vi är medvetna om denna problematik hoppas vi att våra 

tidigare föreställningar kan minimeras. 

 

 När vi tillfrågade våra informanter delade vi också ut våra frågor till dem. Detta gjorde vi för 

att de skulle få möjlighet att titta lite närmare på dem och tänka till innan. På detta sätt fick de 

också chansen att svara så utförligt som möjligt. Ett problem med att informanterna fick ut 

frågorna i förväg kan vara att deras åsikter på något sätt inte blir deras egna då de t ex letar 

upp svaren. Under alla intervjuer utom en satt vi i avskilda rum vilket kan ha medverkat till 

att både vi och informanterna kunde ha allt fokus på frågor och svar. Detta bidrog också till 

att vi lättare kunde ställa följdfrågor eftersom vi hade fokus på vad de förmedlade.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att undersöka lärare i förskolans inställningar till hur de arbetar 

temainriktat. En slutsats av de analyser vi gjort är att övervägande delen av lärarna är positivt 

inställda till ett temainriktat arbetssätt. Alla lärare arbetar temainriktat i varierad utsträckning 

men gör det på olika sätt. Vår slutsats är att eftersom alla arbetar med tema på olika sätt och 

värderar det olika blir det svårt att sätta fingret på vad temainriktat arbetssätt egentligen 

innebär.  

 

Inledningsvis beskriver vi att begreppet temaarbete kan upplevas diffust. Vi ställde oss därför 

olika frågor om vad detta skulle kunna bero på. En anledning kunde vara att lärarna istället 

använde sig av ordet projekt. I intervjuerna kom det dock fram att ingen lärare använde sig av 

ordet eller arbetade projektinriktat. Projekt enligt Arfwedson & Arfwedson (1992) har ett 

tydligare mål och lägger större vikt vid resultatet vilket kanske inte är något man strävar efter 

i förskolan. Vår slutsats är att projekt är kanske inte så vanligt i förskolan som vi först trodde.  

 

Ett annat skäl till att vi upplevde begreppet diffust var läroplanens kortfattade beskrivning om 

temaarbete. I denna undersökning kom det dock fram att lärarna svarade på ett liknande sätt 

när det gäller att tolka temaarbetets innebörd, men hur de arbetade med detta varierade en del. 

Lärarna definierade alltså temaarbete ganska lika. Temaarbete har som vi beskrev i den 

teoretiska bakgrunden en lång historisk tradition vilket kan vara förklaringen till 

samstämmigheten då denna kan ha präglat förskolans arbetssätt. Eftersom vi gav ut 

intervjufrågorna i förväg kan en annan orsak vara att lärarna hade förberett sig genom att slå 

upp ordet. Detta är nackdelen med att ge ut frågorna i förväg eftersom det kan påverka 

studiens tillförlitlighet. 

 

De olika förskolorna utformade som sagt temaarbete på olika sätt och i olika utsträckning 

vilket lärarnas olika tolkningar av läroplanen kan ha bidragit till. Detta bekräftades också av 

de svar vi fick från lärarna. Vi menar att det kan vara läroplanens formulering som bidrar till 

att man tolkar och arbetar med tema på olika sätt. Detta anser vi dock inte är så konstigt då 

läroplanen inte beskriver hur temaarbete ska användas. I regeringens förord till läroplanen 

(1998) beskrivs att läroplanen är en förordning som redogör för vilka förväntningar och krav 

som bl a föräldrarna kan ställa på förskolan. Sedan är det upp till varje lärares professionalitet 

att tillgodose dessa krav och veta hur detta ska ske. Men vad händer om friheten blir för stor? 

Vilka förväntningar kan egentligen föräldrarna ha? De flesta som vi intervjuade tyckte att 
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temaarbete var positivt men det fanns de som uttryckte att de inte arbetade så mycket med 

teman. Hur ställer sig detta i förhållande till läroplanens rekommendationer? Vi kan se en risk 

med att lärarnas olika tolkningar gör att de inte följer läroplanens rekommendationer om ett 

temainriktat arbetssätt och att de kanske inte alls använder sig av tema. 

 

En fördel vi kan se med läroplanens utformning är att både lärarna och barnen har stor frihet i 

sitt arbete. Det kan bli flexibelt och lärarna kan utgå från barngruppen på ett helt annat sätt än 

om det fanns en metodföreskrift som måste följas. Bland informanterna fanns det även någon 

som inte använde sig av begreppet tema men ändå arbetade på liknande sätt. Kanske är det 

hur man arbetar och att man tar hänsyn till läroplanens krav som är det viktigaste inte att det 

man gör har en benämning? Eller kan det bidra till en förvirring och omedvetenhet? 

