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ABSTRAKT 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö:98) uppmuntrar pedagoger att ha ett temainriktat 

arbetssätt. Vi har valt att undersöka vad pedagoger och barn på en förskola anser om att 

arbeta temainriktat. Vidare vill undersöka och ta reda på vilka kvalitéer som främjar och 

utvecklar barnens sociala utveckling i temaarbetet enligt pedagogerna och se vilka 

faktorer som är viktiga för att pedagogerna och barnen ska kunna arbeta framgångsrikt 

med tema på en förskola. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ undersökning, 

genom att intervjua barn och pedagoger på en förskola. Vi har kommit fram till att 

barnen och pedagogerna tycker om att arbeta temainriktat. De uttrycker att deras sociala 

utveckling främjas genom att de arbetar vilket sker genom att pedagoger och barnen 

tillsammans kommunicerar i temaarbetet och att barnen sinsemellan lär av varandra. 

Detta kan kopplas till teorin om det sociokulturella lärandet, som innebär att barn genom 

ett socialt samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden (Säljö 2003). En 

viktig faktor som vi kom fram till var att alla avdelningarna på förskolan bygger sina 

temaarbeten utefter barnens intresse, vilket kan kopplas till Hatties forskning där han 

betonar vikten av att pedagoger ska utgå från elevers perspektiv i undervisningen. 

 

Nyckelord: Förskola, projekt, social utveckling, tematiskt arbetssätt. 
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1 INLEDNING 

 

Genom våra egna erfarenheter med att arbeta tematiskt i förskolan har vi upptäckt att 

man arbetar på många olika sätt på olika avdelningar. Därför ska vi fördjupa våra 

kunskaper om det tematiska arbetssättet i förskolan, då vi har några frågetecken kring 

arbetssättet. Vi har märkt att det finns olika sätt att tänka och arbeta tematiskt och är 

nyfikna på att fördjupa oss i vad barn och pedagoger anser om detta arbetssätt.  

Vidare vill vi undersöka och få bättre kunskaper om vilka kvalitéer som främjar och 

utvecklar barnens sociala utveckling genom temaarbete.  

Vad är det läroplanen säger om det tematiska arbetssättet? I läroplanen står det att läsa: 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar 

med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intresse, 

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 Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande. (Skolverket 2006:6) 

 

När vi sökte litteratur om temaarbete upptäckte vi att det inte fanns så mycket forskning 

i ämnet, vilket gjorde att vi ville försöka ta reda på mer om detta arbetssätt. John Hattie 

gjorde 2009 en större studie kring barns lärande där han särskilt lyfter fram betydelsen 

av deras förskoleerfarenheter. Vi vill också ta reda på vilka faktorer som pedagogerna 

och barnen anger som betydelsefulla för att få ett bra tematiskt arbetssätt. 

Avgränsningar i detta arbete är att vi har valt att skriva temaarbete genomgående i 

texten för att göra den mer läsvänlig men här ingår även projektarbete. I intervjuerna så 

benämner vi alla barnskötare, förskollärare och lärare som pedagoger. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på vad barnen och pedagogerna anser om tematiskt arbetssätt 

eftersom det har kommit att innebära olika saker på olika avdelningar inom samma 

förskola. Vidare vill vi ta reda på vilka kvalitéer som främjar och utvecklar barnens 

sociala utveckling i temaarbetet enligt pedagogerna och undersöka vilka faktorer som är 

viktiga för att pedagogerna och barnen ska kunna arbeta framgångsrikt med tema på en 

förskola.  

  

1.2 Frågeställning  

Vad anser barnen och pedagogerna om tematiskt arbetssätt? 

Vad är det i temaarbetet som främjar och utvecklar barnens sociala utveckling enligt 

pedagogerna? 

Vilka faktorer anger pedagogerna och barnen som betydelsefulla för ett bra tematiskt 

arbetssätt?  
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2 BAKGRUND 

 

Här i bakgrundstexten vill vi skissa en bild av förskolans arbetssätt ur ett historiskt 

perspektiv genom att titta på vad de olika pedagogiska inspiratörerna säger om barns 

inlärning och om temaarbetes betydelse. Vi vill också titta närmare på vad läroplanen 

säger om det tematiska arbetssättet och om utvärderingens betydelse för förskolans 

utveckling. 

 

2.1 Förskolans historia i Sverige 

 

Vi har valt att titta på den historiska utvecklingen av förskolan för att se vilka arbetssätt 

som har utvecklats sedan mitten av 1800-talet fram till idag.1854 startades den första 

barnkrubban i Sverige, detta p.g.a. att fler kvinnor började förvärvsarbeta. Det handlade 

då om att barnen skulle få omsorg och inte om en pedagogisk verksamhet. Det fanns 

ingen utbildad personal inom pedagogiken utan de var oftast sjukvårdsutbildade. Under 

1890-talet så kom Friedrich Fröbels idéer om pedagogik och barnträdgårdar till Sverige. 

(Lärarnas historia 2010) Egidius (2002) betonar att Fröbels tankar om barn handlade om 

att leken är något som kommer från dem själva. En pedagogisk metod är själva leken 

hos barnen enligt Fröbel. Barnen skulle få göra grupplekar styrda av 

barnträdgårdslärarinnorna med hjälp av olika lekmaterial. Barnen skulle få känna 

delaktighet genom att alla tillsammans skulle sitta i en cirkel med 

barnträdgårdslärarinnorna.  

Friedrich Fröbel jämförde barn med en blomma, om barnen störs i sin process (fostran) 

så blir det ingen blomma. Det är Fröbel som lade grunden för den så kallade fria fostran 

enligt Lärarnas historia (2010). Pedagogen ska i sitt inre vara aktiv men utåt sett så ska 

pedagogen förhålla sig passiv, det ska finnas natur och en känsla av hemma i en 

barnträdgård och helst ska byggnaden ligga för sig själv. 

Pramling och Doverborg (1988) betonar att det är Henriette Schrader- Breymann som 

introducerade temaarbetet med sina pedagogiska idéer, hennes morbror var Fröbel. Hon 

ville att Kindergarten skulle organiseras så att barnen arbetade med något ämne under 

en längre tid. ”Detta kallades på tyska för ’Monatsgegenstand’, men kom på svenska att 

översättas till arbetsmedelpunkt” (Doverborg & Pramling 1988:15). 

Enligt Lärarnas historia (2010) var det fröknarna Ellen och Maria Moberg som lade 

grunden för förskolan i Sverige. De byggde barnträdgården på Fröbels uppfostringslära 

där deras avsikter var att ha en god pedagogisk verksamhet.1899 startades en 

”Kindergarten”/barnkrubba av Maria Moberg i Norrköping, det fanns tio stycken barn 

inskrivna. Lärarnas historia (2010) skriver att 1899 startades det en utbildning i 

Stockholm för ”barnträdgårdsledarinnor”. 1904 startade även systrarna Moberg en 

utbildning från Fröbelsinstintitutet, och det är nog den mest kända utbildningen av 

barnträdgårdsledarinnor. Samtidigt öppnar de tillsammans den första Fröbelstugan den 

första folkbarnträdgården i Norrköping. Det fanns stora sociala och pedagogiska 

skillnader mellan barnkrubborna och barnträdgårdarna. I barnkrubborna fanns det 

fattiga barn som hade barnpassning och i barnträdgårdarna fanns det pedagogisk 
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verksamhet med den lägre medelklassens barn som var där under några timmar om 

dagen som deras föräldrar fick betala för. 

Lärarnas historia (2010) nämner en tredje kvinna som haft stor betydelse för 

utvecklingen av förskolan i Sverige, det är tyskan Anna Warburg. Det var hon och 

systrarna Moberg som var avgörande i bildningen av Svenska Fröbelförbundet 1918.  

Svenska Fröbelförbundet hade en stor uppgift, de skulle försöka få in den pedagogiska 

grunden som fanns i barnträdgården i barnkrubban, vidare skulle de ha en enhetlig 

verksamhet byggd på pedagogik. Det diskuterades mycket om att barnträdgårdarna 

skulle vara statliga, kommunala eller privata, om föräldrarnas samverkan med förskolan 

och hur uppfostran skulle ske. 

1935 gav Alva Myrdal ut en bok som heter ”Stadsbarn” vilket ledde till att 

Fröbelförbundet inledde en intensiv debatt. Myrdal var kritisk till utvecklingen för 

förskolebarnen i Sverige, hon ville förena barnkrubban och barnträdgårdarna i en 

gemensam ”storbarnkammare”. Detta var helt emot Anna Warburgs uppfattning. Det 

fanns skillnader på Myrdals inspiration från USA och hur man såg på Fröbels 

pedagogik. Men Myrdal var med i Fröbelförbundet och de hade många gemensamma 

tankar b.la. att utveckla förskolebarnens verksamhet och att utbilda personalen där. De 

såg behovet av att kunna få en integration av verksamheterna men de visste inte riktigt 

hur det skulle gå till.  

1968 startades barnstugeutredningen och den blev klar 1972. Den statliga utredningen 

underströk att förskolan ”skall sträva efter att ge barnen kunskaper om vissa sociala 

ämnen, likaväl som att andra ämnen ska tas upp” (Pramling & Doverborg 1988:17). Där 

betonades att förskolans tradition skulle förändras och planeringen för förskolläraren 

ske utifrån tre delmål. De tre delmålen var, jagutveckling, begreppsbildning och 

kommunikation. Ett dialogpedagogiskt arbetssätt förordades. Förskolan skulle i 

”samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser att rikt och 

mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar” (Lärarnas historia 2010). 

Under 70-talet så infördes ett gemensamt begrepp förskola.  

Under 1980-talet startas en arbetsgrupp om ett förslag om en förskola för alla. 1985 tar 

riksdagen beslut om att införa en förskola för alla den sträcker sig från åldern 1 ½ år till 

skolan börjar.  1998 kommer läroplanen för förskolan Lpfö:98 ut. 2010 fick vi en ny 

reviderad läroplan som tar in ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdera och utveckling. 

2.2 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan 98 Lpfö:98 (2006) betonas det ” Med ett temainriktat 

arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet skall 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.” 

(Skolverket 2006:6). Det betonas inte här att pedagogerna ska arbeta på detta sätt, utan 

det ger mer en fingervisning till att detta arbetssätt kan främja barnens lärande. I den 

reviderade läroplanen från 2010 står det likadant som tidigare.  

Skolverket (2005) markerar i Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan att 

barnens närvarotid påverkar planeringen av temaarbete och av hur genomförandet blir. 

Skolverket (2005) understryker vikten av hur miljö och material påverkar pedagogernas 

arbetssätt i tema, så att personalen kan arbeta utefter läroplanens riktlinjer. Vidare 

framhåller de att ” Ett lek- och temainriktat arbetssätt möjliggör barnets eget 

utforskande och egna frågeställningar och kan omfatta allt inom fälten natur, kultur och 
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samhälle. Genom personalens dialog med barnet och barngruppen utmanas språket och 

tänkandet i ett meningsfullt sammanhang” (Skolverket 2005:25).  

Skolverket (2005) framhåller vikten av att barnen ges möjligheter till att få erfarenheter 

och kunskaper i temaarbete, detta sker genom att de har intresserade vuxna som tar 

tillvara på stunderna som de kan få tillsammans med barnen i temat.  

Skolverket (2010) betonar att när barnen efter sina förutsättningar får ta ansvar för 

miljön och sitt handlande så utvecklas barnens sociala utveckling. Det är deras behov de 

ger uttryck för som kan förväntas ligga till grund för utformning av miljön och när 

pedagogerna ska planera sin verksamhet. Vidare står det ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation, •utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för förskolans miljö” (Skolverket 2010:14). 

