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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka verksamma förskollärares tolkning av begreppen tema, tematiskt 
och ämnesintegrerat med ett sociokulturellt perspektiv.  

Frågeställningar:  
• Hur tolkar verksamma förskollärare tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat? 
• Vad innefattar förskollärarna i dessa begrepp? 
• Gör förskollärarna någon skillnad på dessa begrepp och i så fall, hur? 
• Vilka, tycker förskollärarna, är krav för tema och tematiskt arbetssätt? 
• Vilka fördelar ser förskollärarna med att arbeta med tema, tematiskt och 

ämnesintegrerat? 
Metod för datainsamling är intervju. 
Resultat och slutsatser: Tema uppfattades som något positivt och eftersträvansvärt med 

flera fördelar. En fördel var att det hjälpte pedagogen att hitta en utgångspunkt och att rama in 
ett område som sedan kopplades till olika ämnen och viktiga aspekter ifrån läroplanen. 
Förskollärarna var eniga om att det fanns krav att uppfylla, såsom att verksamheten skulle 
utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen. De med senast genomförd utbildning hade 
lättare att sätta ord på tematiskt arbetssätt och förklarade det som att det tema man för tillfället 
har finns i all verksamhet, vilket ger en röd tråd och sammanhang. Ämnesintegrerat var ännu 
ett krav på tema, men verksamhet/aktiviteter kunde vara ämnesintegrerade utan att det pågick 
något tema. Temaarbete kan användas för att fördjupa barnens kunskaper, hjälpa dem att se 
kopplingar mellan olika ämnen eller uppfylla deras behov av att bearbeta eller avdramatisera 
något. Jag ser en stark koppling mellan temaarbete och sociokulturellt perspektiv eftersom 
kontext, praktisk utövning och helhet ges stort utrymme.  

 
Nyckelord:  
Förskola, Intervju, Tema, Tematiskt arbetssätt, Ämnesintegrerat 
 

Tack! 
Jag vill ägna ett stort tack till de förskollärare som ställt upp på intervju, öppnat sig och 

givit mig sina berättelser. Jag är också tacksam inför de personer som hjälpt mig att komma i 
kontakt med förskollärare såsom förskolechefer och vänner. Min handledare, Susanne 
Engström, har gett mig stort stöd, goda råd, uppmuntran och återkoppling på min text. Tack 
Kim Nevelsteen för den hjälp jag fått otaliga gånger under tiden för detta examensarbete.  
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Bakgrund 

I lärarprogrammet har arbete med teman, ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt 
förespråkats. Många fördelar har lyfts fram med dessa arbetssätt, det ger helhet, sammanhang 
och möjlighet till kontextuellt/situationsbaserat lärande. Teman har sett olika ut på mina olika 
verksamhetsförlagda utbildningar, så jag började undra vilket förhållningssätt och arbetssätt 
förskollärare har samt vilka arbetssätt som motiveras i litteraturen. Därför vill jag fördjupa 
mig inom detta för att vara bättre förberedd inför min kommande yrkesroll. 

Men vad är definitionen av ett tema, ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt mer precist? 
Är det någon skillnad på de tre olika begreppen? Det är intressant att studera praktiken och 
hur verksamma förskollärare uppfattar begreppen, vad de innefattar i begreppen och om, samt 
hur, de gör skillnad på dem. Det finns flera citat ur läroplanen för förskolan som talar för att 
helhet och sammanhang är centralt i förskoleverksamhet (Utbildningsdepartementet, Lpfö 
98/10): 
 

”Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet.” (s.4) 
 
”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 
Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära 
balanseras och bildar en helhet.” (s.6) 
 
”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande.” (s.6) 
 
”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 
barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang 
och mening.” (s.5) 
 

När jag läser läroplanerna tolkar jag att ett sociokulturellt perspektiv ligger som grund för 
hela förskolans pedagogik, vilket jag skriver mer om under teoretiskt ramverk. Vi ska ge 
barnen kontext, verksamhet och mening genom förskolans verksamhet säger läroplanen. 
Eftersom läroplanerna är våra styrdokument för hur förskolan ska arbeta så kan temainriktade 
arbetssätt utgöra en grund för verksamheten. Säljö (2000) och Strandberg (2006) menar att 
kontextbaserat (eller situationsbaserat) lärande gynnar barns lärande.  

Med anledning av att dessa begrepp används i läroplanen och att de används inom 
lärarutbildningen stundtals med något oklara definitioner vill jag i detta arbete bland annat 
undersöka hur verksamma förskollärare definierar, beskriver och arbetar med tema, 
ämnesintegrerat arbetssätt och tematiskt arbetssätt. Dels för att söka och förstå samt 
tydliggöra definitioner, dels för att undersöka olika förhållningssätt i praktiken.  
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Jag har tittat på flera tidigare examensuppsatser skrivna av studenter på lärarprogram 
runtom på Sveriges lärosäten. Vanliga frågeställningar är vilka möjligheter och hinder 
förskollärare ser med tematiskt arbetssätt. Några kvalitativa studier har också gjorts om 
förskollärares tolkning av detsamma. Resultaten har sett lite olika ut, de flesta förskollärare 
verkar tycka att tematiskt arbetssätt berikar och ger möjligheter, men det finns också de som 
tycker att det begränsar, blir vuxenstyrt samt att de inte har tid att ha teman för att de 
prioriterar utevistelse. Vanliga teman jag läst om är Årstider, Högtider, Vatten, Affär, Jag och 
min kropp. Jag har uppfattat det som att det då inte gjorts någon skillnad på att ha temaarbete 
eller arbeta tematiskt.  

Syftet med mitt arbete var att undersöka och diskutera vad de olika begreppen innebär ute i 
verksamheterna. Dels hur de definieras, dels hur de används. Därmed vill jag lämna ett bidrag 
till kartläggningen och förståelsen av förskolans verksamhet gällande tematiskt arbete och 
dylikt med specifikt fokus på att tydliggöra begrepp och utröna olika tolkningar av begreppen. 

Tidigare forskning  

Tema, ett arbetssätt med lång historia. 

Eriksson (1989) menar att tema är en pedagogisk metod som funnits länge inom både 
förskolans och fritidshemmets verksamhet. Författaren beskriver hur arbetet i förskolan har 
förändrats genom historien och förklarar att tankarna kring teman skilde sig på 1970-talet från 
1980-talet. Eriksson (1989) framhåller att temaarbete fanns redan på 1800-talet i Tyskland 
och menar att det användes för att koncentrera sig på ett visst område för att stödja barnen i att 
få helhet och sammanhang fast att då användes begreppet arbetsmedelpunkt som sedan av 
Elsa Köhler (1930-talet) kom att kallas intressecentrum. Enligt Eriksson menade Köhler att 
arbetet skulle börja med någon slags upplevelse, och tar studiebesök som exempel, som skulle 
skapa intresse och nyfikenhet hos barnen och att det som barnen fått med sig i sin tur skulle 
bli startpunkt för fördjupningen inom området.  

Planering och inflytande på 70- och 80-talen 

Eriksson (1989) lyfter fram att på 1970-talet så gjordes grov- och finplaneringar helt av 
personalen utan något inflytande från barn eller föräldrar. Detta var inget som ifrågasattes på 
den tiden. Enligt författaren kunde detta sätt ändå ge barnen mycket innehållsrik och 
utvecklande tid i förskola. Eriksson framhåller flera fördelar med detta sätt att planera: 

”-     ledarskapet var tydligt,  
- personalen hade klart för sig vad de ville förmedla till den aktuella barngruppen, 
- innehållet i verksamheten var varierat, 
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- dagsprogrammet var omväxlande, 
- planeringen gjordes på såväl lång som kort sikt 
- arbetsfördelningen mellan personalen var klar och tydlig.” ((Eriksson, 1989, s.12) 

 
Eriksson (1989) menar att på 1980-talet lades stort fokus på innehålls- och planeringsfrågor 
och hänvisar till pedagogiska program och allmänna råd. Författaren förklarar att man då 
skulle integrera natur, kultur och samhälle i det praktiska arbetet bland annat med hjälp av 
teman. Enligt Eriksson kan teman vara antingen:  

1.  probleminriktat/situationsanknutet och utgå från en fråga, företeelse, en händelse eller 
ett problem som kommit upp bland barnen eller  

2. kunskapsinriktat vilket förklaras av Eriksson som ”ett område som bedöms viktigt för 
att ge barnen förståelse, kunskaper och färdigheter. Vissa teman bör man arbeta med 
oavsett barnens ålder och verksamhetsform, till exempel barnens närmiljö, högtider 
och traditioner.” 

Eriksson påstår följande: 

”Ett tema måste planeras så att det både till innehåll och metod följer en utvecklingslinje från 
det enkla och elementära till det mer avancerade och sammansatta.”  

Detta är inte vad Björk & Liberg (1996) skriver att man ska göra. Visst ska man studera de 
små delarna också, men först ska vi se på helheten, alltså i en kontext (ibid).  

Förändringarna genom tiderna, enligt Eriksson (1989), var att föräldrarna senare skulle ha 
möjlighet att ge synpunkter på planeringen samt att personalen inte ensamma skulle planera 
det författaren kallar traditionella intressecentra. Både barnen och föräldrarnas kunskaper 
skulle tas tillvara.  

Kennedy (1999) beskriver ett tidigare sätt att bedriva temaarbete och processen mot ett nytt 
sätt. Författaren argumenterar mot att falla tillbaka i vuxenstyrda ”traditionella” temaarbeten. 
Istället lyfts den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia fram. Författaren tycker att 
förskolläraren ska ha barnen och deras intressen som utgångspunkt.  

