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Sammanfattning 

Syftet med studien är att redogöra för skillnaderna mellan begreppen tema och projekt samt att 

synliggöra barns inflytande i arbetssätten. Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod 

för att undersöka förskollärares och barns åsikter rörande begreppen och barns inflytande.  

Studien bygger på metoden intervju med förskollärare samt barnintervju. Metoden valdes för att erhålla 

svar på studiens frågeställningar ur två synvinklar. Frågeställningarna är vad kan tema och projekt 

innebära för förskollärare? Hur kan barn ha inflytande över val av ämnesområde i temaarbetet? Det 

teoretiska perspektivet är de didaktiska huvudprinciperna, didaktiska frågor och didaktiska triangeln. 

Resultatet synliggör barns inflytande i arbetssätten och dess innehåll samt hur förskollärare tar tillvara 

på barns intressen och hur de involverar barn i beslut rörande deras lärande. I studien konstateras att 

förskollärare har skilda åsikter om begreppen tema och projekt samt varför de använder arbetssätten i 

verksamheten. Majoriteten av förskollärarna i vår studie anser att tema är stort och kan pågå under en 

lång period. Projekt ansågs vara en målinriktad och kortare process än temaarbete. Gällande barns 

inflytande konstateras att barn och förskollärare har olika syn om huruvida barn får inflytande i 

arbetssättet. Barnen uttrycker att de inte har möjlighet att påverka sitt inflytande medan förskollärarna 

hävdar att de utgår från barns intressen och att de på så sätt får inflytande över arbetssätten. Förskollärare 

behöver därför synliggöra barns inflytande i verksamheten. 
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1. Inledning 

I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två 

arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema 

och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktivite ter 

skapade utifrån barns intressen. Det finns ett begränsat utbud av vetenskapliga artiklar gällande 

tema och projekt. Vi beslöt oss för att intervjua förskollärare kring deras tidigare upplevelser 

och erfarenheter om begreppen. Vi redogör för hur barn upplever tema och projekt samt om de 

upplever att de har ett inflytande över arbetssättet som används i respektive verksamhet. I 

Läroplan för förskolan står det att barn ska utveckla förmågan att utöva inflytande i 

verksamheten och få känna att deras åsikt räknas (Lpfö98, rev. 2016, s.12). Vi kommer därför 

att använda metoden barnintervjuer för att få en insyn i om barn upplever att de har inflytande 

i verksamhetens arbetssätt eller inte. 

Vi vill tydliggöra begreppens innebörd med hjälp av erfarna förskollärare som arbetat med 

dessa arbetssätt i verksamheten. Våra tidigare erfarenheter har visat att barn får olika mycket 

bestämmanderätt över arbetssätten beroende på förskola. Tema och projekt får enligt oss stort 

utrymme i verksamheten och under vår utbildning har vi fått kunskap om hur viktigt det är för 

barn att få inflytande i förskolans planerade aktiviteter. Därför har vi valt att undersöka barns 

inflytande i arbetssätten. Barns inflytande på verksamheten kan differentiera sig mellan 

förskolor på grund av att läroplanen är tolkningsbar. I läroplanen visas det vilka strävansmål 

förskolan ska arbeta mot men det framgår inte hur förskollärarna ska arbeta för att nå målen. 

Genom arbetet hoppas vi kunna ge en bättre förståelse över hur de olika arbetssätten ser ut samt 

huruvida barns inflytande tas till vara när man arbetar med arbetssätten. 

 

2. Bakgrund 

Vi har under våra VFU-tillfällen sett två olika arbetssätt att använda när man har styrda 

aktiviteter i verksamheterna. Efter en arbetsintervju som Jennifer deltog i så väcktes ett intresse 

för projekt. Våra tidigare erfarenheter säger att temaarbete används av de flesta och att det 

formas utifrån läroplanens mål. I detta arbete reder vi ut skillnaden mellan begreppen tema och 

projekt, ser hur förskollärare förhåller sig till dessa arbetssätt samt om barn har inflytande i val 

av tema och projekt i verksamheterna. 

Innan arbetet startade beslöt vi oss för att inte undersöka begreppens innebörder i lexikon eller 

liknande. Anledningen till det var att kunna undersöka och diskutera begreppen med 

förskollärare utan att själva veta något slags rätt eller fel svar på frågorna vi vill ha svar på. 

Efter vår studie var färdig tog vi hjälp av Nationalencyklopedins ordbok (1996) för att få fram 

en betydelse av begreppen tema och projekt. Tema är ”(idémässigt) ämne för skriftlig eller 

muntlig behandling vanl. Av relativt abstrakt el. övergripande slag” (Tredje bandet, 1996, s. 

340). Projekt är en ”idé och utkast för metod att uppnå visst (större) resultat” (Andra bandet, 

1996, s. 620). Sökningar efter synonymer till begreppet tema visar andra begrepp som 

”genomgående ämne, grundtanke, röd tråd och huvudsakligt innehåll” (synonymer.se, hämtat: 

2017-10-26). Tema kan tolkas som ett ämne man arbetar med och att förskollärare ska förhålla 
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sig till temat i den dagliga verksamheten. De styrda aktiviteter man lägger fram bör knytas an 

till temat och på så sätt blir det ett temaarbete. Sökningen efter synonymer till begreppet projekt 

visade ”plan, större arbete, avgränsat arbete och upplägg”. Förklaringen till begreppet var 

”Arbete som skall leda till ett bestämt mål” (synonymer.se, hämtat: 2017-10-26). 

Enligt Läroplan för förskolan ska förskolan vila på en demokratisk grund och lära barn att förstå 

innebörden av jämställdhet (2016, s.12). Jämställdhet innebär att alla ska ha samma 

förutsättningar, inte bli särbehandlade samt att alla är lika mycket värda. En grund till att lära 

barn om jämställdhet enligt oss är att verksamheten bygger på jämställdhet. Läroplan för 

förskolan (2016) hävdar att barn ska få möjligheter till inflytande i verksamheten samt i sitt 

egna lärande. Barn ska få stöttning i sin förmåga att uttrycka sina åsikter, tankar samt få delta i 

samarbete och beslutsfattande. Personalen ansvarar för att varje barns åsikt respekteras och att 

barns intresse ligger till grund för planeringen av verksamheten (Lpfö98, rev. 2016, s.12). Då 

tema och projekt är relativt planerat och ofta används i förskoleverksamheterna blir det tydligt 

för oss att läroplanen vill framhäva barns inflytande över bland annat de två arbetssätten. I 

denna studien utredes huruvida förskollärare tillämpar barns inflytande i arbetssätten. 

Flera förskolor har hemsidor där vi kan läsa om deras arbetssätt. Följande text är ett exempel 

från förskolan Östanskogs i Vetlanda som säger: 

Temaarbete ger barnen tillfälle att pröva sina teorier, att ingå i en mindre homogen 

grupp, att arbeta i demokratiska processer, att vara delaktiga och att stärka sin sociala 

kompetens. På vår förskola arbetar alla barn och pedagoger med ett gemensamt 

"grundtema" under stor del av året. Detta tema utmynnar i olika projekt beroende på 

barnens ålder och intressen. Barnens idéer och drivkraft samt pedagogernas 

medforskande ger temat förutsättningar att utvecklas. I slutet av året görs en 

gemensam dokumentation som en sammanställning över barnens forskande av temat 

och de olika projekten (hämtat: 2017-10-13). 

I detta citat använder personalen sig av både begreppen tema och projekt när de beskriver hur 

de arbetar. Personalen beskriver inte hur de kommer fram till ämnet som temat ska ha. På 

hemsidan framkommer det däremot att ”barnens egna tankar, intressen och behov är grunden 

för den verksamhet som sker under dagen på förskolan” (hämtat: 2017-10-13). Enligt uttalandet 

i citatet får barnen vara med och bestämma över den dagliga verksamheten men eftersom att 

barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätten enligt läroplanen, anser vi att barn ska få vara 

med från start i planeringen av arbetssätten. 

På förskolan Trollets hemsida kan man läsa om begreppen tema och projekt ”Tema är ett arbete 

utan slut. Ett projekt är tidsbegränsat” (hämtat: 2017-10-13). Birgitta på förskolan Trollet säger 

fortsättningsvis att de haft en diskussion kring begreppens enskilda innebörder och bestämt sig 

för att ha kvar tema som arbetssätt. När hon har sökt upp vad projekt innebär får hon fram att 

det är något tidsbegränsat som har ett slut och att tema är en process. Hon säger även att man 

borde diskutera begreppen ute i verksamheterna och att göra dem till sina egna (hämtat: 2017-

10-13). 

Arbetssätten tema och projekt har vi undersökt med hjälp av intervju med förskollärare och i 

litteratur. Något som undersökts är om man använder tema eller projekt, eller om man som 

https://www.synonymer.se/sv-syn/arbete
https://www.synonymer.se/sv-syn/leda
https://www.synonymer.se/sv-syn/best%C3%A4mt
https://www.synonymer.se/sv-syn/m%C3%A5l
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förskolan i Vetlanda använder sig av båda arbetssätten i sitt arbete. Vi kommer att ta upp frågor 

om huruvida barn har inflytande i val av arbetssätt och innehåll i den omfattning som barn har 

rätt till. 

I Läroplan för förskolan (2016) står det att varje barn ska få utveckla en tilltro till sin 

individuella förmåga och känna sig delaktiga i upplägget av verksamhetens innehåll. Barn ska 

få känna att de är en tillgång till barngruppen och känna den tillfredsställelse det är att göra 

framsteg. Barn ska få utveckla nyfikenhet, självförtroende och deras individuella intressen ska 

uppmuntras och stimuleras. Förskolan ska utgå från barns intressen, erfarenheter samt ge 

utrymme för barns egna planer och idéer. Barn ska ges möjlighet att växla mellan olika 

aktiviteter när de är på förskolan och uppleva att de har ett reellt inflytande över verksamhetens 

upplägg. Förskollärarna ska se till så att det finns ett demokratiskt arbetssätt där barn aktivt kan 

delta och medverka. Arbetslagets uppdrag är att se till så varje barn utvecklar en vilja att utöva 

inflytande i verksamheten. De behov som barn har på förskolan ska ligga till grund för 

verksamhetens planering (Lpfö98, rev. 2016, s. 4–12). 

Allmänna råd från socialstyrelsen (1990) påvisar vikten av att personalen tillämpar arbetssätt 

och väljer innehåll i arbetet som bidrar till att barns utveckling gynnas. ”Planering av innehå ll 

och arbetssätt utifrån en medvetenhet om grundläggande värderingar, syn på kunskap och syn 

på hur barn lär och utvecklas är en förutsättning för ett målinriktat pedagogiskt arbete” 

(Allmänna råd, 1990, s. 19). Förskollärare bör ha i åtanke att reflektera över hur man arbetar 

och vad man arbetar med. Viktigt är att förskollärare kan redogöra för andra och sig själv varför 

man valt ett visst arbetssätt och innehållet i det (Allmänna råd, 1990, s. 19). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I kommande avsnitt presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt didaktik. Det kommer att 

koncentreras till didaktikens bakgrund, didaktiskt tänkande, didaktiska frågor samt den 

didaktiska triangeln. Didaktik kommer att diskuteras i analysen i relation till resultatet samt 

delar i diskussionen. 

 

3.1 Didaktik och de didaktiska frågorna  

Begreppet didaktik uppkom på antiken (Meyer, 2012). Didaktik användes då för att undvika 

falska åsikter om undervisning och lärande. Idag används didaktik för att identifiera och 

förklara undervisning och lärande samt ge möjlighet för att skapa säker information med hjälp 

av ett syfte. Didaktiken vi använder idag bör minska komplexiteten och göra lärandet mer 

hanterbart för alla inblandade (2012, s. 456–458). Didaktikens grundattityd är en inställning till 

mänskligt handlande vilket betyder reflektion över sitt eget handlande och att förstå det (Bronäs 

& Runebou, 2010). Den grundläggande inställningen till att tänka didaktiskt är att vara skeptisk 

till möjligheterna att finna ett rätt sätt att undervisa på.  
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Bronäs och Runebou (2010) nämner faktorer som gör lärandet didaktiskt. Läraren och eleven 

ska tillsammans skapa motivation för ämnet. Läraren bör vara trygg och lugn. Är läraren 

auktoritär lär sig eleven mindre om ämnet. Lärandet ska ske i en trygg atmosfär där det finns 

tillit till alla inblandade. Det går inte att tvinga eleven att lära och erfara men med ett lärande i 

didaktisk form ökar chanserna för lärandet. Didaktik ses som en inre form av en idé istället för 

en yttre metod som är lämplig i undervisning (2010, s. 28–29, 87).  

Enligt Wahlström (2015) är de didaktiska frågorna en central del inom didaktiken. Frågorna är 

ett verktyg som kan hjälpa läraren att tänka didaktiskt:  

Didaktiken ställer alltså frågor om vem den lärande är, vad som är målet för lärandet, 

vad som är motiveringen för just detta mål, när den lärande ska lära sig ett visst 

kunskapsinnehåll, var och tillsammans med vem som den lärande ska lära sig detta 

och på vilket sätt och med hjälp av vilket innehåll den lärande ska lära sig (Wahlström, 

2015, s. 131).  

Läraren ska alltid ställa sig frågorna vad som ska läras, hur det ska läras, varför det ska läras 

och vem det är som ska lära sig. Lindström och Pennlert (2012) anser att vad-frågan bör 

användas när läraren planerar undervisningen, och sedan som ett analysverktyg efter 

undervisningen, till exempel vad undervisningen kom att handla om. Hur-frågan riktas till 

undervisningsprocessen men kan också ställas som en analysfråga efter undervisningen, till 

exempel hur innehållet behandlas i undervisningen. Varför-frågan berör syftet med 

undervisningen och vilket mål som eleverna ska uppnå i form av kunskap och 

personlighetsutveckling. Utgångspunkten för val och metod av innehållet präglas av syftet och 

målet med undervisningen. De didaktiska frågorna tar olika former då det är olika faktorer som 

påverkar undervisningen och dess utformning (2012, s. 26).  

 

3.2 Den didaktiska triangeln  

Den didaktiska triangeln kan tillämpas i alla didaktiska analyser eftersom den synliggör 

relationerna mellan komponenterna och inte påstår generella principer (Bronäs & Runebou, 

2010, s. 86–87). Den didaktiska triangeln innehåller de grundläggande komponenterna läraren, 

eleven och ämnet (Jaako, 2014). Triangeln har blivit ett redskap för att identifiera 

grundläggande komponenter i ett didaktiskt system och synliggöra relationerna mellan 

komponenterna. Jaako synliggör tre relationer. Relationen mellan ämnet och läraren som tyder 

på lärarens relation till ämnet och vice versa. Relationen mellan lärare och elev tyder på lärarens 

föreställningar om eleven och vice versa. Relationen mellan elev och innehåll är exempelvis 

hur eleven erfar kunskap. Lärandet är mer komplext än vad triangeln visar. Eleven lär 

nödvändigtvis inte kunskapen för att den presenteras. Den didaktiska triangeln visar att läraren 

behöver en didaktisk relation med eleven och innehållet för att läraren ska ha ett didaktiskt 

förhållningssätt. En relation till ämnet gör läraren till en expert, en relation till både ämnet och 

eleven gör lärandesituationen pedagogisk. Didaktiken har förbättrat elevens möjlighet att erfara 

kunskap (2014, s. 449–450).  
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Den didaktiska triangeln påminner om att komponenterna är beroende av varandra, att varje 

didaktisk sammanhang måste ses i samspel till lärare och elev (Meyer, 2012). Oavsett vilken 

kunskap läraren innehar måste den omvandlas till pedagogisk innehållskunskap för att vara 

didaktisk. Det framträder ett tolknings dilemma i den didaktiska triangeln. Dilemmat synliggör 

vilken komponent som anses vara viktigast och placeras högst upp i den didaktiska triange ln. 