 

En lärare betonade att det fanns stöd i läroplanen för temaarbete något som hon menade att 

det inte fanns förr på samma sätt. Detta förvånade oss med tanke på att det pedagogiska 

programmet (1987) har en så utförlig förklaring. Kanske arbetade man i mindre utsträckning 

med denna föreskrift då den var mindre känd i jämförelse med dagens läroplan?  I läroplanen 

finns det mycket lite beskrivet om temainriktat arbetssätt. Kan tema dö ut eller finns det en så 

stark historisk tradition att temaarbete alltid kommer att leva kvar och förändras även om man 

inte gör några nya förklaringar? Vi menar att tema kan finnas kvar då det går att läsa mellan 

raderna om hur man ska arbeta temainriktat. Det som är bra med läroplanen är för övrigt att 

den beskriver vad innehållet är och vad som ska strävas efter. Det finns t ex riktlinjer för 

barnens inflytande men hur man jobbar med detta är upp till var och en. För övrigt var det två 

lärare som nämnde läroplanens kopplingar till temats innebörd. Detta var också något som 

gjorde oss förundrade. En anledning till detta menar vi kan vara att läroplanen är så självklar 

att man inte nämner detta. Den historiska traditionen kanske är så stark att man inte reflekterar 

över hur man ska arbeta med tema? En lärare berättade att de behandlade sina prioriterade mål 

genom temaarbete vilket vi uppfattade som att de ändå tog tillvara på läroplanens koppling. 

 

En av de två lärarna som tog upp läroplanen kände sig mer säker idag när det finns mål och 

riktlinjer för verksamheten. Detta kan också bidra till att man vet vad temaarbete ska leda till. 

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” 

(Lpfö 1998:6). Detta tycker vi att de flesta av lärarna uttryckte genom att de vill ha en röd tråd 

genom hela arbetet. De förklarade också på olika sätt hur de ville ha olika infallsvinklar på 

temat t ex påverkades temat av de idéer barnen kom med. Två lärare uttryckte också att man 
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behandlar ämnet genom bl a drama, musik, dans, experimenterande, bild och form. 

Anledningen till att inte de andra uttryckte detta anser vi kan bero på att de ser det som givet. 

Det var svårt att få fram hur dessa faktorer ingick i temat. En fråga vi kunde ha ställt för att få 

fram detta är: Hur de får temat både mångsidigt och sammanhängande? Visst kan både 

mångsidigt och sammanhängande förklaras på detta sätt men går det att dra begreppen ännu 

lite längre. För hur blir det t ex sammanhängande då man arbetar med temaarbete en gång i 

veckan på bestämda tider? Hinner barnen få möjligheter att hitta sina egna synvinklar på 

ämnet?  Hur mångsidigt kan det egentligen bli? Om man t ex arbetar med temat hästar så kan 

man se på detta genom många olika infallsvinklar. Man kan bygga hinder, leka häst, besöka 

ett stall mm. Men om ett eller flera barn skulle visa intresse för och hellre vilja prata om kor 

betraktas då detta som mångsidigt eller är det att gå ifrån ämnet? Skulle detta kunna länkas 

och istället bli ett tema om djur?  

 

Hur barnens inflytande kommer in i temaarbeten var också en fråga som vi ville ha besvarad. 

En övergripande bild från intervjuerna var att lärarna lägger stor vikt vid att barnens intresse 

ska tas till vara i utformandet av temaarbeten. Historiskt sett kan vi se att barnens inflytande 

har följt arbetssättet ända sedan arbetsmedelpunkten. Enligt skolans och förskolans läroplan 

har man att förhålla sig till det dubbla uppdraget där både kunskap och demokrati ska bilda en 

helhet. I första avsnittet av arbetet ställde vi oss frågan om temaarbete kan vara ett bra sätt att 

integrera dessa? I undersökningen kunde vi få fram att läroplanens bitar var viktiga i temat. 

Några lärare förklarade att man kunde få in både språk, värdegrund och matematik i 

temaarbeten. Dessutom betonades av alla hur barnens inflytande var viktigt i temat. Med 

anledning av detta tycker vi att temaarbete kan vara ett bra sätt att integrera både kunskap och 

demokrati till en helhet. Enligt Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) ska barnet redan i 

förskolan ha möjlighet att påverka olika beslut och få en begynnande uppfattning om vad 

demokrati är. En möjlighet som en lärare betonade är också att det blir ett samspel en 

dynamik som är fantastisk i barngruppen vilket också blir en demokratisk aspekt. Men dock 

ser vi att det inte behöver vara demokratiskt bara för att man arbetar med tema. Vi menar att 

det är hur man gör det som är det centrala och hur man ser på kunskap och lärande. 