Helhet, mening, skapande och glädje 

Eriksson (1989) definierar temaarbete såhär: 

 ”… ett arbetssätt som utgår från ett helhetstänkande. Att arbeta med tema är att bedriva 
fördjupningsstudier kring en aktuell fråga eller ett bestämt avgränsat område. Upplevelser och 
aktiviteter av olika slag som laborationer, fysiska aktiviteter, estetisk verksamhet, naturstudier 
och studiebesök är olika sätt att bearbeta ett tema på.” (Eriksson, 1989 s.16) 

Även Egidius (2006) definierar begreppet tema som avsett för fördjupningsstudier som 
ofta är ämnesintegrerade: 
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”… aspekt av verkligheten som man i forsknings- eller inlärningssyfte avgränsat för 
intensivstudium, vanligen med överskridande av ämnesgränser…” 

Eriksson (!989) framhåller också vikten av att barnen får använda alla sina sinnen för en 
djupare förståelse samt att i temaarbete finns inga ämnesgränser. Redan på 1980-talet, 
uttrycktes att det fanns en större strävan än tidigare att utgå mer från barnens erfarenheter och 
intressen (ibid. s.14). Eriksson uttrycker många fördelar att arbeta i temaform: 

”… möjligt att bearbeta och belysa viktiga frågor, företeelser och områden ur olika perspektiv. 
Barnen får bruka alla sina sinnen för att upptäcka och tillägna sig nya kunskaper och 
erfarenheter på ett lustbetonat sätt” 

Eriksson menar att det finns krav och viktiga kriterier för temaarbeten, att spänning och 
glädje måste finnas med. Författaren skriver också att, enligt Reggio Emilia-pedagogiken, viss 
mening med teman är att de ska bedrivas under längre period för att verkligen kunna ta 
tillvara barnens intresse för detaljer och motverka stress och ytlighet. Teman kräver också en 
väl genomtänkt planering men får samtidigt inte vara planerat in i minsta detalj. Det måste 
finnas utrymme för barnens egna initiativ och de ska även till viss del få bestämma själva hur 
mycket de vill delta. Eriksson framhåller att den metodik som utvecklats i förskola går ut på 
ett undersökande och utforskande arbetssätt.  

Vad är ett ”bra tema”? 

 Karlholm & Sevòn (1990) ger exempel på olika teman såsom Tiger, Äpple, Tåg och 
Vatten. Författarna tycker att man ska se till barngruppens behov att arbeta med något som 
berör dem. Till exempel att när det var stökigt i författarens barngrupp på grund av ”tigerlek” 
så startade de tema tiger för att avdramatisera ämnet.  

Doverborg & Pramling (1988) förklarar att inte vilket ämne som helst kan utgöra ett tema 
om det ska utveckla barns föreställningar och tänkande. Författarna ställer sig kritiska till 
teman som Jaget, Havet och Närmiljön, Drama och Färg och Form. Jaget, anser författarna, 
borde vara en del som ingår i alla teman, förklarar de. Färg och form samt drama etcetera ger 
de som exempel på verktyg för att bearbeta innehåll, inte som fristående teman. Inte heller 
teman som handlar om att benämna och minnas fakta är bra för utveckling av barns tänkande 
och barnens perspektiv, tycker Doverborg & Pramling. Här framgår alltså en tydlig skillnad i 
vad författarna anser att ett tema ska heta och organiseras. 

Tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat  

Andersson et al. (2000) förklarar hur de genomfört tema ”Spökägget” med ett tematiskt 
arbetssätt. Med tematiskt arbetssätt menar författarna att de fick med många delar såsom 
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läsning, skrivning, lekar, skapande, matematik med mera. Författarnas definition av tematiskt 
arbetssätt är:  

• ”Olika ämnen integreras till en helhet. 
• Olika färdigheter, som att läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang. 
• Innehållet i undervisningen kopplas tydligt till elevernas föreställningsvärld och vardag. 
• Undervisningen är oberoende av traditionella läromedel.” (s.48) 

 
Nilsson(2007) beskriver tema inom skolans undervisning och förespråkar framförallt 

problemorienterad undervisning i skolan och att skönlitteratur ska användas. Nilsson ställer 
problemorienterade ämnen mot det han kallar för skolorienterade ämnen. Nilsson skriver om 
fall från grundskolan och betonar att aktiviteterna/undervisningen ska utgå från 
barnen/elevernas intressen och helst ska vara produktiva och inte reproduktiva.  

Reflektioner förs bland annat kring val av teman, hur de ska väljas och hur de bör namnges 
för att till exempel fokus ska läggas i önskad riktning. Nilsson (2007) föreslår därför teman 
som Rädsla, Mobbning, Barn-vuxna, Krig och fred framför teman som Vänskap eller 
Vikingatiden. Nilsson tycker också att ”eftersom barn har stort behov av att röra på sig och 
uttrycka sig på olika sätt kan det vara klokt att koppla flera olika aktiviteter till läsningen och 
bokens innehåll.” (s.226). Exempel som ges är: sjunga sånger, leka lekar, låta barnen berätta 
andra sagor/berättelser, hitta på egna berättelser tillsammans eller bygga miljöer ur boken med 
olika material. Författaren uttrycker också att barn gärna visar upp sig för varandra och vuxna, 
och föreslår därför att barnen får spela upp en pjäs, med manus, rekvisita och allt vad det 
innebär.  

Enligt Egidius (2006) innebär integrera att  

”skapa en helhet, smälta samman” 

Integrativ beskriver författaren som:  

”integrerande, samordnande, gränsöverskridande; ett ämne kan sägas vara integrativt om det 
ingår på ett sammanflätat sätt med ett annat ämne, t.ex. miljökunskap i ett eller flera andra 
ämnen” 

Grahn (2005) förespråkar ämnesintegrerat arbetssätt framför ett mer traditionellt 
ämnesinriktat arbetssätt. Hon menar att vi ska ta hänsyn till hela människan. Eriksson (1989) 
tycker att i temaarbetet finns inga ämnesgränser. Detta motiverar Eriksson med att det ger 
helhet, sammanhang och kontext.  
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Tema, flexibelt och av olika kvalité 

Enligt Dadds (1993) kan arbete inom tema, eftersom det är så flexibelt, se väldigt olika ut; 
individuellt eller i smågrupper, av sämre eller bättre kvalité, problemlösande eller 
reproduktiva. Dadds (ibid) menar att temaarbete ger många bästa möjligheten att utveckla 
grupparbete liksom enskilt lärande. Förutom det är det inom temaarbete man lyckats bäst att 
utgå från barns intressen och anpassa undervisningen till deras nivå. Dessutom har barn och 
vårdnadshavare i större grad involverats i planeringsprocessen (ibid). Skolorna gör olika, en 
del teman initieras av lärarna själva, ibland av hela personalstyrkan och ibland får barnen 
bestämma (ibid).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Mycket av den forskning jag hittat inom området är 30 år gammalt. Det senaste jag hittat 
om tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat är från 2007. Tema började användas redan 
på 1800-talet, men har bytt namn samt att utgångspunkt, val av innehåll och inflytande har 
förändrats under tidens gång (Eriksson, 1989; Doverborg, Pramling, 1988). Tema ses olika på 
av olika författare. Tema kunde förr vara ”traditionellt”, vuxenstyrt och skolorienterat (möjligt 
att det i praktiken blir så även idag). Doverborg & Pramling (1988) samt Nilsson (2007) 
menar att namn på temat är avgörande för vilken riktning temaarbetet kommer ta.  

Samtliga författare är eniga om att tema är fördjupande studier som gärna eller bör vara 
ämnesintegrerade på ett eller annat sätt. De tar däremot olika utgångspunkter vilket medför 
helt olika upplägg för temaarbetet. Som ett första exempel, jag kallar detta ”Det tidiga 
synsättet”: Om en pedagog initierar tema Färg och Form i en barngrupp. Då ligger 
förmodligen fokus på just färg och form, men eftersom arbetssättet är ämnesintegrerat så 
plockas även andra områden in. Som olika föremål i vår omgivning, närmiljö, våra kroppar, 
kanske matematik, naturvetenskap, skapande, musik, drama med mera.  

Det andra exemplet kallar jag ”Det moderna synsättet”: Om vi har tema Hållbar 
Utveckling så menar Nilsson (2007), Doverborg & Pramling (1988) att till exempel färg och 
form blir medel eller verktyg för att bearbeta och presentera området. De anser att ett tema 
som Färg och form är för snävt. Men är det verkligen så? Begränsar det verkligen? Det 
diskuteras vidare i analysen.  

Andersson et al. (2000) menar att tema bör genomföras med tematiskt arbetssätt, alltså att 
temat framgår i hela verksamheten och skapar ett sammanhang eller röd tråd. (Definitionen 
fav tematiskt arbetssätt se s.9). 

Jag tolkar det som att samtliga författare också förespråkar ett undersökande, forskande 
arbetssätt. Temat verkar, som Dadds (1993) poängterar, ge många möjligheter men det 
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garanterar inte att alla teman blir bra. Det är upp till varje lärare att designa kvalitativ 
undervisning som främjar lärande. 

Teoretiskt ramverk 

Sociokulturellt perspektiv 

Ett integrerat arbetssätt, ett tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat har en nära koppling 
till att se på lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Enligt Säljö (2000) kan lärande och kunskapande i det sociokulturella perspektivet inte 
bara ses som att behärska kunskaper och färdigheter som fristående delar. Utan man behöver 
också få lära sig när dessa är användbara och kopplas till olika kontexter, alltså olika miljöer 
och situationer. Viktigt i det sociokulturella perspektivet är enligt författaren: 

”Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 
kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i 
ett sociokulturellt perspektiv.” 

Säljö kallar detta: 

”… handlandets - och därmed lärandets och tänkandets – kontextuella natur.” 

Det finns undersökningar som visar att barn orkar göra aktiviteter längre om de ingår i en 
kontext. Det ger mening och sammanhang och blir därmed också mer motiverande. Det kan 
till exempel vara att öva på något i samband med en lek (Säljö, 2000).  Även Strandberg 
(2006) framhåller detta och betonar att barn lär sig genom att göra. Det är precis samma som 
också Dewey (2004) kommit fram till.  

I detta arbete utgår jag ifrån att tematiskt arbete och sociokulturellt perspektiv är nära 
sammanflätat. Det kan uttolkas bland annat i Nilssons (2007) definition av tematisk 
undervisning.  