Vidare understryker de att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket 2010:16). Detta ska 

ske ur ett barnperspektiv och föräldrar och barn ska vara delaktiga i utvärderingen, vad 

de tycker ska lyftas fram i utvärderingen. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) betonar att barns lärande sker tillsammans 

med andra i deras omvärld. De betonar att läroplanens avsikter är att ”barns lärande är 

relationellt” hänvisar Sheridan och Pramling Samuelsson (2010:30) innebörden i detta 

menas med att barnen lär sig i kommunikation och i samspel med andra. Därför ska 

pedagogen göra sitt bästa för att ha ett perspektiv som ligger ur barnens synvinkel. Att 

på alla möjliga sätt försöka förstå och lyssna på vad barnen försöker förmedla och 

uttrycka. Vidare tar de upp ” I ett samlat forskningsdokument kring lärande i förskolan 

(National Research Council 2001) framkommer att när barn möter temaorienterad, och 

inte ämnesspecifik, verksamhet i tidig ålder blir det bättre förberedda för skolans krav” 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2010:30). Vidare markerar de att lek och lärande i 

förskolan bildar en helhet, barnen leker det som de har i temat och pedagoger tittar på 

leken och lyfter tillbaka det i temat. Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) 

markerar att verksamheten måste planeras utifrån olika strävansmål där pedagogerna 

bör sätta sig in i vad läroplanens intentioner är. Det är här pedagogerna ska börja sitt 

arbete och sedan sätta sig in i vilka tema och aktiviteter de ska arbeta med. Fokus tas 

bort från Vad vi ska arbeta med till processen hos barnen/gruppen. Vidare tar de upp att 

pedagogerna ska titta på vilka erfarenheter som barnen har upplevt tidigare och att de 

bör titta över sina arbetssätt och rutiner. 

2.3 Temaarbete och projektarbete 

2.3.1 Definition på tema och projektarbete 

Vi arbetar på många olika sätt och även profilerar oss olika inom den Svenska 

förskolan. Ett sätt att profilera sig på kan vara att man arbetar med projekt/tema vilket 

just nu ligger i tiden. Det viktigaste i arbetet är att vi alltid strävar mot samma mål. 

Temaarbete har en lång tradition inom förskolan och har förändrats under tid, nya 
begrepp kommer och går. Nationalencyklopedin (NE 2012) beskriver ordet tema ” i 

litteraturforskning och litteraturkritik ofta ungefär liktydigt med motiv eller ämne och 

ordet projekt beskrivs, idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat, ofta även 

arbetet med att genomföra planen, idé och utkast för metod att uppnå visst (större) 
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resultat” (NE 2012). Det går även att läsa ”projekt är ett arbete som ska leda fram till ett 

bestämt mål. Det kan vara alltifrån ganska litet, som ett grupparbete i skolan, till 

jättestort, som att bygga ett kärnkraftverk” (NE 2012). 

2.3.2 Olika syn på temaarbete 

På lärarforumet på nätet går det att läsa att Dovenborg och Pramling (1993) menar att 

det nog egentligen inte finns någon tydlig avgränsning mellan tema och projekt. 

Tidigare kallades temaarbete för intressecentrum, vilket menas att man arbetar runt ett 

temainnehåll. Projektarbete kom under 70-talet då man ändrade synen på universiteten, 

där började man arbeta med att centrera ett innehållstema och inte avgränsa ämnena i 

sig så som man alltid gjort i skolan, projekt har aldrig varit något man har arbetat med i 

förskolan. Eftersom att intressecentrum kopplas samman med den gamla förskolan så 

fick man hitta på något nytt. Då blev det begreppet tema för det är det som man 

fokuserar sig på. Ett tema är en större helhet och man arbetar utifrån olika perspektiv 

och innehållsdimensioner. Då intressecentra oftast förr var ganska korta har man 

utvecklat temaarbetet och jobbar nu oftast längre tid eftersom man har upptäckt att man 

kan jobba med vilket tema som helst och utveckla det åt många olika håll.   

Men vad är definition på projekt/tema för olika författare?  Tidigare kunde man kalla 

temaarbete för månadsarbete eller intressecentrum på förskolan och de hade oftast 

återkommande och årstidsbundna innehåll menar Persson och Wiklund (2010). Att 

arbeta med tema betyder för många att en röd tråd löper genom verksamheten (Persson 

& Wiklund 2010; Arnesson Eriksson 2009). Vidare menar Arnesson Eriksson (2009) att 

ha en tydlig profil eller tema stärker ens samarbete och lust att vilja utvecklas 

tillsammans med barnen. Den röda tråden som man får i ett temaarbete beskriver de 

flesta som en stor fördel, för både sig själv, barn och föräldrar.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att ett tematiskt arbetssätt inte har 

med tid och omfång att göra, ett temaarbete kan både pågå en längre eller en kortare tid. 

Men däremot bör ett temainriktat arbetssätt när det pågår, genomsyra hela 

verksamheten. Detta menar även Karlholm och Sevón (1990) är en definition av 

temaarbete. De framhåller temainriktat arbete där man arbetar utifrån ett bestämt 

ämnesområde under en längre tid. Ämnesorådet ska ge så många olika infallsvinklar 

som möjligt. Detta görs för att barnen ska få sina kunskaper och färdigheter fördjupade. 

Dovenborg och Pramling (1993) betonar att som de ser det, har ett temainriktat 

arbetssätt mer med lärarens målmedvetenhet att göra och att de griper in i barnens värld 

och försöker hjälpa dem att få insikt genom att tematisera ett innehåll. Ett temainriktat 

arbetssätt ska spegla en helhetssyn på barns utveckling och lärande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999).  

Att arbeta tematiskt innebär att man avgränsar ett område eller en fråga för att utveckla 

barns förståelse för något i omvärlden. Temat ska ta utgångspunkt i barns perspektiv 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999).  

Dovenborg och Pramling (1988) nämner, i socialstyrelsens ”Förslag till pedagogiskt 

program för förskolan” att tema för en längre eller kortare tid skall väljas efter barnens 

intresse och tidigare kunskaper och behov. Temainriktat arbetssätt är det centrala i vad 

som är meningsfullt för barnens sätt att lära sig och ta in ny kunskap. Att arbeta 

tematisk innebär ett aktivt arbetssätt. ”Praktiskt arbete ses som ett medel för att skapa 

insikter och kunskaper” (1988:23). Ett temaarbete kan ses som ett intresseområde, man 
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arbetar med något som intresserar en eller något som man vill veta mer om. Något man 

kan fördjupa sig i under en längre tid. Persson och Wiklund (2010) betonar att barns 

erfarenheter utgör grunden för ny kunskap och att man ska ta tillvara deras eget 

undersökande. Tema innebär att man skapar tillfällen som ger barnen möjlighet att 

utveckla sina kunskaper vilket leder till ny inlärning. Ett temaarbete är även en metod 

enligt Karlholm och Sevón (1990) med vilken barnen genom att testa och pröva och där 

de pendlar mellan fantasi och verklighet får insikter och möjligheter att utveckla alla 

sina sinnen. Barn lär sig genom att de får göra lustfyllda upplevelser tillsammans med 

andra, genom olika aktiviteter, intressen och engagemang. Arbetet i ett tema skall 

fortlöpande växa fram i ett samspel tillsammans med både barn och vuxna menar 

Karlholm och Sevón (1990).  

Enligt Dovenborg och Pramling (1988) har man inom förskolan en tradition och ett 

dominerande inslag i verksamheten att arbeta med teman, även om namnet och synsättet 

har förändrats över tid. Detta nämner även Persson och Wiklund (2010). Vidare 

beskriver de temaarbete som ett arbetssätt som är diskuterande, utforskande och lärande 

där barnens och pedagogers olika kompetenser och tankar kommer fram. Även 

pedagogers lyhördhet och deras dokumentations roll ökar och man får ett ökat 

ämnesöverskridande innehåll i verksamheten. ”Temaarbete är långt ifrån något entydigt 

begrepp, och innebär inte något enhetligt arbetssätt” (Persson & Wiklund 2010:19).  

Lindqvist (1989) menar att temaarbetes syfte måste vara genomdiskuterat och tydligt för 

alla pedagoger. Det ska finnas en klar och tydlig struktur för arbetet, en tydlig början 

och ett tydligt slut. En gemensam upplevelse i form av en konkret situation eller ett 

gemensamt problem som man tillsammans ska lösa på olika sätt. Barnen ska ha goda 

möjligheter att arbeta med temat utifrån egna val och intressen. Ett temaarbete kan vara 

kunskapsinriktat som ger barnen kunskaper och färdigheter som är viktiga för dem. Vid 

temaarbete är syftet att barnen skall kunna orientera sig i omvärlden menar Lindqvist 

(1989). Däremot skriver Karlholm och Sevón (1990) att ett temaarbete ska ta en 

oförutsägbar väg. Den vuxne ska bygga upp en handlingsberedskap, vidga och fördjupa 

sina egna kunskaper. Att arbeta tematiskt innebär ett mer etiskt och demokratisk 

arbetssätt som tar form enligt Åberg och Lenz, Tagutchi (2009). Barnen får bättre 

förutsättningar för att utveckla sina kunskaper och förmågor och pedagogerna får en 

bättre barnsyn vilket leder till ett ökat samspel menar Åberg och Lenz, Taguchi (2009). 

Kennedy (2009) betonar att om barn ges möjligheter till att tänka själv, får använda sin 

förmåga, kompetens och fantasi, så upptäcker pedagogerna att barn kan mycket själv 

bara de får de rätta förutsättningarna för det. 

2.3.3 Miljöns betydelse 

Åberg och Lenz, Taguchi (2009) betonar miljöns betydelse för barnen. Om pedagogerna 

är lyhörda för vad barnen behöver och lyssnar in dem, då ger de barnen en chans till att 

vara delaktiga i att utforma sin miljö. Enligt dem är det viktigt att pedagogerna 

tillsammans med barnen diskuterar och tar beslut om sin miljö, och att det ligger på 

pedagogernas ansvar att få in barnen i resonemanget. Vidare betonar författarna att hur 

miljön av rummen ska utformas det beror på hur barngruppen ser ut och vad som 

intresserar just denna barngrupp.  

Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en 

meningsfull miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskaper i 

dialog med varandra.(Åberg & Lenz, Taguchi 2009:33) 
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Det är miljön som ska anpassas till barnen och inte tvärtom. Det är viktigt att vi 

skapar en lärande miljö (ibid). Även Kennedy (2009) betonar miljöns 

betydelse, miljön den blir aldrig färdig, den måste ideligen förändras för att 

kunna bli bättre. Pedagogerna måste tänka på varför och hur miljön ska 

förändras, inte bara förändra den. 

2.3.4 Utvärderingens betydelse 

Åberg och Lenz, Taguchi (2009) beskriver att de i sitt Kråkprojekt valde att 

lyssna in barnens reflektioner för att kunna se hur de skulle avsluta sitt 

temaarbete. De valde att tillsammans med barnen titta på deras dokumentation, 

för att höra vad barnen hade sett och känt. Då fick de se både hur barnen hade 

lärt sig i grupp och vad enskilda barn hade lärt sig genom temats gång. Där 

betonade barnen gång på gång att de lärt sig av varandra i sitt 

kunskapssökande. Där kunde pedagogerna se att ”gruppens betydelse för det 

individuella lärandet blev oerhört tydligt” (Åberg & Lenz, Taguchi 2009:116). 

Att de hade en gemensam utvärdering gav både pedagoger och barn flera olika 

sätt att se och förstå vad de lärt sig enligt författarna. 

 

2.3.5 Reggio Emilias syn på projekt och tema 

Inom Reggio Emilia kallar man oftast temaarbete för projekt vilket många gånger kan 

förklara varför man har svårt att skilja på begrepp tema och projekt inom förskolan. 

Enligt Reggio Emilia filosofin finns det bara ett sätt att tänka när man arbetar med barn, 

att man ska hela tiden utgå ifrån barnen och inte från den vuxne. Det är ”inte en metod - 

men ett sätt att tänka” (Wallin 2010:30). Enligt Reggio Emilia pedagogiken så 

integreras projekt oftast så långt det är möjligt med basämnena svenska, matematik och 

So, No för att barnen ska få en helhet i verksamheten menar Wallin (2010). Skolverket 

skriver att ”läroplanen utgår från att alla individer i förskolan barn som vuxna, ständigt 

knyter an till att skapar relationer med varandra och med den omgivande miljön” 

(Skolverket 2012:9). Vilket är i helt linje med Reggio Emilias pedagogik och aktuell 

forskning som visar på samband mellan människan och miljön och visar att man är 

beroende av sin omgivning. Utifrån detta synsätt förstår man att vi måste ta hänsyn till 

allt det som barnet är beroende och sammankopplat med och att barnet är en integrerad 

del av verksamheten under sin tid på förskolan menar Skolverket (2012). Omgivningen 

har en stor betydelse för utveckling och lärande.        