 

I den tidigare forskningen beskrev vi hur Lindqvist (1989) delar in temaarbeten i olika former. 

Vi tycker dock att det är lite svårt att se något som tyder på att lärarna bara arbetar med någon 

sorts temaform. Istället har vi fått uppfattningen att de i arbetet får in olika bitar från alla 

dessa i olika utsträckning. Men att vi tar upp de olika temaformerna i den tidigare forskningen 
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tycker vi ändå är relevant. Läsaren kan då få en bild om hur man kan arbeta med tema på 

olika sätt och vilka konsekvenser dessa kan få. En svårighet med att tolka dessa var att 

författaren hade satt in olika rubriker på temaarbeten utifrån de olika temaformerna. Lindqvist 

menar att exempel på en rubrik från den kunskapsinriktade temaformen kan vara Jaget eller 

Naturen. Vi ställer oss frågande till om det verkligen är dessa rubriker som avgör vilken 

kategori temat hamnar i. Vi anser att det istället har att göra med på vilket sätt man ser på 

kunskap och lärande t ex om lärandet förmedlas eller om det är något som sker i en dialog. Ett 

tema som Jaget skulle enligt Lindqvist vara en traditionell form av tema men vi menar att det 

lika gärna skulle kunna vara ett tema utifrån skapande ämnen och lek då man behandlar Jaget 

genom något slags drama. Kanske får man i alla teman in lite från de olika formerna beroende 

på hur man arbetar med det. En fördel med hennes indelning kan dock vara att man får en 

tydlig bild av de fördelar och nackdelar som finns med de olika temaformerna. 

 

 

Vi ställde oss i problemformuleringen också frågan vad lärarna vi intervjuade kunde se för 

möjligheter och hinder med temaarbete. De kunde se många möjligheter med temainriktat 

arbetssätt. Några av dessa var att arbetssättet är fritt, alla kan hitta något som är roligt, man 

utvecklar kunskaper på många olika sätt och att barnen har möjlighet att vara delaktiga mm. 

Däremot var det inte många som såg några hinder. Vi anser att det är positivt att lärarna ser 

fördelar med arbetssättet men ska man ändå inte vara lite kritisk då sättet att arbeta hela tiden 

kan utvecklas. Knutsdotter Olofsson (1993) menar att en nackdel kan vara att det istället för 

barnen kan bli ämnet som hamnar i centrum. Uppläggningen av temat blir då det viktiga. Men 

kanske är lärarna säkra på att de får med barnens intresse i sitt arbete. Detta är även något som 

Lindqvist (1989) tar upp då hon menar att leken och skapandet ofta kommer i bakgrunden 

eller skiljs från temaarbete. Är barns lärande i tema enbart en nyttoaspekt? I undersökningen 

betonade några lärare att tema ska vara roligt och upplevelsefullt vilket vi tolkar som att man 

ser tema ur ett helhetsperspektiv. De flesta lärarna beskriver hur de använder lek och 

skapande i temaarbete. Det är desto svårare att säga vilken roll leken och skapande ändå fick 

med den metoden vi använde. Kanske hade det behövts observationer för att få en tydligare 

bild av detta.  

 

Vidare ställde vi oss frågan om det finns någon skillnad mellan vad lärare på 

småbarnsavdelningar respektive syskonavdelningar har för inställningar till temaarbeten och 

hur de arbetar med detta? På småbarnsavdelningarna upplevdes fler svårigheter med 
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arbetssättet bl a med barnens inflytande trots att de tyckte att det var viktigt. Det var två av 

lärarna på småbarnsavdelningarna som av lite olika anledningar tyckte så här. En av dessa 

lärare uttryckte att det var svårt att förstå barnen då de inte har språket. En annan lärare utgick 

i stället från barnens lek lite mer spontant. Vi anser att det kan vara så att de genom leken kan 

se vad barnen är intresserade av och på sätt får med barnens inflytande. 

