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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vad förskollärare har för uppfattningar kring 
tematiskt arbete i förskolan med utgångspunkter i barns inflytande och syn på lärande. Det har 
genomförts tio kvalitativa samtalsintervjuer, fem med förskollärare på traditionella förskolor och 
fem med förskollärare på Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Data från dessa intervjuer har sedan 
analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Resultaten visar att samtliga förskollärare har 
en positiv inställning gentemot det tematiska arbetssättet och anser det vara en väsentlig del i att 
främja barns lärande. Samtliga pedagoger anser att det tematiska arbetet ska utgå från barnens 
intressen samt att barnen bör ha stort inflytande över och under ett pågående tema. Då resultatet 
endast påvisar ett fåtal skillnader mellan förskollärarna på Reggio Emilia-förskolorna samt 
förskollärarna på de traditionella förskolorna dras slutsatsen att kvaliteten på förskolans verksamhet 
inte avgörs huruvida man har en specifik pedagogisk inriktning eller ej utan hur välfungerande 
verksamheten är i sig. 
 
 
 
 
Nyckelord: Pedagogik, förskola, intervju, tematiskt arbete, barns inflytande och lärande. 
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Inledning 

Under utbildningens gång har vi läst kurser där ett tematiskt arbetssätt är framträdande. Ett intresse 
för hur detta kommer till uttryck i förskolor väcktes hos oss. Vi har även intresserat oss för om 
och i vilken mån barn har inflytande inom det tematiska arbete. I vår studie har vi försökt klargöra 
hur mycket utrymme som ges barns inflytande vid temaarbete samt hur pedagoger förhåller sig till 
barns lärande inom det. Tenderar förskolor med en uttalad pedagogisk inriktning att implementera 
tematiskt arbetssätt i större utsträckning än de förskolor som saknar uttalad inriktning? Hur står 
sig Reggio-Emilia pedagogiken gentemot den traditionella förskolans pedagogik när det kommer 
till att arbeta tematiskt med fokus på barns inflytande? 
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Bakgrund 

Efter att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning praktiserat på både Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor samt traditionella förskolor har vi märkt att det tematiska arbetssättet ofta är 
förekommande och återkommande. Det som har motiverat oss att undersöka det tematiska 
arbetssättet är att det kan variera så mycket beroende på förskola och pedagoger. Vi ville därför 
undersöka pedagogernas synsätt på det tematiska arbetssättet och barns lärande inom det. I media 
uppmärksammas tematiskt arbete när Ulla-Britta Bruuns stipendium gavs ut till två förskollärare år 
2012. Stipendiet  delades ut för  pedagogernas sätt att arbeta tematiskt med hjälp av sagor och för 
deras sätt att integrera flertalet olika ämnen och kunskapsområden i detta arbete.  Temaarbetet 
genomsyrade hela verksamheten på ett lustfyllt sätt och synliggjorde således  lärandet 
(Lärarforbundet, 2012-11-01). En annan aspekt som uppstod i upptakten till denna studie var hur 
barns inflytande påverkade det tematiska arbetet i förskolan. 

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) står det skrivet att: ”varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama” (Utbildningsdepartementet, s.10). Grahn 
(2005) menar att genom lek och estetiska uttrycksformer får barn använda sig av rim, ramsor, 
sånger, skapande och rytmik. Detta är centralt för barns lärande (Grahn, 2005 s. 61). Lpfö98 (2010) 
beskriver även under rubriken Barns inflytande att det är barnens egna intressen och behov som bör 
vara utgångspunkt när man ska utforma den pedagogiska miljön samt planera 
förskoleverksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). Vidare yrkar Lpfö98 (2010) även 
på att ett temainriktat arbetssätt kan skapa en bra grogrund för “mångsidigt och sammanhängande” 
lärande (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7).  

Hamerslag (2013) beskriver hur tidigare forskning visar att vuxna styr över barns inflytande i 
förskolan. Pedagogernas förhållningssätt och bemötande av barnen utgör grunden för barns 
inflytande i förskolan (Hamerslag, 2013, s. 13). Granberg (1999) beskriver att pedagoger bör kunna 
tolka barnens intentioner för att kunna skapa en lärandemiljö som engagerar och stimulerar barnens 
lärande. Således bör aktiviteterna vara lockande och inspirerande till den grad att barnen själv väljer 
att aktivera sig med det, utan synlig påverkan av pedagogen (Granberg, 1999, s. 24).  De estetiska 
uttrycksformerna kan främja barn inflytande då de kan användas som en metod för att låta barnet 
få uttrycka åsikter, värderingar och känslor (Granberg, 1999, s. 19).  

Ett utgångsläge vid tematiskt arbete är att temaarbetet utformas med barnen som utgångspunkt 
(Karlholm & Sevón, 1990, s. 76). Detta innebär att pedagogerna ska engagera och inspirera barnen 
till att vilja införskaffa ny kunskap, dels genom att pedagogerna ska möta barnen på deras nivå men 
också för att skapa en pedagogisk miljö som är fantasifrämjande, lustfylld samt stimulerar barns 
skapande förmågor (Karlholm & Sevón, 1990). Enligt Doverborg & Pramling (1988) behöver ett 
tema ske kontinuerligt och i största möjliga mån med samma pedagog när man försöker utveckla 
barns förståelse och lärande för omvärlden. Det väsentliga är att problematisera en aspekt i taget 
utifrån barns föreställningar samt att samma pedagog får följa barngruppen under en längre tid 
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men även att temat sker i barnens vardagsmiljö (Doverborg & Pramling, 1988). Vad tematiskt 
arbete innebär i praktiken är något som varje pedagog eller förkola får tolka individuellt. Detta kan 
innebära stor skillnad  på hur temaarbete ser ut i praktiken; vissa förskolor låter den genomsyra 
arbetet dagligen, andra fokuserar på temat i samlingar eller under vissa specifika tillfällen (Karlholm 
& Sevón, 1990).  
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Litteraturöversikt 

I denna studie har vi valt att kalla förskolor som själva har uttalat sig om att de är inspirerade av 
Reggio Emilias filosofi för Reggio Emilia-inspirerade förskolor och  förskolor som inte har någon 
uttalad specifik inriktning för traditionella förskolor. För att få djupare förståelse för hur de 
traditionella förskolorna samt Reggio Emilia-inspirerade förskolorna förhåller sig till tematiskt 
arbete sig så redogör vi för Reggio Emilia-filosofins historik och utveckling. Det har varit svårt för 
oss att hitta relevant forskning så därför har vi använt oss av vissa äldre referenser. Detta är något 
vi är medvetna om och vi har valt att använda oss av dessa då vi finner dem relevanta och 
intressanta för vår studie. 

Traditionell förskola 

När man talar om förskolans framväxt och utveckling i Sverige är två namn framstående: 
pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) samt kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896-1980). 
Fröbels barnsyn präglades av att han såg barnet som aktiv i sitt sökande efter kunskap och att det 
således borde främjas. Piagets hade i sin tur teorier om barns psykologiska utveckling i olika stadier. 
Då Fröbel förespråkade aktivt kunskapssökande menade Piaget att kunskapssökande kunde styras 
av en generell inre mognad som var lika vid utvecklingen hos alla barn (Pramling Samuelsson och 
Sheridan, 2006, s. 14-17). Den första ansatsen till pedagogisk verksamhet i Sverige skedde år 1899 
då systrarna Ellen och Maria Moberg startade en Fröbelinspirerad barnträdgård (namnet kom från 
tyskans ”kindergarten”) i Norrköping (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 19). Doverborg & Pramling 
(1993. s. 13) berättar om att det redan under 1800-talet fanns en grundtanke om att Fröbels 
pedagogiska verksamhet arbetade för att förmedla kunskap åt barnen. Detta skulle ske genom att 
barnen fick betrakta olika ting och således också lära sig om dem, så kallade åskådningsövningar. 
Fröbels metoder gav förskolorna för småbarn inspiration vilket gjorde att leken fick större utrymme 
i verksamheten än tidigare. Fröbels pedagogik poängterade att barn lär sig genom att få leka och 
göra. Att själv få utrymme att skapa och själv vara aktiv i sitt lärande ansåg Fröbel vara av stor vikt 
(Lindqvist, 1989, s. 12; Doverborg & Pramling, 1993, s. 15). 

Tematiska arbetssättets uppkomst och utveckling 

Tankarna om ett tematiskt arbetssätt grundlades av Henriette Schrader-Breymans, systerdotter till 
Friedrich Fröbel, som på slutet av 1870-talet började bygga vidare på Fröbels pedagogiska tankar 
och idéer. Hon hävdade att man skulle låta barnen samlas runt ett specifikt område eller ämne 
under en bestämd tidsperiod. Detta kallade hon för “monatgegenstand” vilket översatt till svenska 
blir arbetsmedelpunkt (Lindqvist, 1989, s. 11). Arbetsmedelpunkten blev först synlig i svensk 
pedagogik omkring sekelskiftet och var strikt strukturerade och planerade av lärarinnan på de så 
kallade barnträdgårdarna. Detta arbetssätt påbörjades vanligtvis med att barnen fick en upplevelse 
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genom studiebesök som ofta var naturorienterade eller riktade mot vardagliga företeelser. Efter 
studiebesöken fick barnen bearbeta vad de sett genom olika uttrycksformer såsom lek, sagor och 
teckningar som rörde vid det de just upplevt. Leken sågs som viktig då den var barnen naturliga 
sätt att uttrycka sig på, och således blev leken även en väg för barnen att skapa sig kunskap utan 
för strikta omständigheter (Karlholm & Sevòn, 1990, s. 29). Fröbels pedagogik fick utstå mycket 
kritik i Sverige på 1930-talet. De två mest framstående kritikerna var österrikiska Elsa Köhler (1879-
1940) och Alva Myrdal (1902-1986). Elsa Köhler som var både psykolog och pedagog var mycket 
influerad av filosofen John Dewey (1879-1952) som tryckte på temaarbete som en bra metod för 
god undervisning. Hon ansåg att arbetsmedelpunkten blivit för mycket av en modell för inlärning 
och hävdade att man i större utsträckning borde utgå från barnens intresse. Därigenom omarbetade 
Köhler arbetsmedelpunkten till något som skulle kallas för intressecentrum (Karlholm & Sevòn, 
1990, s. 37ff).  