2.4 Hatties studie 

Jan Håkansson (2011) har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting gjort en 

bearbetning på John Hatties studie ”Visible Learning” vilken handlar om vad det är som 

påverkar elevers studieresultat. 

2.4.1  Eleven 

Barn bär med sig sina tidigare erfarenheter och kunskaper från bl.a. landets kultur, 

förskola, hemmet och sin uppväxt när de börjar skolan, vilket leder till att barnen har 

olika förväntningar på sig angående sitt lärande. Hattie tror att man kan motverka 
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negativ självskattning av egen prestation, genom att man tidigt uppmuntrar till lärande i 

hemmet och i förskolan för att sedan kunna utveckla det vidare i skolan. Utmanande 

mål är viktiga och det behövs också ett inre och ett delat engagemang för att eleverna 

ska kunna nå dessa mål. Betydelsen av att barn får förskoleerfarenheter lyfts särskilt 

fram av Hattie. Han menar att erfarenheterna har en stor betydelse för utvecklingen av 

processfärdigheter som barnen senare använder sig av i skolans mer formella lärande.  

2.4.2 Undervisningen 

Hattie understryker att pedagogerna ska utgå från barnens perspektiv i sin undervisning. 

Huvudbudskapet i studien om undervisningen där betonar han att betydelsen utöver 

tydliga mål och kriterier för lärande, är det klassrumsmiljön som tolererar och 

välkomnar misstag. Det är i klassrumsmiljön pedagogerna uppmärksammar och lägger 

på utmanande uppgifter ger en stor inverkan på elevernas studieprestationer.  

Hattie påtalar även hur viktigt det är med behovet av återkoppling för att minska 

luckorna och att ge eleverna en känsla av tillfredställelse, vidare engagemang och 

uthållighet för att de ska lyckas med uppgiften med inlärningen. 

Hattie menar att de undervisningsstrategier som har betydande effekter på elevers 

lärande är följande. 

Strategier som inkluderar förklaring, bearbetning, planer för att stödja 

uppgiftslösningar, repetition, tillhandahålla strategiska ledtrådar, ämnesspecifik 

bearbetning och tydliga undervisningsmål. Dessa kan nås genom att använda 

metoder som ’Ömsesidig/kommunikativ undervisning’, ’Direkt undervisning’ och 

Problemlösningsmetoder . (Håkansson 2011:47 ) 

Hattie betonar genom att ha gemensamma diskussioner och att planera mycket 

tillsammans gör att pedagogernas undervisningsstrategier utvecklas bättre. Då ökar 

barnens chans till att ta hjälp att lära av varandra och att det blir tydligare mål. Han tar 

upp att de strategier som ger barnen bättre kunskaper är att de använder sig bland annat 

av att repetera och av ömsesidig kommunikativ undervisning. 

2.5 Mia Maria Rosenqvists aktionsforskningsstudie 

Mia Maria Rosenqvist (2006) har gjort en aktionsforskningsstudie Lek och skolämnen i 

en ny lärarroll. Temaarbete med 3-9 åringar. Hon har skrivit boken med förväntningar 

på att pedagoger ska arbeta vidare med tema genom att få ny inspiration. I studien tas 

det upp vad hon har sett i temaarbetet. Kreativitet hos barn och pedagoger är något som 

hon lyfter fram. Det har skett genom att barnen sinsemellan har fått ny kunskap och 

motivation av varandra, även pedagogerna uttrycker att de fick lärt sig av barnen, att de 

fick en helhetssyn. I projektet har pedagogerna försökt på olika sätt att få igång barnens 

intresse för temaarbetet. Något som är genomgående i studien, är att pedagogerna tar 

upp att de saknar tid och att detta leder till att de får svårare att utveckla verksamheten. 

Vidare markerar hon att det är andra forskare som också tar upp detta problem i sina 

studier. Rosenqvist (2006) talar om att utveckling måste drivas fram, den kommer inte 

av sig själv. 
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2.6 Eva Johanssons studie på organisationen och verksamhetens 

innehåll 

Skolchefer och pedagogerna lyfter bland annat fram social utveckling som ett mål som 

är betydelsefullt, i pedagogisk verksamhet för yngre barn (Johansson, 2011), likaså 

individuell utveckling och trygghet. De markerar att deras kompetens var tillräckligt 

stark men att de kan hindras av vilka yttre förutsättningar de har. Pedagogerna påtalade 

att hinder i arbetet berodde på de ”yttre förutsättningar såsom tidsbrist, stora 

barngrupper och brist på personal”(Skolverket 2011:18). Pedagogerna lyfte fram att 

det var svårt att arbeta efter målen på grund av att de har en hög arbetsbelastning. I 

Barns tidiga lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) visas att 

pedagogerna anser att deras kompetens för att driva en bra verksamhet är hög trots att 

de har olika erfarenheter av förskolan och olika utbildningar. Vidare tar författarna upp 

att tiden inte räcker till, arbetsmiljön kan vara ett hinder och att storleken på 

barngruppen påverkar arbetet mot målen negativt. 

Vidare tar Johansson (2011) upp att pedagogernas barnsyn har ett utgångsläge i att titta 

på barnens erfarenheter och att de ger barnen en uppfattning om att de ser saken ur 

barnens perspektiv. Pedagogerna betonar att det som är viktigt i arbetet med barnen är 

själva lärprocessen, barn lär hela tiden. Att de är viktigt att tittas på vad det är som 

intresserar barnen, deras förmåga att förstå. Att barn lär av varandra är mindre vanligt 

enligt pedagogerna, när det sker är det mest de yngre som lär av de äldre. Detta lärande 

tycks mest handla om att de yngre härmar de äldre. 

Något som pedagogerna tar upp om barns lärande är dokumentationen, att den är en 

viktig del i arbetssättet. Pedagogerna iakttar barnen och använder sig av 

dokumentationen som en hjälp för att kunna se hur barnens lärande utvecklas. Vidare tar 

de upp att fotografering också är ett bra stöd för att kunna se barnens lärande och 

utveckling. Vidare poängteras att det är viktigt att pedagogerna tillsammans diskutera 

dokumentation vilket gör att de kan se nya saker som de annars inte hade upptäckt detta 

synliggör barnens lärprocesser. 
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3 TEORIER 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att titta på det sociokulturella perspektivet för att se om vi kan få en 

fördjupad förklaring av våra resultat. Vi vill även se om den sociala utvecklingen hos 

barn, pedagoger främjas genom temaarbete och om vi kan koppla detta till teorin. Säljö 

(2003) betonar att sociokulturellt perspektiv på lärande betyder att alla människor lär sig 

hela tiden i alla sociala sammanhang. Han menar att: 

människor utvecklar olika teknologier och de skapar livsformer med olika social 

organisation. Dessa skillnader leder till varierade behov av kunskaper och 

färdigheter, vilket i sin tur leder till olika typer av lärande. Man kan uttrycka det som 

att den variation i tillgång till kulturella redskap som finns i samhället utanför 

individen, måste på något sätt ha sin motsvarighet i individens tänkande och i deras 

färdigheter; kultur och kognition är ömsesidigt konstitutiva. (Säljö 2003:157) 

I detta perspektiv är inte kunskap något vi individer har i form av någon färdigpackad 

enhet som är lagrade i ett förråd. Kunskap är något man använder i sin vardag i sitt 

handlande som en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och 

praktiska situationer på ett ändamålsenligt sätt. Det är ett redskap och en resurs som 

människor använder för att kunna förstå och handla i sin omvärld den hjälper en att se ett 

problem eller en företeelse som jag tidigare har haft erfarenhet av och som verkar bekant. 

Ett sociokulturellt synsätt är den drivande kraften i utvecklingen i samspelet mellan 

individer och omgivning. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att barn genom ett 

socialt samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden. Vidare beskriver han att 

utveckling och lärande innebär att människan agerar i ett indirekt eller direkt samspel 

med andra inom ramen av ett praktiskt och kulturellt sammanhang. Ett praktiskt redskap 

är bland annat språket, där det görs indirekta och direkta kunskaper. En grundtanke i detta 

perspektiv är att sociokulturella resurser kommer fram genom kommunikation, det är där 

som de sedan förflyttas vidare genom interaktion tillsamman Man kan definiera lärandet 

som en resurs i ett sociokulturellt perspektiv. Det är hur man lär sig i olika sammanhang, 

hur kunskaperna och även insikterna lever vidare det är på så sätt som människan 

tillägnar sig samhälliga erfarenheter. För att kunna förstå lärandet menar (Säljö, 2005) att 

utgångspunkten är att man ställer sig frågan, vad behöver människan lära sig för att kunna 

hålla igång ett samhälle, dess kunskaper, tekniker och övriga sociala aktiviteter. Vad 

behöver människan lära sig för att dessa aktiviteter ska kunna hållas igång och utvecklas 

vidare? Vilka talanger måste de utveckla för att kunna lösa problemet med att hålla 

tidigare kollektiva erfarenheter tillgängliga? Var måste samhället förankra erfarenheter, 

insikter färdigheter och information för att de ska leva vidare och brukas av den nya 

generationen? Vår biologiska förutsättning men även de erfarenheter vi gör i vår miljö 

påverkar vårt sätt att utvecklas och lära menar han. Han betonar även ” I ett 

sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att de kunskaper och färdigheter som utgör 

samhälliga erfarenheter inte kommer ifrån individen, de har utvecklats i samhället och 

mellan människor” (Säljö 2005:22).       
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Kommunikation och språkanvändning är helt centrala och utgör länken mellan barnet 

och omgivningen i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2003). Det är genom att delta i 

kommunikationer som individen möter nya sätt och därigenom får man även tillfälle att 

ta dem till sig och lära sig nya. Samtidigt menas att tänkande och språklig 

kommunikation inte ska jämställas med varandra och att de inte är identiska. Tänkande 

kan mer liknas med ett inre samtal som individen för med sig själv med hjälp av 

språkliga kategorier. Det finns flera skäl till att upprätthålla dessa skillnader enligt 

perspektivet. I undersökningssammanhang är det bra om man håller isär dem så att de 

inte speglar varandra. Ett annat skäl till att upprätthålla denna skillnad är att det oftast är 

svårt att åstadkomma uttrycklig förklaring av något som man känner till eller förstår. 

När någon tror att den förstår och behärskar något nytt, men vid en förklaring så brister 

själva logiken i det hela. 

”Att lärande och minne är socialt situerade är ingen nyhet” (Säljö 2011:24). Det är 

minnet som påverkas av våra erfarenheter, både kulturellt och utifrån våra intressen. Vi 

fyller ut med andra ord vad vi inte minns och vi tar hjälp av olika sätt för att minnas 

med så kallade schemas. Vidare understryker Säljö (2011) att lärande och social 

interaktion är en del av att minnas. Att berättelsen är en viktig del för att komma ihåg 

sina erfarenheter och att lära sig. Detta är något som vi gjort lång tid tillbaka, vi 

organiserar oss för att förstå våra erfarenheter genom att berätta för varandra t.ex. vid en 

grillning. Detta blir sociala eller gemensamma minnen, här finns strukturen för att 

minnas. Vidare markerar han att vi behöver utveckla hjälpmedel för att minnas, att lära 

sig saker utvecklas genom att vi har olika hjälpmedel till hands, såsom att använda 

papper och penna eller en dator (Säljö 2011). 

3.2 Vygotskij syn på barns lärande 

Lev Vygotskij (1896-1934) levde i Ryssland och var pedagog och psykolog (Egidius, 

2002). Det tog ett tag innan hans skrifter nådde USA detta p.g.a. att de var förbjudna i 

öst. Men när väl hans texter kom dit så fick de en stor framgång bland de ledande inom 

skolan.”Lev Vygotskij räknas som en av pedagogikhistoriens stora” (Egidius 2002:76). 