 

En fördel vi kan se med temaarbete är att man lätt kan involvera föräldrarna. De ser bl a hur 

temat växer fram genom bl a dokumentation och den aktivitet som råder på förskolan. Detta 

kan skapa en länk och ett förbättrat samarbete mellan hem och förskola. Det kan också bli ett 

samtalsämne mellan barnen och deras föräldrar. En av lärarna i vår undersökning berättade 

också att de tog till vara på föräldrarnas sociokulturella kapital genom att de kom och 

berättade om deras yrken eller ett intresse mm. Vi anser även att det skulle gå att ta tillvara på 

samhällets utbud mycket mer än vad de flesta förskolorna beskrev. 

 

5.3 Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning 

Vi upplever personligen att vi har fått en ökad insikt i hur man arbetar temainriktat på olika 

förskolor. Vi har även fått en hel del bra argument för varför man ska arbeta på detta sätt. Vi 

anser att ett temainriktat arbetssätt kan ha mycket att ge både barn, lärare och föräldrar genom 

att det uppstår ett samspel. Tar man hänsyn till läroplanen och läser den med en helhetssyn 

och kopplar samman den med temainriktat arbetssätt så tycker vi att temaarbete är ett 

fördelaktigt sätt att arbeta på. Vi har nu fått mer förståelse för fördelarna med att kunna arbeta 

på det sättet som passar på just en särskild förskola. Även om det ska vara inom läroplanens 

riktlinjer. 

 

Efter att ha gjort denna undersökning tycker vi att den kan bidra till att ge lärare i förskolan en 

bild av hur man kan arbeta med temaarbete på olika sätt och hur man får med barnens 

inflytande i detta. Efter att ha fått tagit del av lärarnas många goda argument för temainriktat 

arbetssätt så anser vi att tema är någonting att fortsätta utveckla även för framtiden.  

 

Några förslag vi har till fortsatt forskning är att det skulle vara intressant att ta reda på hur 

stora skillnader det kan vara mellan olika avdelningar på en och samma förskola när det gäller 

att arbeta temainriktat. Detta för att se i hur stor utsträckning man samarbetar mellan de olika 

åldrarna och avdelningarna. En annan intressant fortsättning på denna studie skulle kunna 
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vara att ta reda på hur stor roll egentligen leken har i ett temainriktat arbetssätt då med 

observationer som komplement för att få en mer exakt bild av hur man använder sig av leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50



 

Referenser 
Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard. (1992). Arbete i lag och grupp. Om grupparbete, 

tema, projekt, lärarlag och lokala arbetsplaner i skola och undervisning. Solna: Almqvist 

& Wiksell Läromedel 

Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi  

Doverborg, Elisabet & Pramling Ingrid. (1988) Temaarbete. Lärarens metodik och barns 

förståelse. Solna: Almqvist & Wiksell Läromedel  

Doverborg, Elisabet & Pramling Ingrid. (1995). Mångfaldens pedagogiska möjligheter. Ett 

sätt att utveckla barns förmåga att förstå sin omvärld. Stockholm: Liber AB 

Egidius, Henry. (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning, Lund: 

Studentlitteratur 

Grut, Katarina. (2005). Exemplet Regio Emilia, Pedagogik för demokrati och lokal utveckling. 

Stockholm: Permiss 

Fritzén, Lena (2003). Ämneskunnande och demokratisk kompetens- en integrerad helhet? 

Ansvarig utgivare Carsten Ljungren. Utbildning & Demokrati, Tidskrift för didaktik och 

utbildningpolitik. Volym 12, nummer 3,200. Örebro universitet: Författarna och 

pedagogiska institutionen  

Johansson Eva & Pramling Samuelsson Ingrid. (2003) Förskolans vardag. Johansson Eva & 

Pramling Samuelsson Ingrid (Red.), Förskolan-barns första skola! (9-29). ). Lund: 

Studentlitteratur 

Karlholm, Gudrun & Sevón Inger. (1990) Tema ett arbetssätt i förskolan. Solna: Almqvist & 

Wiksell Läromedel 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (1993). ”Vill Anna gifta sig med Fredrik?” Lekpedagogik i 

förskolan. Stockholm: HLS Förlag 

Lindqvist, Gunilla. (1989). Från fakta till fantasi. Lund: Studentlitteratur 

Lindqvist, Gunilla. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Stockholm: Fritzes. 

Malmström, Sten, Györkl, Iréne & Sjögren, Peter. (2002). Bonniers svenska ord bok. 

