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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett praktiskt temaarbete kan förändra 
förskolebarns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde. Temat handlar om 
rymden och vårt solsystem. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling, där samtal och samarbete utgör en viktig del av arbetet på 
förskolan, inte minst inom ramen för tematiskt arbete. En annan viktig aspekt att studera 
inom lärande är barnens egna inre drivkrafter och hur förskolan skapar förutsättningar 
att väcka intresse och vetgirighet hos barnen. 
 
Den empiriska undersökningen består av intervjuer med förskolebarn i början respektive 
slutet av temaarbetet, och med förskolans lärare efter avslutat tema, för att få bilder ur 
olika perspektiv av vad temaarbete kan ge i form av kunskaper och insikter. 
 
Studien visar att tematiskt arbete ger mycket goda möjligheter till ett mångsidigt 
lärande, där nya kunskaper utvecklas och sätts in i ett relevant sammanhang. 
Intervjuerna med barnen visar en tydlig utveckling av såväl kunskaper om solsystemet 
som förståelse kring himlakropparnas kopplingar och relationer. Lärarna säger att 
barnen har stort utbyte av ett tema om arbetet utgår ifrån deras egna intressen och att det 
är värdefullt för barnen att arbeta i mindre grupper och dra nytta av varandras 
erfarenheter och tankar. Inte minst viktigt enligt lärarna är att tematiskt arbete är roligt 
både för barn och vuxna. 
 
Undersökningen visar att tematiskt arbete kan ha en gynnsam effekt på förskolans 
verksamhet, både pedagogiskt och socialt. Förskolebarnen och deras lärare kan förena 
nytta med nöje inom ramen för ett temaarbete. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Temaarbetet som arbetsform intresserar mig, liksom förskolebarns lärande i 
naturvetenskap. På förskolan Förskolan arbetar de ofta och gärna tematiskt. Nu ska de 
genomföra ett temaarbete om rymden.  
 
I förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010 (2010), står att den pedagogiska 
verksamheten skall bygga på utforskande, nyfikenhet och lust att lära genom att den 
stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Läroplanen betonar att lärandet 
skall baseras såväl på utbytet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra 
och utvecklas tillsammans. Barnens identitet som lärande och skapande individer skall 
få stöd och uppmuntran i förskolan. Barnen ska få inspiration och vägledning att 
utveckla nya kunskaper och insikter genom egen aktivitet. Enligt läroplanen kan ett 
temainriktat arbetssätt ge barnen ett mångsidigt och sammanhängande lärande. 
Verksamheten ska också bidra till att barnen ser samband i naturen och dess olika 
kretslopp, samt att de ges tillfälle att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga 
fenomen. Enligt läroplanen ska förskolan även sträva efter att barnen utvecklar sin 
förmåga att upptäcka och definiera, undersöka, dokumentera och diskutera om 
naturvetenskap.  
 
Alla dessa sidor av förskolans uppdrag kan rymmas inom ramen för  temaarbete, och 
jag vill undersöka hur en tematisk arbetsform kan vara givande och hur barnen kan lära 
genom samtal och praktiskt arbete inom det aktuella ämnet. 
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett praktiskt temaarbete kan förändra 
förskolebarns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Teori 
 
I det här arbetet tar jag ansats i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En 
förgrundsgestalt inom det sociokulturella tankesättet är den ryske psykologen Lev 
Vygotskij. Enligt Williams (2001) anser Vygotskij att den viktigaste drivkraften i barns 
lärande är socialt samspel, och att lärande och utveckling primärt är en kollektiv 
process.  
 
Professorn i pedagogisk psykologi, Roger Säljö, är en internationellt erkänd forskare 
som har skrivit om lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv med 
utgångspunkt i Vygotskijs idéer. Säljö (2000) menar att kunskap blir levande först i 
samspelet människor emellan, för att sedan också bli en del av den enskilda individens 
tänkande. Därefter kommuniceras tankarna i nya sammanhang. Enligt Säljö är således 
kommunikation helt centralt i den sociokulturella synen på lärande och utveckling, 
eftersom det är genom att kommunicera med andra individen blir delaktig i 
kunskapsutbyte. Genom kommunikation skapas sociokulturella resurser, som också förs 
vidare som gemensamma resurser. Med utgångspunkt i barnens erfarenheter och 
intressen kan vi, enligt Säljö, låta dem delta i samarbeten där kunskap används för 
begripliga syften och skapar sammanhang. 
 
Svensson & Anderberg (2010) betonar vikten av att se på lärande både ur ett kognitivt 
och ett sociokulturellt perspektiv, särskilt när  man studerar den enskilda individens 
kunskapsbildning. De diskuterar intentionalitet som ett centralt begrepp, vilket trycker 
på att en individ har en riktadhet mot något i sin aktivitet. Enligt Svensson & Anderberg 
sker lärandet i mötet mellan en utmaning och påverkan utifrån och riktadheten som 
kommer inifrån.  
 
Min tolkning är att det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling stämmer 
väl överens med ett tematiskt arbetssätt. Tillsammans med barnets egna vetgirighet och 
intresse skapas förutsättningar för ett givande utbyte.  
 
 
2.2 Tidigare forskning  
 
Doverborg & Pramling (1988) skriver att grunden för ett meningsfullt temaarbete är en 
ömsesidighet, ett samspel mellan lärarna och barnen. Tecken på ömsesidighet från 
barnens sida är att de visar intresse, har roligt och att uppgiften de arbetar med fångar 
deras intresse. Från lärarens sida är ett kriterium på ömsesidighet en lyhördhet för 
barnens värld, menar Doverborg & Pramling, liksom lärarens vilja och förmåga att 
förstå hur temat man arbetar med uppfattas ur barns perspektiv.  
 
Doverborg & Pramling (1988) menar att läraren behöver kunskap om ämnet i temats 
initialskede, inte för att överföra kunskapen till barnen, men för att kunna ge barnen rätt 
riktning i arbetet. Fokus vid planeringen bör ligga på vilka kunskaper och insikter man 
vill att barnen ska få möjlighet att utveckla. Författarna betonar vikten av att lärarna vid  
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temats start tar reda på barnens förkunskaper i ämnet, vad som intresserar dem och vilka 
föreställningar de har om temat, för att utifrån det avgöra vad som är relevant att arbeta 
med. Lärarnas uppgift innan och under arbetet är att skapa situationer som möjliggör att 
barnen får nya insikter, t. ex. genom att de får arbeta och fundera i konkreta situationer 
som illustrerar den övergripande principen man är ute efter. När barnen arbetar i grupp 
kan det finnas gynnsamma konstellationer eller positiva ledare som skapar och får andra 
att fundera. Ibland kan läraren behöva kommentera eller ställa frågor för att föra arbetet  
vidare, skriver Doverborg & Pramling. De menar att läraren behöver reflektera hela 
tiden under arbetets gång, både kring barnen och sig själv, och aktivt följa hela 
processen, för att se hur barnens tänkande förändras kvalitativt. Doverborg & Pramling 
(1998) vill också ha en tydlig avslutning för att markera temats slut och att början på 
något annat följer.      
 