Alva Myrdal var socialpedagog och hennes kritik var mer baserad på en psykologisk och 
vetenskaplig grund. Myrdal ansåg att arbetsmetodens arbetsmedelpunkt var alltför formell och 
styrande vilket då kunde skapa hinder i barns fria aktiviteter. Hon menade att arbetet i de svenska 
barnträdgårdarna inte alls var i enlighet med Fröbels pedagogiska idéer om en friare verksamhet 
(Doverborg & Pramling, 1993, s. 16 & Lindqvist, 1989, s. 13). År 1965 tillsattes 
barnstugeutredningen i Sverige vilket var en utredning med syfte att diskutera fram en helhetssyn 
på pedagogik inom lekskolor och daghem. Barnstugeutredningen ledde senare till att Sverige 
införde allmän förskola samt lade grunden för det pedagogiska programmet för förskolan 
(Doverborg & Pramling, 1993, s.18). Pedagogik började numera fokusera mera på kontakten barn-
pedagog, med dialogen som central utgångspunkt. Således blev barnets utveckling det som 
hamnade i centrum; barnen skulle erbjudas större utbud av aktiviteter på förskolorna (Lindqvist, 
1989, s. 14). Intressecentrum blev därmed överflödiga i förskolepedagogiken. Under 1970-talet var 
det alltså  dialogpedagogiken med Piaget och Erik H Eriksons teorier som ideal som kom att bli 
dominerande inom förskolan. Denna pedagogik började dock under tidigt 80-tal att kritiseras för 
att vara alltför fri och ostrukturerad. Man ansåg pedagogiken var för individbaserad och ett förslag 
till det pedagogiska programmet år 1983 efterlyste mer struktur och grupporienterade arbetssätt 
inom förskoleverksamheten. Arbetssättet kom att beskrivas som just temaarbete (Lindqvist, 1989, 
s. 14). Det pedagogiska programmet som utgavs 1987 framhöll att ett tematiskt arbetssätt är att 
föredra när man arbetar i förskolan. I det pedagogiska programmet framgick det tydligt att 
temaarbete bör vara det centrala arbetssättet i förskolan (Socialstyrelsen, 1987). 
 

Reggio Emilia-filosofins historik 

Grundtankar för Reggio Emilias idéer härstammar från italienske professorn Loris Malaguzzi, en 
folkskollärare och psykolog som år 1963 blev kommunal barnomsorgschef i staden Reggio Emilia. 
Trots motstånd från både katolska kyrkan och regeringen lyckades han expandera och utöka 
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daghemmen som nådde sin kulmen på 70-talet (Wallin, 2004, s. 12-14). Loris Malaguzzi arbetade 
under hela sitt liv efter en vision om att alla barn har hundra språk men berövas nittionio. Dessa 
hundra språk kan beskrivas som en metafor för alla de uttryckssätt ett barn använder sig av i sina 
försök att tolka och förstå omvärlden. Genom att användningen av dessa olika språk uppmuntras 
och stimuleras får barnen ökad förtroende till sin egen förmåga, vilket i sin tur leder till en mångfald 
av olika uttryckssätt. Den vuxne ska således agera medupptäckare och inte en förmedlare av 
kunskap (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 25ff). Malaguzzis hävdade också att pedagogiken i Reggio 
Emilia skulle ses som någonting i rörelse snarare än en metod.. Genom ständig kommunikation 
skapar man således en pedagogik som aldrig blir stillastående utan utvecklas med tiden, vilket han 
ansåg skolan ha bekymmer med då samhällsutvecklingen var både komplex och i stor 
föränderlighet (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24, Dahlberg & Åsen, 2011, s. 242). Reggio Emilia-
filosofin kom till Sverige först på 1980-talet. Därefter har intresset och utspridningen av Reggio 
Emilia-inspirerad pedagogik runtom i Sverige expanderat (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 75ff).  

Reggio Emilia-filosofins syn på temaarbete 

Temaarbete, eller projekt som det ofta kallas inom Reggio Emilias filosofi, ges stor plats inom 
Reggio Emilia då det anses skapa förutsättningar för barnen att utveckla sinnliga och konstnärliga 
uttrycksförmågor. Syftet med tematiskt arbete är främst att barnen ska få utlopp för sin kreativitet, 
kunskap och skapande ses inte som två skilda saker. Under temaarbetet ska barnen även få utveckla 
sina uttryckssätt, där bildskapande ges stort utrymme. Uttryckssätten ska dock kompletteras med 
lustfyllt lärande, bejakande av nyfikenhet och att uppleva med alla sinnen (Lindqvist, 1989, s. 28ff). 
Reggio Emilia-filosofins kunskapssyn och barnsyn realiseras genom temaarbete då man sätter fokus 
på processen samt personutvecklingen hos barnet. Ett tema kan skapas från både pedagog och 
barn och det är viktigt inom Reggio Emilias filosofi att temat intresserar barnen och skapar en 
utforskande nyfikenhet hos dem. Temat kan i sin tur ta en helt annan väg än vad som var väntat 
när det påbörjades, vilket bara är något som bejakas av pedagogerna (Gedin & Sjöblom, 1995, s. 
107-111) 

Barnsyn & kunskapssyn 

Då Malaguzzi talade om de hundra språken hävdade han att det var i skolan som barn blev 
berövade på större delen av dessa språk. Skolan traditionella synsätt på lärande bromsade upp 
förmågan att använda sig av samt få chansen att utveckla dessa språk (Dahlberg & Åsén, 2011, s. 
242). Malaguzzi talade om tre ledande syner på barn inom den pedagogiska miljön: Det sovande och 
fattiga barnet, det vakna men fattiga barnet samt det rika barnet (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24ff). I 
synsättet Det sovande och fattiga barnet ser man på barn som obenägen att skaffa sig kunskap självmant 
då det är den vuxna som sitter på all nödvändig kunskap. Barnet lär sig genom att minnas vad man 
sagt och sedan återupprepa detta (Dahlberg & Åsen, 2011, s. 246). Enligt Malaguzzi kan det finnas 
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spår kvar av denna barnsyn hos dagens pedagoger, på ett omedvetet plan (Dahlberg & Åsen, 2011, 
s. 246, Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24 ff). Att se barn som vakna men fattiga innebär att ansvaret 
för ett barns kunskapsutveckling sitter hos den vuxne, barnet är beroende av att den vuxne ska 
skapa en plattform där barnets lärande och kunskapsutveckling stimuleras (Dahlberg & Åsen, 2011, 
s. 246ff, Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 24 ff). Med det rika barnet, som genomsyrar Reggio Emilias 
barnsyn, menas det att barnet ses som kompetent och utforskande, barnets egen förmåga att själv 
hitta kunskap understryks. Barnet vill växa, lära och veta och har en inneboende nyfikenhet som 
tillsammans med en medforskande och stöttande vuxen kan utvecklas och stimuleras (Dahlberg & 
Åsen, 2011, s. 247, Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 25). Reggio Emilias filosofi präglas av en 
kunskapssyn där kunskap skapas genom samspel och dialog, där utbytet av idéer och tankar blir en 
förutsättning för lärande. Jonstoij och Tolgraven (2001, s. 29) förklarar att Reggio Emilia-filosofin 
sätter sig emot tanken att det finns en skiljelinje mellan teoretisk och praktisk kunskap. Istället 
fokuserar man på att kunskap är något man kan införskaffa sig med både kropp och sinne; 
kunskapsprocessen är viktigare än produkten. Processen stimulerar man som pedagog genom att 
lyssna,  ställa öppna/kritiska frågor samt att reflektera tillsammans med barnen; man är öppen för 
deras egna teorier och hypoteser (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Olika syn på tematiskt arbetssätt 

Enligt Karlholm & Sevòn (1990) så ska ett tematiskt arbetssätt vara något som växer fram och 
fortlöper mellan pedagoger och barn. Ett sådant arbete bör även beröra ett visst ämne under en 
längre tid där hela verksamheten genomsyras på ett lustfyllt sätt. Temat kan också ses som en metod 
där barnen får utrycka sig såväl i fantasins värld som i verkligheten där de får fördjupad kunskap 
och förståelse för diverse fenomen (Karlholm & Sevòn, 1990, s. 2). Detta är något som Jonstoij & 
Tolgraven (2001) sätter sig emot. De  menar att man inom Reggio Emilia-pedagogiken  inte anser 
temaarbete vara en metod utan ett förhållningsätt där kommunikationen utgör grunden för  
utveckling. Det finns inga färdiga modeller att tillämpa som tema, istället utvecklas konstant nya 
genom en dialog med varandra där det utgås från barnet som subjekt och inte metod (Jonstoij & 
Tolgraven, 2001, s. 24). Doverborg & Pramling (1988) tar upp tidsaspekten i ett tematiskt arbetssätt 
där de belyser att ett tema kan pågå allt från 1 timme till 1 år. Detta är något som helt beror på 
barns intresse och syftet med temat (Doverborg & Pramling, 1988, s. 95). 
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Forskningsöversikt 