Är ämnet högst upp menar författaren att ämnet är det viktigaste, men samtidigt kan inte ämnet 

vara det viktigaste eftersom den didaktiska triangeln är beroende av alla komponenter. 

Exempelvis antyder det felaktigt att barn endast lär sig när läraren lär dem, vilket strider mot 

triangeln. Meyers studie konstaterar att hela triangeln är nödvändig för elevens lärande och 

utveckling (2012, s. 456–458). Den didaktiska triangeln kan tolkas som ett system som 

identifierar grundläggande komponenter i didaktiken. Goodchild och Sriraman (2012) anser att 

den didaktiska triangeln kan vara smal, att lärandet genom didaktiken innehåller fler relationer 

än den klassiska triangeln visar. Triangeln anses vara för smal på grund av till exempel  

kulturella system som finns i en barngrupp (2012, s. 584). 
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4. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten lyfter fram relevant fakta och bakgrund för vår studie. Vi har valt litteratur 

som tar upp barns rätt i förskolan, tema, projekt och barns inflytande. Detta kapitel kopplar vi 

vårt resultat till i analys och diskussion. 

 

4.1 Barns rätt i förskolan 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) diskuterar begreppet förhållningssätt och menar att 

det övergripande från samtliga av deras barnintervjuer är att barn har mer eller mindre 

bestämmanderätt om det som rör en själv, till exempel vad man ska rita, vilket spel man ska 

spela etcetera. Barn är sällan med och påverkar organisationen, innehållet, styrda aktivite ter 

och rutiner. För att en förskola ska klassas som en högkvalitativ förskola bör barn få vara med 

i olika beslut som rör hela organisationen. Barn måste därför få ett större inflytande än vad de 

har nu på förskoleenheterna i studien (2001, s. 188).  

”Möjligheten för barn att påverka sin egen situation och att uttrycka sina tankar och åsikter är 

inte bara en rättighet för barnet, det är en nödvändighet för utvecklingen av demokratiska 

principer och för deras lärandeprocess” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2001). Detta står 

som kriterier i bland annat FN-konventionen samt andra dokument och är ett krav för att driva 

en verksamhet med hög kvalitet. Det är en rättighet för barn att kunna påverka sin egen situation 

samt att alla barn har rätt till sina tankar och åsikter. Pramling Samuelsson och Sheridan 

förklarar däremot inte hur förskollärare ska göra för att involvera barn i verksamhete n. En 

svårighet finns i att veta gränsen för vad barn kan vara med och påverka samt hur 

beslutsprocessen kommer att se ut och vad resultatet kommer att bli (2001, s. 170).  

En annan studie av Pramling Samuelsson och Sheridan framhäver delar ur Barnkonventionen 

där de talar om barns rättigheter, att bli lyssnade på och respekterade som individer. Det hänger 

samman med barns rätt till att uttrycka sin åsikt och genom det få vara delaktiga i organiseringen 

av sitt eget lärande. Barns delaktighet är en pedagogisk fråga och ett värde i verksamheten 

(2003, s. 71).  

Barns delaktighet i verksamheten är inte en självklarhet trots att det faktiskt är deras rättighet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Verksamhetens regler, strukturer och läroplaner kan 

i vissa fall hindra barns kreativitet. Det försvårar för förskollärare att förhålla sig till läroplanens 

mål när de samtidigt ska möta varje barns individuella önskningar (2003, s. 75–76).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) poängterar att det är barns rättighet att få uttrycka 

sig, vara med och forma verksamheten samt att deras åsikter och idéer ska tas på allvar. 

Förskollärare ska ge barn möjlighet och bistå med tillfällen och situationer där barn ges 

möjlighet att uttrycka sig (2001, s.188). I följande citat ser vi att barn ska ges stöttning i hur 

man uttrycker sig samt visar respekt för andras åsikter: 

Förskolan borde vara ett ställe där barn kan delta och öva inflytande och genom att man 

deltar lära sig att deras åsikter och känslor respekteras och värderas. Att delta och utöva 
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inflytande är inte bara barnets rätt, det är också viktigt för barnets utveckling av 

demokratiska principer och lärandeprocessen. Barn som får val och äkta möjligheter att 

ta ansvar för sina handlingar är mer benägna att använda vuxna som en resurs för 

lärande istället för att förlita sig på dem för godkännande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2001, s. 188).  

Barn har rätt att uttrycka sin åsikt, tolka och beskriva ett meningsinnehåll utan att en 

utomstående ändrar eller rättar till (Johansson, 2008). På så sätt har barn rätt att uttrycka sig på 

olika sätt oavsett andras argumentation eller påstående. Barn har ibland delade världar att det 

inte finns ett rätt svar på meningsinnehållet. Barnen har rätt till sin egen formulering om 

innehållet och därför blir det fler åsikter som bör väga lika tungt. Fördelningen av inflytandet 

bygger på att flera personer ska delas om samma rätt. Inflytandet är en individuell rätt där den 

egna rösten är lika viktig som resten av barngruppen (2008, s. 60). 

 

 

4.2..Tema 

 

Val av metod gynnar barn i deras lärandeprocess (Lindström & Pennlert, 2012). Metoden har 

betydelse för barns möjlighet att kunna nå ämnesmål. Om barn exempelvis ska utveckla 

specifika kunskaper så är det viktigt att välja rätt slags metod för att nå dit. Förskollärarnas 

uppgift är att kunna skapa och tillämpa situationer anpassade för barns lärande samt ett 

varierande arbetssätt (2012, s. 35). Tema är ett arbetssätt som innehåller olika aktiviteter och är 

på så sätt ett exempel på ett varierande arbetssätt.  

 

Arnesson Eriksson beskriver i sin bok ett tema där förskollärarna utgår från sagor och lyfter 

tema som en metod för att uppnå strävansmålen i läroplanen (2009, s.13). Förskollärarna 

reflekterar över barns behov och letar fram de utmaningar som barn behöver för att forma sitt 

tema. Förskolan använder sagotemat som en utgångspunkt i allt arbete, exempelvis genom att 

fläta samman arbeten som tillkommer vid högtider med temat. Ett exempel på det är för att 

slippa stanna upp och avvika från sitt temaarbete vid jul så kopplar de ihop temat med julbak 

på Pippis vis (2009, s. 17).  

 

En skola diskuterar vad det innebär att utgå från barn i valet av tema (Rosenqvist, 2006). På 

skolan valde de att ta hjälp av de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Alltså varför detta 

tema, vad för tema ska förskollärarna välja och hur valdes detta tema. I åtanke var att i 

läroplanen står det att arbetslaget ska utgå från barns erfarenheter och intressen. Personalen 

kom överens om några teman som ska försiggå under ett läsår på skolan. Innan temat börjat så 

har pedagogerna gjort all planering bakom utan barns inflytande. Planeringen omfattar syftet, 

vilka begrepp som ska introduceras och hur begreppen ska introduceras i temats aktivite ter. 

Pedagogerna bestämmer teman utifrån barns intressen, men hur framgår inte. De bestämmer 

vad barn ska få lära sig och hur de ska lära sig det. Barnen visade en positiv inställning till temat 
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så att de kommer fortsätta med det. De startade ett tema under hösten, vilket uppskattades av 

barnen, varav de beslöt sig för att förlänga temat och ta upp det igen vid våren. Vid nästa tillfä lle 

skulle barnen istället få en större delaktighet i upplägget (2006, s. 32–34, 40).  

 

Enligt Utbildningsdepartementets skrift Var-dags-inflytande i förskola skola och 

vuxenutbildning (2003) ska barn tillsammans med andra barn ges inflytande i beslut som rör 

trivsel, samvaro, regler och val av tema. I temats innehåll ska barn få möjlighet att välja aktivitet 

och material som de vill sysselsätta sig med. Barnen får vara delaktiga trots att det finns 

strävansmål för det specifika temat. Hinder förskollärarna kan stöta på när de vill ge barn 

möjlighet till inflytande är exempelvis regler som förskolorna har. Reglerna kan hindra varje 

pedagog att låta barn få inflytande i det som ska hända. En förskola diskuterar med barn för att 

komma fram till lösningar istället för att endast förhålla sig till förskolans regler. Personal 

lyssnar på vad barnen har att säga och tar till sig det med respekt. Förskollärarna som är 

involverade i exemplet menar att sättet att utveckla barns inflytande ska ses som ett 

förhållningssätt hos lärarna och inte som en metod (2003, s. 12, 31). Förskollärare bör inta det 

förhållningssättet att lyssna och försöka tolka varje barns agerande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). I diskussionen betonas att barns rätt till inflytande i verksamheten inte ska 

kategoriseras utan att personalen bör låta barn vara subjekt och inte studeras som objekt (2003, 

s. 80). 

 

4.3 Projekt 

 

Projekt är ett arbetssätt som uppkom inom Reggio Emiliapedagogiken. I uppstarten av Reggio 

Emiliapedagogiken fanns det ingen läroplan utan projekt användes som ett sätt att organisera 

läromedel (Maynard & Chicken, 2010). Maynard och Chicken använde begreppet 

progettazione som beskriver de projekt där barn är med i en pågående process och processen 

för hur man dokumenterar inlärningsprocessen samt ett projekt där barn är engagerade. Projekt 

innebär inte att det måste finnas bestämda resultat utan det ses som en resa man gör tillsammans 

med andra barn som har samma intresse och är intresserad av samma aktiviteter. Detta kräver 

att vuxna omprövar sina egna perspektiv och utvecklingsförklaringar samt går efter barns 

intressen, åsikter, val av aktiviteter etc. (2010, s. 31).  

 

Projekt ger barn möjlighet att diskutera och samtala om olika ämne i grupp (Boyd & Bath, 

2017). Tillsammans kan barnen stötta varandra och bilda en förståelse för ämnet. I 

projektarbeten ökar medvetenheten om samarbeten och medvetenheten om ämnet blir djupare 

då de tillsammans forskar och diskuterar ämnet från olika synvinklar (2017, 196–197). Centrala 

faktorer för Reggio Emiliapedagogiken är miljön, pedagogens roll som medforskare och 

pedagogisk dokumentation (Vodopivec, 2012, s. 2). Krav att förhålla sig till i Reggio 

Emiliapedagogiken är att tro på barnet som barnet är (Maynard & Chicken, 2010). Läraren ska 

inte ses som en expert utan som en medforskare. Uppmärksamheten ska flyttas ifrån mål och 

resultat och istället fokusera på barns idéer, intressen och deras lärande. Förskollärare ska stödja 

barn i deras tankar och idéer samt inse att det finns mer än en väg till att förstå (2010, s. 37).  
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Vodopivec (2012) poängterar vikten av att arbeta i mindre barngrupper. I mindre grupper får 

det enskilda barnet sina behov, önskemål och förfrågningar tillgodosedda. På så vis kan barnets 

självförtroende, sociala färdigheter, och psykologiska strukturer utvecklas. Mindre barngrupper 

gör det möjligt för enskilda barns intresse att bli synliggjort och tas på allvar, vilket i längden 

gör att barn känner sig sedda och bekräftade. Han menar att en liten grupp är cirka två till tre 

barn (2012, s. 9–10). Lindsay (2015) poängterar projektarbetets form att arbeta i mindre 

grupper. Författaren anser att projekt ger barn möjlighet att utforma sociala och demokratiska 

reformer, och att arbetssättet ser barn som kompetenta medkonstruktörer av kunskap. Genom 

deltagande i projektarbeten lär sig barn att bli samhällspartners (2015, s. 454).  

Den negativa bilden av Reggio Emiliapedagogiken är att vissa förskollärare anser att tid inte 

finns på förskolan för att lära och utveckla färdigheter enligt läroplanen om verksamheten ska 

gå efter barns intresse och idéer (Maynard & Chicken, 2010). Det finns en risk att andra ämnen 

och punkter i läroplanen blir utlämnade. Meynard och Chicken anser att det tar längre tid om 

barn ska bestämma projekt och att de ska klargöra idéen. Det skulle ha gått snabbare och varit 

mer effektivt om förskollärarna hade ett mål med ett resultat och att stötta barn till det målet. 

Några förskollärare fann det svårt hur de skulle tillrättavisa barnen om de hade felaktig 

information. Kan förskollärare ge barn det rätta svaret eller är det inte Reggio Emilia anda att 

göra så. Att barn kunde lära sig felaktig kunskap såg förskollärarna som någonting svårt och 

oroande. Förskollärarna ansåg att det var obehagligt att stödja den typ av utveckling hos barns 

idéer och teorier som de ansåg felaktiga samt när det korsade erkända ämnesgränser (2010, s. 

34).  

Det finns svårigheter att börja arbeta Reggio Emiliainspirerat (Boyd & Bath, 2017). Barn som 

inte arbetat Reggio Emiliainspirerat kan finna det svårt att arbeta i mindre grupper då ett stort 

fokus ligger på att lyssna på sina kompisars åsikter och deras synvinkel på ämnet. Förståelsen 

för att processen är det viktigaste kan vara svår att erfara om barnen tidigare arbetat och lagt 

vikt vid resultatet. Arbeta Reggio Emiliainspirerat är att lära under processen gång och erfara 

genom att lyssna på andras synvinklar och därigenom öka medvetenheten för ämnet 

tillsammans (2017, 196–197).  

 

4.4 Barns inflytande 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) anser att samhället och demokratin har format och 

fortsätter forma förskolans olika dokument, främst läroplanerna. Det är de senaste läroplanerna 

som givit demokrati och samarbete en plats i verksamheten för att främja barns lärande. 

Förskolan bör formas utefter barns behov och intressen och på en demokratisk grund där allas 

åsikt är viktig och ska får höras. Demokratin ger barn förutsättningar till social utveckling där 

individen får ta ansvar för sina egna handlingar och miljön på förskolan (2001, s. 172). Generellt 

ges barn inflytande över egna val i verksamheten men valen är begränsade, instrumentella och 

individualiserade (Johansson, 2011). Presentera val och påstå att barn har inflytande är en 

gammal tradition som går bakåt i tiden. Johansson menar att den gamla traditionen inte är 

demokratiskt och knappast ett nytänkt (2011, s. 234).  
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En studie gjord utifrån små barns inflytande i förskolan har syftet att undersöka barns inflytande 

relaterat till förskollärarens kontroll och ledarskap (Emilson, 2007). Emilson diskuterar om 

förskollärarens kontroll och ledarskap nödvändigtvis behöver begränsa barns inflytande i 

verksamheten. Författaren förklarar vilka möjligheter barn får till att ta egna initiativ i vardagen 

på förskolan. Emilson har upplevt att samlingstillfällena i förskolan är något starkt kontrollerat 

från förskollärarnas sida. I samlingen är det i allmänhet fasta rutiner och barn får sällan styra 

över hur samlingen ska gå till. Det Emilson kom fram till i studien är att barns inflytande ser 

olika ut beroende på pedagog, situation och barn. Författaren presenterar fyra resultat. I det 

första resultatet är det de vuxna som styr innehållet, vilket leder till ett litet utrymme för barnen 

att få inflytande. I det andra resultatet får barnen istället ett större utrymme till inflytande. 