Vidare markerar Egidius (2002) att enligt Vygotskij är det läraren som har en stor 

betydelse för barnens utveckling genom att de måste observera, lyssna in och ta reda på 

var de befinner sig i sin utvecklingsfas. För att de ska kunna hjälpa dem vidare in i nästa 

utvecklingsfas, antingen som en grupp eller på en enskild nivå. Detta kan också nu 

kopplas till vår tid när det pratas om delaktighet och självstyre, precis som Vygotskij 

talade om det dialektiska samspelet. Det byggs mer på barnets insatser än på den 

vuxnes. Även Smidt (2010) beskriver Vygotskijs närmsta utvecklingsfas som att barnet 

går vidare i sin utveckling och i sitt tänkande när undervisningen byggs på något de har 

funderat eller upplevt tidigare. 

”Allt lärande var för Vygotskij socialt” (Smidt 2010:34). 

Med detta poängterar han att det är tillsammans med både barn och vuxna som barnet 

lär sig. Vidare beskriver Smidt (2010) att enligt Vygotskij så lär vi och får nya idéer på 

något sätt av andra erfarna personer i vår närhet, vi lär genom tidigare upplevelser från 

olika sorters sociala sammanhang. Smidt (2010) betonar att vi som arbetar med barn vet 

vikten av att ta reda på så mycket vi kan om dem, att de lär genom sina samspel och vad 

de varit med om och fått uppleva. Så därför ska vi utgå från deras tidigare upplevelser. 
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3.3 Deweys syn på barns lärande 

Egidius (2002) betonar att John Dewey pedagogiska synsätt har haft en stor påverkan 

under 1900-talet. Det ger visioner om hur vi ska lära i en värld som förändras med tiden. 

William Kilpatrick var den som förde fram Dewey, han ”hade en förmåga att hitta 

synteser mellan teori och praktik. En sådan var projektmetoden, vilken är mer aktuell än 

någonsin i nutida pedagogik”(Egidius 2002:62). Enligt Egidius så var det ”Kilpatrick 

som kom på idén med projektarbeten som ett sätt att åstadkomma Learning by doing ” 

(Egidius 2002:62).  

Dewey (2004) betonade vikten av att praktik och teori går hand i hand, det behövs båda 

delar för att kunna förstå. Han lade också tonvikt på att det är viktigt att barn lär sig 

betydelsen av hur deras egen påverkan tillsammans med andra blir för att kunna uppnå 

mål tillsammans, se sin egen roll i det hela. Han vill att barnen ska känna att de är aktiva 

och delaktiga i det de gör och experimentera sig fram. Dewey tänker ur ett holistiskt 

synsätt, han utgår från ett förenklade uttryck ”individen och det sociala sammanhanget” 

(Dewey 2004:17). Barnet utvecklas i samspel med andra, och lär sig att se olika 

sammanhang i samspel med andra och reflektionens betydelse. 
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4 METOD 

Metoden vi har valt är att intervjua barn och pedagoger på en förskola. I sitt arbete med 

tema har de använt sig av en projektlapp där pedagogerna har fyllt i sina tankar under 

arbetes gång och gjort sina utvärderingar. Projektlappen har vi fått lov att ta del av, 

tillsammans med intervjuerna stärker den våra data undersökning. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med vår undersökning är att undersöka vad barnen och pedagogerna anser om 

tematiskt arbetssätt. Vi vill ta reda på vilka kvalitéer som främjar och utvecklar barnens 

sociala utveckling i temaarbetet enligt pedagogerna. Vidare undersöks vilka faktorer 

som är viktiga för att pedagogerna och barnen ska kunna arbeta framgångsrikt med tema 

på en förskola. Metoden vi har valt att utgå från är den kvalitativa modellen. Bryman 

(2009) beskriver olika steg i en kvalitativ undersökning, hur forskningsprocessen kan gå 

till. Han börjar med att nämna att forskaren ska ha forskningsfrågor. Sedan var man ska 

undersöka och vilka personer som ska undersökas. Vidare datainsamling, tolkning av 

data, ev. ny insamling av data, teoretiskt arbete och nya begrepp ev. specificering av 

frågeställningar och till sist resultat och slutsatser. Vi har valt kvalitativa intervjuer 

b.la. för att enligt Patel och Davidsson (1991) ges intervjuarens frågor utrymme för den 

intervjuade att kunna svara med egna formulerade ord. Ibland ställer intervjuaren 

frågorna efter varandra och ibland så väljer de vilka frågor de ska ta och även att inte ha 

färdiga frågor med sig, detta ger en större frihet för intervjuaren. Kvalitativa intervjuer 

görs för att man vill ta reda på hur den intervjuade ser på något som intervjuaren vill ta 

reda på mer om. 

Bryman (2009) betonar att i kvalitativa intervjuer är det viktigt att få reda på den 

intervjuades ståndpunkter. För att få fram den intervjuades kunskaper och uppfattningar 

vad de tycker är viktigt kan intervjun få olika spår, det beror på vad intervjuaren vill få 

fram. Vidare framhåller Bryman (2009) att intervjuaren kan återkomma och intervjua 

personerna om och om igen. I dessa intervjuer vill forskaren få djupa och detaljrika 

svar.  

Vi har valt att använda oss av semi- strukturerade intervjuer, där frågorna inte behöver 

komma i ordningsföljd och att vi kan använda oss av följdfrågor. Patel och Davidsson 

(1991) betonar att i semi- strukturerade intervjuer kan intervjuaren ställa andra frågor 

för att få fram olika svar som kan vara viktiga. 

Reliabilitet och validitet har många forskare inom kvalitativt forskning börjat diskutera 

hur relevant det är under dessa undersökningar. De talar om att dessa begrepp behövs 

ändras. Bryman (2009) framhåller vad Guba och Lincoln (1985) betonar att använda sig 

av trovärdighet och äkthet. Det finns fyra delkriterier av trovärdigheten; 

”tillförlitlighet[...], som är en motsvarighet till intern validitet, överförbarhet[...]som 

svarar mot extern validitet [...] pålitlighet [...]som kan jämföras med reliabilitet, och en 

möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet” (Bryman 2009:258). I 

intervjuerna med de vuxna har vi valt att göra en respondentvalidering. Med detta 
betonar Bryman (2009) att forskaren går tillbaka med sina resultat till de personer som 

har ingått i undersökningen och får respons på att forskaren har tolkat de rätt. Detta görs 

gärna inom kvalitativ forskning för att forskaren vill få en så rättvis bild av sin 

undersökning som möjligt. Forskaren lämnar då en redovisning till de man har 

intervjuat på hur forskaren har uppfattat intervjun.  
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4.2 Undersökningens genomförande 

Vi valde att intervjua pedagoger och barn på en förskola för att undersöka vad de anser 

om tematiskt arbetssätt. Den förskola vi valt ligger i södra Sverige och har sju olika 

avdelningar som ligger intill varandra. Fyra av avdelningar har barn i åldern 1-3 och tre 

avdelningar har åldern 3-5 år. Vi har valt att intervjua sju personer med olika 

utbildningar, barnskötare, förskolelärare och lärare. På 3-5 års avdelningar intervjuade 

vi tio stycken barn. Vi hade gjort färdiga frågor och följdfrågor som vi hade med till 

intervjuerna (Bilaga A och B). Vi spelade in samtalen med diktafon för att kunna 

återkomma till vad som sagts, vi använde också oss av att anteckna under intervjun. 

Ibland fick vi gå tillbaka till pedagogerna och ställa följdfrågor som uppkommit under 

de olika intervjuerna. Vi har lyssnat in materialet flera gånger och skrivit av vad de 

intervjuade sagt detta har de sedan fått godkänna. Varje fråga har sedan sammanfattas 

genom att sammanställa dem under varandra på datorn och därefter titta på 

likheter/skillnader i deras svar. Därefter har materialet bearbetas och analyserat och 

kopplats till litteratur och teorier. 

Vi har även fått ta del av de sju olika arbetslagens projektlappar (Bilaga C), Dessa har 

de fyllt i före- under- efter temaarbetets gång. Vilket har gjort att vår undersökning 

stärks ännu mer, eftersom fler pedagogers gemensamma tankar har skrivits in i den. 

4.3 Bearbetning och analys 

Av intervjuerna med barn och pedagoger gjordes en kvalitativ bearbetning. Vidare 

analyserade vi även projektlapparna som pedagogerna hade gjort i sina respektive 

arbetslag. Under de inspelade intervjuerna med pedagogerna så antecknades det nya 

frågor som kom upp. Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner, vi fick komplettera 

några frågor som kom upp under intervjuerna med några av pedagogerna. Pedagogerna 

fick sedan göra en respondentvalidering på vad som skrivits ner. Vi har lyssnat igenom 

intervjuerna flera gånger, klippt och klistrat i textdokument för att finna likheter och 

skillnader i pedagogernas texter. 

Av projektlapparna som vi fick av arbetslagen sammanförde vi varje fråga i ett 

textdokument med olika färger en för varje avdelning. Sedan letades i dokumentet efter 

likheter och skillnader i pedagogernas svar.  

Innan vi startade intervjuerna med barnen läste vi igenom Doverborg, Samuelsson 

(2007) ”Att förstå barns tankar” metodik för barnintervjuer. Detta för att lättare förstå 

hur vi skulle gå tillväga och hur vi ska förstå barns tankar vid en intervju. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2007) betonar att tillförlitligheten i barnintervjuer beror på 

hur pass mycket svar man har fått på sina frågor som ställts till barnen? Och hur 

sanningsenliga svar man fått från barnen. Vidare markerar de att för att få fram 

sanningsenliga svar, så kan de komma fram genom att pedagogerna ställer olika 

följdfrågor, istället för att ställa en massa liknande frågor. Vi har försökt att undvika 

ledande frågor till barnen Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar att det 

inte är bra att ställa ledande frågor för då svarar kanske barnen efter vad de tror att de 
vuxna vill att de ska säga. 

 Barnens intervjuer har även de spelats in och lyssnats igenom. Även här fick vi 

anteckna nya frågor som dök upp. Flera gånger lyssnades intervjuerna igenom och olika 

delar av intervjun sammanfördes i ett textdokument för att kunna hitta skillnader och 

likheter. Intervjuerna har sedan kopplats till litteraturen, forskning och teorier. Vidare 
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har diskussion förts oss emellan angående vår empiri det vill säga vårt insamlade 

material. Därefter har detta analyserats och genom detta har vi dragit våra slutsatser. Vi 

har även valt att titta på det sociokulturella perspektivet för att se om vi kan få en 

fördjupad förklaring till våra resultat. Vi vill ta reda på vilka faktorer som pedagogerna 

och barnen anger som betydelsefulla för ett bra tematiskt arbetssätt.   

4.4 Etik 

I vår forskningsstudie har vi följt de fyra forskningsprinciper som krävs enligt 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet är den första som krävs, det innebär att 

forskarna ska informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta 

har vi följt genom att vi har muntligt berättat för berörd personal vad studien ska 

innehålla och då det gäller barnen har vi skickat ut ett brev till föräldrarna med 

information om studiens syfte. 

Den andra principen samtyckeskravet, innebär att alla deltagare i en undersökning ska 

ha rättighet att själva få bestämma över sin medverkan. Det har vi följt genom att vi 

muntligt frågat och fått ett godkännande av personalen att de har velat delta i vår 

undersökning. Då det gäller barnen har vi fått föräldrarnas samtycke att deras barn får 

lov att delta i en intervju, detta har vi gjort genom att de har fått skriva under att deras 

barn får delta i studien (Bilaga D). 

Den tredje principen konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om alla personer som 

deltar i en undersökning skall ges största anonymitet så att inte obehöriga kan avläsa 

vem den deltagande är och att insamlade uppgifter inte förvaras så att obehöriga kan ta 

del av dem. 

Den fjärde principen nyttjandekravet, innebär att all insamlat material endast får 

användas för forskningsändamål, vilket vi givetvis har gjort.  