Hamerslag (2013) tar upp vikten av barns delaktighet i förskolan och att de ska ses som kompetenta. 
För att barn ska kunna utvecklas och lära sig på bästa sätt så bör de inkluderas i den vardagliga 
verksamheten och ha möjlighet att påverka hur deras dag på förskolan ser ut. Hamerslag (2013) 
påpekar också både att det finns en hel sida i läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) som handlar 
om barns delaktighet och inflytande samt att diverse forskning betonar vikten av detta. I praktiken 
har det däremot uppmärksammats att barnens inflytande och delaktighet i förskolan inte har lika 
stor roll som forskning och Lpfö98 (2010) strävar efter. Förskoleverksamheterna har de senaste 
åren börjat fokusera mera på barns lärande och hur detta ska gå till. Diskussionerna kring formell 
och informell undervisning samt hur barn lär sig bäst har lett till en minskning i barns inflytande i 
verksamheten (Hamerslag, 2013, s. 7-8). 
     Tidigare forskning visar på att barns inflytande ofta tas för givet och att det tenderar att blandas 
ihop med begreppet delaktighet. Pedagogerna får problem att förstå innebörden av det vida 
begreppet inflytande och förväxlar det i samband med att barn är delaktiga i aktiviteter. Det finns 
även forskning om barns inflytande som utgår från olika nivåer där bland annat lägsta nivån är att 
barn blir lyssnade på och högsta att de är med i beslutsfattande. Hur väl barn har inflytande beror 
på pedagogens roll och dess förhållningssätt. Har pedagogen behov av att ha mer kontroll över 
barnen så minskar deras inflytande. Enligt en studie i den tidigare forskningen så anser barnen att 
de vuxna får bestämma allt utom barnens egna lek (Hamerslag, 2013, s. 11-20).  

Hamerslag (2013) har gjort en videoanalys där hon samlat 30 timmar film där hälften har varit 
under projekttillfällen. Hon har även gjort observationer under 20 dagar utspridda över ett sex 
månader (Hamerslag, 2013, s. 32). Hamerslag (2013) menar  att barns inflytande och delaktighet är 
komplext. Det är en ständig process där barn samspelar med pedagogerna. Hon påvisar att både 
pedagogerna och barnen är lyhörda gentemot varandra och att det finns intresse för samspel såväl 
sina egna intressen. Pedagogerna ger barn inflytande på det sättet att de dokumenterar och 
reflekterar över deras lekar och intressen samt väver in dessa i projektarbeten. Pedagogerna tar 
dock enbart  hänsyn till intressen som de tycker passar in i ramen för projektet (Hamerslag,  2013, 
s. 121-128). Sheridan (2001) förklarar att förskolor, med pedagoger som strävar mot ett 
demokratiskt förhållningssätt där barns perspektiv i utformandet utav verksamheten blir mera 
central, tenderar att vara av högre kvalitet. Förskolor med pedagoger utan liknande förhållningssätt, 
där pedagogerna är mer styrande eller där det är brist på styrande, tenderar i sin tur att vara av lägre 
kvalitet (Sheridan, 2001, s. 175).  Pramling & Samuelsson (2003) genomförde en forskningsstudie 
där de undersökte litteratur som berörde vuxnas tolkningar utav barns tankar. Studien visade bland 
annat på att det var av stor vikt för barns möjlighet att föra sin egen talan att de får vara med och 
ta beslut i saker som rör det pedagogiska arbetet på förskolan. Studien kom även fram till att vuxna 
bör ha kunskap om barns lärande samt lyssna på dem för att kunna förstå deras perspektiv. När 
det kommer till små barn bör pedagogerna även tolka barns agerande samt ha tilltro till att barn 
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förväntas klara av att bestämma på egen hand med hjälp av rätt stöd från pedagogerna (Pramling 
& Samuelsson, 2003, s. 78-79). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Syn på lärande  

Ett tematiskt arbete ska leda till ny kunskap hos barnen genom att utgå från barns perspektiv och 
utforma ett tema om något de redan har förkunskap och intresse om. Det är barnets kunskaper 
och föreställningar som ska vara i förgrunden av ett tema och det är oväsentligt var introduktionen 
till temat kommer från, om det är pedagogen, barnen eller föräldrarna. En lyhörd pedagog kan 
uppmärksamma barnens intresse och lek och kan besvara detta genom att utveckla ett temaarbete 
kring deras intresse för att barnen ska vidareutvecklas (Doverborg & Pramling, 1988, s. 27 - 30). 
Vygotskij (1995) belyser att barn är kreativa varelser redan från att de är små och att barn utvecklas 
och får ny kunskap genom att utrycka sig på olika sätt så som genom drama, lek, måla, läsa med 
mer. Vygotskij (1995) skriver vidare om att en helhetssyn är nödvändig och att barnet skapar 
föreställningar om omvärlden och blir medveten och lärd på så sätt. Det är genom både lek, fantasi 
och dialog med den vuxne som barnet får större medvetenhet. Fantasin hjälper barnen att få en 
rikare bild av verkligheten och tvärtom och öka medvetenheten samtidigt som medvetandet förenar 
känsla och mening (Vygotskij, 1995, s. 9,10). Enligt Lindqvist (1989) så ska ett tema handla om 
omvärlden och belysa en fråga eller ett fenomen som har uppmärksammats i barngruppen där detta 
bearbetas på olika sätt och metoder genom till exempel sagor, musik, bild och drama. I ett tematiskt 
arbetssätt så finns det inga ämnesgränser och barnen ska få goda möjligheter till att få uttrycka sig 
fritt efter eget val (Lindqvist, 1989, s. 16,17). För att kunna förstå innebörden av temaarbete i 
lärande, är det viktigt att ta hänsyn till olika teorier runtomkring detta ämne. Teoribildningen vi 
utgår från i denna studie är barns inflytande och syn på lärande. De påpekar olika begrepp som har 
relevans i temaarbete och som kan förbättra förståelsen av temainriktat arbete. 

”Människans förmåga att vara medveten om sin omvärld vid ett och samma tillfälle kan bli 
en kraftkälla, som kan bidra till att förändra vårt sätt att erfara något. Det är variationen i 
att förstå och tänka om samma innehåll som är utgångspunkten för ett mångfacetterat och 
dynamiskt lärande.” (Mårdsjö 2005, s. 25). 

Mårdsjö (2005) anser att lärandet sker genom relationen om hur den som lär sig uppfattar sin 
omvärld.  

”Lärandet konstitueras därmed i en relation mellan subjektet och det objekt som den 
lärande riktar sin uppmärksamhet mot.” (Mårdsjö 2005, s. 26).  

I samband med tema och dess innebörd i lärandet, så kan detta anses som ett sätt att skapa en 
struktur till en inlärningsmetod och att det ger uttryck till människans medvetande (Gurwitsch 
1964, 1985). Innebörden av detta är att människans medvetande är vad som skapar möjligheten att 
ta in ny information och bearbeta den. Strukturen i vårt medvetande byter konstant skepnad på 
grund av att vårt medvetande förändras, men att det alltid finns en aspekt som utgör figur och 
andra som förblir bakgrund. Med fokus på ett specifikt tema, exempelvis inlärningssättet, skapas 
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en struktur för människor och möjliggör deras medvetande att utvecklas. Med detta i åtanke är det 
lätt att förstå hur viktigt ett tema kan vara för att lära sig en ny aspekt (Gurwitsch 1964, 1985). 
Klaar (2012) anser att det är förmågan att erhålla kunskap som tillåter att man kan utföra handlingar. 
Vygotskij (1995) hävdar att den sociala miljön är en viktig del av ett barns förmåga att lära sig ny 
kunskap, där vuxna spelar rollen av ”draghjälp”, vilket gör att barn kan vidareutvecklas genom nya 
erfarenheter. Människan lär sig genom sina handlingar och att förmågan att kunna göra vissa 
handlingar härstammar från imitation av andras handlingar. (Vygotskij, 1995, s. 9-10). Vygotskij 
(1995) menar att leken är en primär del av att bilda kunskap för barn och att den i sig vidgar barnets 
uppfattning om sig själv, omvärlden och dess begreppsuppfattning. Grahn (2005) betonar vikten 
av leken som en central punkt, att det är leken som är kärnan till individens lärande. Att använda 
sig av hela kroppen och alla sinnen så som rösten, känslorna, kroppen och fantasin är viktigt för 
barns lärande. Det är på så sätt individen skapar något meningsfullt och där processen är det viktiga 
och inte slutprodukten (Grahn, 2005, s. 61-64). Att använda sig av estetiska uttrycksformer innebär 
att man förenar kropp, förstånd och känsla. Genom att hela människan utifrån lustfylld lek deltar 
och är både aktivt genom skapande, reflektion och samtal så kan ny kunskap erövras på ett 
glädjerikt sätt (Grahn, 2005, s. 61-64). 