Jämfört med det första resultatet kommunicerar vuxna mer med barnen och på så vis får barnen 

större chans att vara med och styra innehållet, varpå reglerna blir mer implicita. I det tredje 

resultatet får barnen helt ta initiativ och göra egna val. I det fjärde resultatet diskuteras huruvida 

barns inflytande är riktigt eller inte, då det är vuxna som föreslår olika saker att välja mellan 

och barnen bestämmer själva vilket de vill göra (2007, s. 13–14, 19–29). 

 

Elevinflytande kan vara indirekt eller direkt (Lindström & Pennlert, 2012). Med indirekt menas 

att förskollärare tar hänsyn till barns tänkande, förkunskaper och erfarenheter. Med direkt 

inflytande menas att man tar till vara på barns frågor, intressen och konkreta önskemål (2012, 

s. 43–44). Exempel på indirekt inflytande i förskolan är att förskolläraren sitter med hela 

barngruppen för att diskutera deras förkunskaper om ett visst ämne för att sedan kunna lägga 

upp sitt arbete på ett mer utmanande sätt. Ett exempel på direkt inflytande är att man som 

förskollärare tillsammans med barn gör en aktivitet. Under aktivitetens gång ber man barn skapa 

hypoteser ”vad händer om vi gör såhär?” och sedan testar alla det tillsammans. 

I en jämförelse av tre studier om barns inflytande framkommer att pedagoger har makt över 

inflytandet (Emilson & Johnsson, 2010). Den första studien handlar om barns delaktighet, den 

andra studien handlar om barns inflytande i samlingssituationer och den tredje handlar om hur 

förskolläraren kommunicerar till barn. Det resultat som var gemensamt för samtliga studier var 

att pedagogen har makt över barnet och barnets inflytande och att det var många faktorer i barns 

inflytande pedagogen behövde vara medveten om samtidigt, till exempel fostran, omsorg och 

demokrati. För att bryta maktmönstret i mötet mellan barn och pedagog är tre faktorer 

väsentliga: ta hänsyn till barns perspektiv, vara emotionellt närvarande och lekfull (2010, s. 

172). Johansson (2011) ser barn som egna individer med egna förmågor, erfarenheter och 

åsikter av betydelse. Barn och vuxna kan tillsammans finna intersubjektiva samspel om barn 

får möjlighet till inflytande. Inom barnsynen ses barn som medmänniskor och likvärdiga med 

vuxna. Det är vuxnas åtagande att skapa reellt utrymme för barns inflytande så att barn kan 

påverka sin egen situation (2011, s. 61). 
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4.4.1 Barns inflytande beroende av verksamheten 

 

Det finns väldigt lite forskning om små barns inflytande, det mesta man hittar om barns 

inflytande har med stora barn att göra (Emilson, 2007). Emilson hävdar att många forskare har 

kommit fram till att barns inflytande i ett pedagogiskt sammanhang är beroende på lärarens 

inställning. Förskollärares inställning varierar beroende på förskolans kvalité. I förskolor med 

låg kvalité så finns det fler regler och ledarrollen hos förskollärarna är tydligare. På förskolor 

med högre kvalité ser man en mer demokratisk struktur. Förskollärarna försökte där komma 

närmre barnens perspektiv genom att lyssna, bekräfta och uppmuntra barn till att delta i 

beslutstaganden. Författaren kom fram till att förskolor oftast karaktäriseras av lärarens regler 

vilket kan utgöra hinder i barns inflytande över verksamheten (2007, s. 15–16). 

 

Barn från lågkvalitativa förskoleenheter får inte göra som de vill på förskolan utan att en vuxen 

bestämmer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2001). På högkvalitativa förskole enheter så får 

barn påverka sin situation och inflytande betydligt mer men att de inte kunde bestämma om sin 

kompis ville leka. Oavsett om förskolan har låg eller hög kvalité så är det förskollärarna som 

har makten att tillåta eller förbjuda. Enligt barnen får de bestämma när de är själva eller leker 

med andra barn, men när det sker ett samarbete mellan barn och vuxna så är det vuxna som kan 

tillåta eller förbjuda. I intervjuer med barn kring situationen samling syns det tydligt vilken 

makt förskolläraren besitter gentemot barnen. Barnen utrycker i intervjun att det är läraren som 

bestämmer, antingen bestämmer hen själv eller så bestämmer hen att barnen får bestämma till 

exempel välja en sång etc. (2001, s. 180, 183). 

Sammanfattningsvis har Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) kommit fram till att det är 

skillnader mellan förskolor med hög och låg kvalité. Författarna utvärderar kvalitetsnivån på 

förskolorna utifrån personalens utbildningar på sex förskoleenheter de har varit och intervjuat 

på. På förskolor med hög kvalité har barn generellt mer inflytande över verksamheten och sig 

själva. Barnen ansåg att läraren visste vad de tycker om att göra och vad de är intresserade av. 

Det visas att högkvalitativa förskolor har mer flexibla regler till exempel ”To go outside the 

fence is forbidden unless the teacher is outside and the child can take the responsibility of 

staying within eyesight” (2001, s. 186). I förskolor med låg kvalité så visas motsatsen. Där är 

reglerna inte flexibla och barnen får inte gå utanför staketet utan förskollärarens godkännande. 

Barnen berättade att de vuxna inte visste vad de var intresserade av samt att de inte får delta i 

beslutsfattande och blir lyssnade på i samma utsträckning som barn i en förskola med hög 

kvalité. Den största skillnaden mellan hög- och lågkvalitativa förskolor är atmosfären ”The 

children in high-quality pre-school units express that they are more often affirmed and involved 

in situations in which they can participate, negotiate and make decisions together with the 

teacher then the children in low-quality pre-school units” (2001, s. 187). I de förskolorna med 

låg kvalité var atmosfären stängd till skillnad från förskolorna med hög kvalité som har en 

öppen atmosfär (2001, s. 185–187). 
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4.4.2 Barns inflytande beroende av förskollärarna 

 

Barns inflytande i vardagen är beroende på pedagogernas inställning (Emilson, 2007). I studien 

framgår det att stränga regler och strukturen hämmar barns chanser att ha inflytande över sitt 

lärande. Vanligaste vägen pedagoger går för att ge barn inflytande är när de presenterar olika 

val till barn och de får välja aktivitet utefter det. Barn måste själva ta initiativ för att ha 

inflytande över den vardagliga strukturen i verksamheten. Om pedagogen visar att hen vill 

komma nära och lära känna barnen så får de fler tillfällen för inflytande. Med de pedagoger 

som endast fokuserar på sin struktur och inte lägger energi på att lära känna alla barn och vara 

delaktig med dem hämmar det istället barnen (2007, s. 31–36).  

Rosenqvist (2006) redogör för vad barns intresse är och hur man ska kunna veta om det är deras 

intresse eller om de bara är nyfikna på ämnet. Hon skriver om en diskussion som uppkom när 

förskollärarna sagt att de ska utgå från barnens intressen och hur de vet vad barn verkligen är 

intresserade av. Hur ska förskollärarna kunna ta reda på vad ett äkta intresse är och vad som 

inte är en nyfikenhet ”det gick inte att veta” (2006, s. 63). Ett intresse bör inte antas för att barn 

sysselsätter sig med en viss aktivitet en dag. Aktiviteten kan däremot utvecklas till ett intresse 

med pedagogernas hjälp. Rosenqvist (2006) har även upptäckt ett handlingsmönster gällande 

pedagogers arbetssätt. Pedagogerna försökte dels koppla aktiviteterna till riktiga händelser i 

närsamhället och dels anpassa sina egna syften till barns behov, intresse och erfarenheter. 

Författaren har valt att ge detta handlingsmönster en benämning, generativt förhållningssä tt. 

Generativt lärande är när barn tillsammans bearbetar händelser från temaarbetet och 

återkommer till detta i sina egna aktiviteter. Tillsammans blir förhållningssättet och lärandet ett 

generativt arbetssätt (2006, s.79). 

För att kort sammanfatta litteraturöversikten handlar den om barns inflytande, barns rättighe ter 

på förskolan, tema, projekt och Reggio Emiliapedagogiken. Dessa delar ska tillsammans ge en 

förståelse för hur det bör vara i verksamheten och hur det kan se ut i verksamheten enligt annan 

forskning. Det finns exempel på hur förskolor arbetar med de två arbetssätten som studeras. Det 

finns även text om hur det bör se ut när man arbetar med tema och projekt. Några författare 

skriver om vad barnen har för rättigheter i förskolan gällande inflytande och delaktighet samt 

exempel från tidigare forskning där man studerat inflytande i förskolan. Genom 

litteraturöversikten och vårt resultat i studien kommer vi kunna svara på de två 

frågeställningarna. 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att redogöra för skillnaderna i begreppen tema och projekt samt att 

synliggöra barns inflytande i arbetssätten.  

● Vad kan tema och projekt innebära för förskollärare?  
● Hur kan barn ha inflytande över val av ämnesområde i tema och projekt? 
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6. Metod  

I metodavsnittet redogörs för vår valda intervjuform, urval och genomförandet av intervjuerna. 

Vi kommer gå igenom begrepp som triangulering, forskningsetiska principer, reliabilitet och 

validitet. Vi intervjuade sex förskollärare och sju barn på sex olika förskolor. Vi använde en 

öppen intervjuform genom att vi använder intervjufrågor som får reda på så mycket som möjligt 

om förskollärares och barns åsikter samt tankar kring tema och projekt. Lantz (2013) skriver 

om öppna och riktat öppna intervjuformer som ger kvalitativ analys. I dessa intervjuformer kan 

intervjuaren få svar som gör det möjligt för analysen att få fram kvalitéer. Syftet med kvalitat iva 

intervjuer är att öka kunskapen om något specifikt. Det kräver stor forskningsbakgrund för att 

veta vad som redan är sagt inom det specifika ämnet som forskas om, och att sedan komma på 

något nytt inom det specifika ämnet är inte lätt. Därför avråder Lantz studenter vid univers itet 

och högskolor att skriva kvalitativa uppsatser då studenten kan behöva lägga stor vikt vid ett 

arbete för att nå fram till något man redan kände till (2013, s. 46). Vi är medvetna om det Lantz 

påpekar men i vår tidigare forskning har vi hittat vetenskapliga artiklar om barns inflytande 

samt litteratur om temaarbete och projekt, men ingen forskning som binder samman detta.  

Vi har valt att ha barnintervju som metod för att synliggöra barns syn på deras inflytande i 

arbetssätten i förskola. Det är inte någon större skillnad på att intervjua barn eller vuxna (Trost, 

2010). Det intervjuaren ska tänka på är att ställa konkreta frågor, anpassa frågorna till barnet, 

miljön och att se till att platsen är så trygg som möjligt för barnet. Barn har svårt att koncentrera 

sig en längre stund och kan behöva göra något medan intervjun pågår till exempel rita eller leka 

(2010, s. 59–60). Vi valde att intervjua på förskolan för barnens trygghets skull. Vi uppmanade 

förskollärare att vara med vid intervjun så att barnet inte kände sig utsatt. Vi valde att rita medan 

intervjun pågick för att skapa en lugn och harmonisk stämning som barnet kan känna sig trygg 

i. Makt spelar stor roll i intervjuer med barn (Kvale & Brinkmann, 2014). Den som intervjuar 

inte ska agera lärare, leda barnet eller kräva ett rätt svar. Intervjuaren bör vara försiktig med 

ledande och stängda frågor för att det kan påverka intervjun. Det bör ställas frågor som är 

konkreta och barnanpassade, det vill säga inte för komplicerade frågor samt att endast ställa en 

fråga i taget och inte en frågeställning med fler frågor inbakade i själva frågan (2014, s. 186–

187).  

 

6.1 Urval  

 

Vi valde sex olika förskolor som vi vet på ett eller annat sätt arbetar med tema eller projekt. Vi 

kontaktade en förskolechef för att få anvisning om förskolor som använder temaarbete eller 

projekt i verksamheten. Förskolechefen tipsade oss om två förskolor där de arbetar med tema 

just nu. Vi kontaktade även förskolor där vi tidigare har haft VFU som vi vet arbetar med 

temaarbete eller projekt. Evelina tog kontakt med en förskola hon har vikarierat på och därför 

vet att förskolan använder arbetssättet tema. Genom en annan förskolechef fick vi kontakt med 

en förskola som arbetar med projekt. Slutligen hade vi fyra förskolor som använde tema och 

två förskolor som använde projekt till våra intervjuer. Bell drar slutsatsen att urvalet oftast är 
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beroende av tiden studenten har att arbeta med sin uppsats (2006, s.147). En anledning till att 

vi endast valde att genomföra 12 intervjuer är som Bell antyder att tiden är begränsad. En annan 

anledning är att med hjälpa av intervjuer med förskollärare och med barnintervjuer kommer vi 

åt svaren på våra frågeställningar ur två synvinklar. Vi valde att intervjua en förskollärare och 

ett barn från respektive förskola. När vi försökte boka en tid för en intervju märkte vi hur svårt 

det var för förskollärare att ta sig tid, speciellt när vi uppmanade hen att vara med under 

barnintervjun. Trost (2010) poängterar att man ska vara varsam med att intervjua flera i taget 

då de som kan prata för sig oftast tar över och de tystlåtna inte vågar säga sin åsikt och på så 

sätt kommer i skymundan. Det är lätt att stämningen i rummet blir spänd och att intervjun inte 

blir behaglig för respondenterna (2010, s. 67).  

 

 

6.2 Triangulering  

 

”Nyckeln till triangulering är att betrakta samma sak utifrån olika synvinklar för att på så sätt 

kunna bekräfta eller ifrågasätta de resultat man fått med hjälp av olika metoder” (Bell, 2006, s. 

116). Vi arbetar med triangulering genom att vi använder två olika synvinklar men samma sorts 

metod. Vi använder oss av intervju som metod, men intervjuade både förskollärare och barn.  

På grund av att vi använder barnets synvinkel och förskollärarens synvinkel så får vi två 

perspektiv på våra frågeställningar.  

 

 

6.3 Genomförande av metod 

 

När vi hade valt ut de förskolor som vi ville ha med i vår studie tog vi kontakt med 

förskollärarna via telefon. Några förskollärare bad om att få se frågorna i förväg för att kunna 

förbereda sig men vi valde då att endast förklara frågorna övergripligt. Om vi skulle lämna ut 

frågorna i förväg kunde det leda till att förskollärarna samtalat med varandra och sökt kunskap 

för att motsvara våra förväntningar på svaren. Vi skickade inte ut barnens intervjufrågor heller 

då förskollärarna kan träna svaren med barnet vi intervjuar. Vi erbjöd oss att berätta mer om 

vår studie och tankarna med intervjufrågorna efter intervjun var klar.  

 

Första kontakten med samtliga förskollärare skedde via telefon. I samtalet diskuterades förslag 

på tider där intervjun kunde ske. Förskollärarna svarade antingen på telefon direkt eller svarade 

senare via mejl. Vid det första telefonsamtalet berättade vi även om barnintervjun. Kravet från 

vår sida var att barnet skulle vara fem år, vilja delta i intervjun och att föräldrarna skulle skriva 

på en medgivandeblankett. Vi mejlade information- och medgivandeblankett till samtliga 

förskollärare att ge till vårdnadshavaren för en påskrift om att deras barn får delta i denna 

intervju. Samtliga intervjuer skedde på respektive förskola. Intervjuerna med förskollärarna var 

på deras kontor, personalrum eller liknande. Intervjuerna spelades in med ljudinspelare. 