”Tematisk undervisning utmärks bland annat av att olika ämnen integreras till en helhet, att 
olika färdigheter, som läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang och att det tematiska 
innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning utmärks också av att innehållet i 
undervisningen har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter och vardagliga 
förståelse av olika samhälleliga förhållanden och företeelser. Ett tredje utmärkande drag för 
tematisk undervisning är att den är oberoende av traditionella läromedel och att läsning av 
olika typer av skönlitterära texter har en central funktion i det kunskapssökande arbetet.” (s.15)  

Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande som bland annat omfattar tema och ett 
tematiskt arbetssätt kommer jag att studera hur verksamma förskollärare förklarar och 
förhåller sig till tema och tematiskt arbetssätt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare förklarar och förhåller sig till 
begreppen tema, ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt. Jag avser alltså att undersöka och 
diskutera vad de olika begreppen innebär ute i verksamheterna. Dels hur de definieras, dels 
hur de används. Därmed vill jag lämna ett bidrag till kartläggningen och förståelsen av 
förskolans verksamhet gällande tematiskt arbete och dylikt med specifikt fokus på att 
tydliggöra begrepp och utröna olika tolkningar av begreppen. 

 
Frågeställningar: 

• Hur tolkar verksamma förskollärare tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat?  
• Vad innefattar förskollärarna i dessa begrepp? 
• Gör förskollärarna någon skillnad på dessa begrepp och i så fall, hur? 
• Vilka, tycker förskollärarna, är krav för tema och tematiskt arbetssätt? 
• Vilka fördelar ser förskollärarna med att arbeta med tema, tematiskt och 

ämnesintegrerat? 
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Metod 

Metod för insamling av data 

Här skriver jag hur jag valt att gå tillväga och varför. Mina motiveringar till metodval för 
insamling av data är kopplade till Esaiasson et al. (2002). Jag valde att göra en kvalitativ 
undersökning och använde mig av samtalsintervju med tanke på mina frågeställningar. Min 
undersökning är mer av en respondentkaraktär eftersom jag söker efter tolkningar. 
Samtalsintervju hjälper mig att synliggöra hur fenomen och förklaringar gestaltar sig 
(Esaiasson et al. 2002).  

Genomförande 

Först utformade jag en intervjuguide, se Bilaga 1. Där har jag arbetat med innehåll och 
form. Innehåll för att samtalet ska hållas till ämnet och form för att hålla samtalet flytande 
(Esaiasson et al 2002). Jag valde medvetet att inte lämna ut frågorna i förväg. Jag ville minska 
effekten av att förskollärarna skulle försöka söka ”rätt” svar på frågorna. Jag följde guiden 
ganska noga, men jag stoppade inte förskolläraren ifall samtalet ledde ut på små sidospår. 
Även dessa sidospår gav mig mycket information och ledde slutligen oftast fram till det svar 
jag sökte. Det enda jag behövde göra ibland var att ställa ungefär samma fråga igen, 
följdfrågor eller uppmaningar såsom ”Kan du ge fler exempel?”, ”Berätta mer!”. I samband 
med ämnesintegrerat ställde jag också frågor kopplade till tema och tematiskt arbetssätt. Som 
”Ser du ämnesintegrerat som krav på temaarbete?”. Samtliga förskollärare var efter intervjun 
nyfikna på vad litteraturen sa om dessa begrepp. Jag försökte då att muntligt sammanfatta det 
jag läst kring val av tema till exempel. Detta var inte planerat, så jag var inte så förberedd på 
frågan.  

Om möjligt träffade jag förskollärarna på den förskola de arbetade i ett tillgängligt, enskilt 
rum. Annars fördes samtalet med hjälp av ett program för videokonferens. Inspelning gjordes 
med mobiltelefonens diktafonfunktion. Jag intervjuade 4 förskollärare. Jag hade 45 minuter 
till varje intervju, men de varade från 22-38 minuter. Samma dag som intervjuerna 
genomförts transkriberade jag inspelningarna. Då lyssnade jag på intervjuerna och skrev i ett 
dokument på datorn. Jag var mycket noggrann, jag skrev i stort sett transkriberingarna 
ordagrant, för att jag sedan skulle kunna använda citat. Varje intervju blev 5 A4 sidor text. Jag 
fick alltså 20 sidor resultat totalt. Dessa förskollärares berättelser bearbetade och 
sammanfattade jag sedan i kapitlet Resultat. Framförallt försökte jag i min bearbetning av 
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resultatet välja det som var väsentligt för min undersökning. Jag valde att ha med en hel del 
citat och även en del bakgrundsinformation om respondenterna för att läsare av denna 
undersökning skulle kunna få ”lära känna” personerna något.  

Urval 

Jag kontaktade närliggande förskolor, eftersom jag vill nå ”centralt placerade källor” som 
Esaiasson et al. uttrycker det. Alltså personer som befinner sig i det aktuella 
undersökningsområdet. Jag gjorde detta via telefon och bokade in tid för möte med olika 
förskollärare. Jag ville nå helt vanliga förskollärare för att få en bild av ”det vanliga”, inga 
utstickande experter. Jag sökte medvetet efter olika förskolor på internet för att inte få 
förskollärare från bara en och samma pedagogiska inriktning. Jag valde att i så stor mån som 
möjligt ta förskollärare från olika förskolor för att få variation.  

Metod för analys 

Jag analyserade sedan enligt metoder presenterade av Esaiasson et al. (2002), vilket 
innebar att det sammanfattade resultatet kartlagde jag och kategoriserade sedan i ett 
kategorischema. Jag tog ut delar ur resultatet som var direkt sammankopplade med mina 
frågor, såsom tankar kring att arbeta med tema samt erfarenheter av detsamma. Jag plockade 
även ut vad förskollärarna ansåg var krav för teman och huruvida de påpekade fördelar och 
nackdelar med dessa arbetssätt. Jag kopplade sedan dessa kategorier till synsätt inom det 
sociokulturella perspektivet. Sedan ställde jag dessa kategorier mot tidigare forskning.  

Reflektion över metod 

För att få fram förskollärares tolkning så lämpar sig intervju bra som jag redan nämnt. Hade 
jag däremot velat veta hur förskollärare faktiskt gör i praktiken hade det förmodligen varit 
nödvändigt att under en lång period genomföra många observationer. Upplägget på intervjun 
verkade passa både mig och mina respondenter bra. De fick ganska fritt berätta om sina 
erfarenheter och uppfattningar medan jag uppmuntrade till fortsatt berättande. Förskollärarna 
pratade mycket, vilket var positivt då jag fick mycket material att arbeta med. 

Jag upplever att det var svårt för mig att få tag i förskollärare att intervjua. Jag ringde flera 
förskolor som tyvärr tackat nej till intervju på grund av tidsbrist. De har också uttryckt att de 
kanske inte passar för intervjun för jag har några gånger fått kommentarer som ”Vi jobbar inte 
riktigt så.” när jag nämnt begreppen tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat. Det 
gjorde att jag hamnade efter och det fanns inte lika mycket tid kvar till analys och så vidare. 
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Kanske hade det varit lättare att få tag i förskollärare om jag hade börjat tidigare, men 
samtidigt har jag tolkat det som att förskollärare överlag upplever en stor tidsbrist. Jag har inte 
så mycket kontakt med särskilt många verksamma förskollärare sen tidigare vilket jag också 
tror försvårade något.  

Videokonferens var min räddning då jag kunde nå förskollärare på annan ort än jag själv 
befann mig. Jag tycker det var bra att jag till största del fick tag i förskollärare som arbetade 
på olika förskolor och med något olika inriktning. Jag tror att även om jag skulle ha fått tag i 
respondenter tidigare så skulle problem ändå ha kunnat uppstå, som sjukdom eller ökad 
arbetsbörda, vilket hade hindrat genomförandet av intervjuerna.  

Det tog tid innan jag hittade någon internationell forskning inom tema. Jag rekommenderar 
att använda sökord som topic work, theme-based teaching.  

Etik 

Det finns fyra huvudkrav att följa enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(1990): 

• Informationskravet 
Såhär specificerar Vetenskapsrådet den första regeln. 
”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 
Deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 
aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
delta.” 

• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

Jag följde samtliga principer dessa genom att jag först informerade deltagarna om min 
undersöknings syfte. Sedan lovade jag respondenterna att de skulle få vara anonyma och har 
således inte utgett någon ort eller riktiga namn utan har istället kallat dem Anna, Bea, Carin 
och Dina. Jag frågade också respondenterna om lov att få spela in vårt samtal och detta 
godkände samtliga. Jag kommer aldrig att utge personuppgifter vidare. Konfidentialitetskravet 
har dock inte varit särskilt aktuellt då det inte rör något särskilt etiskt känsligt ämne. 
Nyttjandekravet innebär att informationen inte får lämnas vidare eller användas till annan 
forskning. 
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Validitet och reliabilitet  

Esaiasson et al. (2002) menar att validitet har flera aspekter och dels handlar om 
begreppsvaliditet vilket betyder att den teoretiska definitionen måste stämma överens med det 
som de kallar operationell indikator/mätverktyg. Detta framhåller författaren, kan utföras så 
fort teoretiska begrepp och mätverktyg är valda. Den andra aspekten är frågan om forskaren 
verkligen undersöker det som hen utger sig för att undersöka som författarna kallar 
resultatvaliditet. Resultatvaliditet kan genomföras så fort det empiriska fältarbetet är avslutat.  

Min frågeställning handlar om förskollärares tolkningar men min undersökning visar inte 
helt säkert vad förskollärarna tänker och tycker, utan det vi får ut är vad förskollärarna säger 
sig tänka och tycka och sedan gör jag en tolkning och analys av detta. Men sedan hoppas jag 
att mina respondenter varit så genuina och sanna i sitt berättande samt att de lyckats sätta ord 
på det de vill framföra i sina berättelser. Men sedan så gör ju jag min egen tolkning av deras 
berättelser, vilka är färgade av min personlighet, förståelse etcetera. Jag har försökt komma åt 
förskollärarnas tolkningar, men risken finns att jag bara har nått fram till hur de berättar om 
sina tolkningar och inte deras faktiska tolkningar.  