I vårt examensarbete har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att vi 

har anonymiserat både de inblandade deltagarna och förskolan. Vi garanterar även att 

alla uppgifter vi tagit del av förvaras på ett säkert sätt och att de deltagande kan få lov 

att ta del av de uppgifter vi kommit fram till.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Vi har intervjuat barn och pedagoger på en förskola, för att höra deras åsikter om 

temaarbete. Alla pedagoger har deltagit i en utvärdering av temat i form av en 

projektlapp (Bilaga C), tillsammans har pedagogerna fyllt i dessa i sina respektive 

arbetslag. Det är första gången som pedagogerna använder sig av projektlappen. Vi har 

tagit ut olika delar av deras utvärdering samt intervjuer som underlag för vårt arbete och 

har sedan kopplat all vår empiri till teorier, forskning och litteratur. 

5.1 Vad anser barn och pedagoger om tematiskt arbetssätt? 

Pedagogerna och barnen betonar att de tycker om att arbeta i tema. Tre pedagoger 

kunde inte komma på någon nackdel med att arbeta i tema. En pedagog uttrycker det så 

här: ”Det är spännande att höra alla tankar och funderingar som barnen har och se vilka 

faktiska kunskaper de har, man blir väldigt fascinerad över att de kan väldigt mycket, 

samtidigt som jag själv lär mig väldigt mycket när jag upptäcker tillsammans med 

barnen” . En annan pedagog säger: ”Man får syn på saker man kanske inte sett innan, 

tittar på barnen och dokumenteras deras handlingar och deras kommentarer, så lär jag 

mig så mycket själv, barnen skapar situationer” . Vidare nämner en pedagog ” Man gör 

barnen delaktiga mer än förr” . Fler nackdelar som togs upp var att få tiden till att hinna 

med, hinna dokumentera och att pedagogerna går för fort framåt i temat. Vidare tog de 

upp ett problem, att de kunde missa andra strävansmål än de som de tidigare hade satt 

upp. En pedagog berättar en annan nackdel med tema” Tiden att hinna dokumentera. En 

ska skriva och en ska titta och en ska ju ta hand om de andra barnen om man inte har 

med alla barn med i projektet” . 

Även barnen uttrycker att de tycker om att arbeta med tema. Ett barn svarar på frågan, 

tycker du om att arbeta med tema?  ”Ja, jag tycker om att ta reda på saker, om djur” . Ett 

annat barn berättar att ”jag tycker om att lära mig saker” . Alla barn utom ett som deltog 

i intervjuerna uttryckte att det inte fanns något som var tråkigt när man arbetade med 

tema. Sex av barnen svarar att de tycker om att arbetar med tema. En svarar att det inte 

är roligt och övriga svarar inte alls på frågan. Alla barn vi intervjuade har svarat att det 

har varit något roligt i temat, de har hittat något positivt som de velat berätta och ta med 

sig. När frågan om vad de gör på förskolan ställs svarar barnen vad de arbetar med 

under dagarna. Endast ett barn svarar att de arbetar med tema. De andra barnen svarar 

allt de gör på förskolan under dagen. De blandar de olika aktiviteter med varandra 

oavsett om det är i ett temaarbete eller i den fria aktiviteten. När de får frågan om de 

arbetar med tema svarar alla barn utom två, att de arbetar med tema på förskolan. Åtta 

av barnen berättar vad det är de arbetar med för tema och hur de gör. De förklarar att de 

arbetar med tema ibland men inte alltid. Ett barn berättar ” Vi har arbetet med grupper” . 

5.1.1 Analys 

Många av pedagogerna uttrycker att de får bättre kunskaper om vad barn funderar och 

tänker kring i ett temaarbete. Dovenborg och Pramling (1988) betonar att som de ser 

det, har ett temainriktat arbetssätt mer med lärarens målmedvetenhet att göra och att de 

griper in i barnens värld och försöker hjälpa dem att få insikt genom att tematisera ett 
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innehåll. Pedagogerna på förskolan uttrycker att barnen lär sig mer när det är något som 

intresserar dem och genom att arbeta med det över en längre tid. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2010) betonar att” i ett samlat forskningsdokument kring lärande i 

förskolan (National Research Council 2001) framkommer att när barn möter 

temaorienterad, och inte ämnesspecifik, verksamhet i tidig ålder blir det bättre 

förberedda för skolans krav” (Sheridan & Pramling Samuelsson 2010:30). En nackdel 

med att missa andra strävansmål är ett problem som pedagogerna framhåller med 

temaarbete. Att få gjort vad man vill och att tiden ska räcka till är ett annat problem. 

Däremot är det tre pedagoger som inte kan se några hinder alls med att arbeta i tema, så 

här skiljer det sig åt, vissa pedagoger kan inte se några hinder medan andra ser dem.  

Att inte alla barn förstår att det är ett tema de arbetar med på förskolan visas tydligt i 

deras intervjusvar, men det har knappast någon betydelse. Barnen har en bättre 

helhetssyn på tematiskt arbete än vad pedagogerna har, de ser inte någon skillnad utan 

en aktivitet är en aktivitet oavsett innehåll. Detta är en intressant upptäckt som kan vara 

bra att ta i beaktning för pedagogerna.  

5.2 Vad är det i temaarbetet som främjar och utvecklar barnens sociala 

utveckling enligt pedagogerna? 

 

Alla pedagogerna betonade att barnens sociala utveckling främjas och utvecklas genom 

att arbeta i tema. De understryker att både vuxna och barn har gemensamma saker att 

prata om och att barnen lär av varandra. De äldre lär de yngre även om de inte alltid 

verbalt kan medverka, så deltar de ändå. De lär sig samarbeta bättre, de delar 

gemensamma saker och delger varandra, de små lär av de stora. En pedagog säger ”Ja 

det tycker jag för man har en gemensam sak att prata om. Både oss vuxna och barnen 

sinsemellan. Vi har satt upp mycket bilder i barnens höjd och de äldre barnen pratar ofta 

med varandra om djuren, vad det är för djur och vad de gör och så”.  En pedagog 

betonar ”Ja för de får lära av varandra mycket mer, de delger varandra och lär sig 

samarbeta bättre”. Vidare markerar en annan pedagog att ” Ja, dels kan man tänka på att 

skapa mindre grupper, vilka jag tror kan få ett utbyte av varandra, där man kan se saker 

man inte sett annars, de lär av varandra, de minsta gör efter de större”. En annan 

pedagog understryker” Ja, empati och samspel som jag talde om att man gör någonting 

tillsammans alla är med i [...]projektet på olika viss men ändå tillsammans. Man kanske 

har gjort olika saker men ändå, är det ett samma tema, jag tycker verkligen den gynnar 

barnen”. Vidare berättar barnen att de hela tiden lär sig nya saker antingen tillsammans 

med en kompis, fröken eller helt själv.”Jag har lärt mig med allihopa, fröken, kompis 

och med mig själv”. De nämner även allt som de har lärt sig att göra i sina olika teman. 

Exempelvis säger ett barn ”Jag har lärt mig hur man gör en teater”. Ett annat barn 

berättar ”Jag har lärt mig att säga saker, att rita en båt som jag inte kunde innan” . De 

berättar även hur de lär sig, ” Jag tittade i böcker och letade på datorn” . Ett barn 

berättade ”Jag lär mig helt själv bara med mig själv när jag leker” . De flesta av barnen 

tycker att det har varit roligt att arbeta tematiskt. Att de fått vara delaktiga och 

bestämma temaarbetets utformning och vad de ska göra i temat. Detta tycker nio av 

barnen att de har fått lov att göra, en svarar nej och övriga visste inte.  

Pedagogerna framhåller att även deras egen sociala utveckling främjas av att de arbetar i 

tema. Detta sker genom att det blir en bättre kommunikation när man arbetar i tema, att 

de delger varandra mer än tidigare. En pedagog nämner att ”Ja det tycker jag för man 

har ju en given sak att prata med barnen om, alla vet och alla ligger på samma linje, det 
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gör ju att oavsett vem barnen pratar med så har man är man inne på samma linje” . En 

annan pedagog svarade om barnens sociala utveckling främjas ”Absolut, att turtagandet, 

att vänta på sin tur när de ska prata, vänta på sin tur när de ska göra något, de får träna 

samarbete när de ska hjälpa varandra, både samarbete i tanke och i handling man hjälper 

dem att hjälpa när de letar t.ex. efter ord man inte kan då kan någon annan fylla i” . 

En annan pedagog uttrycker det så här: Jag tror att man som pedagog måste titta se och 

var lyhörd. Vad som sägs, ska kunna spinna vidare ser man inte lyssnar inte så kan ett 

projekt dö ut helt, man måste ha ögonen och öronen öppna för att man ska kunna driva 

på ett projekt levande . Vidare betonar pedagogerna att de har en gemensam sak att 

samtala om. De turas om att skriva och dokumentera, sedan diskuterar de tillsammans 

om vad de sett och gjort vilket gör att deras sociala utveckling främjas genom 

temaarbete. 

5.2.1 Analys 

Säljö (2003) betonar att ett sociokulturellt synsätt är den drivande kraften i utvecklingen 

i samspelet mellan individer och omgivning. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det 

att barn genom ett socialt samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden. Det 

är genom att delta i kommunikationer som individen möter nya sätt och därigenom får 

de även tillfälle att ta dem till sig och lära sig nya perspektiv och därigenom får de 

tillfälle att lära sig nya sätt att handla, tänka och resonera på. Alla pedagogerna 

framhåller att barnens sociala utveckling främjas och utvecklas i temaarbete genom att 

vuxna och barn kommunicerar tillsammans och att barnen lär av varandra. En 

utvecklingsfaktor som pedagogerna nämner är att barnens samarbete utvecklas i 

temaarbetet både i tanke och i handling. Smidt (2010) betonar att enligt Vygotskij så lär 

vi och får nya idéer på något sätt av andra erfarna personer i vår närhet, vi lär genom 

tidigare upplevelser från olika sorters sociala sammanhang vilket även pedagogerna 

uttrycker. Det är som Smidt betonar ”Allt lärande var för Vygotskij socialt” (Smidt 

2010:34). 

Att barnens sociala utveckling främjas och utvecklas påtalar många av pedagogerna vid 

sammanfattningen av deras intervjuer. Säljö (2003) menar som vi nämnt tidigare att 

barn lär sig i samspel och i kommunikation med andra vilket barnen själva berättar i 

sina intervjuer. Nästan alla tycker att de lär sig nya saker tillsammans med andra eller 

själva. Barnen visar, berättar och frågar andra för att lära sig nya kunskaper hela tiden. 

Även genom leken säger de att dem lär sig. Barnen visar tydligt att de har lärt sig nya 

kunskaper under det tematiska arbetssättet och även hur de har lärt sig. Att barnen 

tycker att det har varit kul och intressant främjar givetvis deras sociala utveckling, vilket 

det även gör om de får lov att vara med och bestämma temaarbetets utformning och 

välja vad de ska göra. 

Pedagogerna syn på om deras sociala utveckling främjas genom att arbeta i tema lyfts 

fram i intervjuerna. Säljö (2003) betonar genom att individen deltar i olika 

kommunikationer och möter nya sätt får de där igenom tillfälle att ta med sig dem och 

lära sig nya sätt att handla, tänka och resonera på. En viktig faktor som pedagogerna 

uttrycker är att deras kommunikation ökar i det tematiska arbetet. Skolverket skriver att 

”läroplanen utgår från att alla individer i förskolan barn som vuxna, ständigt knyter an 

till att skapa relationer med varandra och med den omgivande miljön” (Skolverket 

2010:9). Vilket stämmer bra med vad pedagogerna berättar eftersom alla avdelningarna 

arbetar mot läroplanen i sitt temaarbete. 
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5.3 Vilka faktorer anger pedagogerna och barnen som betydelsefulla 

för ett bra tematiskt arbetssätt?  

Följande sju faktorer framstår som betydelsefulla i intervjuerna vi gjorde. 

 Val av temaarbete och uppstart och avslut 

 Barnens och föräldrars delaktighet i temat och vad som driver det vidare 

 Indelning av barnen 

 Samverkan med andra avdelningar 

 Förändringar i miljön 

 Koppling till Läroplanen  

 Utvärdering av temat 

5.4 Analys 

Här tas upp vilka faktorer som pedagoger och barn anger som betydelsefulla i ett 

tematiskt arbetssätt. 