Ett barns egna erfarenheter har stor betydelse för hur det tänker enligt Doverborg & 
Pramling (2000). Barnets tankeutveckling är alltså nära relaterad till ett innehåll och till 
dess erfarenheter. Författarna menar att barn lär sig när de är aktivt engagerade. 
Lärarens uppgift blir att medvetet organisera och strukturera barns erfarenheter i 
verksamheten så att de blir intresserade och vill tänka och dra egna slutsatser. Lärandet 
innebär att barnets värld utvidgas genom nya upptäckter eller att det uppfattar eller ser 
något på ett nytt sätt jämfört med vad det gjordes tidigare. Helldén (1994) anser att 
barnen behöver konfronteras med utmanande frågeställningar i anslutning till övningar 
och observationer. Om vi utgår från barnens tänkande om fenomenen och skapar en 
öppen atmosfär kan lärandet bli framgångsrikt. Som pedagoger behöver vi ständigt  
tänka på verksamheten utifrån barnens perspektiv och reflektera över hur barnen ser på 
olika saker, menar Arnér & Tellgren (2006). Det hjälper oss att förstå varför barn agerar 
och säger som de gör. Vi kan också bättre förstå vad som framstår som viktigt i barnens 
medvetande. Detta är väsentligt då vi ska följa barnen som medforskare i deras  
lärandeprocess. Doverborg & Pramling (2000) skriver att om läraren uppfattar det som 
meningsfullt att lägga vikt vid barns tankar, blir det lättare att uppmärksamma de 
tillfällen då barnen spontant ger uttryck för sina tankar om en fråga eller hur de 
uppfattar olika situationer. 
 
En av pedagogikens grundpelare är pedagogens förmåga att inspirera skriver Egidius 
(2005). Den stora utmaningen för oss pedagoger, anser Åberg & Taguchi (2005), är att 
både i vardagen och i projekt försöka hitta och förstå alla barnens olika intressen, och 
utifrån det skapa meningsfulla sammanhang där barnens olikheter blir till nytta i ett 
gemensamt lärande. Kennedy (1999) förordar ett klimat på förskolan där vi ger och tar 
inspiration av varandra och skapar en gemensam källa av erfarenheter och kunskap som 
är större än om var och en håller sig till sitt. Enligt Kennedy sker det verkligt intressanta 
i utbytet med andra och att det är där vi ger oss själva tillgång till nya kunskaper och 
nya världar. 
 
Williams (2001) skriver i sin avhandling att barns gemensamma upplevelser och 
erfarenheter i en grupp ger dem en värdefull kollektiv grund. Barn gillar att lära av 
varandra, och kamrater är ofta viktiga för ett barns lärande och utveckling i stort. Enligt 
Williams är en viktig funktion för läraren att uppmärksamma barnen på att ett problem 
kan ha olika lösningar och att individer kan uppfatta en sak eller en situation på helt 
olika sätt. Därigenom får barn ta del av de andras synsätt och får en idé om bredden och 
djupet av sina samlade kunskaper inom ett område, och hur de kan dra nytta av 
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varandra. Williams betonar att de situationer och det utrymme som läraren skapar för att 
barn ska få möjlighet att upptäcka potentialen som de har tillsammans  är starkt 
bidragande till barns samlärande. 
 
Sjöberg (2000) beskriver naturvetenskap som ett bygge av allt vi vet om naturen, och att 
den inte bara har svar på frågor, utan att den också ger möjligheter att lösa nya 
uppgifter. Enligt Sjöberg leder svaret på en fråga ofta till nya frågor. Elfström m.fl. 
(2008) skriver att barn undersöker och experimenterar med naturvetenskapliga fenomen 
i sin närmiljö. Utifrån barnens intresse är det möjligt att skapa en naturvetenskaplig 
utforskande kultur på förskolan, med exempelvis material, verktyg och litteratur som  
lockar till utforskande. Elfström m.fl betonar även vikten av att lärare förmedlar 
naturvetenskapligt kunnande med ett vardagligt språk som finner bryggor till barnens 
erfarenhetsvärld i skapandet av en utforskande kultur. Enligt Elfström m.fl. (2008) är 
det viktigt att förskolebarn får leka, arbeta och utforska i mindre grupper, så att de får 
dra nytta av varandras kunskaper och tankar. Här betonas lärarens roll att bistå barnen 
med att verbalisera sina erfarenheter och synliggöra värdet av barnens gemensamma 
arbete.   
 

 
3 Metod 
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Enligt Patel & Davidson (2011) innebär ett hermeneutiskt förhållningssätt att forskaren 
tolkar och försöker förstå människors utsagor, handlingar och mänskliga livsyttringar. 
Hermeneutiken har kommit att stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, där 
forskarrollen är öppen och humanistisk. Patel & Davidson beskriver vidare att 
hermeneutikern närmar sig forskningsobjektet subjektivt, och med sin egen förförståelse 
som en tillgång i forskningen. Den hermeneutiska forskaren försöker se helheten i 
forskningsproblemet, växla mellan olika roller och perspektiv, relatera helheten till 
delarna och se att helheten kan bli större än summan av delarna den innehåller.   
 
I arbetet försöker jag tolka och förstå innehåll och resultat av ett tematiskt arbetssätt 
utifrån intervjuer med barn och pedagoger. Mitt förhållningssätt i undersökningen är 
hermeneutiskt och kvalitativt.  

 
 
3.2 Undersökningsmetod 
 
Studien kommer att bestå av intervjuer med förskolebarn och deras lärare. Själv deltog 
jag i två övningar tillsammans med barnen och observerade skeenden vid de tillfällena. I 
intervjuundersökningen  med barnen kommer jag  för enkelhetens skull att avgränsa 
frågorna till att handla om solsystemet. Förskolebarnen kommer att bli intervjuade i 
början av temaarbetet, så att jag kan få en bild av deras kunskaper och förståelse kring 
vårt solsystem. Jag tänker genomföra individuella intervjuer med ett antal förbestämda 
frågor. I slutet av temat om rymden, efter ett antal övningar, kommer jag åter att 
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intervjua barnen och ställa samma frågor. Den här intervjumetoden valdes för att 
möjliggöra att enkelt och konkret kunna jämföra barnens förståelse kring solsystemet i 
början respektive slutet av arbetet, och se eventuell utveckling hos barnen. 
 
Även pedagogerna på förskoleavdelningen kommer att intervjuas. Lärarintervjuerna 
kommer att ha en öppen karaktär där de berättar om sina erfarenheter av och tankar 
kring temaarbetet om rymden och tematiskt arbete i stort. 
 
 
3.3 Urval 
 
Tanken med att intervjua både barn och lärare i studien är att få olika perspektiv på vad 
ett tematiskt arbetssätt kan ge. Samtliga barn som var på avdelningen Galaxen under 
tillfällena för den första intervjun, och vars föräldrar godkänt deras deltagande i 
intervjuundersökningen, tillfrågades och accepterade att bli intervjuade. Det var  tolv 
barn som deltog, vilket jag bedömde vara ett tillräckligt underlag för studien. De 
deltagande barnen blev senare intervjuade ytterligare en gång. Vid det tillfället 
intervjuades även ”Tom”, sex år, som var sjuk vid det tidigare tillfället. 
 
De två lärare som genomfört temat tillsammans med barnen, ”Linda och ”Anna”, 
intervjuades. ”Karin”, som arbetar på Förskolan, men inte deltog i temat om rymden, 
erbjöd sig på eget initiativ att bli intervjuad om temaarbete. 
 