För att ha uppnått god reliabilitet måste begreppsvaliditeten också vara god. Reliabilitet 
förklarar Esaiasson et al. (2002) som slumpmässiga eller osystematiska fel. Författaren ger 
bland annat slarviga anteckningar och ouppmärksamhet som exempel på dessa. Såhär 
resonerar jag kring min undersöknings reliabilitet. Jag har testat inspelning innan jag 
genomförde intervjuerna, så jag var säker på hur tekniken fungerade och visste hur jag skulle 
göra för att mobiltelefonen skulle kunna ta upp ljud så bra som möjligt (det var bäst att lägga 
den på bordet där den fick resonans, istället för att hålla den i handen). Däremot är jag ingen 
erfaren intervjuare så i vissa fall hade jag säkerligen kunnat agera prestera bättre. Men jag 
förberedde en intervjuguide innan intervjuerna och tog en stund att förbereda mig inför varje 
intervju. Vid transkriberingarna var jag mycket noggrann och därför kunde jag använda citat 
av respondenterna, vilket jag fann mycket användbart för att riktigt ta fasta på nyanser. Jag 
känner mig nöjd över hur förskollärarna öppnade sig och gav mig långa berättelser.  

Det är möjligt att det är en viss typ av personer som ställt upp på intervju, kanske de som 
redan är intresserade av temaarbete och liknande. Alla de som tackade nej tänker kanske på 
helt andra sätt kring tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat. Jag menar att det är 
möjligt att min undersökning därför är svår att generalisera.  
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Resultat 

Här nedanför sammanfattar jag förskollärarnas berättelser. Istället för sina riktiga namn 
kallar jag dem Anna, Bea, Carin och Dina.  

Anna:  

Anna är en kvinna på 42 år och gick lärarutbildningen 1994-1997. Hennes föräldrar var också 
lärare. På gymnasiet läste hon ekonomi. Hon har arbetat i Montessori-förskola i ca 15 år 
endast med uppehåll för fyra egna barn samt en ettårs påbyggnadsutbildning i Montessori. 
Barnen hon arbetar med nu är 3-6år. Tidigare jobbade hon ett år i engelskspråkig kommunal 
förskoleklass. Hon berättar att då jobbade hon väldigt temainriktat. Hon förklarar att hon 
försökte att aktivt utgå från barnens intresse och samla material inom ett visst tema. De hade i 
den förskoleklassen till exempel tema mat och såhär förklarar hon att de gjorde då: 

”… göra lekar som har med mat att göra och vi skapade med mat och vi räknade mat och 
gjorde potatistryck…” ”… sen fick man avsluta med fest när vi avslutade det temat då.” 

Anna säger att hon arbetade ämnesintegrerat och försökte väva in alla ämnen inom varje tema. 

”Så att inom varje ämnesområde försökte jag väva in det inom det aktuella temat.” 

Förskolläraren går sedan över till att förklara hur de arbetar med Montessoripedagogik i 
förskolan och försöker koppla det till tema: 

 
”- Ehm, Montessoripedagogiken ser lite annorlunda ut eftersom man arbetar på ett lite 
annorlunda sätt. Då utgår man ju, det finns ett standardmaterial som alltid finns framme och 
allting är ju alltid framdukat på hyllorna så barnen kan ta för sig själva utifrån det vi har visat 
dem.” 
 
”- Ehh… men eh man kan ju säga att inom experiment och skapande är det ju mer temainriktat 
men sen utgår man ju alltid från barnens intresse varje dag egentligen men det blir ju kanske 
inte så mycket gruppaktivitet. Sen har vi ju styrt så också ibland att vi har, ja nu har vi haft 
färg, eller ska vi säga formtema. Det är också ämnesintegrerat. Ja men då utgår man ju ifrån 
barnens intresse också, och så skapar de i former, vi sjunger sånger om former. Mycket av 
Montessorimateralet är ju om former och så vidare och så har vi haft fest då där vi klär ut oss 
till former.” 
 
”- Men det är inte så att ja, nån gång har vi haft nåt större tema som har varit mer så som jag 
lärde mig på utbildningen att man frågar vad barnen…vi hade om Vasaskeppet, då var det 
något barn som frågade om Vasaskeppet och ville forska om det och då tog jag reda på vad 
barnen visste först och sen vad dom ville veta och så fick dom i uppdrag att ta reda på dom här 
sakerna och hur man ska ta reda på det och eh, ja då skapade vi också. Det var ju mest att vi 
ritade och byggde i kartong och sånt där. Vi åkte aldrig iväg till Vasamuseet utan vi höll oss 
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här på förskolan och sen knöt vi ihop det med att vi visade upp en stor samling då det barnen 
hade kommit fram till så att vi jobbar väl…ja, delvis så som jag har lärt mig på utbildningen, 
men ändå inte, men det har ju mycket med våran pedagogik att göra också, eller vårt 
tankesätt.” 

Anna berättar också att de haft tema bokstäver i någon vecka. Förskolläraren förklarar att hon 
uppfattar tema som något som sträcker sig över en hel termin eller mer som projekt, vilket 
inte är något de genomfört.  

Förskolläraren uttrycker att det är svårt att skilja begreppen åt. Temaarbete förklarar 
förskolläraren såhär: 

”- Det är ju jättesvårt att definiera vad som är vad. För mig är ju ett temaarbete då integrerar 
man ju alla ämnen eller alla områden, skapande och matematik och språk och alltihopa, kultur 
och alltihopa.” 

Enligt Anna är att man utgår från barnens intresse och arbetar ämnesintegrerat vad som gör 
ett tematiskt arbetssätt. Såhär uttrycker förskolläraren att hon uppfattar ämnesintegrerat: 

”- Ja. Som med former till exempel då. Att man hittar olika sätt att jobba kring former. Eller 
om barnen är intresserade av någon Wii-figur eller någonting. Vi hade ju barn som spelade 
Super Mario och så ville vi få dem att skriva mer, eller träna mer på skrivning och handmotorik 
och sådär eh. Då fick dom ju skriva om sina Super Mario-figurer, dom skapade Super Mario-
figurer, mer så tänker jag.” 

Jag och kroppen, olika årstider, olika högtider, rymden är andra teman hon haft med 
barnen. Fördelarna med temaarbete är att eftersom man utgår från barnens intresse så blir det 
roligt och lustfyllt.  

Förskolläraren är inte säker på om de uppfyller kraven för tematiskt arbetssätt då barnen 
ofta gör saker individuellt. Såhär förklarar hon: 

”-… visst kan barnen samarbeta och göra det i grupper. Men kanske, vi har inte sånt arbetssätt 
att hela klassen, alla 26 gör samma sak samtidigt. Det ska ju vara av fri vilja och att de har 
lust.” 

Arbetssättet för inte direkt med sig några nackdelar, säger hon, men resursfrågan är alltid en 
svårighet. Hon tycker att det skulle vara roligt med fler utflykter och studiebesök inom 
temaarbeten. Hon uttrycker en önskan om att göra något större projekt. Sedan förklarar 
förskolläraren hur barnen arbetar forskande. 

 
”- Det skulle ju vara roligt om man kunde åstadkomma något större projekt under längre tid. 
Men det kräver ju mycket förarbete hos oss pedagoger och den tiden finns ju inte alltid utan det 
är så mycket annat runtomkring som ska hinnas med. Ja men bara att åka till biblioteket med en 
grupp barn är ju praktiskt omöjligt ibland så tiden är ju för alla en, brist bara.” 
 
”- … det är ju också tematiskt arbetssätt det vi kallar för forskning. Det var ett barn som ville 
forska om prinsar, hur man kunde bli prins och varför man var prins och allt vad det var. Då får 
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dom ju själva fundera på vad dom vill ha reda på och hur man kan ta reda på informationen och 
så tar man reda på informationen tillsammans och skriver om det och gör ett arbete. Då vore 
det ju kul att åka iväg och göra ett studiebesök.” 

Hon upplever att det är svårare att åka iväg med en grupp nu än det var förr, på gott och 
ont, på grund av säkerhetsföreskrifter. Resurser kan också vara ett hinder. 

”- Jag tror att man är bättre på att sätta ord på det nu. Att man är mer medveten om varför man 
gör någonting. Jag tror att kunskapen fanns väl för 20-30 år sedan också, men man visste 
kanske inte varför man jobbade som man gjorde. Det tror jag är en stor skillnad. Att allt det här 
gjordes nog förut också men att man inte var lika duktig på att dokumentera och berätta för 
andra om hur man tänkte och varför man gör någonting utan det var lustfyllt och så gjorde man 
det bara. Men jag kan inte påstå att själv uppfattat någon större förändring under de åren som 
jag har jobbat. Nu har ju jag bara jobbat 15 år med avbrott för barnen då.” 

Efter intervjun berättade jag vad litteraturen sa om begreppen temaarbete, tematiskt 
arbetssätt och ämnesintegrerat och då tyckte hon att de gjorde lite både och. 

Bea: 

Bea är en kvinna på 26 år och gick lärarutbildningen 2009-2013. Hon har vikarierat under 
hela utbildningen med 50-100% tjänstgöringsgrad. Förskolläraren berättar att hon tidigare 
bara jobbat på privat förskola men just nu på kommunal förskola. Nu jobbar hon mest med 
barn som är från 1-3 år, men även en del med 3-6åringar.  

Såhär börjar Bea förklara tema: 
”-Tema för mig är projekt. Man väljer ett övergripande tema och så kör man i projektform. Eh, 
nu senast har vi kört på vatten. Det har vi använt i vår pedagogiska dokumentation. Som 
kommunen precis har börjat driva igenom här. Vi har inte hållit på med det tidigare. 
Då körde vid det på tema vatten på sätt att det är mestadels av vattengrejerna som vi 
dokumenterar när vi experimenterar med vatten på olika sätt. Innan så hade vi skogen som 
tema, men då hade vi inte pedagogisk dokumentation så aktivt utan då dokumenterade man 
bara för att dokumentera projektet. Så att tema för mig är nog ah man väljer liksom ett ämne, 
ah skogen, vatten, teknik, språk, ett såhär övergripande och så jobbar man som i projekt.” 
 