Barnintervjuerna ägde rum i en miljö där barnet kände sig tryggt. Det var viktigt att platsen var 
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lugn och avskild från de andra barnen på förskolan. På så sätt kunde barnet fokusera och inte 

bli distraherad av de andra barnen. Vi valde att ha få människor i rummet för att barnet skulle 

kunna koncentrera sig på intervjun. Intervjuerna var utspridda på cirka två veckor och vi valde 

att transkribera när det fanns tid över mellan intervjuerna. 

 

6.4 Bearbetning av data  

 

Efter varje intervju transkriberade vi intervjuerna då materialet då blir lättare att arbeta med. 

Det tar lång tid att transkribera intervjuer men det är en bra metod för att bearbeta data om man 

vill ha materialet så detaljrikt som möjligt (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 220). När allt 

material var transkriberat valde vi ut det som var relevant att ta med till resultatdelen samt de 

svar i intervjun som svarade på våra frågeställningar. 

 

 

6.5 Forskningsetiska principer 

 

”Rent allmänt vill jag understryka vikten av att de etiska aspekterna mycket noga övervägs. De 

som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Det gäller inte bara i 

samband med datainsamling, dvs. vid första kontakten, vid själva intervjuerna och vid 

förvaringen av material” (Trost, 2010, s. 123). Vi anser precis som citatet ovan att de 

forskningsetiska principerna bör betraktas på allvar och vara noga genomtänkta innan 

intervjuerna. Här nedan går vi igenom de fyra forskningsetiska principerna. Vi presenterade 

principerna muntligt för förskollärarna innan intervjun som vi spelade in. Vid barnintervjuerna 

har vi hämtat en medgivande- och informationsblankett som förklarar de olika kraven, se bilaga 

1.  

Informationskravet: Vetenskapsrådet antyder att ”Forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (2002, s. 7). Informationen om studien 

kan vara övergripande eller mer detaljerad men att den ska vara så pass informativ att den 

intervjuade förstår syftet med intervjun. Den intervjuade ska vara medveten om att personen 

när som helst kan avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet: Vetenskapsrådet betonar att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (2002, s. 9). I citatet framgår att det är helt frivilligt att delta på 

intervjun men för att delta måste den som intervjuar få samtycke av den intervjuade. Vid 

barnintervjuer ska en medgivandeblankett skrivas på av vårdnadshavare och lämnas till den 

som intervjuar.  

Konfidentialitetskravet: Vetenskapsrådet understryker att ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (2002, s. 12). Ingen obehörig 
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ska få åtgång till materialet, om det skulle vara nödvändigt att den intervjuade var tvungen att 

ta del av etiskt känsligt material så behövs det skrivas på en blankett om tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet: Vetenskapsrådet anser att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (2002, s. 14). Studien får inte användas till andra 

syften än forskningen till exempel kommersiellt. Författarna till studien får inte sälja eller ge 

bort studien till någon annan än andra forskare som har förpliktelser mot uppgiftslämnare och 

försökspersoner.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet  

 

Bell (2006) redogör för begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet menar hon är hur 

tillförlitlig studien är, om tillvägagångssättet ger samma resultat under olika omständighe ter 

och under olika situationer (2006, s. 117–118). Trost menar att reliabilitet är en mätning som 

påvisar stabilitet, att respondenterna ska få frågan presenterad på samma sätt och att situationen 

ska vara liknande för alla som blir intervjuade etc. (2010, s. 131). Vi tänkte på att ställa frågorna 

till respondenterna så lika som möjligt för att inte påverka respondentens svar. Båda närvarande 

under förskollärarintervjuerna för att kontrollera att intervjufrågorna blev sagda på samma sätt 

och med samma tonläge. Vi valde att bara en av oss skulle intervjua barnen för att inte göra 

dem nervösa. Den som intervjuade barnen tänkte på att använda tonläget lika och ställa frågorna 

lika till alla respondenter. Genom lyssnandet på barnintervjuerna i efterhand kan vi bekräfta att 

tonfallet och frågorna ställdes lika till samtliga barn i vår studie.  

Trost (2010) poängterar att människan inte är statisk utan alltid föränderlig. Detta gör att yttre 

faktorer kan påverka den intervjuade och svaret kan bli olika om man ställer samma fråga till 

samma person fast med flera år emellan. Författaren poängterar att man inte kan se på kvalitat iv 

intervju på det sättet utan att intervjun kan inneha reliabilitet ändå. Svaren blir tillförlitliga fast 

den intervjuade ändrar åsikt med åren (2010, s. 132). Om intervjufrågan är densamma i en annan 

situation och frågan ger samma svar så är studien tillförlitlig (Bell, 2006, s. 117–118). Trost 

(2010) berättar att trovärdigheten är ett av de största problemen i en kvalitativ studie. Det krävs 

extra kraft och bevisföring för att visa att den insamlade datan är trovärdig, relevant och seriöst 

framtagen för den aktuella problemställningen (2010, s. 133–134). När intervjuaren söker efter 

åsikter så finns det många faktorer som påverkar svaret, till exempel personens livssituat ion, 

om den intervjuade personen är nyskild, om den intervjuade har sett något tv-program nyligen 

som har påverkat den intervjuade etc. (Bell, 2006 s. 117–118) 

Begreppet validitet är en mätning som visar hur giltig en viss fråga är (Bell, 2006). Bell menar 

att begreppet validitet är mer komplext än begreppet reliabilitet. Om en fråga inte är reliabel så 

saknar den validitet, men inte nödvändigtvis tvärtom. En fråga kan vara reliabel men ändå sakna 

validitet. Under korta projekt som inte handlar om att mäta eller testa så är det onödigt att 

fördjupa sig i begreppet validitet då det sällan behövs. Det man kan fråga sig är om en annan 

forskare i en annan situation med samma frågor skulle få samma svar (2006, s. 117–118). Vår 
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studie innehar reliabilitet på grund av att vi ställer samma frågor till alla förskollärare och vi 

ställer samma intervjufrågor till alla barn. Vi är medvetna om att svaren kan ändras beroende 

på den intervjuades dagsform, livssituation och andra faktorer som kan påverka svaren. Vår 

studie blir trovärdig och innehar validitet då det är förskollärares och barns åsikter i denna tid 

som vår studie är baserad på.  

 

6.7 Arbetsfördelning 

 

Vi har tillsammans diskuterat fram ett ämne att skriva om som intresserade oss båda. Vi började 

att skriva tidigare forskning för att få mer kunskap om tema, projekt och barns inflytande. Vi 

arbetade båda med tidigare forskning och samlade in artiklar som är relevanta till vårt ämne. 

Den teoretiska utgångspunkten skrev Evelina. Syftet och frågeställningarna har vi resonerat 

fram tillsammans eftersom det är en viktig del i studien. Strukturen har vi tillsammans 

diskuterat och Jennifer har skrivit innehållsförteckningen. Vi har tillsammans valt en metod 

som passar vår studie som Evelina har skrivit. Jennifer har intervjuat sex förskollärare och 

transkriberat materialet. Evelina har intervjuat sju förskolebarn och transkriberat materialet. 

Resultatet från intervjuerna med förskollärarna har Jennifer skrivit och resultatet från 

barnintervjuerna har Evelina skrivit. I analysen har Evelina jämfört barnens svar från 

intervjufrågorna med förskollärarnas svar medan Jennifer har jämfört förskollärarnas svar från 

intervjuerna med läroplanen. Diskussionen har vi skrivit tillsammans samt tagit ut det vi tyckte 

varit intressant utifrån vår studie. Bakgrunden har vi utformat tillsammans och den innehå ller 

bakgrundsfakta som vi tycker är relevanta för vår studie. Jennifer har ansvarat för abstract och 

inledning där vi förklarar vad vår studie handlar om. Slutsatsen har vi diskuterat och skrivit 

tillsammans. Evelina har skrivit medgivar- och informationsblanketten som skickades ut till 

vårdnadshavarna samt intervjufrågorna till barnen. Jennifer har skrivit intervjufrågorna till 

förskollärarna. 

 

 

6.8 Reflektion över metod 

 

Det lättaste sättet att få reda på information om hur en person uppfattar eller känner för ett 

specifikt ämne är att ställa frågor (Lant, 2013, s. 13). Vår studie innefattar metoden intervju för 

att studien behandlar förskollärares och barns åsikter och uppfattningar om specifika ämnen. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att erfara ämnet ur den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 41). Vår studie innehar kvalitativ intervju som redogör för förskollära res 

och barns åsikter om olika arbetssätt i förskolan.  

 

Intervju är en metod med ett syfte som skiljer sig från det vardagliga samtalet (Trost, 2010). 

Till skillnad från det vardagliga samtalet behöver intervjun träning för att metoden ska gå till 

på rätt sätt. Intervjun bör vara välplanerad och förberedd (2010, s. 54). Vi har ingen tidigare 

erfarenhet av intervju men underlaget för intervjuerna var väl förberett och intervjuerna 
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planerades noggrant. Lantz (2013) anser att en bra intervju startar vid ett intresse om 

forskningsfältet. ”När du är verkligt intresserad av ämnet för intervjun och av vad den andre 

har att säga, då guidas du under intervjun av ditt intresse för saken” (2013, s. 16). Vi båda har 

ett stort intresse för det vi studerar vilket har hjälpt oss genom studiens gång. Intervju är ett 

specifikt professionellt samtal som typiskt rymmer en tydlig maktasymmetri mellan forskaren 

och undersökningspersonen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 51).  

 

Enligt Lantz (2013) kan intervju beskrivas som samspel mellan två människor med olika och 

inte jämställda roller. Det är kommunikationen mellan de två människorna i intervjun som utgör 

grunden för analys (2013, s. 21). Vi är medvetna om maktasymmetri mellan forskaren och 

undersökningspersonen och har därför försökt att reducera maktskillnaden genom att vara 

ödmjuk i framställningen av intervjufrågorna samt informerat respondenterna om att studien 

inte är beroende av respondentens svar. Intervjun är inte jämställd då intervjuaren frågar och 

den intervjuade svarar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren kontrollerar intervjun genom 

att ställa frågor och omsorgsfullt lyssna och ta till sig svaren från den intervjuade (2014, s. 19).  

 

Lantz (2013) hävdar att studier med få intervjuer inte är generaliserbara. För att kunna 

generalisera krävs ett stort urval av människor och då är det passande med ett frågeformulär 

och inte intervjuer (2013, s. 19). Vår studie blir inte generaliserbar då den innehåller för få 

intervjuer. Det hade varit intressant att göra studien generaliserbar och inkludera fler intervjuer. 

På grund av vår begränsade tid fick vi anpassa studien och fokusera på några förskollärares och 

barns åsikter. Intervjuerna kommer åt studiens syfte och svarar upp mot studiens 

frågeställningar.  
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7. Resultat  

 

I resultatet redovisar vi svaren vi fått från våra intervjuer. Vi redogör för förskollärares syn på 

tema och projekt samt barns syn på deras inflytande i arbetssätten. Vi kommer att använda oss 

av förskollärare A–F och kalla dem för respondenter istället för att använda förskollära rnas 

namn. Vi kommer att benämna barnen som barn 1–7. Vi har valt att benämna arbetssätten som 

tema 1–4 och projekt 1 och 2 för att ingen ska kunna identifiera respektive förskola.  

 

 

7.1 Förskollärares syn på tema 

 

I detta avsnitt presenteras tema utifrån förskollärarnas syn och tankar. Intervjuerna inleddes 

med att respondenterna fick berätta om vilket arbetssätt de arbetade med. Förskollärare B 

konfirmerar att de arbetar med tema på hennes arbetsplats och börjar direkt berätta vad deras 

tema i dagsläget är. Tema 1 handlar om hur man är en bra kompis. Temat valdes eftersom att 

förskollärarna ansåg att barngruppen behövde arbeta med det. Förskollärarna har alltså tagit 

barns behov före deras egna initiativ och intressen, och för att få ihop barngruppen och få bättre 

stämning i gruppen. Materialet som tillhör vänskapstemat hjälper barnen i situationer där de är 

bråkiga. Då kan förskollärarna hänvisa till figurerna eller sångerna i boken för att barnen ska 

förstå lättare och tänka efter. Förskollärarna vill försöka ge barnen en förståelse för varför man 

inte ska göra dumma saker mot varandra genom att koppla vardagliga händelser till temats 

innehåll. Förskollärare B vill även poängtera att tema används för att få in läroplanen i det 

vardagliga arbetet. Förskollärare B fortsätter med att säga att hon tycker om att arbeta med tema 

då det kan pågå en längre period: 

Jo, jag gillar att jobba kring ett visst tema kanske under en längre period, så att man 

hinner att göra i lugn och ro […] Jag tror att det är lättare också om man hänger upp 

verksamheten på det så att man har något att utgå ifrån. […] Ah men som tema 5, då 

är det huvudtemat och sen kan man få med allt det andra runt omkring och det kan få 

ta lång stund. Det är nog tema för mig (Förskollärare B). 

I citatet ovan ser vi att tema kan pågå under en längre period. Flera respondenter instämmer och 

tillägger att tema kan knytas an till dagliga aktiviteter. Tema kan tolkas som att det är ett 

huvudämne med flera aktiviteter kopplade till sig. 

Förskollärare C säger att tema är ett svårt ord att beskriva innebörden av. Hon säger att det är 

ett ord man inte använder ofta med barnen. Men däremot beskriver hon att tema uppstår efter 

barns intressen, vilket förskollärare E instämmer om. Hon förklarar att man genom samlingarna 

kan lära känna barnen och få ett hum om vad deras intressen är. Exempelvis talar förskollärarna 

och barnen om en bok de läst tillsammans och ser vad barnen väljer att lyfta och vad som 

tilltalade dem. Eller att ett barn helt enkelt säger att hen vill gå ut och gräva upp maskar. Då 

följs det barnets initiativ och utvecklas till ett tema om naturen. När förskollärare E får frågan 

vad tema betyder för henne svarar hon: 
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Alltså tema är ju, det finns en start och så vet man inte om det finns något slut brukar 

jag säga. Man startar efter ett intresse och det kan pågå precis hur länge som helst. 

Eeh, det kan också starta och ta slut efter en vecka. För att det kommer andra intressen 

eller så är temaarbetet att man startar och på vägen så har det blivit något annat 

(Förskollärare E). 

Här visar förskolläraren på hur teman inte behöver vara något fast och planerat. Tema kan enligt 

förskollärare E vara kort men även långt beroende på hur starkt intresse barnen har för det valda 

temat. Svaren från intervjuerna visar hur olika arbetssättet tema är för respondenterna och att 

olika faktorer nämns som ”viktigast inom tema” av olika förskollärare. Förskollärarna kan säga 

liknande saker men ändå på helt olika sätt. Några vill lyfta hur viktigt det är att personalen får 

in läroplanen i de olika aktiviteter som man har i temat medan andra lyfter hur viktigt det är att 

forma temat utifrån barns intressen och önskningar. Vi ser att begreppet tema inte är bestämt 

utan att det är vad personalgruppen gör det till. Viktigast är att arbetslagen har samma syn på 

vad tema är och hur de vill arbeta med det. 