Barns inflytande  

Hamerslag (2013) konstaterar att barns inflytande är något som ses som en självklarhet och att 
modern forskning förespråkar att barn ska få mer inflytande i dagens förskoleverksamhet 
(Hamerslag, 2013, s. 13). Läroplanen för förskolan understryker vikten barns inflytande samt 
kopplar den tydligt till demokrati. Barns inflytande beskrivs i läroplanen som att de ska våga 
uttrycka sina åsikter, vara ansvarsfulla, samarbetsvilliga och aktiva när det handlar om att ta beslut 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). Westlund (2011, s. 17) talar om att begreppet inflytande 
kan bli svårdefinierat för pedagoger så att det således uppstår problematik i deras praktiska arbete 
med barns inflytande. Hon förklarar att det är pedagogerna som definierar innebörden av begreppet 
och att de därigenom blir de som avgör hur barnens inflytande fungerar i praktiken. Westlund 
(2011) lyfter och tolkar ett citat och definition av begreppet inflytande: 
 

”När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt 
att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och 
är delaktiga.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71-72) 

 
Westlund (2011) påpekar att det i denna definition är hur barnen upplever inflytande som är 

vitalt. Det fokuseras på att pedagogernas förhållningssätt ska vara engagerat och tillmötesgående 
för barnens tankar och initiativ. Begreppet inflytande är således inte bara ett sätt att beskriva graden 
av barns inflytande eller hur pass mycket pedagogerna anpassar sig efter barnen (Westlund, 2011, 
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s. 20). Arnér (2006) beskriver att en förutsättning för ökat inflytande hos barn i förskolan är att 
pedagogerna mer aktivt reflekterar över sitt agerande. Kontinuerliga reflektioner över sitt arbete 
samtidigt som man har ett bejakande förhållningssätt gentemot barnen skapar bra möjligheter att 
ge barnen större inflytande (Arnér, 2006, s. 101). Westlund  (2011) beskriver att barns inflytande 
vanligtvis förekommer då pedagoger låter barn ta sina egna val eller bestämma vad de vill göra på 
förskolan. Det kan antingen innebära att de bejakar barnens idéer eller kommer med förslag som 
barnen får välja emellan. Hon pekar även på hur viktigt det är med ett självkritiskt förhållningssätt 
hos pedagogerna för att de själva ska bli mer medvetna om att vad de gör påverkar barnen 
(Westlund, 2011, s. 164). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) anser att då barn själva uppfattar 
att deras intressen och idéer bejakas samt respekteras, då blir barns inflytande en realitet. De 
fortsätter med att poängtera att rätten till inflytande hos barn inte kan ifrågasättas och bör få stor 
plats i pedagogiska resonemang. Barns utveckling och inflytande beror mycket på till vilken grad 
pedagogerna utgår ifrån barns tidigare erfarenheter samt barnens perspektiv (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 2003, s. 71-80, Hamerslag, 2013, s. 14). 

 
Mot bakgrund av det vi presenterat vill vi poängtera att det är viktigt att studera hur barns 

inflytande och det tematiska arbetssättet kommer till sin rätt i olika typer av förskolor. Bidrar en 
Reggio Emilia-pedagogik till att arbetssättet på förskolor skapar ett bättre förhållningssätt gentemot 
läroplanen eller beror det på andra faktorer? Läroplanen för förskolan (2010) poängterar att alla 
barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll samt att förskolan ska 
arbeta efter läroplanens riktlinjer gällande barns inflytande och lärande. Det blir därmed 
komplicerat att jämföra och belysa skillnader mellan Reggio-Emilia-inspirerade förskolor gentemot 
traditionella förskolor, då de i praktiken ska sträva mot samma mål. Vi tog tidigare upp att 
Läroplanen för förskolan rekommenderar ett temainriktat arbetssätt för att främja barns lärande. 
Då Reggio-Emilia-filosofin har en utvecklad syn på tematisk arbete så blir det därför intressant att 
studera och jämföra hur deras tänk ställer sig mot traditionella förskolor. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra vilka uppfattningar förskollärare på Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor och förskollärare på traditionella förskolor har när det gäller barns inflytande och lärande 
i förskolans tematiska arbete, samt i vilken mån dessa implementeras i det tematiska arbetet. 

 
Frågeställningar: 

1. Vad har förskollärarna för uppfattningar kring det tematiska arbetssättet? 
2. Vad har förskollärarna för uppfattningar kring barns lärande i det tematiska arbetssättet?  
3. Hur uppfattar förskollärarna urvalsprocessen vid val av tema?  
4. Hur uppfattar förskollärarna barns inflytande vid val av tema samt hur det implementeras 

under ett pågående tema? 
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Metod 

Nedan beskrivs vilken metod som använts för att samla in data till denna studie. Avsnittet tar även 
upp hur urvalsprocessen, genomförandet samt hur den insamlade data bearbetades för att göras 
mer hanterlig för analys. Denna rubrik tar även upp en reflektion över metoden som valts samt de 
etiska aspekter man bör ha i åtanke vid denna typ av metod. 

Metod för datainsamling  

Den metod som har använts för att få fram data till studien är halvstrukturerade samtalsintervjuer. 
Denna metod lämplig för denna studie då syftet i studien yrkar på att få fram kvalitativa svar hos 
intervjupersonerna. Esaiasson (2009, s. 283-287) poängterar att denna metod är att föredra vid 
kvalitativa undersökningar då den möjliggör att intervjupersonen får uttrycka sig utifrån sina egna 
erfarenheter och individuella uppfattningar om olika företeelser. Den halvstrukturerade 
samtalsintervjun skapar även utrymme för oväntade svar hos intervjupersonen. Esaiasson (2009, s. 
284) och Trost (2005, s. 7) gör skillnad på kvalitativ och kvantitativ metod vid vetenskapliga studier. 
De menar att den kvalitativa samtalsintervjun är mer inriktad på att få fram innehåll och 
resonemang i svaren som ges av intervjupersonen medan den kvantitativa intervjun i sin tur är mer 
fokuserad på att få fram statistiskt innehåll. Den kvalitativa samtalsintervjun är mer dynamisk i och 
med att forskaren har chansen att gå djupare i svaren från intervjupersonen samt får möjligheten 
att ställa uppföljande spontana frågor (Esaiasson, 2009, s. 284). Det bör dock nämnas att kvalitativa 
samtalsintervjuer är alltmer tidskrävande än kvantitativa, framförallt under efterarbetet. Kvale 
(2009, s. 261) förklarar att en studie kan få “teoretisk mättnad” då det har kommit till en gräns där 
fler intervjuer ej kommer påverka utgången på studien. Därav är det lämpligt att begränsa antalet 
samtalsintervjuer då man söker efter kvalitativa svar. 

Urval  

Till denna studie har tio förskollärare blivit intervjuade. Dessa fördelas på fem intervjupersoner 
från Reggio Emilia-inspirerade förskolor samt fem intervjupersoner från förskolor utan 
specificerad inriktning. Då vi har gjort fem intervjuer vardera, där den ena av oss fokuserar på 
Reggio Emilia-inspirerade förskolor och den andra på förskolor utan specificerad pedagogisk 
inriktning, har vi valt att ha två olika underrubriker för att kunna urskilja vilka förskollärare som 
kopplas till vilken inriktning. Detta avsnitt presenterar kortfattat de olika intervjupersonerna i 
denna studie. 
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Presentation av förskollärarna  

Presentationen innehåller fakta om hur länge de arbetat som förskollärare, när de examinerades 
samt vilken avdelning de just nu arbetar på. Alla namn är fingerade för att löftet om anonymitet 
ska fullföljas. 

Intervjupersoner i Reggio Emilia- inspirerade förskolor 

Alice  
Alice är utbildad sedan fyra år tillbaka till förskollärare samt lärare för lägre åldrar. Hon arbetar på 
en förskola med tre avdelningar där hon är stationerad på en storbarnsavdelning tillsammans med 
en annan förskollärare och två barnskötare. Alice har under sin utbildning gått en kurs inom musisk 
lära och gått på fortbildningar inom bland annat drama och bild.  
 
Agnes 
Agnes har sedan sin utbildning till förskollärare samt lärare upp till årskurs sex i Uppsala arbetat 
tre år som förskollärare. Hon arbetar på en förskola där hon tillsammans med två andra barnskötare 
ansvarar över en storbarnsavdelning sedan fyra år tillbaka.  
 
Annika 
Annika utbildade sig till förskollärare i Uppsala 1983 och har arbetat på en och samma förskola 
och avdelning. Innan det har hon jobbat som barndagvårdare. Hon arbetar tillsammans med tre 
andra barnskötare på en storbarnsavdelning 3-5 år.  
 
Andrea 
Andrea är i 25 års-åldern och är utbildad som lärare i tidiga åldrar. Hon tog sin examen i Uppsala 
2009. På hennes avdelning arbetar det två förskollärare och en barnskötare.  
 
Angelica 
Angelica har varit utbildad i dryga tjugo år och arbetat på förskolor kring femton av dessa. Hon 
har arbetat med barn i behov av särskilt stöd och även varit förskolechef under fem år. Angelica 
arbetar nu på en avdelning med barn mellan 3-5 med en annan förskollärare. 

Intervjupersoner i traditionella förskolor  

Bella 
Bella examinerades från Uppsala Universitet som lågstadielärare 2013 och har även behörighet som 
förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i 2,5 år och har sedan studenten 2005 vikarierat på 
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olika förskolor. Just nu arbetar hon på en storbarnsavdelning där hon ansvarar för barn i åldern 3-
5 år. 
  
Bianca 
Bianca gick förskollärarutbildningen på Uppsala Universitet mellan 2009-2013 och har nu arbetat 
som förskollärare i 2 år. Numera arbetar hon som förskollärare på en förskola med en avdelning 
tillsammans med 3 pedagoger.   
 
Beatrice  
Beatrice tog examen 2014 och har arbetat som förskollärare i 1 år och 4 månader. Hon arbetar 
numera på en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år på en förskola med två avdelningar. 
Hon har även behörighet att arbeta upp till årskurs 6. 
  
Britta 
Britta tog examen på Uppsala Universitet år 2013 och har sedan arbetat som förskollärare 
På 2 olika förskolor. På sin nuvarande förskola har hon arbetat i 2 år med har även arbetat  1 år på 
en annan förskola. På sin nuvarande förskola ansvarar hon för en småbarnsavdelning med åldrarna 
1-2 men har tidigare arbetat på förskolans storbarnsavdelning med åldern 3-5 år.  
 