”Om vi har tema skogen till exempel, du kan arbeta med matematik i skogen eller ta med saker 
hem och skapa. Det är tema.” 

Men hon berättar också att tema kan vara olika saker, som till exempel en förskolas profil, det 
kan bland annat vara en hälsoprofil.  

Bea upplever att när man går lärarutbildningen så har man en vision och tro om att man 
som förskollärare ska hinna med att arbeta med tema varje dag, både för- och eftermiddagar. I 
verkligheten hinner man inte, menar hon. På den förskola hon jobbar nu säger hon att de har 
tre pedagogiska dagar, tisdag till och med torsdag. Men hon säger också att hon upplever att 
det skiljer sig mellan privat och kommunal förskola. Att det är fler möten, fler 
utbildningstillfällen och annat runtom den pedagogiska verksamheten som tar mycket tid. Så 
därför kan det vara så att färre pedagoger blir tvungna att ta hand om fler barn medan annan 
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personal deltar i möten. Det uttrycker förskolläraren som orsak till att det inte finns tid till 
temaarbete.  

Tema, tycker Bea, att man kan ha utan att det går in i precis allt du gör, medan tematiskt 
arbetssätt innebär att du knyter ihop allting du gör med barnen och alla ämnen. Att arbeta med 
tema, menar Bea, är en bra hjälp att hitta fokus som man sedan kan koppla till läroplanen. Det 
ramar in, begränsar så att det blir greppbart.  

”- Att man bestämmer sig för att det ska vara det. Ja, något övergripande som man bestämt att 
man ska lägga fokus på eh så att man inom det kan hitta vägar ut till läroplanen. 
För att det är väldigt svårt att utan ett tema, jag gillar tema för då vet man vad man ska utgå 
ifrån. Om du till exempel letar på Lektion.se eller Google eller någonting så måste du ju veta 
vad du letar efter och det är lite samma när du ska ha aktiviteter med barnen. Det är klart att du 
kan följa årstiderna men då är det ju som ett tema. Eller du kan ju följa barnens intressen i 
mycket men det är ju svårt att planera vad du ska göra innan det är ju bra att ha åtminstone ha 
ett litet hum om vad man tänker är intressant.” 

Såhär förklarar Bea svårigheterna att arbeta med tema: 

”- Det som är svårt är ju allt som man väljer bort. Jag tänker på att jag har gjort så mycket 
roliga grejer tidigare när jag har jobbat som jag absolut, jag kan inte tänka ett tema som skulle 
kunna få in alla roliga grejer utan man måste ju verkligen byta och det är ju alltid något barn 
som missar. De är borta eller hoppar upp i nästa grupp när man ska gå in i nästa tema eller vad 
som helst. Om läroplanen nu ska styra vad man gör, så blir det svårt om man kör tema och 
snöar in sig utan då måste man ju se till att man byter tema ganska ofta eller åtminstone inte 
kör en hel termin med ett och samma. Då blir det nog svårt att få in hela läroplanen, eller eh, 
man kan ju inte få in hela jämt men du förstår nog vad jag menar.” 

Såhär säger hon om ämnesintegrerat i förskola: 
 
”- Ja, ämnesintegrerat kan man ha utan tema. Till exempel så kan man ju köra, om vi är i 
skogen… du kan ju ha tema båtar och så är ni ändå i skogen. Så kan dom hoppa och räkna 
motorik tillsammans med matematik och sen går ni hem och ritar hur ni hoppar och räknar och 
då är det dels finmotoriken i penseldragen och sen är det även att du övar minnet, det är 
mycket… förskolan tycker jag på så sätt är mycket mer, att man integrerar allting i varandra.” 
 
”- Ja, men jag tycker att det mesta hänger ihop när man jobbar i förskola.” 
 
”- Det hänger ihop på ett helt annat sätt, för att man får ha så många processer igång 
samtidigt.” 
 

Bea förklarade att det är positivt att alla barnen inte alltid behöver göra samma saker samtidigt 
och att det är lätt för barnen att byta aktivitet efter deras egna initiativ.  

Förskolläraren har tidigare haft ett mycket lyckat bajstema och berättar om det: 

”- Det var jätteroligt. Vi målade bajs, barnen hade pratat väldigt mycket om det så det var ett 
sätt att följa upp deras tankar och avdramatisera det lite. Vi pratade om bajs, vi pratade om vad 
som händer i ett reningsverk, vi läste böcker om bajs, vi skapade bajs i saltdeg, vi målade dom 
här, vi undersökte olika djurs bajs, jag gjorde ett eget bajsmemory.” 
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Förskolläraren berättar om ett annat tema hon haft med barnen vid senare tillfälle: 

”- Vi hade nåt tema där det egentligen inte fanns något tema från början utan barnen skulle 
själva skapa ett tema. Och då så började det med att dom skulle göra en slags maskot och det 
var ju då hunden Berta, Berta var gjord i papier marché. Och helt plötsligt skulle vi undersöka, 
hon var en varg och vi skulle undersöka allt om vargar, så då blev det något slags vargtema, 
vad äter vargen, hur ser spåren ut efter vargen, hur lever vargen, hur ja, allt som har med 
vargen att göra. Och då gjorde vi vargbajs såklart.” 

De har också haft ett övergripande sagotema. Aktiviteterna hade alltid något med sagor att 
göra på något sätt vid temaarbetet. De hade ateljé, sagoläsning och vattenlek. De har också 
haft de olika elementen som tema, jord, luft och så vidare. 

Hon tycker att man ska välja teman som man kan något om eller har i alla fall lite intresse 
av samt att det ska vara praktiskt möjligt att ha aktiviteter kring temat. Du behöver ha några 
idéer så att du kan tänka ut aktiviteter.  

Även denna förskollärare förklarar resursbristen som ett hinder, att det finns så mycket 
man vill göra men det finns inte tid till allt. Dessutom måste hon förstås visa hänsyn till sina 
arbetskamrater som inte helt säkert vill göra samma saker som hon själv, säger hon. Hon 
menar också att förskolläraren behöver känna med barnen ifall de är intresserade.  

Carin: 

Carin är en kvinna på 50 år. Förskolläraren berättar att på gymnasiet gick hon en tvåårig 
vårdlinje med inriktning mot sjukhus det andra året. Hon började jobba med barn nästan från 
att hon gått ut gymnasiet, 1982-1993, som barnskötare med uppehåll för resor och egna barn. 
Sen utbildade hon sig till förskollärare. Utbildningen var 2 ½ termin uppger förskolläraren, 
och erfarenheten som barnskötare räknades in i utbildningen. 

Efter utbildningen fick Carin tre barn, men sedan jobbade hon hemma som dagbarnvårdare i 
ungefär fem år. Efter det jobbade hon några år i förskola för att sedan gå tillbaka till att jobba 
hemma. Nu har hon jobbat i förskola sedan 2004. De barn hon jobbar med idag är 1-5 år. Den 
förskola hon arbetar i nu är kommunal och mångkulturell, berättar hon.  

Såhär säger förskolläraren Carin om tema. Hon förklarar likheten med projekt och syftet med 
projektet samt de teman som bildas under projektet: 

 
”- Tema pratade vi mer om förr, nu pratar vi om projekt. Alltså det är ju egentligen i princip 
samma tänk. Jag kan mixa de här begreppen med varandra, jag tycker att det är lite samma sak. 
Men även om det finns ett stort projekt, så kan det finnas många små teman. Sen har vi kommit 
väldigt olika långt i hur man tänker kring tema och projekt. Vi har blivit skickade en del från 
kommun o gå på Reggio Emilia, just det där med pedagogisk dokumentation. Det är långt ifrån 
alla, men även fast vi gått flera stycken så tänker vi väldigt olika.” 
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”- Det som vi startat igång i hela kommunen nu, våran stad, det har vi pratat om kanske blir ett 
tema som pågår i två, tre år. Sen kan det bli en massa små… eller säg att det är projektet då sen 
blir det en massa småteman under det som på nåt vis kopplas ihop med vår stad. Vi vill 
synliggöra barnen i vår stad, visa på att det finns faktiskt barn som bor här och göra staden 
viktig för dom.” 

Sådana ”små teman” tror hon kan pågå i en vecka och kanske ända upp till en hel termin. Men 
hon är inte så säker då det sätt de arbetar med tema idag fortfarande känns nytt. Förskolläraren 
säger att hon upplever att trots att man går samma kurser så uppfattar man begrepp och 
arbetssätt väldigt olika. Det är svårt att ändra sin barnsyn med mera för alla, men det verkar 
ännu svårare för vissa. Hon säger att det är så lätt att falla tillbaka i gammalt tänk. Såhär 
förklarar hon det hon kallar gammalt tänk: 

”- Det blir lite mer det här att lära ut, det här gamla sättet att barnen inte får tänka själv utan 
man sitter och berättar det man själv kan. Och så vill man att barnen ska göra det som man 
själv redan kan och svar på frågor som dom redan vet att man har svaren på.” 

Hon förklarar hur hon tycker att de ska arbeta, enligt Reggio Emilia: 

”- … de här små vägarna som kan gå åt alla håll egentligen och det är ju det som är så häftigt 
med pedagogisk dokumentation egentligen tycker jag. Det finns inga svar före utan man får 
söka svaren med barnen och dom visar vägen och det är väl det här som är den svåra konsten 
egentligen, del se vart det pekar, vart vill dom egentligen, vad är dom intresserade av. Och sen 
att se vad som egentligen sker.” 

Sedan förklarar förskolläraren hur man kan arbeta med till exempel tema mask: 

”- Men man kan ju ha, man kan göra hur mycket som helst med en mask egentligen. Studera 
maskar, sjunga om maskar, (skratt) göra lermaskar, leta maskar, ja men det är ju…ah.” 