 
3.4 Genus 
 
Förskoleavdelningen som deltar i undersökningen har en jämn fördelning mellan flickor 
och pojkar, och det avspeglas i intervjuerna. Sex flickor och sju pojkar deltog i 
intervjuundersökningen. De intervjuade lärarna är samtliga kvinnor, eftersom ingen 
manlig lärare har arbetat med temat. 
 
 
3.5 Genomförande 
 
Förskoleavdelningen, som vi kan kalla Galaxen, tillhör en kommunal förskola i en 
större svensk stad. 17 barn i åldrarna fyra till sex år finns på avdelningen. Galaxen och 
avdelningen Satelliten, med 16 barn mellan ett och fyra år, utgör hela Förskolan. Sex 
pedagoger arbetar på Förskolan, och fem av dem är i tjänst varje dag. 
 
Under våren 2012 arbetar Galaxen med ett tema – rymden. Temaarbetet som helhet 
kommer att ligga till grund för det här examensarbetet. Lärarna och barnen kommer att 
arbeta med rymden som tema. De kommer att läsa, samtala, rita och skriva sagor om 
rymden, bygga egna rymdfarkoster och planeter. De kommer också att genomföra ett 
antal övningar som rör vårt solsystem.  
 
Som en introduktion till temat samlades barnen och pedagogerna till ett samtal om vad 
barnen är intresserade av, vad de funderar kring och vad de vill veta mer om rymden. 
De gjorde en tankekarta för att kartlägga barnens intressen och tankar kring rymden. 
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En förmiddag samlades gruppen för att se på You tube-klipp av rymdfärder och 
månlandningar, särskilt den första, på förskolans smartboard. Flera av barnen blev 
väldigt fascinerade av månlandningen och lärde sig Neil Armstrongs berömda citat: ”Ett 
litet steg för människan, men ett jättekliv för  mänskligheten”. Man såg också klipp på 
solen och planeterna. 
 
Barnen indelades i tre temagrupper utifrån vad som ansågs vara en givande blandning 
av förkunskaper, ålder och kön. De samlades i respektive grupp för att hitta på 
gruppnamn. Efter diskussioner blev gruppnamnen Neptunus, Uranus och Pluto. När 
Pluto fick reda på att Pluto inte längre räknas som en av planeterna i solsystemet 
eftersom den är för liten, bytte gruppen namn till Månen. 
 
Varje barn fick i uppdrag att rita av månen hemma på kvällen efter mörkrets inbrott, 
någon gång under veckan, och sedan ta med sig teckningen till förskolan där de skulle 
jämföra och diskutera sina teckningar i respektive grupp. Därefter skulle alla månar 
hängas upp på en vägg. 
 
Förskolebarnen blev ombedda att leta material hemma till att bygga en rymdfarkost. Det 
blev lådor, rullar, pinnar, pinaler, kulor och kartonger. Därefter plockades pennor, 
färger, tejp och limpistoler fram, och barnen började konstruera sina egna raketer och 
rymdskepp. 
 
Hela barngruppen gick med sina lärare till biblioteket för att låna böcker om rymden. 
Det fanns en del, huvudsakligen faktaböcker. Senare satt barnen med böckerna i sina 
arbetsgrupper, och diskuterade vad de såg. Varje grupp fick senare i uppdrag att göra en 
rymdsaga. 
 
En dag gick hela Galaxen ut på gräsmattan  med ett uppblåsbart solsystem. Det var 
”badbollar” i olika storlekar och färger. Den gula och röda solen var ungefär en meter i 
diameter, medan Merkurius och månen var lite större än tennisbollar. Två barn fick stå 
och hålla upp solen mitt på gräsmattan, medan de övriga cirkulerade runt med sina 
planeter. Månen cirkulerade runt Jorden. En tanke med övningen var att åskådliggöra 
himlakropparnas relativa storlek och rörelser i förhållande till varandra. Jag 
introducerade och deltog själv i övningen. 
 
En annan övning som skulle åskådliggöra solsystemet var att sätta ihop ett batteridrivet 
radiostyrt solsystem som kom i byggsats. Solen är en lampa i mitten. Merkurius ska 
fästas i den kortaste pinnen. När alla planeterna satt på sina pinnar monterades 
solsystemet i taket i lekrummet på avdelningen Satelliten. Det är ett bra rum att 
mörklägga. Med fjärrkontrollen tänder barnen Solen och startar planeternas 
omloppsbana. Även till den här övningen tog jag initiativ och deltog aktivt i 
genomförandet. 
 
Under temats lopp fick barnen också rita sin favoritplanet, göra en utställning med 
Lego-rymdskepp, söka mycket efter Star Wars på Internet och en del annat. 
Avdelningen Galaxen gjorde en heldagsutflykt till Universeum i slutet av terminen. Där 
finns bl.a. en våning som innehåller mycket om rymdfärder. Inte minst får man en 
inblick i astronauternas liv i rymden genom interiörer från rymdfarkoster som besökarna 
kan gå in i. 
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Var och en av barnen fick välja en planet utifrån bilder i faktaböcker att tillverka av 
papier mache. Planeterna skulle användas på sommaravslutningen med familjerna när 
barnen skulle sjunga sångerna ”Jag är en astronaut” och ”Nicko Ticko Tinn” för 
föräldrar och syskon. Uppträdandet blir också final för vårens rymdtema. 
       
 
 
3.6 Etiska överväganden 
 
I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002) nämns fyra grundläggande krav för att skydda individen. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om undersökningen 
och dess syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagande är frivilligt. 
Konfidentialitetskravet innehåller ett löfte om anonymitet för deltagarna i 
undersökningen. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast används i 
forskningssyfte. 
     De etiska ställningstaganden jag gjort följer Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, genom att familjerna får ett informationsbrev där  jag  förklarar  vad 
uppgifterna ska användas till och att jag inte namnger barn eller tar fotografier där 
barnen kan identifieras. Föräldrarna ska godkänna sina barns deltagande i intervjuer och 
på eventuella fotografier (Bilaga 1).  
     Övningarna genomförs som en del av verksamheten på förskolan, men varje barn 
deltar frivilligt och efter eget samtycke i intervjuer. Varken stadens eller förskolans  
riktiga  namn nämns i rapporten, och deltagande barn och pedagoger har fingerade 
namn. Samtliga intervjuades kön och barnens ålder stämmer med verkligheten.  
 
 

4 Resultat och analys 
 
4.1 Resultat 
 
4.1.1 Resultat av barnintervjuer om solsystemet  
Tolv barn, sex flickor och sex pojkar, erbjöds och accepterade att bli intervjuade i 
initialskedet av temaarbetet om rymden (Se barnintervju, bilaga 2). Barnens föräldrar 
hade skriftligt godkänt deras deltagande i intervjuundersökningen (Se ”Till föräldrar”, 
bilaga 1). Mot slutet av temaarbetet fick barnen återigen svara på samma intervjufrågor. 
Samtliga de tidigare intervjuade barnen ville delta. ”Tom”, som var sjuk vid det tidigare 
intervjutillfället ville också svara på frågorna om solsystemet. 
 