Belinda 
Belinda examinerades som förskollärare från Uppsala Universitet år 2014. Hon har ingen tidigare 
yrkeserfarenhet inom förskolan men har sedan examen arbetat som förskollärare i 1,5 år. På sin 
nuvarande förskola har hon arbetat 1 år på en småbarnsavdelning med ålder 1-3 år men har denna 
termin bytt till en avdelning med åldern 2-4 år. 

Genomförande och material  

Vi har under vår utbildning haft både VFU och vikariat på ett flertalet förskolor, både förskolor 
med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och förskolor utan någon profil. Studien påbörjades 
genom att vi kontaktade förskollärarna på de olika förskolorna via telefon varpå de blev tillfrågade 
om att bli intervjupersoner i studien. Förskollärarna som ville medverka i studien bokades upp för 
intervju samtidigt som de erbjöds alternativet att få information om studien och dess frågor i 
förhand via e-post. Intervjuerna tog cirka 20-35 minuter vardera och genomfördes på en plats som 
var trygg för intervjupersonen. Platsen för intervjun såg vi även till att vara en plats som var ostörd. 
Som underlag till intervjun har vi tillsammans utformat en intervjuguide (Bilaga 1) som var 
utgångspunkten för de frågor som sedan ställdes vid intervjusituationen. Intervjuguiden är 
tematiskt utformad utifrån Esaiasons (2009, s. 298ff) rekommendationer vilket innebär att den är 
uppbyggd med huvudteman och underteman som knyter an till studiens frågeställningar. 
Intervjuerna spelades in med en diktafon efter att intervjupersonerna hade godkänt att bli inspelade. 
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Inspelningarna transkriberades och bearbetades sedan i efterhand för bli användbara i studien. 
Intervjuerna transkriberades av den av oss som genomfört respektive intervju. 
 

Databearbetning och analysmetod 

De genomförda intervjuerna som spelats in har lett till att data samlats och därefter bearbetats i 
form av transkribering. Transkribering innebär att intervjuerna lyssnas igenom och skrivs ner 
detaljerat i textform för att få större överblick över intervjusvaren. Analysen av intervjuerna har 
delats upp i de olika temana i intervjuguiden för att tyda de svar förskollärarna gett. Detta har lett 
till att vissa delar av intervjun valts bort då de inte varit relevanta till studiens frågeställningar medan 
andra delar har gett underlag till resultatet. Resultatet har analyserats utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna i denna studie. Då vi har delat upp intervjuerna har vi också bearbetat och 
analyserat resultatet för sig. Vi har därefter gjort en gemensam diskussion över resultat och analys. 
 

Etiska aspekter 

Då denna studie har använt sig av intervju som metod för att få fram data tar Vetenskapsrådet 
(2002) upp fyra huvudkrav som forskningen måste förhålla sig till. Dessa fyra är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet är i denna studie relevant på så sätt att de intervjuade personerna fick inför sin 
medverkan relevant information så som studiens syfte och genomförandet av studien. Även att 
deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckeskravet togs i hänsyn till genom att hämta samtycke från 
intervjupersonerna om deras medverkan och få ett godkännande av dem samt att de själva fick 
bestämma hur mycket de ville vara med i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). 
Intervjupersonerna fick enligt konfidentialitetskravet reda på att de inte kunde bli identifierade och 
att deras personliga uppgifter och etisk känsliga punkter omvandlas på så sätt att personerna i fråga 
förblir anonyma och att obehöriga inte kan ta del av denna information (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
12-13). Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet då vi meddelat intervjupersonerna om de 
uppgifter och data vi får fram genom intervjuer endast kommer att användas i forskningsändamål. 
Deltagarna meddelades även att dessa uppgifter bara skulle användas i vetenskapligt syfte och inte 
på något sätt framställas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 
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Reflektion över metod 

En svårighet vid intervjusituationen var till en början att komma på spontana och uppföljande 
frågor som kunde utveckla och fördjupa svaren. Detta anser vi vara en följd av vår begränsade 
erfarenhet vid denna typ av situation. Vår intervjuteknik blev dock successivt bättre vilket berodde 
främst på två faktorer. Dessa faktorer var att vi hade en välutformad intervjuguide samt att vi fick 
utföra fler intervjuer. Vi tar i hänsyn till att de senare intervjuerna därmed kan ha blivit mer utförliga 
och således kan ha haft påverkan på resultatet. Det kan vara en fördel att vara bekant med 
intervjupersonerna men det tål att nämnas att det kan bli problematiskt att då förhålla sig 
vetenskapligt under intervjusituationen (Esaissson, 2009, s. 259). Att använda sig av ljudinspelning 
vid intervjusituationerna ansåg vi också vara en stor fördel då det kom till att bearbeta den data vi 
fick in. Detta gav oss förutsättningar att höra svaren som gavs flera gånger och därmed få ut 
materialet, det som intervjupersonerna delgivit i intervjun.  Vi är även medvetna om att intervjuerna 
gjordes på varsitt håll. Detta kan medföra att svaren och följdfrågorna blir annorlunda beroende 
vem det var som intervjuade (Esaiasson, 2009, s. 228). Eftersom det gjordes sammanlagt tio 
intervjuer, fem vardera, anser vi att intervjuerna skapar ett bra underlag för vidare analys. 
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Resultat 

Förskollärare från Reggio Emilia-inspirerade förskolor.  

(Resultat och analys genomförd av Bojan Ralevic) 
 

Vad har förskollärarna för uppfattningar kring det tematiska arbetssättet? 

Annikas definition av tematiskt arbete är att det bör utgå från barns intresse och kan pågå allt från 
en dag till en termin. De andra förskollärarna är också eniga om detta och Andrea pratar om att 
det behövs en röd tråd genom hela arbetet, ett bra samarbete mellan barn och pedagoger på 
avdelningen. Det är någonting som behöver genomsyra hela verksamheten. Andrea berättar även 
om att de på deras förskola både har dagsteman och teman under en termin samt övergripande 
teman som alltid är där. 
 

”Vi har övergripande tema som vi kallar för ”du är min vän” där vi utgår från 
kamratrelaterade frågor och arbetar med allt från drama, sång och musik och samtalar om 
hur man är en bra kompis” (Andrea) 

 
     Agnes syn på tematiskt arbetssätt är att det ger ett bredare lärande för barnen men att det kräver 
mycket planering och tid bakom det. Tindra menar även att samtalet mellan pedagoger är viktigt 
så att alla vet vad det innebär att arbeta tematiskt och inte bara säga att man gör det. 
 

”Jag tycker att det är ett bra arbetssätt då man kan utgå från barnens intressen, det är roligt 
och man kan väva in mycket!” (Alice) 

 
Vidare pratar Alice om att temat bör pågå under ett flertal tillfällen för att det ska räknas som 

ett tema. Hon beskriver det också som en bra metod för inlärning. Oavsett vad man behandlar för 
frågor så anser Andrea att genom ett tematiskt arbetssätt verksamheten blir mer lustfylld och 
trivseln på förskolan blir större. Detta både för att barnen är involverade som medskapare till temat 
och för att de får vara delaktiga i sättet det drivs framåt på. Enligt Agnes så ska tematiskt arbetssätt 
koppla ihop de olika estetiska ämnena med varandra. Det är även viktigt att ha en klar planering 
för att veta varför saker görs och att det skapar en mening för barnen. Angelica förklarar också att 
det är bra att kunna använda sig av olika uttrycksformer när man arbetar med teman för att göra 
barnens tillvaro så glädjerik och lärorik som möjligt. 
 

” Temaarbete det är för mig hur man jobbar kanske över en tid. Jag kan också tycka att 
man jobbar med alla sinnen, både med syn, känsel, hörsel, smak och lukt. Även med 
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motorik. Man jobbar med drama på olika vis, sång och musik. Ungefär som vi gör här. jag 
tycker att det är ett temainriktat arbetssätt. Vi kallar det för projekt men jag känner att det 
liksom är att man väljer något utifrån barnen. Och vi jobbar vidare med det på olika sätt. 
ett lustfyllt lärande.” (Angelica) 

 
Temat är det som är övergripande och det är i temat som man använder sig av olika metoder 

och estetiska ämnen för att bejaka det barnen är intresserade av menar Andrea, Alice och Agnes. 
Annika och Angelica pratar dock om vikten av att lyssna på barnen för att ett tematiskt sätt ska 
kunna fungera. Hon menar att barnen är den viktigaste utgångspunkten i temat och inte tvärtom. 
Finns det inget intresse från barnens sida så bör man som pedagog tänka om och utvärdera samt 
reflektera över sitt arbetssätt. 
 

”Ibland kan det vara så att barnen inte alls är sugna på att göra det jag planerat, ja då får jag 
lyssna på dem och hitta på nått annat” (Annika) 

 
Det är en av de viktigaste punkterna menar Annika, Andrea och Angelica, att vara en lyhörd 

pedagog. Annika pratar vidare om att ett tematiskt arbetssätt ofta kan missuppfattas. Vissa 
förskollärare tror att bara för att de påbörjat ett tema och planerat att det ska pågå ett visst antal 
tillfällen måste slutföra det oavsett om barnen finner det intressant eller inte. Det påpekar Annika 
som en negativ aspekt av tematiskt arbete. Angelica är också inne på det spåret då hon säger att 
man inte ska låsa sig vid att genomföra en planerad aktivitet där det upptäckts att vissa barn inte 
finner det intressant. 
 

”Barnen kanske har bearbetat det ämnet vi håller på med och visar det på olika  sätt. Då 
får inte vi som pedagoger tro att vi måste fortsätta med temat utan se det som att de har 
fått den inlärning de behöver och gå vidare till andra erfarenheter och intressen barnen 
har.” (Annika) 

 

Vad har förskollärarna för uppfattningar kring barns lärande i det tematiska arbetssättet? 