5.4.1 Val av tema, uppstart och avslut 

Vid valet av temat så har några avdelningar styrt upp vad barnen skulle ha med sig 

medan de andra har tittat på vad som intresserat barnen i verksamheten. Där barnen har 

fått en sommaruppgift har pedagogerna tittat vidare på vad barnen har talat mest om och 

sedan byggt vidare på temat utifrån barnens intresse. Lindqvist (1989) lägger tonvikten 

på att barnen ska ha goda möjligheter att arbeta med temat utifrån egna val och 

intressen. Även Smidt (2010) betonar att vi som arbetar med barn vet vikten av att vi 

ska ta reda på så mycket vi kan om dem, och att de lär sig genom sina samspel och vad 
de varit med om och fått uppleva. Så det är därför ska vi utgå från deras tidigare 

upplevelser. En gemensam faktor som är viktig för alla avdelningar är att de har tittat 

eller lyssnat in vad barnen är intresserade av efter att de fått sin uppgift eller 

upplevelser. 

Lindqvist (1989) menar att i temaarbete ska det finnas en tydlig början och ett tydligt 

slut. Det ska finnas en gemensam upplevelse i form av en konkret situation eller ett 

gemensamt problem som man tillsammans ska lösa på olika sätt. Det är en avdelning 

som har gjort en gemensam upplevelse för alla barnen, några avdelningar har låtit 

barnens egna berättelser vara som en uppstart på temat. Andra avdelningar har haft olika 

inspirationer t.ex. genom att ställa fram en vattenbalja och följt vad barnen gjort med 

den. En avdelning hade ingen inledning på sitt tema. Fem avdelningar har haft avslut på 

sitt tema medan två avdelningar inte har haft något speciellt avslut. Så här finns det 

skillnader i hur avdelningarna gått tillväga. 
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5.4.2 Barnens och föräldrars delaktighet i temat och vad som driver det vidare  

Alla pedagoger uttrycker att det är barnen som styr temat framåt idag. Ser vi tillbaka ur 

ett historiskt perspektiv så beskriver Egidius (2002) utifrån Fröbels tankar att barnen 

skulle få göra grupplekar som var styrda av barnträdgårdslärarinnorna med hjälp av 

lekmaterial. Här var det då den vuxne som styrde arbetet. 

Pedagogerna uttrycker att de kan bli bättre på att lyssna in barnen. Egidius (2002) 

markerar att enligt Vygotskij är det läraren som har en stor betydelse för barnens 

utveckling genom att de måste observera, lyssna in och ta reda på var de befinner sig i 

sin utvecklingsfas, detta för att de ska kunna leda barnen in i nästa fas, enskilt eller i 

grupp. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar vikten av att lyssna in 

barnen. Temat ska ta utgångspunkt i barns perspektiv, vilket det blir om pedagogerna 

lyssnar in barnen. Dewey (2004) understryker att barnen ska känna att de är aktiva och 

delaktiga i det de gör och att de ska få experimentera sig fram. Det är många olika 

författare som påpekar vikten av att barnen är delaktiga i temat. 

Likheterna mellan avdelningarna är att alla har satt upp dokumentation på väggarna som 

vänder sig till föräldrar och barn, där de kan ta del av temaarbetet. Två avdelningar har 

även lyssnat in barnens kommentarer kring dokumentationen och skrivit ner den. Ett 

flertal av avdelningarna berättar att de har en digital fotoram som står på dagligen med 

bilder från verksamheten. Pedagogerna lyssnar in och ställer frågor kring temaarbetet 

till barnen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) markerar att lek och lärande i 

förskolan bildar en helhet. Barnen leker det som de har upplevt i temat och pedagoger 

tittar på leken och lyfter in det i temat. Detta bekräftas av några barn, de berättar i 

intervjun att vi leker och bygger tillsammans det som vi har gjort tidigare i temat. 

Vidare berättar andra barn om vad de fått vara med och bestämma i temat, bland annat 

vad de skulle vara och vad de skulle göra för olika saker. Två avdelningar berättar att 

föräldrarna ges delaktighet av portfolion, detta sker genom att barnen har bilder som de 

har kommenterat. På tre avdelningar var föräldrarna delaktiga genom att de skulle 

hjälpa barnen med att ta med en sommaruppgift. Cirka hälften av avdelningarna tar upp 

att de skickar mail hem om temat till föräldrarna.  

5.4.3 Indelning av barnen  

Två avdelningar har haft bestående grupper, som har varit igång samtidigt 

hela tiden. Medan de andra har haft olika grupper igång beroende på vad de 

skulle arbeta med. Grupperna har då varit olika stora beroende på vad de har 

gjort. Detta påpekar även barnen i sina intervjuer att de är i olika grupper 

under temat.  

5.4.4 Samverkan med andra avdelningar  

Det var endast två avdelningar som hade samverkat tillsammans i temaarbetet. En 

pedagog berättar att de har samverkat med en annan avdelning. Detta gjordes pågrund 

av att de hade lite personal på båda avdelningarna. Gemensamt för alla avdelningarna är 

att de deltagit i olika pedagogiska diskussioner på förskolan. 

5.4.5 Förändringar i miljön  

Här finns det skillnader cirka hälften av avdelningarna har gjort förändringar i miljön, 

medan den andra hälften inte har gjort någon förändring. De som har förändrat miljön 

har tillfört material till barnen, satt upp inspirationssaker i b.la flaskor med olika 
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innehåll, förändrat rum och gjort ett dokumentationsrum för barn och föräldrar. Åberg 

och Lenz, Taguchi (2009) betonar miljöns betydelse för barnen. Om pedagogerna är 

lyhörda för vad barnen behöver och lyssnar in, då ger de barnen en chans till att vara 

delaktiga att utforma sin miljö undertrycker de. Enligt dem är det viktigt att 

pedagogerna tillsammans med barnen diskuterar och tar beslut om sin miljö, det ligger 

på pedagogernas ansvar att få in barnen i resonemanget. 

5.4.6 Koppling till läroplanen  

Alla pedagoger har kopplat sitt temaarbete till läroplanen, så här syns inga skillnader. 

Det ligger omkring i snitt på fyra olika mål per avdelning. I läroplanen för förskolan 98 

Lpfö:98 betonas det ” Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 

och sammanhängande” (Skolverket 2006:6).  Här får pedagogerna ett bra stöd från 

läroplanen i sitt arbete.  

De flesta pedagogerna uttrycker att de borde arbeta tvärtom i temaarbetet mot 

läroplanen. De betonar att de borde koppla temat till läroplanen istället för tvärtom som 

de gör nu. Flera avdelningar tar upp i sina projektlappar syftet är att barnen ska utveckla 

sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Karlholm och Sevón 

(1990) betonar att barn lär sig genom att de får lustfyllda upplevelser tillsammans med 

andra, genom olika aktiviteter, intressen och engagemang. Två avdelningar har inte 

kopplat det gemensamma målet om naturvetenskap till sitt tema och bara en avdelning 

har tagit in motoriken i sina mål. Alla avdelningarna har på något sätt i sin utvärdering 

tryckt på vikten av barnens samspel och att de ska få uttrycka sig. Enligt Säljö (2003) är 

ett sociokulturellt synsätt den drivande kraften i utvecklingen i samspelet mellan 

individer och omgivning. I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att barn genom ett 

socialt samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden. 

5.4.7 Utvärdering av temat  

2010 fick vi en reviderad läroplan som tar in ett nytt kapitel om uppföljning, utvärdera 

och utveckling. Där understryks det att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket 2010:16). 

Detta ska ske ur ett barnperspektiv och att föräldrar och barn ska vara delaktiga i 

utvärderingen. Vad de tycker ska pedagogerna lyfta fram i sin utvärdering av 

verksamheten. Åberg och Lenz, Taguchi (2009) markerar genom att de hade en 

gemensam utvärdering så gav det både pedagoger och barn flera olika sätt att se och 

förstå vad de lärt sig. 

På förskolan hade alla avdelningar utvärderat temat genom att de använt sig av en 

likadan projektlapp. De har även gjort en bok om sitt tema som innehåller från temats 

uppstart till slut med målen och utvärderingen i. Vidare har de skickat hem boken till 

föräldrarna i PDF. Själva utvärderingen har avdelningarna gjort på ett liknande sätt.  

Vad barnen har gjort och kommenterat har tagits med i pedagogernas utvärdering på 

fem stycken avdelningar. Två avdelningar uttrycker att de kan bli bättre på det, att de 

inta har tagit in barnens tankar i utvärderingen. Samtidigt uttrycker många av de andra 

pedagogerna, att de kunnat ta mer del av vad barnen har tyckt om temat i sin 

utvärdering. Åberg och Lenz, Taguchi (2009) beskriver att de i sitt temaarbete lyssnade 

in barnens reflektioner för att kunna se hur de skulle avsluta sitt temaarbete. Där fick de 

se både hur barnen hade lärt sig i grupp och vad enskilda barn hade lärt sig genom 

temats gång. I reflektionerna betonade barnen gång på gång att de lärt sig av varandra i 
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sitt kunskapssökande. De gjorde en gemensam utvärdering där både pedagoger och barn 

fick se olika sätt att och förstå vad de lärt sig i temaarbetet. 

Gemensamt för alla avdelningarna i utvärdering av projektlappen är att de betonar att 

barnen kommunicerar bättre med varandra och tillsammans med pedagogerna. 

Samspelet mellan barnen har också varit bra enligt pedagogerna. Dewey (2004) betonar 

att barnet utvecklas i samspel med andra, och lär sig att se olika sammanhang i samspel 

med andra och att reflektionens betydelse är viktig. 

Pedagoger uttrycker att de tror att temat har blivit så bra för att barnen har fått vara 

delaktiga. Vidare berättar arbetslagen att de har sett nya sidor av barnen och att barnen 

varit mer aktiva än vad de har förväntats sig. Vissa av pedagogerna tror att det beror på 

att de har haft hjälp av dokumentationen och att de då har sett nya sidor hos barnen. 

Detta kan vi koppla till vad Åberg och Lenz, Taguchi (2009) betonar i sitt projekt, att de 

tillsammans med barnen tittade på dokumentationen och där kunde se att” gruppens 

betydelse för det individuella lärandet blev oerhört tydligt” (Åberg & Lenz, Taguchi 

2009:116). En avdelning betonar att de inte var så drivande med att fortsätta temat och 

det var därför som barnen tröttnade på temat.  
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6 DISKUSSION 

Syftet är att ta reda på vad barnen och pedagogerna anser om tematiskt arbetssätt. Hur 

pedagogernas och barnens syn är på att arbeta i tema. Vi vill se vilka faktorer 

pedagogerna och barnen ser som betydelsefulla för att få ett bra tematiskt arbetssätt. 
Vidare vill vi titta på vad det är i temaarbetet som främjar och utvecklar barnens sociala 

utveckling enligt pedagogerna. 

6.1 Pedagogernas och barnens syn på att arbeta i tema. 

Frågan vi ställde oss, vilka faktorer är det som påverkar ett bra temaarbete enligt 

pedagoger och barn? Vi har undersökt vad forskning säger om temaarbete.” I ett samlat 

forskningsdokument kring lärande i förskolan (National Research Council 2001) 

framkommer att när barn möter temaorienterad och inte ämnesspecifik, verksamhet i 

tidig ålder blir det bättre förberedda för skolans krav” (Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2010:30). Jan Håkansson (2011) markerar att Hattie särskilt lyfter fram 

betydelsen av förskoleerfarenheter i sin studie. Hattie menar att erfarenheterna har stor 

betydelse för utveckling av processfärdigheter som man senare använder i skolans mer 

formella lärande. Säljö betonar.”Att lärande och minne är socialt situerade är ingen 

nyhet” (Säljö 2011:24). Att vi minns påverkas av våra erfarenheter kulturellt och utifrån 

våra intressen. Mycket som vi har läst i litteraturen och i forskningen talar för att det är 

bra att arbeta tematiskt. Allt detta har gett oss en djupare förståelse, att det är en viktig 

och att barnen även främjas av detta även senare när de börjar i skolan. 