”Viggo”, 4 år och 9 månader 
Intervju 2012-04-27 
Viggo vet att Solen är större än Jorden och Månen. Han kan inte nämna namnet på 
några planeter, människors rymdfärder till andra himlakroppar eller Jordens omloppstid 
runt Solen. 
Varför blir det dag och natt på Jorden? 
- Annars, då kan man inte vakna. Då får man vila sig mycket. 
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Intervju 2012-06-21 
I intervjun efter temaarbetet svarar Viggo att människor har varit på Månen, men inte på 
Solen för då bränner de sig. Viggo namnger planeterna Neptunus, Jorden, Mars, Venus 
och Jupiter och svarar att Jordens omloppstid runt Solen är ett år. 
Varför blir det dag och natt på Jorden? 
-När vi är på baksidan är det natt. 
 
”Frida”, 5 år och 6 månader 
Intervju 2012-04-27 
Frida svarar att Jorden är större än Solen och Månen, att det tar jättelång tid för Jorden 
att snurra runt Solen, att det är natt på halva Jorden nu och att människor har varit på 
Månen. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Venus, Mars, Neptunus, Merkurius. Jag tror att jag inte vet några mer. 
Intervju 2012-06-05 
I den uppföljande intervjun svarar Frida att Solen är större än Jorden och Månen och att 
Jordens omloppstid är ett år. Hon namnger planeterna Merkurius, Saturnus, Jorden, 
Mars, Neptunus och Uranus. På frågan om människans rymdfärder nämner Frida inte 
Månen, men konstaterar att vi i alla fall inte varit på Solen. Då skulle man vara död. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-För att Jorden snurrar. Det är dag på halva Jorden, då blir det natt på andra halvan 
istället. 
  
”Karl”, 5 år och 6 månader 
Intervju 2012-04-27 
Karl tror att Solen är större än Jorden, och att Jorden snurrar runt Solen på hundra år. 
Han vet namnet på Mars och Venus. Han vet att människor varit på Månen. Man kan 
inte vara på Solen. Då bränner man sig. Man kan dö. 
Varför blir det dag och natt på Jorden? 
-För att när Jorden vänder på sig då kan det bli natt på andra sidan. På andra sidan blir 
det sol. 
Intervju 2012-06-05 
I den andra intervjun svarar Karl att Solen är störst, att Jorden snurrar runt solen på ett 
år och att människor varit på Månen. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Neptunus, Månen, Jorden, Mars, Merkurius, Saturnus. 
 
”Trulsa”, 4 år och 10 månader 
Intervju 2012-03-02 
Trulsa nämner inte namnet på några planeter i solsystemet. Hon tror kanske att Månen 
är större än Jorden och Solen och att Jorden går runt solen på en timme. 
Har människor varit på några andra planeter, på Månen eller på Solen? 
-Månen! 
Intervju 2012-06-05 
I intervjun efter temaarbetet svarar Trulsa att Solen är störst och att Jordens omloppstid 
är ett år. Hon namnger Jupiter, Jorden, Månen, Mars, Venus, och säger att Merkurius är 
närmast Solen. 
Har människor varit på några andra planeter, på Månen eller på Solen? 
-Månen. Solen är för varm. Alla människor har rest till Jorden. 
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Varför blir det dag och natt på Jorden? 
-För att den gör så här (visar med handen att Jorden roterar). När vi är borta från Solen 
är det natt. 
 
”Molly”, 5 år och 5 månader 
Intervju 2012-04-27 
Molly vet att Solen är störst, att människor har varit på månen, tror att det tar en månad 
för Jorden att runda Solen men vet inte varför det blir natt och dag. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Ja, Neptunus… Jorden. Uranus. 
Intervju 2012-06-09 
I den nya intervjun skiljer svaret på Jordens omloppstid. Molly svarar nu efter någon 
tvekan att det tar ett år. Molly svarar att hon har glömt varför vi har natt och dag. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem?  
Mmm. Neptunus, Jorden, Mars, Venus, Saturnus. Och Jupiter. 
  
”Emil”, 4 år och 10 månader 
Intervju 2012-03-02 
Emil vet att Solen är större än Jorden och månen, att nån har varit på Månen, men inte 
Jordens omlopptid runt solen. Han tycker frågan om dag och natt på Jorden är ”väldigt 
svår”.  
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Ja, Jorden. Och Pluto är faktiskt en planet  
Intervju 2012-06-05 
I den andra intervjun tycker Emil att frågan om jordens omloppstid är enkel, svaret är ett 
år. Han namnger planeterna Jorden, Mars, Jupiter, Uranus samt Månen. Emil nämner 
inte Pluto i intervjun. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-För att Jorden flyttar sig. Ibland är vi på baksidan, då är det natt. 
 
”Stella”, 5 år och 11 månader 
Intervju 2012-04-27 
Stella svarar att Solen är störst och  nämner planeterna Neptunus, Jorden, Uranus och 
Jupiter. Hon vet att människor har varit på Månen och kanske Mars, och tror att Jorden 
snuurrar ett varv runt Solen på en hel natt och en hel morgon. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-När Solen är på andra sidan då är det natt här och när den kommer blir det dag. 
Intervju 2012-06-05 
I den nya intervjun namnger Stella planeterna Merkurius, Uranus, Mars, Jorden, Jupiter 
och Venus. Enligt Stella är Pluto en dvärgplanet, men ändå en planet. Hon vet nu att 
Jordens omloppstid är ett år, och är fortfarande osäker på om människor har landat på 
Mars. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-För när Solen lyser på ena sidan är det natt på andra sidan. När Jorden snurrar kommer 
det sol på den sidan sen. 
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”Lisa”, 6 år och 1 månad 
Intervju 2012-04-27 
Lisa vet att Solen är störst och att människor har varit på Månen. På frågan om planeter 
svarar hon: Vintergatan, Mars, Neptunus, Saturnus och Jorden. Det blir natt när Solen 
går bort. När Solen kommer tillbaka blir det morgon. 
Hur lång tid tar det för Jorden att snurra ett varv runt Solen? 
-Så att allihopa måste fylla år – ett år. 
Intervju 2012-06-05 
I den andra intervjun svarar Lisa åter att Solen är större än Jorden och Månen, med 
tillägget att Solen är störst i hela rymden. Hon nämner inte Vintergatan som planet, men 
Månen och Solen. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-För att Solen kommer också på andra sidan. Jorden snurrar runt så att båda sidorna får 
sol. 
 
”Adam”, 5 år och 2 månader 
Intervju 2012-03-02 
Adam kan inte namnge några planeter. Han vet att vi har varit på Jorden, kanske Pluto. 
Vet att Jorden snurrar långsamt runt Solen. Svarar att det blir dag och natt på Jorden för 
att man ska vara uppe och sedan somna. 
Vilken är störst, Jorden, Månen eller Solen? 
-Månen, tror det i alla fall. 
Intervju 2012-06-05 
I intervjun efter temaarbetet svarar Adam att människor har varit på Månen, inga andra 
planeter, och att det tar ett år för Jorden att runda Solen. Han namnger planeterna 
Neptunus, Jorden, Mars, Jupiter och Uranus. På frågan varför det blir dag och natt 
svarar Adam att man ska sova när det blir mörkt. 
Vilken är störst, Jorden, månen eller Solen? 
-Solen, och varmast. 
 