 
 Alla intervjuade förskollärarna pratar gott om det tematiska arbetssättet. De har alla flertalet 
exempel hur de arbetar tematiskt och är eniga om att barnen lär sig bäst genom att få använda sig 
av hela kroppen och alla sina sinnen. Att arbeta tematiskt med olika uttrycksformer skapar större 
möjligheter för barnens lärande menar Agnes. Hon pratar vidare om att de under deras teman 
arbetar med allt från bild, musik, drama, lekar, rörelse, skapande, samtal och sagor. Detta är något 
som de andra förskollärarna också tar upp och belyser att barnen behöver få utlopp för sin kreativa 
förmåga och deras fantasi genom så många olika uttrycksätt som möjligt. 
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” Jag skulle nog inte kunna bara köra ”nu ska vi jobba med bockarna bruse hela terminen”. 
Och sen är de inte intresserade, då är det ju bortkastad tid. Men är man lyhörd vad barnen 
vill och intresserade av då ser jag det bara som positivt. Men man måste utgå från barnen.” 
(Angelica) 

 
 Andrea berättar om deras tema som handlade om pirater då barnen visade stort intresse för 

det. Hon berättar att de arbetar med dramaäventyr där de tillsammans med barnen går in i en 
fantasivärld två gånger i veckan. Det är här det tematiska förhållningsättet visar sina styrkor menar 
Andrea. I äventyret så får barnen lösa olika problem på olika sätt för att ta sig framåt och få nya 
utmaningar, ibland får de skapa en sång tillsammans och ibland får de konstruera något. Vid andra 
tillfällen så får barnen arbeta med olika dramaövningar där bland annat olika känslor bearbetas samt 
deras självkänsla. På det här sättet så får barnen genom att leka och ha roligt utvecklas och skapa 
nya erfarenheter tillsammans med hela gruppen säger Andrea. Annika och Alice pratar om att barn 
behöver utrycka sig på så många sätt de bara kan. Att de genom att få använda sig av sin fantasi 
och kreativitet skapar mening tillsammans med andra, men att de måste få stöd av någon som har 
mer erfarenhet för att driva dem framåt. De pratar också om att det behövs kompetens hos 
pedagogerna att arbeta tematiskt och att det inte alltid är lätt att väva in alla uttrycksformer 
tillsammans. Annika pratar om att det ibland kan vara svårt att erbjuda barnen något som ingen 
pedagog på förskolan har kompetens för. Hon tar upp drama bland annat och berättar att ingen på 
hennes avdelning har någon vidare kunskap i det så därför arbetar de inte med drama. Alla fem 
förskollärarna tar upp att de läser mycket böcker, ritar, sjunger sånger med barnen och har mycket 
rörelselekar. De är också eniga om att arbeta med drama på olika sätt kräver både mer planering 
och större kunnande och att det är något som pedagogen behöver känna sig bekväm med för att 
barnen ska kunna göra det. De pratar också att det genom det tematiska arbetssättet där de väver 
in olika uttrycksformer får barnen stärka sig själv som individ samt i grupp och testa sig fram i olika 
saker och med diverse redskap och material.  

” det är det som är bra så som vi jobbar tematiskt, alltså barn är ju olika och ser på eller 
tycker om att göra olika. vissa kanske tycker jättemycket om att sjunga eller musik, och vissa 
kanske tycker jättemycket om att skapa med material, rita och så, då får ju varje barn 
uttrycka sig på det sättet som dom vill.” (Alice) 

 
     Med ovanstående citat så pratar Alice om vikten att erbjuda barnen en rolig och glädjerik stund 
på förskolan där hon anser att barnen är kompetenta och villiga att lära sig och utvecklas, bara de 
finner det som pedagoger erbjuder är intressant och inbjudande. Angelica och Agnes pratar också 
om att barn i det tematiska arbetssättet lär sig bäst när de väver in något utifrån deras erfarenhet 
och intressen. Det måste var ett lustfyllt lärande och något barnen tycker är spännande och roligt 
och inte komma från tomma intet. Då lär sig inte barnen något. 
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Hur ser förskollärarna på urvalsprocessen vid val av tema? 

 
Att temat ska väljas utifrån barns intresse, erfarenheter och önskemål verkar alla de intervjuade 
förskollärarna vara överens om. Angelica berättar att de på sin förskola utvärderar varje termin och 
ser om det finns några delar av läroplanen som de inte fått med under terminens gång. På så sätt 
så försöker de anpassa kommande tema utifrån det de anser sig ha haft för lite av. Annika pratar 
också att de utgår från läroplanen när de tittar över deras temainriktade arbetssätt. Även att de har 
en utvecklingsgrupp som kommer fram till det övergripande temat under terminen. Agnes är också 
inne på samma spår men betonar också att barnens intressen är jätteviktiga.  
  

” tidigare i höstas visade barnen stort intresse för pirater och skepp och då var det två andra 
pedagoger som tog tillvara på barnens intresse och nyfikenhet och startade upp ett 
pirattema där barnen fick följa med på en resa och skapa olika saker.” (Andrea) 

 
Alice pratar också om att utgå ifrån barns intressen och erfarenheter men att barnen kanske inte 

alltid vet eller kan utrycka sig om vad de ska lära sig. Hon berättar vidare att om de till exempel vill 
att barnen ska få förståelse för de matematiska begreppen så kan de göra ett tema som handlar om 
matematik men att de väver in barnens intresse inom temat så att det ska bli intressant för barnen. 
Annika beskriver också att pedagogen har en viktig roll i det hela med att försöka få med barnen 
genom att själv vara positiv till aktiviteten i sig. 
 

” Har vi bestämt att vi ska jobba i femårsgruppen att vi ska jobba med grönt flagg så gör vi 
det. Men annars tror jag att vi är ganska bra på att vara flexibla och att vi kan göra nått 
annat. just det här med att säga till varje barn. ”hörde ni vilken bra idé, ska vi göra det? 
Jaaaa skriker alla då. Om man bara är positiv själv hänger alla på.” (Annika) 

 

Hur ser förskollärarna på barns inflytande vid val av tema samt under ett pågående tema? 

 
Annika och Andrea pratar om att barnen ska var med så mycket som möjligt och påverka både 
valet av tema och dess innehåll. De samtalar mycket med barnen om vad de skulle vilja göra och 
reflekterar tillsammans med dem över redan gjorda aktiviteter. Angelica tar även upp att barnen 
kan ha inflytande även utan samtal med dem, då det är pedagogernas roll att vara lyhörda och fånga 
deras intressen så får barnen på detta sätt inflytande över ett tema. Alice pratar om ett tema som 
de hade på hennes förskola om Astrid Lindgren där de arbetade mycket med sagor, sång och 
språket och bearbetade dessa på olika sätt. Efter ett tag började barnen fråga efter andra karaktärer 
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utöver de i Astrid Lindgrens värld och Alice berättar att de vid nästa tillfälle skulle arbeta med temat 
vävde in de andra karaktärerna genom olika inslag. På så sätt menar Alice att barnen har mycket 
inflytande över hur ett tema fortgår och utvecklas. Andrea ser också temats val som något som kan 
komma både från pedagoger som barn, det viktiga enligt henne är inte vad det väljs för tema utan 
hur det tematiska arbetssättet genomförs. Angelica berättar om deras mångkulturella projekt där 
de har ett gosedjur som får följa med hem till barnen under några dagar och menar att det är helt 
och hållet barnens inflytande som styr hela temarbetet. 
 

”det här övergripande temat som vi har nu med mångkulturella som vi jobbar med 
länderna, det ha vi valt. Däremot innehållet i det väljer ju de. De väljer ju helt själva med 
deras föräldrar hur kossan papegoja ska upptäcka hemma hos dem. Det väljer dom precis 
själva. Men sen har vi liksom förutom det övergripande temat alla andra möjligheter och 
då lyssnar vi på barnen vad dom är intresserade av och då utgår vi från det. Det kan ju va 
tex ett experiment som dom är sugna på att göra.” (Angelica) 

 
Alla fem förskollärarna diskuterar vidare att det bör vara barnen och deras intressen samt 

erfarenhet som styr själva innehållet i temat. De tar också upp att vikten att vara en lyhörd pedagog 
för att på så sätt kunna forma ett tema utifrån det de har observerat att barnen tycker om. Andrea 
belyser också vikten av att tillsammans som arbetslag är det viktigt att ta upp och diskutera det som 
observerats i barngruppen och under det tematiska arbetet för att kunna redogöra hur pass mycket 
barnen har inflytande och om de tycker att det är roligt.  
 

” Vi frågar inte dem, vad vill ni arbeta med för tema? Det är mer att vi märker vad de är 
intresserade av och de pratar ju ofta om vad de är intresserade av och då så plockar vi 
utifrån det. Om någon till exempel är intresserad av Turtles, de leker det mycket. Då väljer 
vi att ta in det i vårt tematiska arbete om vi tycker att det skulle fungera bra.” (Andrea) 

 
Annika menar också på att är det något som barnen har tappat intresse för och inte tycker är 

roligt längre så fortsätter de inte bara för att de har bestämt att det ska vara så. Annika menar att 
istället så ser de till att lyssna på barnen och göra något annat. Agnes belyser att läroplanen är viktig 
att utgå ifrån och att barnen kan ha inflytande under hela temats gång. Hon menar att det är viktigt 
att ha en övergripande planering av ett tema men att barnen kan styra innehållet i det och att det 
då blir spontanplaneringar också.  
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Analys 

Förskollärare från Reggio Emilia-inspirerade förskolor. 