Något som är gemensamt över avdelningarna är att pedagogerna och barnen uttrycker 

att de tycker om att arbeta i tema, i vår undersökning kommer detta ofta på tal vilket vi 

anser är bra. En viktig faktor som flera av pedagogerna betonar är att de får en bättre 

kunskap om vad barnen funderar på och tänker när de arbetar tematiskt. Pedagoger 

uttrycker att barnen lär sig mer när de är intresserade av något och genom att arbeta med 

det över tid. Både pedagog och barn lär sig saker som de inte sett tidigare när de arbetar 

tematiskt. Vilket vi kan koppla till Vygotskijs teori om det dialektiska samspelet, vilket 

även pedagogerna framhåller som viktigt. Även Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2010) tar upp samma sak att barnen lär sig i kommunikation och i samspel med andra. 

Därför ska pedagogen göra sitt bästa för att få ett perspektiv som ligger ur barnens 

synvinkel. Att på alla möjliga sätt försöka förstå och lyssna på vad barnen försöker 

uttrycka sig om. Betoning ligger också på att det är barnen som skapar situationer i 

förskolan. Det byggs utifrån barnen, och inte som det var tidigare i Sverige. Att 

pedagogerna styrde upp aktiviteter och tema, mer utifrån barnets insatser än den vuxne 

(Egidius 2002). Här kan vi se att det har skett en betydelsefull förändring över tid i 

svensk förskola till en bättre utveckling för barnen. Delaktigheten hos barnen har ökat 

vilket vi får stöd från våra intervjuer som en viktig faktor, vilket även vi vill understryka 

vikten av.  

Egidius (2002) betonar enligt Vygotskij att det är läraren som har en stor betydelse för 

barnens utveckling genom att de måste observera, lyssna in och ta reda på var de 
befinner sig i sin utvecklingsfas. Detta ska de göra för att de ska kunna hjälpa dem 

vidare in i nästa utvecklingsfas, antingen som en grupp eller på en enskild nivå. Vilket 

också kan kopplas till vår tid när vi pratar om delaktighet och självstyre, precis som 

Vygotskij talade om det dialektiska samspelet. Arnesson Eriksson (2009) markerar att 

ha en tydlig profil eller tema stärker ens samarbete och lust att vilja utvecklas 
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tillsammans med barnen. Den röda tråden man får i ett temaarbete beskriver de flesta 

som en stor fördel, för både sig själv, barn och föräldrar. Detta nämner även många av 

pedagogerna på förskolan, vilket vi ser som en betydelsefull faktor för att få ett bra 

temaarbete. 

De skillnader som finns mellan avdelningarna är pedagogernas syn på vad som kan vara 

nackdel med att arbeta i tema. Tre pedagoger ser inte alls någon nackdel med 

arbetssättet, medan de andra kan se nackdelar med att få tiden att räcka till och att hinna 

dokumentera barnen. Detta nämner Eva Johansson (2011) i sin studie då hon hänvisar 

till Barns tidiga lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Där tar 

de upp att tiden inte räcker till, arbetsmiljön och om att storleken på barngruppen är ett 

hinder för att arbeta mot målen. Även Rosenqvist (2006) markerar att pedagogerna 

påpekar tidsbristen som ett problem och att det är fler forskare som tar upp detta i sina 

studier. Vidare markerar pedagogerna att de ibland går för fort fram i temat, att de kan 

missa andra strävansmål som de borde tittat mer på. Frågan vi ställer oss är om det är så 

stora skillnader egentligen mellan avdelningarna, eller bara att pedagogerna inte kom på 

några nackdelar vid intervju tillfället? Frågan är om det handlar om arbetssättet att 

arbeta i tema som gör att tiden inte räcker till, eller är det yrkesrollen som pedagog som 

gör att det känns så? Vad är det som gör att tiden inte räcker till, vad är det vi missar? 

Det är en fråga som vi kanske borde ställa oss, för risken är att vi missar något viktigt på 

vägen om vi går för fort fram.  

6.2 Vad som främjar och utvecklar barnens sociala utveckling i 

temaarbetet enligt pedagogerna.  

 

Alla pedagogerna och barnen framhåller att deras sociala utveckling främjas och 

utvecklas i temaarbete detta sker genom att vuxna och barn kommunicerar tillsammans i 

temaarbetet och av att barnen lär av varandra. Detta kan vi koppla till teorin där Säljö 

(2003) understryker att ha ett sociokulturellt perspektiv innebär att barn genom ett 

socialt samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden. Det är genom att man 

deltar i kommunikationer som individen möter nya sätt och därigenom får man även 

tillfälle att ta dem till sig och lära sig nya sätt att handla, tänka och resonera på. Här kan 

vi koppla pedagogernas erfarenhet och åsikter till vad litteraturen och teorier säger om 

den sociala utvecklingen. Vidare betonar pedagogerna att de har sett en utveckling hos 

barnen, deras samarbetsförmåga har utvecklas i temaarbetet både i barnens tanke och 

genom deras handlingar. Detta stärker vår motivation för att arbeta tematiskt för vi hör 

här från pedagogerna att arbetssättet främjar och utvecklar barnens sociala utveckling. 

Smidt (2010) betonar att enligt Vygotskij så lär vi och får nya idéer på något sätt av 

andra erfarna personer i vår närhet, vi lär genom tidigare upplevelser från olika sorters 

sociala sammanhang. Säljö understryker ”Att lärande och minne är socialt situerade är 

ingen nyhet” (Säljö 2011:24). Att minnas påverkas av våra erfarenheter kulturellt och 

utifrån våra intressen. Detta är något som sker i det tematiska arbete då pedagoger och 

barn tillsammans pratar om något gemensamt intresse i temaarbetet. Barnen betonar att 

de lär sig med andra, vidare nämner de bland annat att de lärt sig säga saker och spela 

teater tillsammans så här kan vi se att det sker en utveckling hos barnen utifrån 

intervjuerna. 

Rosenqvist (2006) betonar i sin aktionsforskningsstudie att kreativitet hos barn och 

pedagoger är något som hon lyfter fram som viktig. Det har skett genom att barnen 
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sinsemellan har fått ny kunskap och fått motivation av varandra, även pedagogerna 

uttrycker att de fått lära sig av barnen, att de fått en helhetssyn. Detta är en viktig faktor 

att lyfta fram för att främja ett framgångsrikt temaarbete anser vi. 

En annan viktig faktor som pedagogerna nämner är att deras sociala utveckling främjas i 

temaarbete, deras kommunikation ökar och att de delger varandra mer än tidigare. Detta 

sker genom att de har en gemensam faktor att tala kring då de turas om att dokumentera 

vad barnen gör och diskuterar detta tillsammans. Detta kan kopplas till vad Håkansson 

(2011) markerar att Hattie har kommit fram till i sin undersökning, det är viktigt att 

pedagoger samtalar och planerar så att de utvecklar nya bättre arbetssätt. Vilket vi delar 

vår åsikt i, vi anser att pedagoger ska göra fler förändringar i sitt arbetssätt så den kan 

utvecklas för att bli bättre. Det är då förskolans verksamhet och barnen utvecklas framåt 

enligt oss. 

6.3 Val av tema, uppstart och avslut 

Inledning på temat har varit lite olika på avdelningarna. På två av avdelningarna har 

barnen fått en sommaruppgift,(ta med en sten vilken barnen själv fått välja, ett kort på 

en byggnad som barnen själv har valt ut). På en avdelning har barnen fått välja ut ett 

eget sommarminne, sedan har de haft en gemensam uppstart utifrån temat som valdes. 

På två avdelningar har det varit en inspirations uppstart med vattenbaljor där 

pedagogerna har observerat barnen, de två andra avdelningarna har sått krasse som 

inspiration för att se vad barnen skulle göra. Lindqvist (1989) menar att temaarbetes 

syfte måste vara genomdiskuterat och vara tydligt för alla pedagoger. Det ska finnas en 

klar och tydlig struktur för arbetet, en tydlig början och ett tydligt slut. En gemensam 

upplevelse i form av en konkret situation eller ett gemensamt problem som man 

tillsammans ska lösa på olika sätt. Barnen ska ha goda möjligheter att arbeta med temat 

utifrån egna val och intressen enligt Lindqvist(1989). Detta är något som vi kunde se att 

inte alla avdelningar hade gjort. Inledning och avslut har varit olika på avdelningarna, 

alla hade inte något tydligt avslut på sitt tema vilket vi anser är en viktig faktor att tänka 

på. Då resultatet kan se annorlunda ut då barnen får ett tydligt slut på sitt tema. 

6.4 Barnens och föräldrarnas delaktighet i temat och vad som driver 

det vidare 

Gemensamt för alla avdelningarna är att de betonar att de har tittat på barnen och 

lyssnat in vad de vill arbeta vidare med i temat. Pedagogerna betonar att temat blev bra 

tack vare att barnen fick styra processen genom att vara delaktiga och få tycka till. Detta 

kan vi koppla till vad Johansson (Skolverket 2011) lyfter fram i sin studie att 

pedagogerna betonar det som är viktigt i arbetet med barnen är själva lärprocessen, 

barnen lär sig hela tiden. En viktig faktor är att ta reda på vad det är som intresserar 

barnen och deras förståelse. Vidare tar de upp att barnen lär av varandra vilket är mindre 

vanligt, då det mest är de yngre som lär av de äldre. Lärandet tycks mest handla om att 

de yngre härmar de äldre. Detta var inte något som stämde överens med våra intervjuer 

då pedagogerna markera att barnen lärde sig ofta tillsammans med andra, vilket även 

barnen påpekade i intervjuerna.  

Persson och Wiklund (2010) betonar att barns erfarenheter utgör grunden för ny 

kunskap och att man ska tillvara på deras eget undersökande. Tema innebär att man 

skapar tillfällen som ger barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper som leder till ny 

inlärning. Vår slutsats blir att temat ska byggas på barnens intresse och vad vi ser hos 
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dem, då blir det ett bra temaarbete precis som pedagogerna säger. Barnen betonar även i 

sina intervjuer att de delvis har fått vara med och bestämma vad de vill arbeta med.  

En annan viktig faktor som pedagogerna tar upp är att de alla har satt upp 

dokumentation på väggarna som vänder sig till föräldrar och barn, där de kan ta del av 

temaarbetet. Vidare nämner några pedagoger att de har lyssnat in barnens kommentarer 

kring dokumentationen och skrivit ner den. Ett flertal av avdelningarna berättar att de 

har en digital fotoram som står på dagligen med bilder från verksamheten. Vid 

fotoramarna lyssnar pedagogerna in och ställer frågor kring temaarbetet till barnen. 

Johansson (Skolverket 2011) tar upp i sin studie om barns lärande hur viktig 

dokumentationen är där pedagogerna ser vad barnen gör genom att observera dem. 

Vidare tar hon även upp en viktig annan faktor, fotografering är ett bra stöd för att se 

barnens lärande och utveckling. Detta lyfte även pedagogerna i vår undersökning fram 

som ett stöd i temaarbetet. 

Det gemensamma för alla avdelningar är att efter barnen haft sin upplevelse eller fått sin 

uppgift, har pedagogerna lyssnat in vad barnen är intresserade av. Därefter har de byggt 

vidare på sitt tema utifrån barnens idéer och intresse. Lindqvist (1989) lägger tonvikten 

på att barnen ska ha goda möjligheter att arbeta med temat utifrån egna val och 

intressen. Håkansson (2009) markerar att Hattie betonar vikten av att pedagoger ska ge 

utmanande uppgifter för det gör en stor inverkan på barns studieprestationer. Hattie 

påtalar även hur viktigt det är med behovet av återkoppling för barnen. Vidare betonar 

han genom att ha gemensamma diskussioner och att planera mycket tillsammans gör att 

undervisningsstrategierna utvecklas bättre. Även Johansson (2011) poängterar att det är 

viktigt att diskutera dokumentationen pedagogerna tillsammans, då kan de se nya saker 

som de annars inte hade upptäckt, då synliggör de barnens lärprocess. Detta är något 

som pedagogerna uttrycker att de kan bli bättre på att göra tillsammans vilket vi gärna 

vill lägga fram som en betydelsefull sak i utvecklingen av temaarbete. 