”Agnes”, 5 år och två månader 
Intervju 2012-04-27 
Agnes svarar att Jorden är större än Solen och Månen. Hon vet inte namnet på några 
planeter, om destinationer för rymdresor eller Jordens omloppstid. 
Varför blir det dag och natt på Jorden? 
Mmm. Man måste sova länge och sen måste man gå upp. 
Intervju 2012-06-05 
I den andra intevjun vet Agnes att Solen är störst och att människor har varit på Månen. 
Hon tror att det kanske tar ett år för Jorden att snurra runt Solen. På frågan om hon vet  
namnet på några planeter svarar Agnes: Jorden och Månen, Mars, Neptunus, Venus, 
Solen. 
Varför blir det dag och natt på Jorden?   
-Eee, för att… mm… kommer inte ihåg. 
 
”Anakin”, 5 år och 6 månader 
Intervju 2012-04-27 
Anakin vet att Solen är större än Jorden och Månen. Han kan inte svara på Jordens 
omloppstid eller varför det blir dag och natt. 
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Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Neptunus och den med rund ring, bara de två. 
Intervju 2012-06-05 
I den uppföljande intervjun tror Anakin att det kanske tar ett år för Jorden att snurra runt 
Solen. På frågan om natt och dag svarar han att så händer det. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsstem?  
-Jorden, Neptunus, Mars, Merkurius, Jupiter, kan inga fler. 
 
”Linus”, 4 år och 6 månader 
Intervju 2012-04-27 
Linus vet att Solen är störst och att människor har varit på Månen för att man inte kan 
vara på Solen. Han kan Jorden av planeterna. På frågan om varför det blir dag och natt 
på Jorden svarar Linus och visar med knuten hand hur Jorden snurrar och att när Solen 
inte lyser mot Sverige lyser det på nåt annat land. 
Hur lång tid tar det för Jorden att snurra ett varv runt solen? 
-Kanske fem eller fyra eller sex minuter. 
Intervju 2012-06-05 
I den andra intervjun svarar Linus att han kommer ihåg att det tar ett år för Jorden att 
snurra runt Solen. Han nämner även att man kan vara på månen men inte på Solen, för 
då brinner man upp. 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Ja, Jorden, Månen, Merkurius, Solen, det är ingen planet, Neptunus, Mars, sen vet jag 
inga fler. 
 
”Tom”, 6 år och 1 månad 
Intervju 2012-06-05 
Tom vet att Solen är störst och att det tar ett år för Jorden att snurra runt Solen.Han tror 
kanske att människor har varit på Månen.  
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
-Ja, Mars, Jupiter, Jorden, Månen, Merkurius. Har jag sagt Venus? 
Varför blir det dag och natt på Jorden?  
-För att när Jorden snurrar runt Solen kommer den bort från Solen ibland. När vi har 
Solen på oss blir det dag. 
 
4.1.2 Resultat av intervjuer med lärare 
Till skillnad från barnintervjuerna är lärarintervjuerna öppna där de ombeds att mer fritt 
berätta om sina tankar kring och erfarenheter av det här temaarbetet och tematiskt arbete 
generellt. Jag ställde ibland följdfrågor eller bad om förtydliganden under intervjuernas 
lopp. Lärarna berättade också vid några andra tillfällen om temats genomförande. 
 
Intervju med ”Linda”, förskollärare, 2012-06-05  
Linda säger att de kom fram till att ha rymden som tema under vårterminen för att 
spinna vidare på framförallt många av pojkarnas stora intresse för Star Wars. Lärarna 
ville också avdramatisera och komma bortom våldet och fäktandet som var ett vanligt 
inslag i Star Wars-lekarna. 
 
Enligt Linda är introduktionen av ett tema viktigt, för att lärarna ska få en bild av 
barnens tankar kring ämnet och vad som intresserar dem. Minst lika viktigt är att  
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barnens intresse och nyfikenhet väcks. Vid temastarten gjorde barnen och lärarna en 
tankekarta. De flesta av barnens tankar berörde rymdfärder, Star Wars och  
himlakroppar, exempelvis Månen, planeter och kometer. Linda berättar att tankekartan 
ger en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 
 
Linda tror att arbetet i grupperna var både roligt och lärorikt för barnen. De skapade 
både egna och gemensamma saker i sina grupper. De sökte information på Internet, såg 
filmer på Youtube och lånade böcker på biblioteket. Linda beskriver att barnen forskade 
och samtalade om rymden i sina grupper. Varje grupp hittade sedan på en egen 
rymdsaga, vilket Linda beskriver som en givande övning. Linda känner sig nöjd med 
rymdtemat som helhet och tycker att det både väckt intressanta frågor, givit många svar 
och nya insikter. Avslutningen på temat var också lyckad med besök på Universeum 
och uppträdande med rymdlåtar inför föräldrar och syskon. 
- Teman passar väl in i hur jag vill att vi ska arbeta i förskolan, eftersom läroplanen ger 
oss vida ramar för hur vi ska uppnå målen, och temaarbetet kan ge ett mångsidigt 
lärande samtidigt som både barn och vuxna får vara kreativa och ha roligt, säger Linda. 
Hon tycker också det är kul att tema som begrepp har fastnat hos barnen. Linda har flera 
gånger hört barnen leka och tala om saker som de arbetat med i temat och ett par barn 
har frågat henne vad nästa tema ska bli. Kanske blir det hajar?  
 
Intervju med ”Anna”, barnskötare, 2012-06-05 
Anna säger att anledningen till att man valt rymden som tema är att många barn på 
avdelningen leker, bygger Lego och konstruerar inspirerade av rymden, inte minst av 
Star Wars. Enligt Anna har rymdtemat varit roligt att arbeta med. Hon gillar att ha 
teman som genomsyrar verksamheten i minst en termin. Rymden är ett bra val för alla 
har funderingar om den, både existentiella och mer jordnära.  
- När man frågar barnen om deras tankar om någonting kommer det ofta fram saker som 
vi kanske inte hade tänkt oss som vuxna. I temastarten visade det sig att flera av barnen 
var väldigt intresserade av hur man äter och kissar ombord på ett rymdskepp, men 
kanske inte brydde sig om ifall farkosten landar på Månen eller Mars, säger Anna. 
Just att hitta information om rymdfärder och den första månlandningen, se och höra på 
Youtube-klipp när Neil Armstrong tar steget, ta reda på hur astronauterna lever ombord  
och sedan uppleva hur rymdfarkosterna ser ut och fungerar på nära håll på Universeum, 
tycker Anna hörde till temats höjdpunkter.  
 
Anna tycker om att arbeta med tema för att man kan göra så många olika saker med 
anknytning till ett ämne. Under rymdtemat fick barnen tänka tillsammans och lyssna på 
varandra, samarbeta i grupp, söka information och skapa en saga tillsammans. De fick 
göra praktiska övningar, måla, konstruera, läsa, se på filmer, sjunga och uppträda, och 
uppleva nya saker. Allt det tillsammans ger nya tankar och aha-upplevelser.  
- När man arbetar med barn är inte alltid slutresultatet det viktigaste utan processen, och 
inte minst har barnen haft roligt under temaarbetet, säger Anna. 
 