 

7.2 Förskollärares syn på projekt 

 

Två förskollärare, A och F, arbetar med projekt på deras arbetsplatser. Båda förskollärarna 

hävdar att projekt kommer från barnen och att det är barnen som initierar projektet. I början av 

terminen observeras barnen för att se vad de väljer att göra när det är fri lek. Förskollärarna 

lyssnar på barnens diskussioner och följer deras aktiviteter för att se vad de är intresserade av. 

Ett projekt kan antingen pågå en kort tid eller en längre period, men det är barns intresse 

förskollärarna utgår ifrån. Så länge det finns ett intresse för projektet så kan projektet leva 

vidare. Projekt kan börja med en sak och sluta i något helt annat. Vill barnen först undersöka 

djur i naturen men ändrar sig efter en vecka och vill undersöka något annat så är det acceptabelt. 

Förskollärare anser att det är flexibiliteten i arbetet med projekt som gör det intressant, att få 

följa barns idéer och kunna vara spontana under dagarna. ”Pedagogerna måste vara ganska 

entusiastiska och drivande” (Förskollärare F). 

 

Projektens innehåll är alltså inte något som förskollärarna bestämmer själva utan det är på barns 

villkor. Förskollärare F menar att projekt bygger på barns intressen. Hon förklarar att 

arbetslaget kartlägger och observerar barngruppen i början av terminen för att avgöra vilket 

projekt barnen kan uppskatta. Hon beskriver att projekt kan vara något litet men också något 

stort. Hela verksamheten ska bygga på olika projekt. Ett projekt kan vara att barnen ska klä på 

sig sina ytterkläder medan ett annat projekt kan pågå under flera veckor. Arbeta med projekt är 

att arbeta mot ett mål. Ibland uppnås målen snabbt och ibland tar det längre tid, men målen är 

inte större än vad barnen gör det till. Ett stort projekt kan innehålla prioritetsmål som arbetslaget 

satt upp tillsammans efter att barnen har valt projekt. Visar barnen intresse för olika yrken som 

finns så kan man då som förskollärare få in mål om genus och uppnå det genom att diskutera 

om alla kan vara brandmän. Förskollärare F säger att det inte alltid krävs så mycket för att uppnå 

ett mål så länge man använder sig av pedagogisk dokumentation. När personalen använder sig 
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av pedagogisk dokumentation så dokumenteras de dagliga aktiviteterna på förskolan. 

Förskollärarna går igenom dokumentationen tillsammans med barnen så de får ytterligare 

tillfälle att reflektera och diskutera tillsammans, vilket gynnar barns lärande. 

 

Tre av sex förskollärare hade ingen klar syn på vad projekt är. Det var inte något personalen 

hade diskuterat på deras förskolor. Däremot tyckte förskollärarna att frågan var intressant och 

började diskutera kring vad de personligen trodde att projekt innebar. Exempelvis sade 

förskollärare C att projekt kunde vara något man arbetade med under en kortare tid. 

Förskollärare D resonerade kring begreppet projekt och sade att det kan vara en aktivitet. Hon 

menar att förskollärarna som arbetar med tema kan kalla de tillhörande aktiviteterna för projekt 

istället. 

 

7.3 Förskollärares definitioner av temaarbete och projekt 

 

Under intervjuerna efterfrågades skillnader mellan tema och projekt. Några menade att det kan 

bero på hur man väljer att använda begreppen medan andra sade ”är det ens någon skillnad?”. 

Samtliga respondenter har inte diskuterat i arbetslagen vad begreppen betyder eller vad de 

innebär. Förskollärarna hade svårt att förklara för oss vad skillnaden mellan tema och projekt 

var. Trots att förskollärarna arbetar med projekt eller tema visste de inte exakt hur de skulle 

beskriva begreppet på ett konkret sätt. Förskollärare A sade däremot att hon såg skillnad i 

arbetssätten då hon tidigare har arbetat med tema och nu arbetar med projekt. De skillnader hon 

nämnde rörde dokumentationen och den barnsyn de hade gentemot barnen. Hon upplevde att 

dokumentationen är mer pedagogisk i arbetet med projekt: 

Ja men jag tror inte att vi dokumenterade på det här sättet som vi gör nu heller […] 

inte den här pedagogiska dokumentationen. Som gör, de är ju att man reflekterar som 

gör att den blir pedagogisk, och det tycket jag inte att man gjorde på det sättet […] Så 

jag ser en annan, att barnen har mer inflytande, är mer delaktiga i, vi som jobbar med 

projekt, tycker jag. Det är en liten annan barnsyn också och så. Att det inte är vi som 

vuxna som förmedlar kunskapen utan att barnen, mycket kommer ju liksom ifrån dom.  

Man är intresserad och nyfiken på vad barnen vill säga (Förskollärare A). 

Både förskollärarna C och D resonerade kring idén att tema kan vara något övergripligt och 

stort som innehåller små projekt. Förskollärarna menar att aktiviteterna tillhörande temaarbetet 

kan kallas för projekt istället för aktiviteter. En respondent som inte hade förmågan att beskriva 

projekt sade ”projekt kanske låter viktigare” (Förskollärare B).  

 

7.4 Förskollärares syn på utformningen av ett temaarbete och projekt 

Några respondenter beskriver att de formar teman utefter barngruppens behov. När terminen 

startar och barngruppen är ny kan det vara stökigt på avdelningarna och då passar ett tema in 

som har med vänskap och trivselregler att göra. Några respondenter nämnde att de observerar 



22 
 

barngruppen och efter det bildar sina teman utefter barns intressen. Förskolläraren som arbetar 

med projekt sade att de formar tema efter vad barnen gör och är intresserade av vid terminssta rt. 

När vi istället frågade om förskolan hade någon mall de kunde utgå från svarade förskollärare 

E att de inte har någon bestämd struktur att förhålla sig till. ”Mallar bryts ju, eftersom barnen 

bestämmer” (Förskollärare E). 

Förskollärare D nämnde läroplanen som mall i arbetet med tema eftersom att den ska 

genomsyra verksamheten. Förskollärare D nämnde även deras målområde som mall, men att 

det är på rektorns initiativ. På denna förskola väljer förskollärarna att planera temats innehå ll 

på planeringstiden. Förskollärarna väver samman läroplanens mål, rektorns mål och barns 

intresse samt behov i planeringen av deras temaarbete vilket kan vara svårt men är samtidigt ett 

måste för dem.  

 

 

7.5 Förskollärares syn på barns inflytande i valet av ämne i arbetssätten 

 

Förskollärare D var den enda som sade att de låter barn rösta i verksamheten. Förskollärarna 

lägger fram exempel, själva eller tillsammans med barnen och låter dem sedan rösta fram vad 

de vill göra. Hon sade att reglerna som bestäms tillsammans blir lättare att följa. De andra 

respondenterna påpekar noggrant att de observerar barnen och på så sätt ser vad de är 

intresserade av. Fyra av sex respondenter hävdade att barnen har inflytande i verksamheten men 

hur barn får inflytande fick vi olika svar på. Förskollärare B sade att barnen indirekt är med och 

påverkar hur arbetet ska se ut på förskolan. Om barnen visar ett intresse för något genom en 

viss händelse så använder förskollärarna det till att bestämma tema. Hon gav som exempel när 

ett barn brutit ett ben i kroppen så dök många frågor upp gällande människokroppen och hur 

den fungerar. Då bestämde sig förskollärarna för att skapa ett tema om kroppen för att kunna 

använda barns intresse och skapa lärtillfällen som har med kroppen att göra. De målade 

teckningar, läste böcker och sjöng sånger. Tema försiggick en lång period då intresset var stort 

och det fanns mycket att lära om ämnet. 

Vi diskuterade om barnen får vara med och bestämma vilket tema de skulle arbeta med på 

förskolan. Förskollärare B gav inget direkt svar utan resonerade kring vad inflytande är för 

henne. Hon säger att barnen kan visa ett intresse för en aktivitet som sedan väcker intresset hos 

de andra barnen och då skapas ett tema utifrån intresset. Förskolläraren menar att de inte satt 

och diskuterade med barnen vilket tema det skulle bli utan det var pedagogerna som valde tema 

och introducerade det för barnen: 

Men det var ingen som sade att ”Ååh fröken fröken! Det kan vi väl jobba med?” Hehe, 

det var det inte. Och det här med tema 2 det har vi ju liksom inte haft någon omröstning 

inför eller så utan vi har bara introducerat materialet liksom (Förskollärare B). 

Förskollärare C förklarade att barnen är med till viss del och bestämmer hur arbetssättet ska se 

ut. De frågar barnen vad de är intresserade av, men att de ändå styr hur och vad det ska bli i 

slutändan. Förskollärare C framhäver vikten av att ta tillvara på barns frågor i planeringen av 
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aktiviteter som har med temat att göra. Om barnen är nyfikna på ett ämne utanför temat, så 

skapar förskollärarna en aktivitet kring intresseområdet.  

Två respondenter berättade att barnen inte har fått varit med och bestämt tema. De menar att 

personalen valt tema utefter barns behov istället för att utgå ifrån egna idéer vilket även 

förskollärare C sade. Däremot, när vi frågade förskollärare C om barnen hade inflytande på 

hennes förskola svarade hon ändå ja på frågan. Förskollärare D sade att barnen inte har fått 

inflytande denna gång, men att de har det vid andra tillfällen. Utöver att personalen valt tema 

utan barns inflytande hade även rektorn gett nya direktiv inför terminen. Direktivet var att de 

ska arbeta mot några bestämda målområden, vilket i sin tur ledde till att förskollärarna bestämde 

temats ämne själva. Om förskollärarna inte bestämde tema själva kanske inte målområdena 

skulle uppnås. 

 

7.6 Barns medvetenhet om temaarbete och projekt 

 

Barnintervjuerna visar att endast två av sju barn vet vad temaarbete och projekt är. Ett av de två 

barnen hade även kunskap om vad tema betydde medan det andra barnet hade sina egna 

uppfattningar om vad begreppet tema betydde, ”det är pyssel” (barn 1). Fem av sju barn visste 

alltså inte innebörden av begreppen och vad de betydde. När vi samtalade om deras senaste 

temaarbete och projekt kunde barnen berätta med egna ord om vad som de gjort. Till exempel 

när barn 6 och 7 visste vad tema innebar så kunde de berätta från dag till dag vad det gör i sina 

temagrupper. När vi hade förklarat begreppet och samtalat om deras senaste arbetssätt så kunde 

barn 5 berätta om flera temaarbeten som de varit med om under åren på förskolan: 

Intervjuaren: Jag tänkte fråga dig om du vet vad tema är?  

Barn 4: Äh nej.  

Intervjuaren: Om jag säger såhär, ni har jobbat med ett tema när ni höll på med 

kroppen, kommer du ihåg det?  

Barn 4: Mm. 

Intervjuaren: Kan du berätta lite för mig vad ni gjorde när ni arbetade med kroppen?  

Barn 4: Vi pratade om örat. 

I citatet ser vi ett exempel på hur barn efter vi presenterat ett temainnehåll kan samtala om tema. 

Samtliga barn kunde berätta mer om deras senaste temaarbete och projekt när vi hade samtalat 

om vad begreppen betyder och när barnen kopplat begreppen till vad de har gjort på förskolan.  

 

 

7.7 Barns syn på det egna inflytandet 

 

Samtliga barn i vår studie har poängterat att de inte fick inflytande i utformningen av ett 

arbetssätt. Enligt barnen från intervjuerna är det förskollärarna som bestämmer vilket tema och 
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projekt som de ska arbeta med på avdelningen. Barnen blir inte tillfrågade av pedagogerna om 

vad barnen skulle vilja arbeta med för arbetssätt:  

Intervjuaren: Brukar du få hjälpa till med projekt 2?  

Barn 5: Nej. 

Intervjuaren: Brukar fröknarna fråga om hjälp? att du får hjälpa till?  

Barn 5: Nej, man får bara äta deras superfrukosten (superfrukosten tillhör temat). 

Intervjuaren: Brukar du få bestämma något annat med projekt 2?  

Barn 5: Nej. 

Barn 5 antyder att hen inte får hjälpa till med avdelningens tema och att förskollärarna inte 

frågar barnen om de vill hjälpa till i utformningen av temat. Samtliga barn från intervjuerna kan 

ibland uppleva att de får vara med och påverka innehållet i arbetssätten. Några barn uttrycker 

att de kan påverka vad de vill pyssla med, sjunga etc. Ett av sju barn påstår att det ibland får 

välja sång i sitt temaarbete och att förskolläraren gärna tar emot förslag på sånger som barnen 

är intresserade av eller vill sjunga. Resultatet visar att barn upplever att de har begränsat 

inflytande över temaarbete och projekt, men att de ibland får bestämma delar av innehållet till 

exempel vad de vill leka med: 

Barn 1: Vi får bestämma vad vi ska pyssla. 

Intervjuaren: Vad bestämde du att du då att du skulle pyssla med?  

Barn 1: Räv, och då gjorde jag en sån (pekade på teckningen).  

I citatet beskriver barn 1 ett tillfälle där hen fått tillfälle att ge inflytande på temats innehå ll 

genom att bestämma själv vad hen skulle skapa vid ett pysseltillfälle. 

Samtliga barn från vår studie antyder att förskollärarna har mest inflytande över temaarbeten 

och projekt ”de vuxna sade att vi skulle det” (barn 1). Enligt barnen är det vuxna som bestämmer 

vilket tema och projekt som avdelningen ska arbeta med samt vilket namn arbetssättet ska ha. 

Barnen uttrycker att de inte får bestämma hur långt ett tema eller projekt ska pågå och vad det 

ska innehålla. På en avdelning klädde förskollärarna ut sig till olika karaktärer och barn 5 tycker 

att det är karaktärerna i projektet som bestämmer, vilket betyder att förskolläraren eller 

personalen bestämmer över projektet. I kommande citat visas ett barns åsikt om vem som 

bestämmer:  

Intervjuaren: Vad brukar ni leka då?  

Barn 3: Hunden och benet. 

Intervjuaren: Vem är det som bestämmer att ni ska göra hunden och benet?  

Barn 3: Fröknarna.  

Citatet visar att barn 3 tycker att fröknarna bestämmer. Ett av barnen säger att de vuxna ibland 

tar med material men att barnen bara får leka med materialet när förskollärarna säger att det är 

okej. Leken måste då ske under lugna förhållanden. Ett barn uttrycker att de inte får göra vad 

de vill med materialet och figurerna i temat ”ingenting, bara sitta still med dem” (barn 2). 

Majoriteten av barnen som intervjuats upplever att förskollärarna inte vet vad barnen är 

intresserade av. ”Kanske ibland” sade barn 5 när vi frågade om förskollärare är intresserade av 
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vad hen vill göra. Fem av sju barn berättar inte för sina pedagoger om vad de är intresserade 

av. Ett av sju barn uttrycker tydligt att förskollärarna är intresserad av vad hen tycker om att 

göra och att de har en dialog där barnet berättar vad hen är intresserad av och tycker är 

intressant, exemplet visas i citatet: 

Intervjuaren: Vet fröken om vad du tycker om att göra?  

Barn 4: Jag gillar att dansa  

Intervjuaren: Vet fröknarna om att du gillar det?  

Barn 4: Ja  

Intervjuaren: Brukar fröken fråga dig vad du tycker om att göra?  

Barn 4: Ja  

Barn 4 upplever att förskollärarna lyssnar och frågar efter vad hen är intresserad av. Tre barn 

som intervjuades anser att de inte behöver be en förskollärare om lov för att påbörja en aktivitet. 