 
När man tittar på hur det tematiska arbetssättet samt barns inflytande relaterar till de resultat som 
kommit fram från vår studie kan man se att det finns många synpunkter från förskollärarna som 
kan sammanlänkas till våra teoretiska utgångspunkter.  

I vår första frågeställning, ställdes frågan till förskollärarna vad de hade för uppfattningar kring 
det tematiska arbetssättet. Det går att utläsa att det är en viktig utgångspunkt att pedagoger förstår 
innebörden av att jobba med teman och hur detta kan påverka sättet barn lär sig på. I resultatet 
anser förskollärarna att ett tema innebär att ha en röd tråd genom en inlärningsprocess och att detta 
innebär att det måste finnas ett samarbete mellan pedagoger och att temat måste vara intressant för 
barnen. Detta stämmer överens med vad Doverborg & Pramling (1988) menar då det är viktigt att 
utgå från barnens intressen då pedagogerna skapar tema för att barnen ska ha möjlighet att 
utvecklas på bästa sätt. Vygotskij (1995) anser att detta är en primär del av inlärningsprocessen då 
det ger en struktur och det skapar en bra miljö för att lära sig nya kunskaper. Resultatet visar att en 
av förskollärarna, Alice, anser att det tematiska arbetssättet är ett bra inlärningssätt på grund av att 
barnen är involverade i både skapandet av temat och hur det framförs. Lindqvist (1989) betonar 
att barnen ska ha möjligheter för att uttrycka sig både fritt och efter eget val samtidigt som det inte 
bör finns begränsningar för deras lärande. 

När förskollärarna fick frågan om hur de resonerar kring barns lärande i det tematiska 
arbetssättet så gavs det liknande svar och åsikter. Pedagogerna nämner att de många olika 
arbetssätten ger så många möjligheter för barnen att ge uttryck till sin fantasi och sina kreativa 
förmågor. Vygotskij (1995) belyser att helhetssynen samt leken en primär del av att bilda kunskap. 
Grahn (2005) tar upp användandet av olika uttrycksformer och att barnen får ett mer lustfyllt 
lärande och de lär sig genom att använda sin kropp och sina sinnen till att bilda ny kunskap, vilket 
de gör genom kreativa inlärningssätt så som musik, drama och rytmik. Detta är något förskollärarna 
är överens om. Förskollärarna nämnde däremot att det är viktigt att de har kunskapen att använda 
dessa kreativa inlärningssätt då det krävs en oerhörd mängd av planering för att skapa ett tema som 
fungerar. En av förskollärarna tog upp att det inte fanns någon i hennes miljö som var kvalificerad 
i drama och att de därför inte använde sig av detta arbetssätt. Enligt detta går det att utläsa att det 
är viktigt att pedagoger har kunskapen bakom arbetssätten, då de skapar en bas till kunskapen 
barnen tar in. Pedagogerna ses som handledare genom olika ämnen och de måste därför ha 
bakgrundskunskapen för att kunna hjälpa barn att utvecklas på bästa sätt. Där menar Vygotskij 
(1995) att det är viktigt att den vuxna i barnens omgivning ska ha kunskap i det den gör och fungera 
som draghjälp för att barnen ska kunna utvecklas.  

När förskollärarna frågades om hur urvalsprocesserna för teman gick till och hur mycket 
inflytande barnen hade i både val av tema samt under temats gång så kom det fram varierande svar. 



 

 29 

All fokus ligger på att ha teman som intresserar barnen så att de kan ta in information. Om barnen 
inte är intresserade av ett specifikt tema skapar det ett problem med deras engagemang. 
Förskollärarna försökte till stor del att lyssna på barnen och deras åsikter, och det var genom att 
vara lyhörd och observant till barnens lekar och deras intressen som teman skapades. Hamerslag 
(2013) belyser att barnen ska ha inflytande i verksamheten och att läroplanen för förskolan 
understryker just detta. Förskollärarna är ense om detta och försöker till största möjliga mån 
inkludera barnen i temaarbetet. En förskollärare tar upp ett exempel där ett barn var nyfiket på 
några karaktärer som inte ingick i deras tema, och genom att då ta in dessa karaktärer så bejakas 
barnets intresse och den får då också inflytande över temat. Westlund (2011) skriver att det är 
viktigt att pedagogerna är lyhörda och att deras förhållningsätt gentemot barnen är av stor vikt för 
hur mycket utrymme barn ges i verksamheten. Flera av förskollärarna berättar att de ofta är de 
själva som väljer temat men att de gör det utifrån vad barnen är intresserade av. Där menar vissa 
av förskollärarna att det är viktigt att hela tiden reflektera över verksamheten och barnen för att 
kunna säkerställa över hur mycket inflytande barnen egentligen har på förskolan. Detta stämmer 
överens med Arnérs (2006) teori där pedagoger hela tiden behöver reflektera över sitt agerande för 
att säkerhetsställa att barnen har inflytande i verksamheten. En av förskollärarna nämnde också att 
det inte var valet av tema som var viktigt, utan snarare hur detta tema genomfördes. Det tematiska 
arbetssättet anser att olika ämnen kan läras ut på diverse sätt. Det är möjligt att ett visst ämne inte 
är av intresse för barnen, men att det är ett krav att lära ut det. I detta fall är det viktigt att hitta ett 
sätt som barnen trivs med att ta in ny information och att barnen ser det som en glädjerik och 
lustfylld erfarenhet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) diskuterar detta genom att belysa att 
det är viktigt att barnen själva känner att de blir sedda och lyssnade på. På så sätt känner de sig 
respekterade och har lättare till att lära sig.  

Resultatet har visat att förskollärarna anser att användningen av ett tema är viktigt, speciellt då 
det ger utlopp för barnens kreativa förmågor och barnen har roligt när de lär sig nya kunskaper. 
Förskollärarna pratar också om att det inte spelar någon roll vad ämnet är som måste läras ut, utan 
hur det lärs ut. Enligt förskollärarna så ger användningen av sång, musik, dans och drama barn en 
möjlighet att skapa samband med andra barn samtidigt som det ger ett roligt förhållningssätt till 
inlärning. 



 

 30 

Förskollärare från traditionella förskolor 

(Resultat och analys genomförd av Hannes Asplund) 
 

Vilka uppfattningar har förskollärarna om det tematiska arbetssättet? 

 
Alla fem förskollärare arbetar med ett tematiskt arbetssätt på förskolan. Svaren är mycket snarlika 
då de återger sin definition utav tematiskt arbete. Deras svar är att tematiskt arbete innebär att 
förskoleverksamheten arbetar efter ett specifikt område som man sedan försöker anpassa 
läroplanens mål utefter. Britta förklarar att man lägger lärandet inom ett visst område. Bella och 
Bianca påpekar även att temat är något som ska genomsyra hela verksamheten på förskolan. Bianca 
och Beatrice använder sig även av beskrivningen att det blir tydligare för pedagogerna vid 
implementerandet av läroplanen i temat. Belinda anser att tema är ett slags fokus, att allt man gör 
på förskolan har ett fokus.   
 

”Som med barbapappa-temat så har deras barn olika egenskaper. Då kan man lätt väva in 
läroplansmålen i de olika figurerna så kan man jobba med dem så att det blir som en helhet.” 
(Beatrice) 

 
Alla fem intervjuobjekt har en positiv inställning gentemot tematiskt arbete. Bella menar att 

temaarbete i förskolan är ett tydligt arbetssätt då det ger både pedagoger som barn struktur i det 
dagliga arbetet. Bianca anser att det tematiska arbetssättet synliggör kunskapsutvecklingen hos 
barnen genom att titta på arbetet som utförts under den gångna terminen. Belinda menar på att 
man kan ha över- och underteman när man jobbar tematiskt på förskolan. Ett tema som är 
övergripande, som inte förtydligas för barnen, och sedan flera underteman som är mer föränderliga 
och anpassningsbara mot vad barnen vill göra under dagarna. Hon menar att om man som pedagog 
exempelvis vill att barnen ska lära sig kommunicera mera så kan det övergripande temat vara språk 
för att sedan ha mer ”inbjudande” och lustfyllda underteman för att fånga barnen. Belinda trycker 
även på att det tematiska arbetet är lustfyllt och varierat, både för barn och pedagoger. Bella, Belinda 
och Beatrice anser att det är fördelaktigt att jobba tematiskt då detta skapar en röd tråd i 
verksamheten som gör arbetet tydligare för barnen. Beatrice och Bianca är även av uppfattningen 
att det tematiska arbetssättet bidrar till mer flexibilitet samt ger större utrymme för ett bejakande 
förhållningssätt hos pedagogerna i arbetet med barnen.  
 
En komplikation som kan uppstå i det tematiska arbetet anser Belinda och Britta vara det svåra i 
att fånga upp alla barn i ett bestämt tema. Britta förklarar att det blir problematiskt då en del barn 
inte är intresserade utav temat och att det är en utmaning för pedagogen att då skapa intresse för 



 

 31 

barnen. Britta menar att om man väljer vissa barns intressen, så blir det per automatik att man väljer 
borta andras, det blir svårt att tillgodose allas intressen. Beatrice påpekar att de pedagoger som 
jobbar på förskolan är olika och att detta kan vara svårhanterligt då man kan ha olika syn på ett 
tematiskt arbetssätt, en del pedagoger vill följa planeringen nitiskt medan andra hellre ser den som 
ombytlig beroende på hur barngruppen reagerar på temat. 
 

”Eller man behöver inte alltid veta vad som ska hända, just för att det är roligare att barnen 
får leda och styra. Det upplever jag att inte alla är med på” (Beatrice) 

 

Vad har förskollärarna för uppfattning kring barns lärande i det tematiska arbetssättet?  