Intervju med ”Karin”, förskollärare, 2012-06-09 
Karin arbetar på avdelningen Satelliten, som inte har arbetat med rymden under 
terminen utan med groddjur. Karin vill dela med sig av sina tankar om temaarbete.  
- Jag gillar att arbeta tematiskt eftersom man kan arbeta med många uttrycksformer som 
tillsammans ger ett mångsidigt lärande. Alla kan vara med på sina egna villkor och det 
finns något som passar alla, säger Karin. 
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Ofta har de ett tema per termin, ibland två. Vårens båda teman, Groddjur och dans, 
överlappade delvis varandra och kunde integreras, vilket exempelvis resulterade i en ny 
grodsång med tillhörande dans.  
 
Karin menar att i början av läsåret med en ny barngrupp kan det vara en fördel att 
avvakta ett tag med att välja tema, tills man ser barnens inressen och behov.  
Temat kan sedan bidra till att svetsa samman gruppen och vara en röd tråd i 
verksamheten. Karin vill gärna hålla temaaarbetet öppet, med en grundstomme, och 
sedan utgå ifrån barnens intressen. Enligt Karin är det givande att arbeta 
ämnesintegrerat och få in mycket olika moment och former i arbetet. Det liknar livet 
utanför förskolan och skapar en god helhet. 
 
Karin tycker det är bra att börja med en tankekarta för att se barnens förkunskaper och 
intressen. Hon vill också avsluta temat med en ny tankekarta för att tydliggöra för både 
barn och lärare och följa upp vad man gjort och lärt.  
- Vi brukar börja och avsluta ett tema med någon rolig grej som har anknytning till 
ämnet för att markera början och slutet på temat, säger Karin. 
 
Barnen brukar delas upp i åldersintegrerade smågrupper. Enligt Karin blir det 
intressanta möten, barnen lär bättre av varandra, det blir mer anpassat till varje individs 
förutsättningar, och alla får möjlighet att komma till tals.  
- Temaarbetets helhetssyn på lärande i ett meningsfullt sammanhang skapar möjligheter 
till ett helgjutet lärande. Meningsfullt blir det inte minst när barnen får svar på sina egna 
frågor, säger Karin. 
 
 
4.2 Analys 
 
4.2.1 Analys av intervjuer med barn 
Barnen, som alltså är från fyra till sex år, fick besvara samma intervjufrågor i början 
respektive i slutet av temaarbetet. Intervjun består  av faktafrågor, men i ett par av dem 
får barnen möjlighet att visa förståelse för sammanhang och känsla för proportioner, 
temperatur och rimlighet i sina svar. I förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010 
(2010), betonas också att en fördel med temaarbete är att det ger goda förutsättningar 
för ett mångsidigt och sammanhängande lärande.  
 
Tanken är att jämföra svaren  från de båda intervjuomgångarna och se om barnens 
kunskaper och förståelse kring solsystemet har förändrats genom temaarbetet. Enligt 
Helldén (1994) behöver barnen utmanas i sitt tänkande under övningar och 
observationer. Lärarna har under temaarbetet medvetet arbetat med att ge barnen 
möjlighet att skapa sammanhang och öka sin förståelse kring exempelvis solsystemet 
och rymdfärder genom att använda olika kunskapskällor, skilda skapande uttryck och 
genom att barnen samarbetat i mindre grupper. Elfström m.fl (2008) menar att barn 
självmant utforskar naturvetenskapliga fenomen där de befinner sig och beskriver hur  
en naturvetenskapligt utforskande kultur kan skapas på förskolan. Enligt Elfström m.fl. 
är det mycket gynnsamt för barn att arbeta i små grupper där de kan dra nytta av 
varandras tankar. 



 

 

 

                                                                                                                  17

Vilken är störst, Jorden, Månen eller Solen? 
I den första intervjun svarade sju av de tolv barnen Solen utan att tveka, en med tvekan. 
Två väljer Månen men båda är osäkra, och två svarar Jorden, båda utan att tveka. I den 
andra intervjuomgången svarar samtliga de intervjuade Solen utan osäkerhet, en med 
tillägget att Solen också är varmast, en säger att Solen är störst i hela rymden. En 
majoritet av barnen visste det rätta svaret redan vid det första intervjutillfället, men det 
är en signifikant förändring att samtliga de intervjuade vet att Solen är störst i slutet av 
temat. Kunskap om himlakropparnas inbördes storlek är viktig för barnens uppfattning 
om solsystemets proportioner och samband. Den praktiska övningen med det 
uppblåsbara solsystemet åskådliggjorde tydligt svaret på den här frågan. Samtidigt 
visade övningen på ett konkret sätt det sociokulturella perspektivet på lärande genom att 
barnen samarbetade och diskuterade himlakropparnas inbördes storlek, placering och 
rörelser kring varandra. Även Svensson & Anderbergs (2010) tankar blir synliggjorda 
här där den utifrån kommande utmaningen och samarbetet kombineras med barnets 
egen vilja att förstå sammanhanget. 
 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
Fem av barnen kan inte nämna någon planet i den första intervjun. De övriga sju barnen 
namnger från en upp till fyra planeter. De planeter som flest av dem vet är Jorden, 
Neptunus och Uranus. Noterbart är att flertalet av intervjuerna genomförs efter att 
barnen sökt information i böcker och på Internet för att namnge sina grupper, och 
gruppnamnen blev Neptunus, Uranus och Månen. Även den bortrationaliserade Pluto, 
som var aktuell som gruppnamn, blev nämnd av ett barn. I den uppföljande intervjun 
nämner samtliga barn åtminstone fyra av solsystemets planeter. Samtliga 13 svarande 
nämner Jorden och Mars. Även Merkurius, Jupiter och Neptunus namnges av 
majoriteten av barnen. 
 
Har människor varit på några andra planeter, på Månen eller på Solen? 
I den första intervjun svarar åtta av tolv barn Månen. Flera poängterar att Solen är 
alldeles för varm och att man bränner sig och dör om man kommer för nära. De övriga 
destinationer som nämns är Mars och Pluto. I den andra intervjun nämner alla utom en 
Månen som destination för  mänsklighetens rymdfärder. Stella har inte fått svar på om 
människor har landat på Mars under temaarbetet, och är fortfarande tveksam. Den här 
frågan kan sätta barnens uppfattning om rimlighet på prov. Vid intervjun i slutet av 
rymdtemat nämner fler barn än tidigare att det är alldeles för varmt att åka till Solen. 
 
Hur lång tid tar det för Jorden att snurra ett varv runt Solen? 
Den här frågan har förmodligen inte diskuterats vid middagsborden hemma hos barnen. 
I den första intervjun ligger svaren mellan fyra minuter och 100 år, om inte ”långsamt” 
är mer än 100 år. Lisa har klart för sig att när alla fyllt år har Jorden snurrat ett varv, och 
svarar ett år. I slutet av temaarbetet svarar samtliga att Jordens omloppstid är ett år, 
några efter viss tvekan, men ingen nämner någon felaktig tidsrymd. Under temats lopp 
har barnen lärt sig att Jordens omloppstid runt Solen är ett år, och det kan utgöra en 
grund för vidare frågor och förståelse kring exempelvis tid, årets indelning och varför vi 
har årstider. 
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Varför blir det dag och natt på Jorden? 
Den frågan är svår. Fem av barnen säger i den första intervjun direkt eller indirekt att 
Jorden roterar samtidigt som den snurrar runt Solen och att när vi är på baksidan är det 
natt. Tre av barnen har en mer praktisk inställning: det blir mörkt för att vi ska sova. 
Vid det första intervjutillfället är det fyra barn som svarar att de inte vet. Vid den andra 
intervjun är det nio barn av tretton som har någon grad av förståelse för orsaken till att 
vi får dag och natt på vår planet. Ett par stycken har glömt och ett barn kopplar 
fortfarande ihop natten med sömnbehov snarare än Jordens rotation. Doverborg & 
Pramling (2000) skriver att barnets egna erfarenheter betyder mycket för hur det tänker 
och att ett aktivt engagemang gynnar lärandet. Flera av barnen illustrerar och förstärker 
sina svar på frågan om natt och dag på Jorden genom att hänvisa till övningen under 
temat där det uppblåsbara solsystemet användes.  
 