6.5 Indelning av barnen 

Pedagogernas indelning av barnen under temaarbetet har skiljts sig lite åt mellan 

avdelningarna. Två avdelningar har haft bestående grupperingar och arbetat samtidigt i 

dem hela tiden. De andra avdelningarna har delat in barnen på olika sätt utefter b.la 

intresse, ålder och beroende på vad de skulle göra. Vi anser att en viktig faktor är att det 

är viktigt att titta på vad det är vi gör med barnen, att alla barnen inte måste vara 

delaktiga samtidigt hela tiden, att det kan vara olika grupperingar utifrån intresse och 

vad som ska göras. Detta får vi stöd av Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) de 

betonar att pedagogerna bör se över arbetssätt och rutiner så att barns delaktighet kan 

ökas inom förskolan. 

6.6 Samverkan med annan avdelning 

Vi ville ta reda på om avdelningarna samverkade i temaarbetet på förskolan. Det finns 

bara två avdelningar som har samverkat i början av hösten, där de delade in barnen efter 

ålder. De andra har inte haft någon samverkan, förutom på en avdelning där barnen 
spelade upp ett drama för en annan avdelning. Pedagogerna berättar att de har haft 

samarbete med de andra pedagogerna genom att prata om sitt arbete tillsammans. 

Gemensamt för pedagogerna är att de har haft pedagogiska diskussioner varje fredag 

under vårterminen. En pedagog från varje avdelning har deltagit och diskuterat 

tillsammans kring sina temaarbeten. Sådana här diskussioner menar vi är en viktig 
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faktor för att pedagogerna och verksamheten ska kunna driva sitt arbete framåt för att få 

en utveckling på sitt arbete detta framkom även i Johanssons (Skolverket 2011) studie. 

6.7 Förändringar i miljön 

Förändringar i miljön under temats gång har bara några få avdelningar gjort. Åberg och 

Lenz, Taguchi (2009) betonar att det är viktigt att vi skapar en lärande miljö. Även 

Kennedy (2009) markerar miljöns betydelse, miljön blir aldrig färdig den måste ideligen 

förändras för att kunna bli bättre. En avdelning markerar att genom att de titta på 

djurbilder på väggen som de har sett på sina promenader, då öppnades diskussioner upp 

mellan personal och barn och barnen sinsemellan. Pedagogerna måste tänka på varför 

och hur miljön ska förändras, inte bara förändra den. Detta anser vi är en viktig faktor 

för att kunna utveckla ett bra temaarbete som vi får stöd av Åberg och Lenz, Taguchi 

(2009) som de har sett i sitt projekt. Vi kan även stödja oss på vad Skolverket (2005) 

markerar, de understryker vikten av hur miljön och materialet påverkar pedagogernas 

arbetssätt i tema, för att personalen ska kunna arbeta utefter läroplanens riktlinjer. 

Även Säljö (2005) menar att erfarenheter vi gör i vår miljö påverkar vårt sätt att 

utvecklas och lära. Eftersom detta har en så stor påverkan på deras utveckling och 

lärande så är detta jätte viktigt att vi som pedagoger både ser till att vi har en god miljö 

för våra barn, samt att vi förändrar den efter barnens behov och deras nya erfarenheter.   

6.8 Koppling till Läroplanen 

Skolverket (2010) uppmuntrar pedagoger till att arbeta tematiskt. Vidare betonar de att 

barnen lär i samspel tillsammans med varandra och mellan dem och pedagogerna. 

Skolverket (2005) framhåller vikten av att barnen ges möjligheter till att få erfarenheter 

och kunskaper i temaarbete, detta sker genom att de har intresserade vuxna som tar 

tillvara på stunderna som de kan få tillsammans med barnen i temat. Att barnen ska ges 

tillfälle att få kunna påverka sin situation. Vi kan tycka att barnen på denna förskola 

erbjuds detta, vilket vi anser är en viktig faktor. Alla avdelningar har kopplat sitt tema 

till strävansmålen vilket vi anser är en självklar faktor. De gemensamma målen om 

naturkunskap och teknik har alla utom två avdelningar kopplat till sitt tema. 

Pedagogerna uttrycker att de har börjat med att ta ut vilket tema de ska arbeta med 

sedan kopplat in strävansmålen. Men de betonar att de borde vara tvärtom. Detta anser 

vi är en bra reflektion som pedagogerna gjort och lyft fram som de tycker bör förändras. 

Endast en avdelning hade i våras först tagit ut målet och sedan temat, vilket vi ser som 

en bra faktor. 

6.9 Utvärdering av temat 

Skolverket (2010) markerar att utvärdering ska ske ur ett barnperspektiv och att 

föräldrar och barn ska vara delaktiga. Flera av pedagogerna uttrycker att de är dåliga på 

att ta med barnen i utvärderingen. Det är en bra reflektion hos pedagogerna anser vi, på 

detta sätt kan de nu förändra sitt arbetssätt och involvera barnen mer i sina kommande 

utvärderingar. Pedagogerna betonar att en viktig faktor är att de har sett nya sidor av 

barnen. En del barn har varit mer aktiva än vad de förväntas sig och att andra barn som 

de trodde skulle ta mer för sig har varit mer avvaktande. I sin utvärdering tar de fram att 

de flesta barnen har varit delaktiga i temat. De lyfter fram att de tror temat blev bra på 
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grund av att barnen styrde processen och att de fick vara delaktiga och bestämma, vilket 

vi också anser.   

En dålig faktor som inte har fallit ut på alla avdelningar är att pedagogerna uttrycker att 

de inte varit tillräckligt drivande i temat så då har barnens intresse avstannat. I 

Johansson (Skolverket 2011) studie betonar hon att pedagogerna i projektet har försökt 

på olika sätt att få igång barnens intresse för temaarbetet. Detta anser vi är en viktig 

faktor att bygga vidare på så temat kan utvecklas så bra som möjligt. 

7. Pedagogiska implikationer 

I vår undersökning har vi hört pedagoger och barn uttrycka att temaarbete är ett bra 

arbetssätt som tilltalar både barnen och pedagogerna. Barn och pedagoger uttrycker att 

temaarbetet främjar och utvecklar dem socialt. Temaarbete är ett arbetssätt som är bra 

och som stödjer barnens inlärning, detta betonar barnen och pedagogerna i våra 

intervjuer, även teori och litteraturen understryker detta. Pedagogerna arbetar på olika 

sätt i sina temaarbeten detta tror vi inte har någon större betydelse, så länge temat byggs 

utifrån barnens intresse. Vi anser dock att det är viktigt att ha tydliga uppstarter och 

avslut på sina temaarbeten. Detta är något som vi kommer att ta med oss i vårt framtida 

arbete som lärare i förskolan. 

7.1 Slutsummering och vidare forskning 

Vi känner att vi har fått tydliga svar på våra frågor. Examensarbete påbörjades i maj, 

barnens svar hade kanske varit annorlunda om vi hade intervjuat dem under temaarbetes 

gång. Fast i gengälld så kanske pedagogerna har fått mer tid till reflektion och 

utvärderat sitt temaarbete. Kanske hade svaren blivit annorlunda om vi hade gjort det 

under temats gång. Det finns skillnader mellan sätten att arbeta i teman, men det finns 

kanske inget rätt eller fel, utan måste prova sig fram på olika sätt. Det som betonas 

starkast i vår undersökning är att både pedagoger och litteraturen understryker vikten av 

att arbeta i tema. Alla pedagogerna framhåller att både barnens och pedagogernas 

sociala utveckling främjas och utvecklas i temaarbetet, vilket vi kan koppla till teorin. 

Säljö (2003) betonar att ett sociokulturellt perspektiv innebär att barn genom ett socialt 

samspel och kommunikation lär sig nya saker hela tiden. Vidare markerar han att vi har 

sociala eller gemensamma minnen, i den finns strukturen för att minnas. ”Att lärande 

och minne är socialt situerade [...]” (Säljö 2011:24). 

Det gemensamma för avdelningarna är att pedagogerna betonar att temat drivs framåt 

utav barnen, genom att de tittar på vad de barnen gör och vad barnen uttrycker. Vidare 

sker det också genom att barnen får berätta och visa sina kamrater vad de gjort, och att 

pedagogerna lyssnar in barnen och dokumenterar deras tankar och idéer. Pedagogerna 

markerar återkommande vikten att titta på vad barnen är intresserade av och bygga 

temaarbete efter barnen och inte de vuxnas idéer. Detta får vi stöd av i litteraturen. 

Något som vi vill framhålla är att det är viktigt att pedagoger samtalar och planerar så 

att de utvecklar nya och bättre arbetssätt för att utveckla temaarbetet framåt. 

Vidare forskning som hade varit intressant är informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och surfplattor användning i temaarbete. IKT och surfplattor kommer mer och 

mer in i förskolan och det hade varit intressant och lära sig mer om hur det kan 

användas i temaarbeten. 
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BILAGA.A 

Vuxna 

1. Vilken skillnad ser du på begreppen temaarbete/projektarbete? 

2. Vad säger ni arbetar ni i temaarbete eller projektarbete? 

3. Vad är det som styr ert val av temaarbete/projektarbete? 

4. Vad driver arbetet framåt?  

5. Är barnen delaktiga i planeringen av temaarbete/projektarbete? 

På vilket viss? Varför inte? 

6. Är temat kopplat till läroplanen? 

På vilket viss? Hur många mål? Varför har ni inte läroplanen kopplad till 

temaarbete/projektarbete? 

7. Tittar ni på temaarbete/projektarbete och kopplar det till läroplanen eller utgår ni från 

läroplanen och kopplar in temaarbete/projektarbete där? 

8. Vad är det som är bra med temaarbete/projektarbete? 

9. Vad är nackdel med temaarbete/projektarbete? 

10. Har ni gjort några förändringar i miljön? 

Varför och hur förändra ni miljön? Varför förändrade ni inte miljön? 

11. Vad inleder ni temaarbete/projektarbete med och vad avslutar ni 

temaarbete/projektarbete med?  

12. Tycker du att barnens sociala utveckling gynnas i temaarbete/projektarbete? 

Hur? Varför tror du det inte gynnar barnen? 

13. Tycker du att pedagogernas sociala utveckling gynnas i temaarbete/projektarbete? 

14. Hur utvärderas temaarbete/projektarbete? 

15. Tas barnens synpunkter in i utvärderingen? 

På vilket sätt lyfter ni in barnen i utvärderingen? Varför inte? 

16. Har ni samverkat med annan avdelning? 
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BILAGA.B 

 

Barnintervjuer 

1. Vad brukar ni arbeta med på för skolan? 

2. Arbetar ni med tema? 

3. Tycker du om att arbeta med tema? 

4. Vad är roligt i temat? 

5. Vad är tråkigt i temat? 

6. Vad har du gjort i temat? 

7. Får du lov att vara med och bestämma vad du ska göra i temat? 

8. Om Ja, Vad då? 

9. Vid nej, Vem är det som bestämmer vad du ska göra? 

10. Vad har du lärt dig i temat? 

11. Hur lärde du dig då? 

12. Lär du dig själv saker, eller med en kompis eller tillsammans med en fröken? 
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BILAGA.C 

 

 

                                      [...]den 19 september 2011 

Projekt: 

Arbetslag: 

 

 

 

1. Bakgrund:  

Varför valde vi att starta just så? 

 

 

 

 

2. Mål:  

Vad är syftet? Vilka strävansmål är kopplade till projektet? Vilka förmågor hos barnen 

vill vi utveckla? 

 

 

 

 

3. Struktur: 

Hur lägger vi upp arbetet, vad, när, hur? Hur ska vi dokumentera processen? 

Reflektionen? 

Hur gör vi föräldrarna delaktiga? Hur ger vi barnen inflytande? 

 

 

 

 

4. Resultat och analys: 

Hur blev det och varför blev det så? Vilken måluppfyllelse bedömer vi?  

Vilka frågor har vi ställt oss? Vad har hänt och vad har överraskat? 
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BILAGA.D 

Examensarbete 

 

Hej! 

Vi håller på att göra vårt examensarbete som handlar om temaarbete i förskolan. Vi 

skulle behöva intervjua några barn vad de tycker om temaarbete och då behöver vi ert 

godkännande för detta. Barnens namn kommer ej att lämnas ut i arbetet. 

 

Mvh Anne Svensson och Madeleine Borg 

 

 

 

Barnets namn: 

 

 

Jag godkänner att ni får intervjua barnet 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

 

_______________ den  

 

 

 

 