Ett av barnen menade att de har ett system där barnen får sätta sitt kort vid den aktiviteten de 

vill göra och behöver därför inte fråga en förskollärare om lov. Två av sju barn anser att de inte 

behöver fråga en förskollärare utan att de bara gör det som intresserar dem utan att fråga. Barn 

sju poängterar att hen bara gör det hen vill utan att fråga en vuxen ”jag går och målar” (barn 7).  

 

7.8 Sammanfattning 

Sammanfattningen av resultatet är att förskollärarna har olika sätt att se på tema och projekt. Vi 

ser att det finns många frågetecken kring innebörden av projekt hos förskollärarna som arbetar 

med tema. Anledning kan vara att förskollärarna inte har diskuterat begreppet i arbetslaget då 

det inte ser behovet av det. I litteraturöversikten framgår att förskollärare bör kunna reflektera 

kring arbetssätt de använder och att de ska kunna beskriva varför de valt att arbeta med det 

specifika arbetssättet. För att kunna göra det krävs kunskaper kring andra arbetssätt än sitt eget, 

och därefter veta varför de valt bort något annat arbetssätt. Resultatet av barnintervjuerna visar 

att barn inte är medvetna om att arbetssättens innehåll bygger på deras intressen och idéer. I 

jämförelsen mellan det förskollärarna och barnen sagt visas en misskommunikation mellan 

vuxna och barn. Medan förskollärarna säger att barn får påverka innehållet säger barn 

motsatsen, att det är förskollärarna som bestämmer vad de ska göra under dagarna. Vi förstår 

att barns svar kan variera, men hade de varit helt medvetna om att de har inflytande över 

verksamheten hade de förmodligen inte sagt nej när vi frågade. Speciellt när vi ser liknande 

mönster i alla barns svar. Några barn ansåg att de ibland fick bestämma vad de ville göra men 

då var det utanför arbetssättets tid, alltså under den fria leken. Förskollärare behöver synliggöra 

barns inflytande i verksamheten för att ge dem medvetenhet om att de faktiskt påverkar 

verksamhetens innehåll. 
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8. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi analysera likheterna och olikheterna mellan tema och projekt. 

Förskollärarnas resultat analyseras mot de innehåll i läroplanen som är relevant till vår studie. 

Analysen framhäver skillnaden mellan barnens och förskollärarnas uttalanden om barns 

inflytande i förskolan. Vi har även valt att analysera resultatet utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt, didaktik. 

 

 

8.1 Likheter och olikheter mellan tema och projekt  

 

Både förskollärare som arbetar med tema och projekt hävdar att de utgår från barns intresse när 

de planerar innehållet i arbetssätten. Arbetssätten kan alltså utgå från barns intressen, där ett 

projekt startar vid ett intresse och ett tema inspireras av intresset. Rosenqvist (2006) skriver om 

en skola som låtit sig inspirerats av barns intressen i val av tema. På skolan var det förutbestä mt 

hur temat skulle se ut och barn involverades inte i planeringen (2006, s. 32–34). Ett tema 

planeras i arbetslaget medan projekt kan planeras av en enskild förskollärare, vilket gör att 

projektet kan planeras på ett annat sätt. Förskollärarna ser ett intresse hos barnen och planerar 

utefter deras idéer istället för att presentera sina egna. En respondent betonade att projektarbete 

kan försvåra en långsiktig planering. Förskolläraren menar att temaarbete kan vara bra för 

pedagoger som gillar framförhållning i sitt arbete, då projekt planeras i samma utsträckning.  

När vi frågade vad skillnaden mellan tema och projekt var fick vi till svar att de som arbetar 

med projekt värdesätter eller arbetar oftare med pedagogisk dokumentation än andra förskolor. 

Pedagogisk dokumentation ses som en central del i Reggio Emiliapedagogiken (Vodopivec, 

2012, s. 2). Däremot sade flera av förskollärarna som arbetar med tema att de arbetar med 

pedagogisk dokumentation i sitt arbete. Alltså är pedagogisk dokumentation inte en skillnad 

mellan arbetssätten ändå.  

När vi bad förskollärarna som arbetar med tema förklara skillnaden på deras arbetssätt och 

projekt så fick vi till svar att tema kan pågå hur länge som helst medan projekt har en början 

och ett slut. En förskollärare som arbetar med projekt hävdade att deras projekt kan pågå så 

länge de själva vill eller ser ett intresse för projektet hos barnen. Tema och projekt är enligt oss 

mer lika än vad förskollärarna själva vet. Vi ser att de två arbetssätten har olika definitioner 

beroende på vem man talar med. Det framkommer inga rätt eller fel utan begreppen blir vad 

pedagogerna i verksamheten gör de till.  

 

 

8.2 Resultatet kopplat till läroplanen  

 

De två respondenterna som arbetade med projekt beskrev att varje barns intresse ska bli 
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tillgodosett. Förskollärarna ser barn som en tillgång då det är på grund av dem projekten 

uppstår. ”Det är ju dom vi utgår ifrån, det är dom som leder oss i vårt projekt hela tiden” 

(Förskollärare A). Barn har rätt att uttrycka sin åsikt, tolka och beskriva ett meningsinnehå ll 

utan att någon ändrar eller rättar till (Johansson, 2008, s. 60). Förskollärarens roll blir att stötta 

barns idéer och tankar och visa för dem att deras intressen är värdefulla. ”Arbetslaget ska ta 

vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan” 

(Lpfö98, rev. 2016, s. 11). Vid arbete med mindre barngrupper har förskollärarna ett ansvar för 

att sin grupp får ett projekt att fokusera på genom att observera vad barn gör i den fria leken. 

Tillsammans kan förskolläraren och hens projektgrupp skapa nyfikenhet för ett visst projekt. 

Respondenterna berättade att projekt kan variera i sin tidsåtgång.  

 

En respondent gav exemplet att det kan vara ett projekt i sig för barnen att klä på sig i hallen 

eftersom att det finns ett mål i aktiviteten, att barnet ska lära sig göra det själv. Ett projekt kan 

även vara att undersöka närtrafiken i området vilket kan vara så intressant och stort att det kan 

pågå under en hel termin. Läroplan för förskolan understryker att ”De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten” (Lpfö98, rev. 2016, s. 12). Så länge barn visar intresse för 

projektet så finns det något att arbeta med enligt respondenterna. Generellt ges barn inflytande 

över egna val i verksamheten men valen är begränsade, instrumentella och individualise rade 

(Johansson, 2011, s. 234). Studien visar en motsats till det Johansson presenterar. 

Förskollärarna som arbetar med projekt låter barnen ha mer inflytande över verksamheten än 

att barnen får välja utefter aktiviteter förskollärarna presenterar.  

 

En förskollärare som är Reggio Emiliainspirerad i sitt arbete anser sig ha en skiljande barnsyn 

i förhållande till förskollärare som arbetar med tema. Förskollärarna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat ser enligt henne barn som den kompetenta medparten som innehar kunskapen 

och att förskollärarna finns där för att stötta dem i sin utveckling och att de vill uppmuntra deras 

nyfikenhet och ta tillvara på deras intressen. Maynard och Chicken presenterar några krav att 

förhålla sig till i Reggio Emiliapedagogiken ett av dem är att tro på barnet som barnet är etc. 

(2010 s. 37). Projekt ger barn möjlighet att diskutera och samtala om olika ämne i grupp (Boyd 

& Bath, 2017, 196–197). Läraren ska inte se sig själv som experten i sitt arbete med barn utan 

som en medforskare (Maynard & Chicken, 2010, s. 37). Det vi kan se är att många delar ur 

läroplanen blir inkluderat i arbetet med projekt och att förskollärare brinner för att barns 

intressen tillgodoses i arbetet.  

En intervju visade att projekt kan ses som en utveckling av temaarbete och att det är samma 

tänk bakom arbetssätten men att förskollärarna kan vara mer flexibel i projektarbete än man 

kan med temaarbete. Barnen och förskollärarna kommer fram till vilket projekt det ska arbeta 

med genom att kartlägga barnen under några uppstartsveckor vid terminsstart. Ett projekt kan 

starta upp direkt vid terminsstart beroende på barns viljor. Arbetslaget kan bestämma några 

prioritetsmål som ska uppnås men målen uppnås utifrån vad barnen vill göra. Vill barnen 

utforska djuren i naturen och arbetslaget vill uppnå mål rörande matematik så arbetas det fram 

ett sätt att få med både vilja och behov. Förskollärarna kombinerar barns initiativ med sina egna 

mål som är kopplade till läroplanen.  
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Barn har rätt till att vara med och forma verksamheten och se sin åsikt bli hörd (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2001, s. 188). Förskollärare F tror att tema är ett gammalt arbetssätt 

och att de flesta förskollärare egentligen har börjat arbeta med projekt mer och mer. Hon vill 

poängtera att arbete med projekt kan vara utmanande för förskollärare. Förskolläraren hävdar 

att pedagogerna måste vara entusiastiska och drivna eftersom de inte kan göra all planering i 

förväg. Hon ser att tema är mer strukturerat och planerat än vad projekt är. Boyd och Bath 

(2017) poängterar att arbeta Reggio Emiliainspirerat är att lära under processen gång och erfara 

genom att lyssna på andras synvinklar och därigenom öka medvetenheten för ämnet 

tillsammans. Detta kan upplevas som en svårighet för förskollärare som är vana att strukturera 

upp verksamheten veckor i förväg (2017 s, 196–197). 

 

Under 4 av de 6 intervjuer diskuterade vi tema. Enligt de fyra respondenterna är tema ett 

arbetssätt man använder för att: leka tillsammans, uppnå läroplanens mål, lära tillsammans och 

skapa gemenskap i barngruppen. Respondenterna pekade på olika innehåll av tema när vi 

frågade vad begreppet innebar för dem. Tema var allt från något barn skapar tillsammans till 

ett material man presenterar för barnen och använder dagligen. Temats innehåll blir huvudämne 

för aktiviteterna som görs tillsammans. Spontana aktiviteter som dyker upp knyts samman till 

temats ämnesområde under dagen. Ett tema så stort som vänskap kan exempelvis vara ett ämne 

det dagligen talas om utan att ha planerat en specifik aktivitet kring det. Allmänna råd från 

Socialstyrelsen påvisar vikten av att personalen tillämpar arbetssätt och väljer innehåll i arbetet 

som bidrar till att barns utveckling gynnas (1990, s. 19). 

 

I Läroplan för förskola framgår det att ”Förskollärarna ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö98, rev. 2016, s.12). När man ser på 

respondenternas sätt att beskriva tema och förklara hur de kommer fram till vilka teman som 

ska användas i verksamheten så kommer barns direkta inflytande i skymundan. Däremot om 

man ser djupare på vad inflytande innebär så finns olika sätt att ha inflytande på. Förskollärare 

väljer teman utefter barns behov, vilket ger barn ett indirekt inflytande över det valda temat (Se 

avsnitt 4.1, s. 7).  

 

Något vi sett under intervjuerna är att barns inflytande kan hämmas om dagarna är för planerade 

och styrda. Förskolor har tider att följa men vad som händer där emellan är upp till 

förskollärarna. Barns inflytande är ett eget avsnitt i läroplanen och bör således synliggöras för 

barnen i verksamhet. Vi har förstått att det kan vara svårt att låta barn bestämma över innehå llet 

av arbetet samtidigt som det finns läroplaner, lagar och regler att följa.  

 

Utbildningsdepartementet poängterar att barn bör får vara delaktiga och påverka temats innehå ll 

trots att det finns strävansmål för det specifika temat (2003, s. 12). Pramling Samuelsson och 

Sheridan visade på svårigheterna mellan barns inflytande och läroplanens målsättningar för 

verksamheten (2003, s. 75–76). Detta synliggör hur länge problematiken kring ämnet har 

funnits. Svårigheten ligger i att se om något finns att göra åt saken.  
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8.3 Barn och vuxnas skilda åsikter om inflytande 

 

Vi upplever att barnen och förskollärarna i våra intervjuer har skilda åsikter om huruvida barn 

har inflytande över temaarbete eller projekt. Samtliga förskollärare som intervjuades antyder 

att de utgår från barns intresse och behov. Läroplan för förskola menar att ”Förskollärare ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehå ll” 

(Lpfö98, rev. 2016, s. 12). Vi tolkar citatet som att barn har rätt till att påverka både arbetssätt 

och verksamhetens innehåll i förskolan. Förskollärarna ska se barn som egna individer med 

egna förmågor, erfarenheter och åsikter av betydelse (Johansson, 2011, s. 61). Respondenterna 

i vår studie säger att de utgår från barns intressen, observerar och samtalar med barnen om vad 

de tycker är meningsfullt etc. Barnen antyder motsatsen och menar att förskollärarna väljer 

innehållet i tema- och projektarbeten. 

Förskollärarna som intervjuades antydde att barn var medvetna om att de arbetar med tema eller 

projekt. Barnintervjuerna visar på att 5 av 7 barn inte kunde ge en definition av vad begreppen 

betyder. Läroplan för förskolan anser att ”Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och 

lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan /.../ Arbetslaget ska verka för att det 

enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar samt utöva inflytande i förskolan” 

(Lpfö98, rev. 2016, s. 11–12). Det står tydligt i citaten att arbetslagen ska stötta barn i att vilja 

ta ansvar och våga utöva inflytande i förskolan. Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet 

samt stötta barn i deras lust att lära så att barnet kan utvecklas och få tillit till sig själv och sina 

förmågor. I intervjuerna med barnen så var det bara ett barn som upplevde att förskollärarna 

var intresserad av vad barnet tyckte om att göra. Samtliga förskollärare menade att de 

observerar barnen i fria leken. Kanske är det på grund av att observationen inte synliggörs för 

barnen som de upplever att förskollärarna inte uppmärksammar vad de är intresserade av.  

Vi är medvetna om att barn kan ge oss svar som de tros förväntas av dem. Vid varje 

intervjutillfälle var det en förskollärare närvarande för att barnet skulle känna trygghet. 

Förskollärarens närvaro kan påverka barnens svar om de tror att ett specifikt svar förväntas från 

förskolläraren. Vid samtliga intervjuer tittade barnet på förskolläraren först innan hen svarade. 

Vilket kan betyda att barnet känner sig osäker för att det är en obekväm situation eller för att 

barnet vill ha någon slags tillåtelse från förskolläraren innan hen svarar. Barnet kan bli obekväm 

då det är en ovanlig situation att svara på frågor inför förskolläraren. Speciellt om förskolläraren 

anser att barnet svarar fel, vilket speglas i förskollärarens kroppsspråk.  

 

8.4 Didaktisk analys 

De didaktiska frågorna vad, hur och varför nämns i intervjuerna med förskollärarna. På ett eller 

annat sätt berörde förskollärarna ämnet didaktik i sina uttalanden. När förskollärarna planerar 

vad de ska göra för aktiviteter med barngruppen. Trots att det uttalas att det är barn som avgör 

vad innehållet ska bli i temat eller projektet så är förskollärarna där och planerar vad som ska 

ske för att barns intressen ska bli till ett arbetssätt. Samma gäller frågan hur men hur-frågan kan 

ställas på olika sätt. Hur ska vi göra det? Hur ska vi lära det? Den tredje frågan varför 
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diskuterades ofta mellan raderna under intervjuerna. Varför ska vi lära? Varför ser arbetssätten 

ut som de gör? Varför ska det se ut som det gör i arbetet? De didaktiska frågorna används för 

att de ökar chansen för lärandet (Bronäs & Runebou, 2010, s. 87). Om förskollärarna planerar 

sitt arbete genom att ställa sig didaktiska frågor i planeringen kommer planeringen bli mer 

noggrann. Didaktiska frågor är inte bara varför, vad och hur utan de är alla slags frågor man 

kan ställa sig själv under sitt arbete. Exempel på fler didaktiska frågor som användes under 

intervjuerna är: för vem, vilka, när och var? 