Vid den första intervjun i början av temaarbetet visade de äldre barnen större kunskaper 
än de yngre. De intervjuade barnen är i åldrarna från fyra år och sex månader till sex år 
och en månad. I slutet av temat hade samtliga de intervjuade gjort betydande framsteg. 
Noterbart är att de yngre i stort sett hämtat in de äldres kunskapsförsprång, åtminstone 
när det gäller de specifika intervjufrågorna, under temaarbetets lopp, och även visar 
likvärdig förståelse för exempelvis hur Jordens rotation påverkar dag och natt. Det finns 
inga märkbara skillnader i kunskaper om Solsystemet mellan könen. Både flickor och 
pojkar visar liknande utveckling genom temaarbetet. 
 
Som helhet visar barnen  betydligt ökade kunskaper och en utvecklad förståelse för 
solsystemet vid intervjuerna i slutet av temat. Vid det andra intervjutillfället är flera av 
dem är också  mer utförliga i sina svar och ger information utöver det direkta svaret på 
frågan. Enligt Doverborg & Pramling (1988) är en ömsesidighet mellan barn och lärare 
nödvändig för ett meningsfullt temaarbete, och tecken på att det lyckats är när barnen 
visar intresse och att de har roligt. Under intervjuerna, särskilt den andra, är de flesta 
barnen entusiastiska och fokuserade vilket tyder på att samspelet mellan barn och lärare 
har fungerat under arbetet.  
      
4.2.2 Analys av intervjuer med lärare 
Samtliga de tre intervjuade lärarna tycker om att arbeta med ett tema som är en röd tråd 
och genomsyrar verksamheten. Arnér & Tellgren (2006) betonar vikten av att lärare 
reflekterar kring verksamheten ur barnens perspektiv. De intervjuade lärarna säger att de 
försöker välja tema utifrån barnens intressen och vara lyhörda för gruppens behov.  
Lärarna beskriver att temaarbete ger möjligheter till ett varierat och  mångsidigt lärande 
som kan ge barnen nya insikter. De betonar  att tematiskt arbete är roligt och lärorikt 
både för barn och vuxna.  
 
Säljö (2000) beskriver det sociokulturella sättet att se på lärande som att kunskap blir 
levande i samspelet mellan individer för att sedan bli en del av den enskilda människans 
tänkande och handlande. Lärarna beskriver i intevjuerna värdet för barnen att arbeta i 
grupp med varandra. Barnen forskar och skapar tillsammans och samtalar kring ett 
ämne. Kennedy (1999) menar också att det intressanta sker i utbytet med andra när vi 
får tillgång till nya kunskaper. Kennedy förespråkar ett öppet och inspirerande klimat på  
förskolan som möjliggör en gemensam källa av erfarenheter och kunskap, och där 
summan är större än delarna som ingår. 
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Enligt Williams (2001) gillar barn att arbeta tillsammans och lära av varandra, och de 
kan ha stort utbyte av sitt samarbete. Karin tycker det är bra att barn i olika åldrar och 
med olika förutsättningar får arbeta tillsammans i smågrupper. Då får de bra utbyte av 
varandra, arbetet blir anpassat till varje individ och alla får komma till tals. Det stämmer 
väl med vad Åberg & Taguchi (2005) skriver om att barnens olikheter gynnar ett 
gemensamt lärande.  
 
Enligt Karin ger tematiskt arbete goda möjligheter till ett allsidigt och helgjutet lärande i 
ett för barnen meningsfullt sammanhang. Anna betonar att arbetsprocessen  och glädjen 
ofta är minst lika viktig som slutresultatet när man arbetar med barn.  
      

 
5 Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett temaarbete kan utveckla barns 
kunskaper och förståelse inom ett kunskapsområde. Jag anser att intervjuerna med barn 
och lärare på Förskolan tydligt visar att temaarbete kan vara ett utmärkt sätt för 
förskolebarn både att utveckla sina kunskaper och skapa sammanhang kring ett 
intressant ämne. 
 
I förskolans läroplan framhålls att temaarbete kan ge ett mångsidigt och 
sammanhängande lärande. Lärarna har närmat sig ämnet från olika infallsvinklar för att 
barnen ska finna nya kopplingar och sammanhang, vilket även Doverborg & Pramling 
(2000) framhåller betydelsen av. Att utbilda barnen mångsidigt betyder förhoppningsvis 
att vi får välutbildade och kloka vuxna så småningom. Detta kan ses i läroplanen som 
att vi ska erövra ny erfarenhet och vidga våra perspektiv. 
 
Olikheter är, enligt Williams (2001), att betrakta som en resurs, genom att olika 
föreställningar diskuteras och prövas. Att få möta det annorlunda, få syn på andra 
mönster och se sig själv och sina uppfattningar i det sammanhanget ger en demokratisk 
dimension till samlärande mellan barn, skriver Williams vidare. Jag anser att förskolan 
ger barnen en unik möjlighet att se andra och hur de gör, samt träna samspel, samarbete 
och lära av varandra. Som lärare har vi ett stort ansvar att visa barnen på olika tänkesätt, 
vägleda och inspirera dem till nya upptäckter och insikter. Enligt Williams uppfattar 
barn både att de kan lära ett annat barn något och att de själva kan lära av andra barn. 
Williams menar att den insikten bör barn få med sig från förskola och skola, att vi ser 
varandra som kunskapskällor. 
 
Temaarbetet med rymden på Förskolan har enligt min mening genomförts på ett sätt 
som överensstämmer väl med forskning och teoribildning som jag funnit inom området. 
Litteraturen som rör lärande generellt och inte minst ett tematiskt arbetssätt fokuseras 
kring inspiration och nyfikenhet, att utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen samt 
att barnen ska få tillfällen att samarbeta och lära av varandra. Det betonas att läraren 
behöver vara lyhörd, kunna se på saker ur barnens perspektiv och reflektera 
kontinuerligt själv och i arbetslaget så att en givande och kreativ lärandemiljö ska kunna 
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skapas. Jag tror att både på  Förskolan och i andra lärandesammanhang skulle det vara 
fruktbart att ge barnen fler möjligheter att arbeta, diskutera och lösa problem 
tillsammans. Som lärare kan vi vara mer aktiva med att inspirera och utmana barnen och  
låta dem ingå i intressanta sammanhang, så att den gynnsamma kombination av en 
utmaning utifrån och en inre drivkraft som Svensson & Anderberg (2010) beskriver blir 
verklighet i vardagen på förskolan. 
 