Hon säger också att det blir ett tema om man får in flera olika delar från läroplanen. Det är 
också väldigt viktigt att det finns en röd tråd i allt man gör, att temat finns i allt man gör. Hon 
säger att då måste pedagogerna först ha en röd tråd för att sen kunna få till det med barnen.  

Men hon säger att hon tycker att det är jättesvårt att skilja mellan tema och tematiskt 
arbetssätt. Hon börjar förklara men är inte så säker. Såhär säger hon: 

”- Nej, jag har svårt att skilja dom där åt faktiskt. Jag skulle i och för sig… eh, vi håller på med 
ett projekt som vi precis startat igång. Där håller vi på och försöker lära oss att tänka det här i 
projekt. Då har vi pratat om att vi i hela vår kommun ska ha det här som projekt, Vår stad. Det 
är liksom ett jättestort projekt, det kan bli precis vad som helst. Då kan jag tänka mig att det här 
som jag pratar det är mer tematiskt kanske egentligen. I det här projektet så kan det bli massor 
med olika vägar som blir olika småteman. Det kanske handlar om att några är jätteintresserade 
av… man kanske går ut och tittar på husen här i stan och så blir nån intresserad av olika 
fönster, dörrar, vad som helst! Och så kanske man hamnar på det här matematik och former 
och… nej hur ska jag särskilja. Jag vet inte hur jag ska särskilja det här med tema och tematiskt 
faktiskt. Nej, det jag tänker är att man plockar in så mycket man kan i sitt arbete. Att man ser 
allt barnen lär sig och att man faktiskt sätter ord på vad barnen lär sig. Istället för att bara gå 
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och titta på fönster så kanske man pratar om hur de ser ut, om de är kvadratiska, rektangulära 
och de kanske till och med är runda som cirklar och så.” 

Hon förklarar att det största ansvaret ligger på förskolläraren att det händer något, hon säger 
som exempel utvärdering av verksamheten. En svårighet kan då vara om man inte har alla 
med sig, att alla inte har samma syn på hur saker ska vara eller göras. Mycket tid går till dessa 
utvärderingar och dokumentation, vilket hon poängterar är mycket viktigt att de gör. Men det 
behövs också tid för att reflektera över allting också, mer tid än de får nu. Utvärdering kan 
gärna göras tillsammans med barnen, tycker hon.  

Men trots att pedagoger i förskolan har mycket kvar att lära så tycker hon ändå att just 
ämnesintegrering är något de är väldigt bra på, det ligger i förskolans tradition, säger hon. Det 
tror hon att skolan har mycket att lära av förskolan.  

Men något som försvårar arbetet är bristen på engagerade pedagoger. Hon tycker att hon 
tyvärr ser många som kanske inte tycker att arbetet är så roligt längre.  

I förskolan och i arbete med tema tycker förskolläraren att det är viktigt att barnen får rätt 
och tid att tänka själva. Det måste få vara tillåtet. Sen refererar hon till hur jag inledde vårt 
samtal och avslutar med ett exempel: 

”-… jag tycker att man ska få tänka tillsammans, får höra hur…alltså jag, det är väl som du 
inledde det här samtalet, det finns inga sanningar. Men det är väl så man ska tänka i förskolan 
och skolan också. Världen är inte full av en sanning utan av många sanningar eller olika 
möjligheter, olika sätt att tänka på där alla måste kunna få ha sitt tänk där man kan bolla tankar 
med varandra så att ingen sitter o… jag vet att vi hade en praktikant rätt nyligen (…) från 
gymnasiet som gärna ville gå in och berätta hur dom skulle tänka redan innan dom hade fått 
prova själva. Och så gör ju en del fortfarande även dom som jobbar som är gamla erfarna 
människor inom förskolan att man gärna vill.” 

Dina: 

Dina är en kvinna på 36 år. På gymnasiet gick hon treårigt program barn och fritid. Direkt 
efter det genomförde hon ett treårigt förskollärarprogram i högskola och blev klar år 1999. 
Efter det arbetade hon som au pair i USA under ett halvår för att sedan återkomma till 
Sverige. Hon började då, 2000, att jobba som förskollärare i en storstads förort. Dina flyttade 
senare tillbaka till en mindre stad och började jobba på en ”dygnet-runt-förskola”. Efter att ha 
fått sitt första barn så slutade hon det arbetet och påbörjade istället ett nytt arbete på en 
förskola som hon kallar vanlig eller traditionell. I det nya arbetet medverkade hon i att starta 
en ny förskola. Där arbetade hon fram till augusti 2013. Nu arbetar Dina på samma förskola 
som Carin. Det är en kommunal förskola som är placerad närmre hennes hem än hennes 
tidigare arbetsplats. Hon förklarar att den här förskolan numera är lite mångkulturell. De barn 
hon arbetar med nu är två till fyra år.  
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Dina förklarar hur hon tror att teman blir till samt att hon tycker barnens intresse är viktigt 
i teman: 

”- … det är ju utifrån vad barnen är intresserad så ska man ju skapa ett tema. Det barnen tycker 
är kul… Det kan ju vara plats att gå till eller någonting de tycker om att leka med eller nånting 
på tv eller nånting…så att det ska ju fånga, ett temaarbeta är ju något som ska fånga utifråns 
barnens intresse. Inte vad vi tycker är roligt, utan då ska man ta något som barnen är 
intresserade av så att man kan göra ett tema som håller sig levande.” 

Hon förklarar också att teman utformas olika beroende på hur gamla barnen är: 

”- Nej, men småbarn har ju varit, där är det ju sånt som, dom är ju intresserade av att lära sig 
begrepp o kroppsdelar och… så där har man ju kanske valt någonting som man vet att liksom 
är…så att dom ska få ett lärande och så. Men med dom äldre är det mer och se som att ta ett 
tema som dom är intresserade av så att det blir något bra av det hela.” 

Dina säger att temaarbeten behöver få ta tid. 

”- Men det måste ju vara att det måste få ta tid för att det…med barn…så länge dom är… Det 
är svårt att säga att ”Nu ska vi hålla på med tema såhär länge”, utan det är ju så länge dom är 
intresserade tycker jag. Men det behövs ju, alltså ska du ha tema där du kanske ska skapa 
utifrån något du gjort eller dokumenterar och det tar ju lite tid. Temaarbete, det ska få ta lite tid 
tycker jag.” 

Dina ger exempel på teman som hon arbetat med: Kroppen, Familjen, Återvinning, Färger. 
Hon säger att i princip vad som helst kan utgöra ett tema.  

”-… det finns ju många olika teman, man kan ju jobba med tema vad som helst i princip så…” 

Dina tycker det är bra att involvera både barnen och föräldrarna för att det ska bli en röd 
tråd. 

”- Vi hade nåt tema där vi involverade föräldrar. Barnen fick ta med kort från när de var lite 
små, liksom, så att då får man ju delaktighet från både barn och föräldrar eller att de får ju ta 
kort på sitt hus hur det såg ut så att man kan, det kan ju bli så att om man får med både 
föräldrarna och barnen då kan det bli så att dom pratar om de här sakerna hemma också att det 
liksom blir en röd tråd i det hela, det tror jag är viktigt att man synliggör vad man håller på med 
att man…så att…dom kanske fångar…det beror på vad man håller på med men att man pratar 
om det man gör för det kanske är sånt, för att är det ett tema som man är väldigt intresserad av 
så kommer det säkert upp grejer hemma också från barnen.” 

 
Såhär förklarar Dina det projekt kommunen har just nu. Hon verkar tycka att det inte är 

helt lätt att forma teman. 

”- Vi har ett projekt, Vår stad, som närliggande… dom fick ta med sig nåt sommarminne hade 
dom, det var liksom hela kommunen, dom fick ta med sig grejer som ett sommarminne. Vissa 
förskolor har ju… så att…vi har gått till lite olika ställen, men vissa har, nån har ju en kulle och 
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så, men vi har liksom inte kommit på nåt, eller vi försöker ta oss ut ifrån gården nån gång i 
veckan. Men vi har inget tema och inte kommit på nåt riktigt sådär med projektet men. Men 
närmiljön är väl lite temat när vi gör våra utflykter kan man säga men det är ju liksom inget 
som vi har gått ut med till föräldrar eller så.” 

Hon tycker att det blir lite svårare att ha tema när det är många barn som inte kan det 
svenska språket, men menar att det egentligen inte är något hinder eftersom man kan lära sig 
mycket genom att ha tema. 

”- Men alltså språket kan ju också vara en fördel att man kan jobba med tema. Man kan ju lära 
sig mycket med tema. Har man tema kroppen till exempel, då får ju alla barnen lära sig olika 
kroppsdelar och arbeta med kroppen. Så jag menar att språket behöver inte vara en nackdel 
heller.” 

Dina tror att små teman bildas omedvetet i verksamheten: 

”- Sen, nu när man håller på med julpyssel och pratar om julen och så. Man gör nog lite 
temaarbeten lite omedvetet kanske runt traditioner och sådär men det är inget liksom…tema då 
tänker jag att då ska man kanske synliggöra mycket för föräldrar och i verksamheten. Man har 
nog lite osynliga teman egentligen.” 

Barnens vardag och liv hemma påverkar vad de pratar om och gör i förskolans verksamhet. 

”- Sen blir det ju alltid lite mer efter att julkalendern går eller när det är något speciellt på tv. 
Alltså då blir barnen mer såhära, då pratar man ju väldigt mycket om det. Det kanske inte är nåt 
tema, men det är mycket såhära som man kan fånga barnen från då då som dom är intresserade 
av.” 

Hon tror absolut att det kan vara en fördel att jobba med tema. Hon tror att det underlättar för 
pedagogen att arbeta ämnesintegrerat, som hon vid senare tillfälle säger är ett krav för 
temaarbete. 

”- Det kan nog snarare vara en fördel att man vet, alltså i ett tema, så kan du, om du bestämmer 
dig för ett tema då kan du göra en mind-map till exempel, om du tar tema vatten eller vad som 
helst. För då i ett tema så kan du få in bild, musik, utevistelse, rörelse. Så jag tror snarare att det 
kan vara en fördel om du bestämmer dig. ”utifrån det här, vad kan vi göra?” så att det blir 
lärande, ja, experiment och att man... Du kan få in alla delar i ett tema det är jag övertygad om 
du bestämmer dig så.” 