Om man istället ska se till relationerna på förskolan är det bra att tänka på den didaktiska 

triangeln. Den didaktiska triangeln hjälper förskollärare att synliggöra relationerna mellan 

komponenterna läraren, barnet och lärandet (Bronäs & Runebou, 2010, s. 86–87). När man 

tänker på detta sätt blir man tvungen att se till relationen mellan barn och ämne samt ämne och 

barn. Är det då så att förskollärarna utgått ifrån barnets intressen så har man reflekterat barn till 

ämne men man kan bli tvungen att se till barngruppen och inte endast utgå från ett barn. Då kan 

man istället se till relation mellan ämnet och barngrupp. Har alla förkunskaper om ämnet man 

valt att arbeta med eller behöver man börja från grunden. Triangeln visar förskolläraren och 

påminner om alla tre komponenter är beroende av varandra (Meyer, 2012, 456). Relationen 

mellan barn och förskolläraren är viktig för att barn ska kunna känna trygghet, tryggheten är 

viktig för att barn ska vilja lära. Och då ser man till att relationen mellan barn och lärandet är 

på god väg. Ser man sedan till relation mellan ämnet eller lärandet och förskollärare så är det 

viktigt att förskolläraren har någon slags förkunskap för att kunna stötta barns utveckling inom 

ämnet. 

 

8.5 Sammanfattning 

I analysen kan vi konstatera att det finns många likheter mellan begreppen tema och projekt. 

Begreppen finns det ingen klar definition av vilket gör att många kan tolka arbetssätten olika 

men när vi sammanfattar begreppen kommer ändå likheterna fram. När man kopplar de två 

arbetssätten till läroplanen uppfyller de målen i läroplanen men på olika sätt. Läroplanen är 

tolkningsbar vilket gör att arbetet kan se olika ut men förskollärarna värdesätter innehållet och 

tar det till sig i sitt arbete. Barns inflytande behöver däremot synliggöras. Barn kan inte själva 

definiera arbetssätten vilket inte behöver vara ett stort problem. Problemet ligger istället i att 

barn inte ser hur de har inflytande över arbetssätten om det inte förklaras för dem. Trots att man 

använder sig utav pedagogisk dokumentation hjälper inte det i att barn ska förstå att det är deras 

intressen som arbetssätten ofta bygger på. Den didaktiska analysen visar att förskollärarna 

tänker didaktiskt även om det inte alltid är uttalat. Om förskollärarna använt den didaktiska 

triangeln i sitt upplägg och sin planering inför temaarbeten och projektarbeten skulle kanske 

barns inflytande synliggöras. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi litteraturen och vår teoretiska utgångspunkt med resultatet från 

studien. Vi fördjupar oss i förskollärarnas tankar om tema och projekt och hur förskollärare 

arbetar med projekt inom Reggio Emiliapedagogiken. Samt om barns inflytande över val av 

ämnesområden i arbetssätten. 

 

9.1 Förskollärares tankar om temaarbete och projekt 

 

Förskollärarna som arbetar med tema påvisar tydligt att de utgår från barns intresse när de 

kommer fram till vilka tema de ska ha. Läroplanens mål uppfylls tillsammans med de aktivite ter 

som har med temat att göra, vilket är vad Rosenqvist (2006) beskriver som ett generativt 

förhållningssätt.  

Majoriteten av förskollärarna upplever att tema kan pågå under en längre period men även vara 

kort beroende på barns visade intresse för temat när det presenteras. Om barn skulle visa att de 

inte vill arbeta med det valda temat skulle man inte fortsätta utan då tänka om och göra ett helt 

annat tema. Rosenqvist (2006) skriver om barns intresse och hur svårt det kan vara att ta reda 

på vad barns riktiga intresse är. Ett barns nyfikenhet kan tolkas som ett intresse (2006, s. 63). 

Temats innehållande aktiviteter kan planeras i förväg på arbetslagsmöten eller på sin egna 

planeringstid. Förskollärarna tar även till sig barnens förslag om de får några. Om en pedagog 

presenterar en aktivitet och det visar sig att något barn inte alls är intresserad av aktiviteten så 

får man där och då forma aktiviteten efter det barnet så att alla vill delta. Barn får alltså påverka 

situationer efter hand men inte direkt från början i alla lägen. Emilson och Johansson nämner 

pedagogers makt gällande inflytande (2010, s. 172). Förskollärarna kan säga att de utgår från 

barns intressen men ändå är när upp till dem. Om tre barn gillar att läsa och det blir ett tema 

om böcker för alla 21 barn är det på tre barns initiativ men även den vuxnas samtidigt då de 

sitter på det avgörande beslutet. Johansson (2008) skriver att alla barn har rätt till sin egen 

formulering om innehållet vilket leder till att det blir fler åsikter som bör väga lika tungt då. 

Inflytandet är en individuell rätt där den egna rösten är lika viktig som resten av barngruppen 

(2008, s. 60).  

Enligt våra erfarenheter efter VFU och vikariat har vi sett att tema handlar om att hela 

verksamheten ska genomsyras av ett specifikt ämne under en längre period. När det blir jul så 

ska man pyssla, lära sig luciasånger, skapa snögubbar eller liknande med träbollar och 

toalettrullar. Allt skulle ha med jul att göra. Sedan blev det julbak och fika med föräldrarna där 

allt ska visas upp. Efter julen kom ett annat tema som kunde handla om snö, vatten och is. Då 

skulle alla barn experimentera med det olika konsistenserna på vattnet. Där handlade det 

egentligen inte om att låta barn få vara med och bestämma vad man skulle göra utan det 

handlade om att göra aktiviteterna så attraktiva som möjligt för att barn skulle vilja vara med. 

Förskollärarna talade mest om hur man låter barn vara med och styra över upplägget genom att 

man observerar deras intressen. Är det verkligen ett temaarbete då? Det kanske är projekt 
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förskollärarna arbetar med omedvetet för att man inte har diskuterat det. Inga av förskollärarna 

i intervjuerna om tema hade diskuterat begreppet projekt i arbetslaget, och det märktes även i 

deras svar på vad de tyckte om projekt. En förskollärare hade en negativ inställning mot projekt. 

Hon sade att det var för strikta mål och att man arbetade för kort med de projekt man valt.  

När man talar om projekt med två av förskollärarna som intervjuades säger de att projekt 

uppkommer när man ser ett intresse hos barnen. De har uppstartsveckor i början av en ny termin 

där man observerar barnen och på så sätt ser vad som är intresserar dem. Enligt Lindström och 

Pennlert är detta ett direkt inflytande eftersom att man utgår från barns intressen (2012, s. 13–

14). Ett projekt kan pågå under en lång period om barn har funnit stort intresse hos det valda 

projektet, men det kan även vara kort. Några barn vill kanske leta sniglar en dag och då går alla 

med ut och man samlar in sniglar. Om barn visar ett fortsatt intresse för att arbeta vidare med 

sniglar efter denna aktivitet så gör man det. Efter en veckas projekt om sniglar vill några hellre 

måla regnbågar och då går man vidare till det projektet. Tidigare exempel kan kopplas till den 

didaktiska triangeln. Meyer konstaterar att alla komponenter i triangeln är lika viktiga och att 

triangeln är nödvändig för elevens lärande och utveckling (2012, s. 456–458). Det är viktigt att 

barn har ett intresse för ämnet i arbetet då barn inte nödvändigtvis förstår kunskapen för att 

läraren presenterar ämnet för dem.  

Projektinriktat arbete i små barngrupper är enligt respondenterna ett arbetssätt inspirerat av 

Reggio Emiliapedagogiken. Arbetssättet gör det lättare att analysera varje individ och 

synliggöra ett gemensamt intresse i sin grupp än om man hade hela barngruppen. Arbetar 

förskolan med projekt är pedagogisk dokumentation essentiell för verksamheten. Vodopivec 

skriver om pedagogisk dokumentation och menar att det är en central faktor i Reggio 

Emiliapedagogiken (2012, s. 2). Genom pedagogisk dokumentation tydliggörs om barn har ett 

inre intresse för projektet eller om det inte alls var intressant för dem. Förskollärarna kan även 

se vilka delar som de har fått med från läroplanen om de är noga med att dokumentera dagarnas 

aktiviteter. Förskollärarna träffas även i tvärgrupper mellan avdelningarna några gånger i 

månaden och diskuterar sin grupps projekt för att få inspiration och tips av varandra. En 

förskollärare nämnde projekt som en ny metod och tema som ”det gamla sättet” (Förskollärare 

F). Efter intervjuerna ser det ut som att det kan ligga något i det hon säger. Förskollärare som 

arbetar med tema kan ha utvecklat arbetssättet tema för barns skull men utan att reflektera över 

att de faktiskt börjat arbeta mer projektinriktat i den processen. 

Vi fick intrycket av att förskollärarna som arbetar med tema verkligen ville få fram att de ger 

barn direkt inflytande. De låter barns intressen genomsyra verksamheten. Detta är något den 

nya läroplanen pekar på ”Förskollärarna ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö98, rev. 2016, s. 12). Förskolorna som arbetar och 

alltid har arbetat med tema utvecklat sin originella metod utan att ha lagt märke till det. Några 

förskollärare sade att de inte hade diskuterat vad begreppen tema och projekt är. Förskollärarna 

började diskutera att de kanske arbetade med projekt. Kan det vara så att tema är en huvudrub r ik 

och att allt man gör i temat är små projekt? Eller kan det vara så att arbetssätten är väldigt lika?  

 

Samtidigt som några förskollärare hade svårt att beskriva skillnader var det ändå lika många 

som sade att skillnaderna var stora. När vi frågade vad skillnaderna var mellan tema och projekt 
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så ser vi i resultatet att det finns motsägelser. Tema är ett fritt arbetssätt medan projekt är något 

mer fast och målinriktat sade förskollärare som arbetar med tema. Förskollärarna som arbetar 

med projekt sade att tema är något mer fast och uppstyrt som pågår en längre tid och där alla 

måste göra samma sak. Arbeten med tema och projekt kan variera eftersom att det råder en 

kunskapsbrist om båda arbetssätten. Om personalen på en förskola bestämmer att tema är något 

fritt, så blir det något fritt och likadant gällande projekt. Viktigast är att man i arbetslaget ser 

till att arbeta med samma metod och att den valda metoden gynnar barns lärande. Lindström 

och Pennlert (2012) säger att val av metod har stor betydelse för barns lärande och deras 

möjlighet till att nå specifika ämnesmål. Förskollärarna bör välja rätt metod utefter barns bästa 

och att byta arbetssätt ibland kan gynna barns lärande (2012, s. 35). Så länge man väljer en 

metod som verksamheten anser vara lämplig så bör man förhålla sig till den. Men att se över 

metoden och byta om det ses lämpligt för barns lärande och inte hålla sig fast vid en specifik 

metod för att man själv är mer bekväm med den. (formulera om/ta bort) Arnesson Eriksson 

förklarar även att temaarbete är en metod för förskollärare att uppnå läroplanens strävansmål 

(2009, s. 17). Efter intervjuerna framgår det att projekt är ytterligare en metod att uppnå 

målsättningar med. Skillnaderna mellan tema och projekt kan ses som små men inte för alla. 

Spännande i vår undersökning är att se alla förskollärares olika och lika förståelser om 

begreppen samt höra deras resonemang kring arbetssätten. Detta är i linje med Bronäs och 

Runebous artikel som beskriver att en grundläggande inställning till att tänka didaktisk är att 

vara skeptisk till möjligheterna att finna ett rätt sätt till undervisning (2010, s. 28–29). Vi anser 

att arbetslagen borde diskutera begreppen på sina arbetsplatser för att kunna resonera kring hur 

de arbetar och varför de valt att arbeta som de gör med barnen på sin arbetsplats.  

 

9.2 Att arbeta med projekt inom Reggio Emiliapedagogiken 

 

Båda förskollärarna som använde projekt är Reggio Emiliainspirerade. Förskollärarna som 

förespråkade att arbeta med projekt menar att i små barngrupper är det lättare för pedagogen att 

se alla barn och att barn tar för sig mer. Barn vågar säga vad de är intresserade av för att mindre 

barngrupper leder till en mer bekväm och lugn miljö. Vodopivec (2012) förespråkar även han 

arbetet i mindre grupper på grund av att det ger barn en möjlighet till social utveckling, 

intellektuellt och psykologiskt. Pedagogen har lättare att se alla barn, se deras behov, intressen, 

tankar och idéer (2012, s. 9–10). Förskollärarna poängterar att de inte arbetar med 

projektgrupper hela dagen. De arbetar med projekt cirka en till två timmar på förmiddagen och 

resten av dagen är barnen och pedagogerna tillsammans i helgrupp. Lindsay (2015) menar att 

projekt ger barn möjlighet att bli medkonstruktörer av kunskap. Om barngruppen är liten ges 

barn möjlighet till demokrati som på lång sikt gör barn till samhällspartners (2015, s. 454).  

Förskollärarna som arbetar med projekt har uttryckt att de alltid utgår från barns intressen och 

behov samt att de tillsammans med barn formar projekten utifrån deras tankar och idéer. Om 

barnen och pedagogerna börjar med ett projekt vet de aldrig säkert vad resultatet blir. Resultatet 

är aldrig intressant utan processen dit är viktigare. Processen kan leda till ett helt annat resultat 

än det som var tänkt i början av projektet. Projekt är ett arbetssätt där processen står i fokus 

medan resultat och slutprodukten inte är lika viktig (Maynard & Chicken, 2010). Maynard och 
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Chicken har presenterat några krav att förhålla sig till när man arbetar med Reggio 

Emeliapedagogiken (2010, s. 31). Kraven ser vi att förskollärarna tagit till sig när de förklarar 

hur de arbetar med projekt och hur de väljer att presentera sitt arbetssätt under intervjuerna. 

Förskollärarna ska ses som medupptäckare i arbetet med barn och inte experter (Maynard & 

Chicken, 2010). Förskollärare och barn ska tillsammans utgöra ett team som utbyter kunskap 

och söker kunskap tillsammans (2010, s. 37). Respondenterna som använde projekt som 

arbetssätt poängterade att det krävs mer av pedagogen att arbeta Reggio Emiliainspirerat. De 

menar att pedagogerna alltid måste vara lyhörda av vad barn är intresserade av och vilka behov 

de har just då. Förskollärarna måste vara flexibla och spontana för att barns intresse kan ändras 

eller fördjupas. En förskollärare som arbetade Reggio Emiliainspirerat har också arbetat med 

tema tidigare i yrkeslivet. Förskolläraren uttryckte att projekt kan förändras från dag till dag 

och inte går att planera i förväg men att tema är något man kan planera flera veckor i förväg på 

sin reflektionstid. Sammanfattningsvis så tycker förskollärarna som arbetar med projekt att det 

krävs mer engagemang från deras sida än om de hade arbetat med tema.  