Stockholm: Bonniers Förlag AB   

Merriam, Sharan B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan Sonja. (1999) Lärandets grogrund. Lund: 

Studentlitteratur 

 51



 

Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 

Stukát, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Svedberg, Lars & Zaar, Monica (1998) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber Utbildning 

AB 

Wallin, Karin. (1996). Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber Utbildning 

AB 

 

Elektroniska Källor 

Om förskolans läroplan; Regeringens förord till läroplanen (1998).(U.Å) Hämtat 24 Maj 

2007, från  http://www.skolverket.se/sb/d/193/ur 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (1990). Hämtat 11 Maj 2007, från  

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


 

Bilaga A 
 
Temaarbete 
”Ett temaarbete ska ta sin utgångspunkt i intressen och tidigare kunskaper i barngruppen samt i det pedagogiska 
programmets innehåll. Det skall tillvarata barens naturliga nyfikenhet att utforska sin omvärld och ge dem 
möjlighet att på olika sätt bearbeta frågor och problem samt utveckla intressen och kompetens på viktiga 
områden. Ett temaarbete kan beroende på sin karaktär beröra en eller flera barngrupper i en förskola eller i vissa 
fall en del av en barngrupp. Det temainriktade arbetssättet kännetecknas av att den fråga, det problem, det 
fenomen eller det område som utgör temat belyses och bearbetas på många sätt oavsett om temat rör yttre 
företeelser i omvärlden eller har en emotionell eller kulturell innebörd. I temaarbete finns inga ämnesgränser./---/ 
 
Temat bör berarbetas på ett mångsidigt sätt genom berättelser och sagor, samtal, lek och drama, sång och musik, 
bild och form./---/ 
 
Syftet med temaarbetet måste vara genomdiskuterat och tydligt för alla i personalgruppen. Det skall finnas en 
klar struktur för arbetet-en tydlig början som kan vara en gemensam upplevelse i form av en konkret situation 
eller ett aktuellt problem, en plan för hur temat skall bearbetas liksom en klar avslutning.  
 
Temaarbeten ska förutom vuxenledda aktiviteter som studiebesök, samlingar, experimenterande verksamhet, 
målning, modullering, drama med mer, ge barnen goda möjligheter att arbeta med tema utifrån fritt val. De kan 
ha glädje av att få möta temat i rollekens form , i konstruktionsmaterial, i bilder, i förskolans böcker, miljön etc. 
/---/ 
 
Ett tema kan vara probleminriktat/situationsanknutet, dvs utgå från en fråga, en företeelse, en händelse eller ett 
problem som aktualiseras i barngruppen. Ett tema kan också vara mer tydligt kunskapsinriktat, dvs avse ett 
område som kan ge barnen kunskaper och färdigheter som bedöms viktiga för dem. Personalen bör bevaka att de 
båda temaformerna varieras under verksamhetsåret och barnets hela förskoletid” (socialstyrelsen 1987,43f) 
 
Ur boken Tema ett arbetssätt i förskolan skriven av Gudrun Karlholm & Inger Sevón (1990). 
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Bilaga B 
Intervjuguide: 
 
Informera informanterna om: 
Övergripande innehåll 
Vi skriver en c-uppsats om temaarbeten i förskolan. I syfte att förstå olika förskollärares 
uppfattningar om temaarbete, och vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetssätet. 
Vi kommer att intervjua två förskollärare på tre olika förskolor. 
Etik: 
Vi informerar om att informanternas deltagande är frivilligt. 
Informanten får avbryta när som helst 
Vi informerar om hur deras namn och den information de ger kommer att användas. 
Materialet kommer endast att använda i forskningssammanhang. 
Vi berättar inte i uppsatsen vilka förskolor det gäller? 
Frågar informanterna om tillåtelse till att spela in intervjun. 
 
Att tänka på: 
 Vara noga med att ta reda på om det är förskolans syn och arbetssätt eller om det är den egna 
enskilda personens uppfattning som vi får fram i intervjusvaren. 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vad upplever du att temainriktat arbetssätt har för innebörd? 
 
2. Vad upplever du att projekt har för innebörd? 

 
3. Vad tycker du är mest utmärkande med temaarbete? 

 
4. Vad tycker du är mest utmärkande med projekt? 

 
5. Hur arbetar ni med tema på förskolan? 

Var, när, hur? 
 

6. Vad har ni haft för teman den senaste tiden? 
Beskriv gärna ett tema som ni haft här på förskolan 
 

7. Vilka är involverade i temat och på vilket sätt? 
 

8. Hur väljs temats innehåll? 
 

9. Vad ser du för fördelar med tema? 
Varför? 
 

10. Vad ser du för nackdelar med tema? 
Varför? 
 

11. På vilket sätt tas barnens intressen tillvara i era temaarbeten? 
 

12. På vilket sätt syns barnens delaktighet och inflytande i era temaarbeten? 
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