Fast samtidigt diskuterar hon en del huruvida de har ämnen eller inte i förskolan. Men 
kommer fram till att det åtminstone finns en medvetenhet om vad läroplanen säger att 
verksamheten ska innehålla. 

 
”- Alltså, det är ju mer inom skolan man kör ämnesintegrerat så. Vi har… med små barn har vi 
mer rutiner och trygghet, man har ju inte det i ämnen. Vi har ju samling, utevistelse och 
skapande och så, man har ju inte, men det är ju mer liksom flexibelt inom förskolan än inom 
skolans värld. Inom i förskolan ser man ju kanske dagsformen att idag funkar inte det här, eller 
idag har barnen behov att gå ut eller vi gör det här liksom det är mer flexibelt. Ämnes så tänker 
jag liksom där inne i skolan så måste dom ju, om det står svenska på schemat så är det svenska 
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men inom förskolan så… Vissa har ju, till exempel Montessori, dom jobbar ju lite mera sådär 
att de sitter med projekt längre tid och så, men ingenting som vi gör inom kommunala, inga 
ämnes så utan… Vi gör ju mycket olika ämnen, det ser man ju när vi utvärderar. Vi håller ju på 
med, men vi benämner ju aldrig det med ämne men. Sen tycker ju jag att den fria leken är 
jätteviktig men det är inget ämne, men det skulle ju vara som ett eget ämne för den ger ju 
jättejättemycket för barnen.” 
 
”- Så att ämnes för mig är lite mer skola men att, självklart har ju vi ämnen men det är inget 
som vi sätter upp så. Men vi har ju delar vi ska uppfylla utifrån läroplan. Vi ska ju jobba med 
språket, skapande, experiment, matte och så. Det ska vi ju göra men… Så vi jobbar väl med 
ämnen men inte så… Vi har ämnen men inte så uttalat eller vad jag ska säga. Men man har ju 
alltid en medvetenhet om vad som ska uppfyllas.”  
 

För att få med läroplanens alla mål förklarar Dina att de har ett material kallat Lotus till 
hjälp. 

”- Dokumentation, det är ju något man också försöker synliggöra på väggarna vad vi håller på 
med. Sen har jag också jobbat lite med lotus, då har alla eh mål utifrån läroplanen är nerskrivna 
på ett papper och där kan du då som ett ämne eller, till exempel, nu gjorde vi den här utflykten, 
då kan du sträcka för vad fick vi in i den här utflykten. Vilka mål du uppnått, eh, sen kan du 
koppla till kort eller teckningar som barnen gjort. Sen kan du göra en analys på det här då som 
att - Dom här har vi gjort, vad ska vi göra nästa gång? Då kan man mer medvetet att när vi går 
ut så kan vi göra det här med barnen för att uppnå de här målen vi inte har uppnått.” 

Dina berättar mer om hur de arbetar på förskolan. Att de använder portfolio, iPads samt låter 
barnen arbeta med ett forskande arbetssätt. 

”- Sen har man ju, ja, portfolioarbete kan ju vara att man… om man jobbar med teman så kan 
man ju se till att det kommer till barnens också, att man sätter in saker ifrån temat i barnens 
portfolio, där barnen säger och så. Sen jobbar vi också mycket med ipads eh, så där kan du ju 
också forska med barnen och titta på vad dom är intresserade av. För det där tycker de ju är 
himla intressant med ipads. Då kan man ju liksom ladda ner appar eller…det beror ju vad man 
håller på med men det finns ju liksom. Det finns många verktyg man kan jobba med om man 
hittar ett tema.” 

Hon ser fördelar med att arbeta på en förskola med närhet till en stad. 

”- Där jag jobbar nu, så var det inte förut, där har vi till exempel nära så att vi kan gå till 
biblioteket eller så då kan man ju gå dit och låna grejer. Förut var jag på mer landsbygden och 
nu är jag inne i stan så att man har ju mer möjligheter egentligen om man kommer på nåt att 
jobba med.” 

Dina säger att på hennes arbetsplats diskuteras syn på barn och lärande en hel del. Hon 
uppfattar det som att förskollärare har väldigt olika syn på detta. Själv ser hon barn som 
kompetenta, även om de är väldigt små, poängterar hon. Hon säger att det är mycket viktigt 
att de får prova allt själva, såsom att bre sin macka och dricka ur vanligt glas istället för 
pipmugg. ”- Barn kan!” säger hon. Hon förklarar att det är vi pedagoger som måste ge barnen 
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möjlighet och ge dem tid till att prova saker. Hon tycker att vi behöver hjälpa barnen att bli 
självständiga.  

Dina tycker att en nackdel när man jobbar som förskollärare är att man inte hinner hålla sig 
à jour genom att läsa om till exempel tema såvida man inte är väldigt aktivt läsande som 
person. Som förskollärare så hinner man inte med för det är fullt tempo ändå, säger hon. Hon 
tycker det är bra att vi studenter kontaktar förskollärare så att de får en tankeställare.  

Dina säger att tematiskt arbetssätt kan hon inte åtskilja från temaarbete. Men efter att jag 
kortfattat förklarat vad litteraturen säger så säger hon att hon tror att man arbetar tematiskt 
omedvetet ibland. Att allt man gör inom verksamheten berörs av temat.  
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Analys och tolkningsdiskussion 

Nu när jag analyserar resultatet av Anna, Bea, Carin och Dinas berättelser så gör jag det 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv och kopplar även till det som litteraturen säger om tema, 
tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat. Jag analyserar för att försöka förstå, utforska och 
förklara förskollärarnas berättelser/tolkningar. Genom åtskilliga genomläsningar av de 
transkriberade intervjuerna framkommer olika teman/kategorier ur materialet. Dessa kan 
kopplas till synsätt inom det sociokulturella perspektivet. 

Här nedanför har jag försökt kartlägga resultatet genom att göra ett kategorischema efter 
exempel från Esaiasson et al (2002). Kategorierna jag valt är sådana som jag tycker har stått 
fram i resultatet av intervjuerna. Kategorierna förklaras ytterligare i efterföljande text. 
Kategorischemat är tänkt att ge läsare en översikt.  

 

Kategorier som står 
fram i resultaten: 

Fördelar som gör att 
förskolläraren väljer 
att arbeta med tema: 

* Ger stöd åt 
pedagogen. 

* Avgränsar, ramar in 
ett område. 

* Underlättar att koppla 
till läroplanen. 

* Underlättar för barnen 
att ta egna initiativ.  

* Barn lär sig mycket 
genom teman.  

* Ger "röd tråd" och 
sammanhang.. 

* Roligt och spännande.  

Hinder för 
temaarbete 
/nackdelar: 
* Ej samsyn 

kollegor emellan. 
* Osäkerhet i att 

definiera 
begreppen. 

* Kräver tid och 
förberedelse av 
pedagogerna. 

* Rutinger och 
trygghetsskapande 

tar tid.  
* Svårt med allt 

man blir tvungen att 
välja bort. 

 

Olika krav på 
tema: 

* Utgångspunkt i 
barnens intressen 
och erfarenheter 

* Lustfyllt. 
* Ämnesintegrerat, 
eröra flera områden 

ifrån läroplanen. 
* Praktisk utövning 

i någon form. 
*Arbeta med 

skapande , estetiska 
ämnen. 

* Forskande 
arbetssätt. 

* Vad som helst kan 
utgöra ett tema. 

* Tema måste få ta 
tid. 

* Får gärna 
inkludera 

studiebesök 

Exempel på 
förekommande 

teman: 
* Vatten 

* Kroppen 
* Familjen 
* Skogen 

* Bajs 
* Sagor 

* Former 
* Färger 

* Vasaskeppet 
* Vår stad 

* Återvinning 

Uppfattningar av 
tema, tematiskt och 

ämnesintegrerat: 
* Projekt används 

ibland likställt med 
tema. 

* Pedagoger arbetar 
ibland omedvetet 
med "osynliga" 

teman. 
* Det är svårt att 

skilja mellan 
begreppen tema och 
tematiskt arbetssätt. 

* Tema uppfattas 
övervägande som 

något där man 
fördjupar sig i något. 
* Tematiskt arbetssätt  

uppfattas som att 
man har tema som 

går in i allt man gör i 
förskolans 

verksamhet. 
* Man kan arbeta 

ämnesintegrerat utan 
något särskilt tema. 
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Uppfattningar av tema, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat 
- Svårdefinierat, eftersträvansvärt, likheter med projekt 

Tre av förskollärarna, Anna, Carin och Dina uttrycker en viss osäkerhet när de ska beskriva 
tema och tematiskt arbetssätt och har även svårt att göra någon skillnad på dessa. Bea däremot 
har ganska klart för sig vad det kan innebära och hur hon själv tolkar begreppen. Samtliga 
förskollärare förklarar att tema skulle kunna vara likställt med projekt, men möjligen att 
projekt är mer övergripande och att tema då är delar av projektet. Alla har de mer eller mindre 
arbetat med tema. Ingen säger sig däremot arbeta helt tematiskt. Alla förskollärare i 
undersökningen tycker att alla aktiviteter vi gör i förskolan, inklusive teman och aktiviteter 
behöver beröra flera punkter i läroplanen. Vanliga teman verkar vara: Vatten, Färger och 
Årstider. Doverborg & Pramling (1988) samt Nilsson (2007) menar att dessa teman är för 
snäva, men jag ser faktiskt inga problem med att ha dessa teman. De framstår som mycket 
lyckade, detta eftersom de ändå lyckats arbeta ämnesintegrerat, koppla till läroplanen och haft 
roligt. 