Förskollärare kan ha svårt med Reggio Emiliapedagogiken då det tar lång tid att alltid ha hänsyn 

till barnets tankar och intressen (Maynard & Chicken, 2010, s. 34).). Den didaktiska triange ln 

påminner om att komponenterna är beroende av varandra, varje didaktisk sammanhang måste 

ses i samspel till lärare och elev (Meyer, 2012, s. 456). Om verksamheten arbetar didaktiskt ska 

alla komponenter ha lika mycket plats och då går det inte att säga att det tar långt tid att lyssna 

på barnets tankar och intresse. Maynard och Chicken (2010) påpekar att det kan var lättare för 

en pedagog att sätta upp mål och stötta barn mot målet. Det kan vara svårt att få med alla delar 

i läroplanen om man utgår från barns tankar, intressen och idéer (2010, s. 34). Förskollärarna 

från intervjuerna som arbetar med projekt antyder motsatsen. Förskollärarna menar att man 

genom projekt får med hela läroplanen på ett eller annat sätt. Genom barns intresse lär sig barn 

mer och djupare om ämnet de arbetar med på grund av att barn gör det de är intresserade av. 

De pedagoger som arbetade med tema kände att projekt var för inrutat för barnen. De föredrar 

tema för att de ansåg att arbetssättet var mer flexibelt och otidsbundet. Förskollärarna som 

arbetade med tema kände sig osäkra på arbetssättet projekt på grund av okunskap. 

Sammanfattningsvis så har förskollärarna som arbetar med tema liknande åsikter som Maynard 

och Chicken (2010) om arbetssättet projekt medan förskollärarna som arbetar med projekt anser 

motsatsen.  

 

9.3 Barns inflytande över val av ämnesområde i arbetssätten 

 

I vår studie kommer vi i kontakt med tre av de fyra resultat Emilson (2007) presenterat. Några 

förskollärare uttryckte att de inte tillät barnen att ha inflytande i verksamheten just nu. Detta 

var på grund av att förskollärarna ansåg att styrda lekar och aktiviteter var vad barngruppen 

behövde. Emilson ser i sitt första resultat att förskollärarna har ansvar över det styrda innehå llet 

i verksamheten som leder till att barn inte får utrymme till kontroll (2007, s. 19–29) En 

förskollärare ansåg att de kommunicerade med barnen och observerade vad barnen var 

intresserade av och skapade aktiviteter utefter det. Förskollärarna som arbetar med projekt 
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uttryckte att det var barnen som formade projekten, och att projekten helt kunde ändra riktning 

utifrån barns intressen och behov. Emilson (2007) menar att barnen från det tredje resultatet får 

bestämma helt själva och göra egna val. I Emilson fjärde resultat så presenterade förskollärare 

alternativ till barnen och de får välja därefter (2007, s. 19–29). Det kom fram i vår studie också 

att vissa förskollärare visade barnen alternativ och att barnen får välja utefter alternativen. 

Emilson (2007) poängterar att barn behöver mer bestämmanderätt än att bara välja mellan 

utvalda aktiviteter. Barn ska själva få ta initiativ och få möjlighet att påverka verksamheten 

(2007, s. 31–36). Det framgår att förskollärarnas syn på barns inflytande varierar. En 

förskollärare kan tycka att barn har mycket inflytande när de ger barn alternativ att välja 

emellan. Andra förskollärare tycker inte att det räknas som att barn har inflytande då 

förskollärarna har bestämt alternativen.  

Det står inte i läroplanen hur förskollärarna ska arbeta för att barn ska ha inflytande. Läroplanen 

visar vad som ska finnas med i verksamheten och vad som ska presenteras för barnen, men det 

står inte hur förskollärarna ska göra. Exempelvis skriver läroplanen att ”Förskolan ska sträva 

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

möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö98, rev. 2016, s. 12). Det finns inga tydliga riktlinjer 

för hur personalen ska arbeta med barns inflytande. Det står i läroplanen och liknande dokument 

att barn ska få möjlighet till inflytande av verksamheten etc. Det är upp till varje förskola och 

pedagog hur man väljer att inkludera barn och ge dem möjlighet till inflytande. Det är barnet 

rättighet att få möjlighet att påverka sin situation, våga uttrycka sina åsikter och tankar samt 

utvecklas demokratiskt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2001, s. 170). Samtliga 

respondenter uttrycker att det ger barnen möjlighet till inflytande men vi ser att barn inflytande 

skiljer sig beroende på vilken förskollärare vi intervjuat. Det finns inte en tydlig mall eller 

riktlinjer till hur man ska arbeta med barns inflytande och vi tror att detta är förklaringen på 

varför barns inflytande ser olika ut för olika förskollärare. Konsekvenserna blir att barn har 

olika mycket inflytande över verksamheterna och dess innehåll beroende på vilken förskola de 

går på. Det är ett problem att barn får olika mycket inflytande beroende på förskola på grund 

av att det inte framkommer hur verksamheten ska formas och hur personalen ska arbeta 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2001, s. 170). Personalen får mycket tolkningsföreträde och 

därför ser vi att barns inflytande varierar från pedagog till pedagog i studiens resultat. 

Förskollärarna i vår studie passar in på Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) beskrivning 

om förskolor med hög kvalité. Förskolor med en hög kvalité har en lugn och harmonisk 

atmosfär, låter barn vara med i diskussionen kring regler på förskolan och att det har utbildad 

personal (2001, s. 185–187). Därför konstaterar vi att förskolorna i vår studie har hög kvalité  

men att det skiljer hur mycket inflytande barnen har på respektive förskola. Emilson (2007) 

drar slutsatsen att ett överflöd och stränga regler hämmar barnets chanser att ha inflytande över 

verksamheten och sitt lärande. Det vanligaste sättet att låta barn ha inflytande är genom att 

presentera alternativ som barn kan välja mellan. Författaren antyder att välja mellan aktivite ter 

inte duger för att säga att barn har inflytande. Utan de måste få vara med och påverka den 

vardagliga strukturen i verksamheten (2007, s. 31–36). Fast förskollärarna ibland gav barn 

alternativ till saker för barn att göra, så uttryckte samtliga förskollärare att de alltid utgår från 

barns intresse och behov. När förskollärarna ger alternativ på aktiviteter för barn så är det med 
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syftet att barn behöver det. Förskollärarna kan då planera samarbetsövningar eller aktivite ter 

som gör att barn lär känna varandra. Två av sex förskollärare i intervjuerna utgår från barn när 

de startar ett tema eller projektarbete och att de formar temat eller projektet tillsammans med 

barn genom kommunikation och observation. De andra förskollärarna startar upp ett temaarbete 

för att barn behöver det, till exempel samarbete eller att personalen på avdelningen observerat 

vad barn är intresserade av och bildar ett tema utifrån det. De hävdar då att barn har indir ekt 

inflytande över temat fast att barn inte är medvetna om det. Emilson anser att barns inflytande 

är beroende på förskollärares inställning och menar att inställningen kan variera beroende på 

förskolans kvalité (2007, s. 15–16).  

Sammanfattningen av diskussionen blir att förskollärares tankar om tema och projekt är olika. 

Ser man närmre och analyserar vad respondenterna sagt så kommer likheterna fram. 

Arbetssättet som varje intervjuare fått diskutera anses vara det bästa valet för förskolebarnen 

de arbetar med. Trots att förskollärarna diskuterat två olika arbetssätt lyfts lika delar som 

positiva och individuella för båda arbetssätten. Att projekt ska vara bästa för att man utgår ifrån 

barnen stämmer alltså inte om man jämför diskussionerna med de förskollärare som arbetar 

med tema. Arbetar man med tema utgår man också utifrån barn och deras intressen. Det man 

kan se utifrån ett större perspektiv är att tema går att planera i förväg medan projekt är mer 

spontant. Barns inflytande över val av ämnesområde ses som svårt. Förskollärare kan inte alltid 

låta barn bestämma vilket ämnesområde som ska ingå i temat då de finns planeringar att förhålla 

sig till och andra förutbestämda saker som fasta målområden. Det ser ut som att de som arbetar 

med projekt kan låta barns intresse styra mer över vilka mål som skulle uppnås och inte tvärt 

om.  
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10. Slutsats 

Syftet var att ta reda på om det finns någon skillnad i begreppen tema och projekt samt att 

synliggöra barns inflytande i arbetssätten. Vi kom fram till att projekt är ett arbetssätt som 

används när verksamheten är Reggio Emiliainspirerad. Projekt bildas genom barns intressen 

och idéer. Barn avgör enligt förskollärarna hur länge ett projekt ska pågå samt vilken riktning 

det tar. Studien visar också att förskollärare som arbetar med tema kan arbeta med det på två 

olika sätt. Det kan vara barn som väljer och styr riktning över temat, men det kan även beslutas 

åt dem genom att förskollärarna ser ett behov hos barngruppen. 

Under intervjuerna med förskollärarna framgick det att tema och projekt inte diskuterats i 

arbetslagen vilket gjorde det svårt för dem att definiera begreppen. Vi såg en osäkerhet hos 

respondenterna i förmågan att skilja på arbetssätten. Några förskollärare poängterade att de inte 

har erfarit att det var någon skillnad på tema och projekt. Några hade förutbestämda åsikter om 

vad projekt är men de stämmer inte om vi ser till vad förskollärarna som arbetar med projekt 

beskriver om begreppets betydelse. Alla förskollärare kunde definiera begreppet tema men hade 

ändå olika uppfattningar när vi jämför deras svar. Två av förskollärarna som arbetade med tema 

påstod att projekt är målinriktat och under en viss tidsram, där slutresultatet är viktigare än 

själva processen. Förskollärarna som arbetar med projekt hävdar att projekt är motsatsen. 

Projekt är ett föränderligt arbetssätt där fokus är på processen istället för resultatet samt att barns 

intressen och idéer anger basen för projektet. Återkommande i förskollärarnas svar är att tema 

är stort och övergripligt medan projekt ofta är målinriktat och kort.  

Majoriteten av barnen kan inte definiera tema eller projekt. Det är först i diskussion av deras 

tidigare arbeten som barn kunde berätta vad de hade gjort och hur de hade upplevt det. Vi 

upplever att alla förskollärare lyssnar på barns intresse och behov men att barnen säger 

motsatsen. Förskollärarna synliggör inte barns inflytande i verksamheten vilket leder till att 

barn inte är medvetna om vilken påverkan de har i förskolan. 

Slutsatsen blir att det brister i kunskap om begreppen tema och projekt och att barn inte är 

medvetna om det inflytande de har i verksamheten. För att ändra på detta behövs att 

förskollärare tar tag i att diskutera de två begreppen samt att synliggöra för barnen att deras 

åsikter och intressen tas tillvara på. Förslag på vidare forskning skulle vara att observera 

verksamheterna som arbetar med tema och projekt för att få veta hur de fysiskt går till när man 

arbetar med dessa arbetssätt. Försöka studera hur barns intressen går från att vara ett intresse 

till att bli ett arbetssätt för barngruppen. Vi skulle även vilja fördjupa oss i andra ämnen inom 

arbetssätten tema och projekt. Exempelvis lärandet och samarbetet. 
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Bilaga 1. Medgivande – och informationsblankett 
 
Till vårdnadshavare för barn i förskola  

Medgivande till deltagande i en studie  

Studien, som kommer att handla om temaarbete, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Evelina Jakobsson och Jennifer Olsson som går sista 
terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
intervjuas i sin skolmiljö, samt att intervjun som mitt barn medverkar i kommer att analyseras. 

Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har 
förstått detta och vill delta i studien.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ……………………  

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………  

Adress: ……………………………………………………………………………..  

Telefon: …………………………………………………………………………….  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………….  

Adress: ………………………………………………………………………………  

Telefon: ………………………………………………………………………………  

.......................................................................  

Ort och datum  

....................................................................... ................................................................  

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2  

.......................................................................  

Barnets underskrift (om möjligt)  
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Information om en studie av temaarbete  

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  

Vår studie handlar om temaarbete. Om förskolan använder temaarbete eller liknande 
arbetssätt i verksamheten. Vi undrar hur förskolan arbetar med temaarbete eller dylikt. 
Frågorna som kommer vara riktat till barnet är till exempel vad barnet tycker om temaarbete. 

Vi har valt att inte ge ut våra frågor i förväg då vi är ute efter så ärliga svar som möjligt. 
Kontakta oss så kan vi berätta mer när intervjun är utförd om ni är intresserade.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua ert barn under ett tillfälle. Vi 

kommer att samla in data genom att intervjua barnet under ett tillfälle utan att medverka på 
annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda oss av 
ljudinspelning under intervjun.  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober och november månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och ger den åter 
till förskolans personal. Om ni har ytterligare frågor angående studien går bra att kontakta oss 
eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Stellan Sundh  

e-post: ****@edu.uu.se  

Uppsala den 17 oktober 2017  

Evelina Jakobsson, ***@gmail.com  

Jennifer Olsson, ***@hotmail.com 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till förskolebarn 

Uppvärmningsfrågor:  

Vad heter du?  

Hur gammal är du?  

Vad har du gjort idag?  

• Ni har arbetat med ett tema som heter….  

• Vad gjorde du då?  

• Vad kommer du ihåg?  

• Vad tyckte du om det?  

• Vem kom på att ni skulle göra de (teamarbetes namn)?  

• Fick du vara med och bestämma vad ni skulle göra (temaarbetets namn)?  

• Brukar du bestämma själv vad du vill göra?  

• Vet förskollärarna vad du tycker om att göra?  

• Brukar förskollärarna fråga dig vad du tycker om att göra?  

• Brukar du berätta för förskollärarna vad du vill göra?  

• Vill du berätta något mer? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till förskollärare 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur stor förskola har ni? 

Vilken avdelning jobbar du på? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

• Arbetar ni med tema i förskolan? 

• På vems initiativ?  

• Vad innebär tema för er? 

• Hur kan ett tema se ut? 

• Hur kommer ni fram till att temat ska se ut som det gör? 

• Har ni någon mall som ni använder er av eller ser varje tema unikt och nytt ut? 

• Är barnen med och bestämmer vilket tema som ska vara? Hur gör ni då? 

• Får barnen vara med och forma temats innehåll eller vilka aktiviteter som ska komma? 

• Hur länge kan ett tema pågå? 

• Hur många teman har ni per år? 

• Hur mycket arbetar ni med temat varje vecka?  

• Arbetar ni med projekt? 

• Vad är skillnaden på projekt och tema för er? 

• Vet du någon förskola som arbetar med projekt istället för tema? 

• Vet du någon förskola som säger att de arbetar med både tema och projekt? 

 

Om inte tema… 

• Vad gör ni istället? 

• På vems initiativ är det?   

• Vad är projekt? 

• Varför har ni valt att arbeta med detta istället för tema? 

• Vad innebär det för er att inte arbeta med tema? 

• Vad är skillnaden på erat arbetssätt och tema? 

• Får barnen vara med att bestämma hur det ser ut när ni arbetar med erat arbetssätt? 

• Har barn inflytande över hur ni lägger upp arbetet? 

• Hur får barnen inflytande över era beslut när det gäller arbetssättet och innehållet? 

• Hur kan detta arbetssätt se ut? 

• Hur lägger ni upp erat arbete innan?  

• Utgår ni från någon mall? 

• Hur länge arbetar ni med detta? En månad, en termin, ett år eller så länge barnen vill? 

 

Detta var mina frågor, har du något att tillägga? 

 

 