Doverborg & Pramling (1998) skriver att läraren inte behöver ämneskunskap så mycket 
för kunskapsöverföring som för att styra barnens arbete i rätt riktning. Jag anser att vi 
som lärare i förskolan inte ska bortse från våra goda förutsättningar att dela med  
oss av egna erfarenheter och kunskaper inom olika områden till barnen och därmed 
bidra till deras mångsidiga lärande. Enligt Doverborg & Pramling (2000) är en viktig 
uppgift för läraren att medvetet ordna barns erfarenheter i verksamheten så att de blir 
intresserade, vill tänka och dra egna slutsatser. Jag menar att om vi lärare har ett levande 
samtal med barnen redan från tidig ålder och visar hur vi tänker och löser problem, 
gynnar det barnen senare när de arbetar mer självständigt och drar slutsatser utifrån 
samtal och egna erfarenheter.   
 
Naturvetenskap handlar om människans livsbetingelser och själva existens. Barn är  
exempelvis tidigt medvetna om och fascinerade av Jorden, Solen, Månen och 
stjärnorna. Som lärare i förskolan har vi en viktig uppgift att bistå och uppmuntra 
barnen att upptäcka och orientera sig i sin omvärld, och förstå hur olika fenomen i 
naturen fungerar och samverkar. Elfström m.fl. (2008) betonar hur viktigt det är att vi 
som lärare använder ett språk som gör att barnet utifrån sin egen erfarenhetsvärld kan 
sätta ord på och kommunicera sina nya upptäckter.  
 
Enligt Vygotskij (1995) är det viktigt att se värdet av barns skapande, inte så mycket i 
slutresultatet, som i själva arbetsprocessen. Det är alltså vägen som är resans mål. 
Barnskötaren Anna är inne på samma linje, att temaarbete är värdefullt inte bara för det 
barnen lär sig, utan också för att de får tillfällen att lära känna varandra på nya sätt. 
Något som tydligt framgår är hur roligt barnen tycker att det är att samlas kring ett 
praktiskt problem eller en gemensam uppgift. Många nya tankar väcks också hos barnen 
under arbetets gång. Det överensstämmer väl med vad Sjöberg (2000) skriver om 
naturvetenskaplig utforskning: att svaret på en fråga ofta leder till att nya frågor uppstår.  
 
 
5.2 Metoddiskussion 
 
Patel & Davidson (2011) skriver att den personliga relationen som finns eller uppstår 
mellan den intervjuade och intervjuaren kan påverka svaren. De menar att intervjuaren 
behöver visa förståelse och ett genuint intresse för intervjupersonen och undvika att den 
intervjuade blir på sin vakt och intar en försvarsattityd. Jag har själv känslan av att en 
del barn svarar vad de tror förväntas av dem i intervjuer och att de är väldigt 
uppmärksamma på signaler från intervjuaren. I den aktuella intervjun, där barnen inte 
ombeds uttrycka sin åsikt, utan enbart svara på konkreta frågor, menar jag att personliga 
faktorer inte är signifikanta för resultatet. 
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För intervjuerna med barnen valde jag att konstruera ett antal frågor vars svar kan ge en 
bild av barnens kunskaper och förståelse för vårt solsystem och dess uppbyggnad. Det 
är inte prioriterat i sig att förskolebarnen ska ha faktakunskaper om solsystemet, utan 
snarare att de utvecklar sin förståelse och skapar sammanhang. Intervjufrågorna är 
delvis utformade med tanken att kunna ge något mer än det raka svaret. I 
frågeställningen om Jordens omloppstid kring Solen finns exempelvis det faktum att 
Jorden snurrar runt Solen inbyggt i frågan. Vetskapen om att Jordens omloppstid är ett 
år kan leda till nya frågor, om årstider eller almanackan etc, vilket kan leda oss vidare i 
arbetet på förskolan.  
 
Barnen svarade på identiska frågor vid temats början och vid slutet. I efterhand tänker 
jag att det hade varit intressant att få ta del av barnens åsikter om temaarbetet och 
innehållet. Den andra intervjun kunde ha utformats med en eller ett par öppna frågor på 
slutet där barnen fick berätta med egna ord vad de tycker har varit intressant och roligt  
med temat och vad de lärt sig. Det hade kunnat ge studien en extra dimension.   
 
 
5.3 Vidare forskning 
 
Jag tror att ett tematiskt arbetssätt kan medföra att enskilda lärare och arbetslag planerar 
och genomför både fler och mer genomtänkta övningar med sina barngrupper än vad de 
hade gjort utan temaarbete. Arbetssättet i sig gör att läraren behöver vara aktiv och 
lyhörd för barnen. Temaarbete ger ofta nya uppslag och idéer, som leder arbetet vidare 
på oväntade vägar. I den här undersökningen har fokus varit på barnen och deras 
lärande.  
 
Det vore intressant att undersöka betydelsen av att införa ett tematiskt arbetssätt för den 
enskilda lärarens och arbetslagets möjligheter att utföra ett bättre pedagogiskt arbete 
tillsammans med barn i förskola och skola. Jag tror att de lärare som driver den 
pedagogiska utvecklingen på förskolan/skolan har goda förutsättningar att med sitt 
momentum och exempel entusiasmera och aktivera de kolleger som inte tar så mycket 
egna initiativ. Både arbetsinsatsen och gemenskapen i många arbetslag skulle kunna 
förbättras. I slutändan kan barnens lärande gynnas, när de har mer ambitiösa och 
motiverade lärare som trivs med sitt arbete. 
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Bilaga A 
 

Till vårdnadshavare med barn på förskolan 
 

Som avslutning på min utbildning till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö kommer jag under 

våren och sommaren skriva ett examensarbete. Arbetet kommer att handla om hur ett temaarbete kan 

påverka barns förståelse och kunskaper kring ett ämne, i det här fallet vårt solsystem.  

     Temaarbetet kommer att innehålla praktiska övningar och samtal som rör solsystemet. I anslutning till 

temat vill jag även intervjua barn och lärare på förskolan för att få reda på deras tankar, och fotografera 

resultatet av övningar. 

     Examensarbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare, men också skriftligt i 

form av en rapport. Jag kommer att följa forskningsetiska principer vilket innebär att varken barnens, 

lärarnas, förskolans eller stadens namn kommer att framgå i den rapport jag skriver. Namn i rapporten 

kommer att vara påhittade, och eventuella bilder kommer att vara avidentifierade så att varken individer 

eller förskolan går att identifiera. 

     För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt ovan 

behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

 

Om Du/Ni har några frågor, kontakta mig gärna personligen eller på telefon 0707-14 25 48 

 

Hälsningar 

 

 

Magnus Andreason 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

 

Datum: 

 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Vårdnadshavares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga B 
 
Barnintervju om Solsystemet 
 
Namn: 
 
Ålder: 
 
Datum: 
 
 
Vilken är störst, Jorden, Månen eller Solen? 
 
 
 
 
 
Vet du namnet på några planeter i vårt solsystem? 
 
 
 
 
 
Har människor varit på några andra planeter, på Månen eller på 
Solen? 
 
 
 
 
 
Hur lång tid tar det för Jorden att snurra ett varv runt Solen? 
 
 
 
 
 
Varför blir det dag och natt på Jorden? 
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