Ämnesintegrerat verkar de uppfatta mer entydigt, att olika ämnen integreras med varandra. 
Det kan vara att barnen får arbeta med flera ämnen inom en aktivitet eller inom ett tema. 
Ämnesintegrerat uppfattar, i linje med tidigare forskning (Eriksson, 1989; Grahn, 2005; 
Nilsson, 2007), förskollärarna som ännu en viktig aspekt i arbete med teman. Dessa ämnen 
eller områden kan vara till exempel rörelse, matematik, utevistelse, skapande och språk. Jag 
tolkar det som att förskollärarna tycker att vilket område som helst kan utgöra ett tema. Dessa 
förskollärare verkar välja teman som ligger nära barnens erfarenheter. De framställs som 
mycket lustfyllda och roliga för barnen. Att arbeta med temaarbete, och således 
ämnesintegrerat, ses av förskollärarna som eftersträvansvärt.  

Krav på teman 
- Barnens intressen, lust, ämnesintegrerat, skapande, forskande arbetssätt, miljön och 
kontexten 

Det är, för förskollärarna, självklart att man ska utgå ifrån barnens intressen och 
erfarenheter när man arbetar i förskola och när man utformar ett tema, även om inte alla har 
kommit så långt i praktiken. Eriksson (1989), Doverborg & Pramling (1988) och Kennedy 
(1999) lägger stor vikt vid att man alltid utgår ifrån barnen, läraren ska vara uppmärksam på 
vad barnen intresserar sig för.  

Barnen ska få möjlighet att undersöka och forska, på ett lustfyllt sätt tycker förskollärarna. 
Forskande är en viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet och brukar kallas ”det 
undersökande barnet” och liknande. Det framkommer också att miljön och kontexten har stor 
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betydelse, hur viktigt det är att material är tillgängligt för barn och att de får pröva själva. Det 
framstår som självklart att barnen ska få upptäcka och lära i olika miljöer och kontexter, att 
det som de ska lära sig om ska finnas tillgängligt. Det stämmer överens med det 
sociokulturella perspektivet. Poängen är att det är lättare att förstå och lära om till exempel 
bilmotorer om man besöker en verkstad.  

Av dessa förskollärare ses barn som kompetenta, hur små de än må vara, ett eller fem år, 
det spelar ingen roll. De anser att det är viktigt att barnen får arbeta praktiskt, får pröva själva 
även om de inte är så gamla. De kan, även fast de är små, tycker förskollärarna. De ska genom 
undersökande få hitta sin egen kunskap. Lärande sker bäst i kontext på något sätt, studiebesök 
och att kunna arbeta praktiskt ser förskollärarna mycket positivt på.  

Jag tolkar det som att förskollärarna lägger stor vikt vid att alltid inkludera någon form av 
estetisk bearbetning av innehållet i temat, såsom skapande, konstruktion, bild, musik, drama 
etcetera samt att de ser förskolans verksamhet som en helhet där flera processer pågår 
samtidigt. Andersson et al. (2000), Eriksson (1989), Grahn (2005), Säljö (2000) och andra 
författare menar att denna sorts bearbetning är mycket viktig för barns motivation och 
lärande.  

Den hindrande resursbristen 

Förskollärarna upplever att det är brist på resurser i form av tid och pengar, vilket gör det 
svårt att hinna med samt att bekosta allt man skulle vilja göra med barnen. Det uppfattas 
också vara svårt för förskollärare att hålla sig uppdaterade, alla har inte möjlighet att gå på 
vidareutbildning. De önskar att de kunde ta med barnen på fler studiebesök och utflykter. 
Förskollärarna upplever att med framförallt de små barnen går mycket tid till de viktiga 
rutinerna, omvårdnaden och trygghetsskapande. Men det nämns också att temat kan gå in i de 
vardagliga rutinerna såsom samling, påklädning med mera, vilket går i linje med läroplanen 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98/10, s.4). Detta tolkar jag är en del av detta 
som Andersson et al (2000) menar med tematiskt arbetssätt. Att olika färdigheter övas i 
funktionella sammanhang. Förskollärarna tar alltså tillfället i akt och tar vara på tillfällen de 
stöter på något viktigt i den verkliga vardagen.  

Fördelar som göra att förskollärare väljer att arbeta med tema 
- läroplan, ramar in område, ger röd tråd och sammanhang 

Synen på tema är övervägande positiv och nackdelarna är få, säger förskollärarna. Tema kan 
användas som ett stöd för pedagogen att hitta en utgångspunkt och område. Jag uppfattar det 
också som att det ses som ett tillåtande arbetssätt, där barnens naturliga processer och 
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initiativtagande underlättas. Barn tillåts byta aktivitet och att koppla samman olika områden 
till en helhet. Alltsammans säger lärarna skapar en röd tråd och sammanhang. Samverkan med 
vårdnadshavare kan främja detta ytterligare, menar förskolläraren Dina. 

Jag har fått en bekräftelse på det Karlholm & Sevòn (1990) menade att temaarbete kan 
användas till. Svåra ämnen eller områden hindrar inte temaarbetet, snarare tvärtom, det ger 
näring åt temaarbetet. Om barnen behöver öva på språk, ja då kan man göra det inom 
temaarbetet. Ifall barnen behöver bearbeta erfarenheter eller få avdramatisera något ämne, till 
exempel bajs, så kan även detta göras i temaarbetet. Förskollärarna verkar dra nytta av alla de 
möjligheter som temaarbete ger. Detta ser jag som att Dadds (1993) uttalanden om 
temaarbetens möjligheter stämmer (som jag skrivit om på sida 9). Jag märker på 
förskollärarnas berättelser att de har haft väldigt roligt tillsammans med barnen i samband 
med temaarbete. Det märker jag av att förskollärarna ofta skrattat när de tänkt tillbaka på och 
berättat för mig om deras tidigare genomförda teman.  

Konklusion 

Temaarbete, tematiskt arbetssätt och ämnesintegrerat används med positiv inställning av en 
stor del verksamma förskollärare och är förknippat med många fördelar. Temaarbete ger både 
stöd åt pedagogen att rama in ett område samt att ämnesintegrera. Tematiskt arbetssätt 
används men något omedvetet, det vill säga att teman integreras i hela verksamheten, 
inklusive vardagliga rutiner samt i funktionella sammanhang. Om förskolläraren utgår från 
barnens intressen så blir det oftast väldigt roligt. Vad som helst kan utgöra ett tema, Bajs, 
Maskar eller Färger är några exempel. Verksamheten kan vara ämnesintegrerad utan att det 
pågår något tema. Ämnesintegrerat ses däremot som krav på temaarbeten.  

Förskollärarna lägger stor vikt vid praktisk utövning, att barnen ska få testa själva, få se 
och känna på det de arbetar med. Det får gärna ske genom skapande aktiviteter såsom att måla 
och konstruera i olika material. En röd tråd, eller sammanhang har stor betydelse för barnen, 
menar förskollärarna. Genom att samverka med vårdnadshavarna kan det ge än mer av detta. 
Jag tolkar detta som att ett sociokulturellt perspektiv har en central plats inom tema i och med 
att kontext, praktisk utövning och helhet ges så stor betydelse.  

Temaarbete kan användas för att fördjupa barnens kunskaper, hjälpa dem att se kopplingar 
mellan olika ämnen eller uppfylla deras behov av att bearbeta eller avdramatisera något.  

Jag tycker mig ha fått mer information om verkligheten tack vara den här undersökningen. 
Jag har fått tillfälle att samtala med verksamma förskollärare och känner mig mer beredd på 
vad jag kommer möta när jag själv börjar arbeta i förskola. Kanske har verksamma 
förskollärare glädje av att läsa min uppsats för att försöka göra sig medvetna om hur de själva 
tänker och arbetar.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Jag är nyfiken på hur förskollärare gör när de skapar ett stort tema där de också omformar 
förskolan till en annan värld, till exempel en sagovärld. Att titta på hur förskollärare skapar 
tema i praktiken, genom observationer vore intressant. För att se hur de kommunicerar, hur de 
praktiskt väver samman läroplanens olika aspekter med mera. Att undersöka temats hela 
process genom videoinspelningar är en möjlighet. 

 Ett annat förslag är inventering av material på förskolor. Man kan undersöka hur 
tillgängligt material görs för barn och vad materialet syftar att ge möjligheter till barnen, till 
exempel om de är där för att ge barnen möjlighet till att utveckla kreativitet eller annan 
förmåga. Att undersöka vilket material som kopplas till olika slags teman går också att 
undersöka. Några exempel finns redan och vissa faller sig förstås väldigt naturligt. Att man 
använder naturmaterial till tema natur/skog.  

Textanalyser skulle också kunna göras, granska planeringar etcetera. Eller undersöka vad 
som sätts upp på väggarna kopplat till pågående tema, medvetet eller ”osynligt” tema som en 
av mina respondenter sa.  

Barnintervjuer verkar vara svårt och utmanande, men desto mer intressanta därför att små 
barn ibland inte har utvecklat någon medvetenhet om att säga ”rätt eller fel”. Man skulle 
kanske kunna undersöka hur barnen upplever tema, tematiskt arbetssätt. Ämnesintegrerat, 
skapade fantasivärldar, sammanhang med mera. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 

Inledning och bakgrund: 
− Jag som intervjuar berättar för förskolläraren vad min undersökning handlar om.  
− Sedan ber jag förskolläraren att berätta om sig själv, sin ålder, sin bakgrund, 

erfarenhet, utbildning och aktuellt arbete. 
 
Temaarbete: 
− Hur har du arbetat med tema? 
− Vad för teman har du haft? 
− Hur uppfattar du att tema är? 
− Vad är det som gör ett tema? 
− Hur ställer du dig till tema? För- och nackdelar? 
− Ser du några hinder för att arbeta med tema? 

 
Tematiskt arbetssätt: 
− Vad är tematiskt arbetssätt för dig? 
− Ser du likheter/skillnader mellan temaarbete och tematiskt arbetssätt? 

 
Ämnesintegrerat: 
− Vad innebär ämnesintegrerat för dig? 

 
Arbetssätt & perspektiv: 
− Hur arbetar du idag för övrigt? 
− Hur skulle du vilja arbeta? 
 
Jag tackar så mycket för allt som du har berättat för mig! Det betyder jättemycket för min 

undersökning!  
 