 
Britta och Bianca menar på att det tematiska arbetssättet bidrar till att barnen går in i djupet på ett 
ämne eller ett område. De anser att det i annat fall kan bli att man i bara vidrör vid ett ämne för att 
sedan gå vidare till nästa, och att de då inte hinner ta till sig det. Britta anser även att kunskapen 
som barnen tar till sig när man stannar i ett ämne stannar kvar längre hos barnen.   
 

”En fördel är ju att man får gå in på djupet i ett ämne eller  ett område och det tror jag är 
bra för barnen, att de hinner lära sig mycket om nånting och inte bara snuddar vid nånting 
snabbt och sen bara går vidare nästa grej. De hinner lära sig mycket inom samma område 
och dom kommer ju oftast på frågor under terminens gång och grejer som dom vill lära sig 
mer om i temat. Jag tror många tycker det är bra att man kan arbeta brett med en grej.” 
(Bianca) 

 
Bella hävdar att det tematiska arbetssättet är bra för barns lärande genom att man smidigt kan 

få in många ämnesområden ur läroplanen för förskolan. Hon påpekar att temat kan utmynna i att 
barnen själva bearbetar temat i leken vilket bidrar till deras egna personliga utveckling. Belinda och 
Beatrice hävdar att det lustfyllda lärandet går hand i hand med tematiska arbetssättet. Belinda 
förklarar att tillförskaffandet av kunskap blir mer befäst för barnen om det är roligt på vägen dit. 
Hon påpekar även att kunskapen blir mer befäst hos barnen genom upprepning av temat i olika 
ämnen. Beatrice förklarar att barn lär sig bäst om de är intresserade och nyfikna och att det är 
pedagogens uppgift att skapa detta hos barnen. Hon hävdar vidare att det tematiska arbetssättet 
gör det enklare för pedagogerna att skapa intresse hos barnen, att lärandet inte blir lika lösryckt. 
Britta anser att det pågår ett konstant lärande hos barnen men att de måste ges tid att utforska då 
detta fördjupar deras lärande. 
Bianca tycker sig kunna se att barn lär sig mera i det tematiska arbetssättet för att de får ett större 
sammanhang. Hon förklarar att barn lär sig på olika sätt att det tematiska arbetssättet är vägen att 
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gå om man vill tillgodose allas behov. Det blir också enklare att upprätthålla barnens intresse menar 
hon. 
 

Hur ser förskollärarna på urvalsprocessen vid val av tema?  

 
Alla fem förskollärare har olika processer för att komma fram till valet av tema men alla fem har 
bestämt tema efter diskussion i sina arbetslag. På Bellas avdelning har pedagogerna rakt ut frågat 
barnen vad de tycker skulle vara kul att arbeta med. Hon förklarar vidare att var svårt för barnen 
att formulera vad de vill jobba med under terminen vilket innebar att svaren de fick inte gav så 
mycket. Hon förklarar att ett tema kan växa fram utifrån barnen utan att man behöver fråga dem. 
Hon exemplifierar genom att berätta hur ett Alfons-tema växte fram genom att hon själv började 
citera ur böckerna för att fånga barnens uppmärksamhet under en måltidsituation. 
 

”Jag liksom pratade som att jag läste den. Och alla barn vart helt fascinerade och satt med 
öppen mun och tuggade samtidigt och bara tittade på mig. Och sen dess har de alltid velat 
att jag ska prata om Alfons Åberg.” (Bella) 

 
Samtliga förskollärare förklarar att de har suttit i arbetslagen på förskolan och funderat ut teman 

i början utav terminen man skulle kunna arbeta med under terminens gång. Belinda berättar att de 
använde sig utav en tankekarta som de sedan kopplade till målen i läroplanen för förskolan. 
Britta förklarade att de hade en ny barngrupp och därför behövde välja ett tema utan att ha större 
kunskap om barngruppen. I Biancas arbetslag utvärderade de den tidigare terminen och 
reflekterade över vad de ansåg barnen tyckte var roligaste, lärde sig mest utav samt där det fanns 
mest potential att få barngruppen intresserad. Beatrice förklarade att de diskuterade i arbetslaget 
och kom fram till ett tema de ansåg passande för barngruppen då en pedagog i arbetslaget hade 
tidigare erfarenheter samt kunskap kring temat. Beatrice påpekar att urvalsprocessen där de 
bestämde temat inte utgick ifrån barnen utan från vad pedagogerna ansåg skulle vara ett fungerande 
tema. 
 

Hur ser förskollärarna på barns inflytande vid val av tema samt under ett pågående tema? 

 
Alla fem förskollärare är överens om att ett tema ska utgå från vad barnen är intresserade utav samt 
att ett tema ska fortgå om de märker att barnen tycker att det är kul.  Bella, Beatrice och Belinda 
förklarar att de tror att det mesta kan fungera som tema samt går att göra intressant. Bella 
poängterar att barnen får vara med och påverka under ett pågående tema men att detta inte blir 
tydligt för barnen då pedagogernas entusiasm över det valda temat smittar av sig på barnen. Hon 
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menar på att barnen bör få ha stor valmöjlighet under temats gång för att få påverka dess innehåll. 
Belinda, Britta och Beatrice lägger in ålder på barnen som en faktor när man ska få fram en tema 
att jobba utefter, beroende på om det är små barn eller äldre barn. De hävdar att det känns lättare 
att få fram vad barnen tycker vid val av temat då barnen är äldre. Britta förklarar att det blir en 
annan typ av dialog med äldre barn vilket gör det lättare att avgöra vad det tycker är intressant eller 
ej. Britta påpekar att detta kan leda till att äldre barn har större inflytande än yngre barn. Hon menar 
också att det är tydligt att barnens intresse styr under ett pågående tema. 
 

”Hade de inte varit intresserade utav det (temat) hade vi ändrat om och det är ju utifrån 
deras intresse vad de vill och inte vill.” (Britta) 

 
Belinda och Beatrice anser att man med små barn bör vänta med valet av tema en bit in på 

terminen för att enklare kunna uppfatta barnens intressen. Dessa observationer, främst av barnens 
lek och nyfikenhet, ligger till grund för valet av tema. Beatrice menar att man sedan får se vart det 
leder någonstans.  
 

”Finns det inget intresse får man väl gå vidare och börja om.” (Beatrice) 

 
Bianca berättar att de brukar ha utvärdering i mitten av terminen för att inventera med barnen 

och fråga dem vad barnen tyckte var roligast, vad man kan arbeta vidare med, vad som inte gick 
hem hos barnen samt vad de har lärt sig. Hon förklarar att det ligger till grund för det fortsätta 
arbetet med temat eller om man ska ändra riktning på temat. 
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Analys 

Förskollärare från traditionella förskolor 

I den första frågeställningen ställer vi oss frågan om förskollärares uppfattningar kring det tematiska 
arbetssättet. Samtliga förskollärare anser att det tematiska arbetssättet är  ett fördelaktigt arbetssätt 
både skapar struktur och tydlighet i förskolans verksamhet. Detta stämmer överens med Gurwitsch 
(1964, 1985) som poängterar att ett fokus på ett specifikt tema skapar struktur för människor och 
gör det möjligt för dem att blir medvetna om deras utveckling. Enligt Doverborg & Pramling (1988) 
kan en lyhörd pedagog utveckla barns intressen till ett temaarbete för att barnen ska utvecklas 
vidare. Detta stämmer överens med flera utav förskollärarnas svar som menar på att det tematiska 
arbetet ger större utrymme för ett flexibelt och bejakande förhållningssätt hos pedagogerna i den 
dagliga verksamheten. Vygotskij (1995) belyser att barn får ny kunskap genom att uttrycka sig på 
olika sätt. Detta stämmer bra överens med Belindas syn på tematiskt arbete som ett bra verktyg då 
det är både lustfyllt och varierat. Beatrice och Bianca påpekar båda två att det tematiska arbetssättet 
skapar en helhet stämmer överens med Vygotskji (1995) som gör gällande att en helhetssyn är av 
stor vikt för barns föreställningar om omvärlden som i sin tur medför medvetenhet och lärande 
hos barnet. Förskollärarnas syn på att det tematiska arbetssättet medför flexibilitet i den dagliga 
verksamheten kan man tolka utifrån Lindqvist, 1989, s 16-17) som förklarar att ett tematiskt 
arbetssätt gör det möjligt för barnen att uttrycka sig fritt och efter eget val. Beatrice tar upp 
problematik med att pedagogerna på förskolan kan ha olika syn på vad det innebär att arbeta 
tematiskt och att detta kan gå ut över planeringen, som de fem förskollärarna menar bör vara 
ombytlig och flexibel. Detta går att koppla till Westlund (2011) som förklarar att det kan bli 
problematiskt då begreppet inflytande ska tolkas olika utav pedagogerna och således skapa 
problematik i det praktiska arbetet med barns inflytande (Westlund, 2011, s. 17). 

I den andra frågeställningen frågar vi oss om förskollärares uppfattningar kring barns lärande i 
det tematiska arbetet. Vygotskij (1995) beskriver den sociala miljön som viktig för barns lärande 
och att det vuxna ska spela rollen som ”draghjälp” till barnet utveckling. Detta stämmer överens 
med Beatrice svar som påpekar att det är pedagogens uppgift de dagliga aktiviteterna på förskolan 
ska bli intressanta för barnen, vilket hon menar är av stor vikt för barnens lärande. 
Alla fem förskollärare uttrycker att ett tematiskt arbete bidrar till barns lärande genom att 
arbetssättet gör det enklare för förskollärarna att skapa intresse samt att få in läroplansmålen i 
arbetet. Britta och Bianca hävdar exempelvis att lärandet hos barnen blir fördjupat om man får 
stanna upp med barnen vid ett ämne/innehåll. Detta kan man tyda utifrån Mårdsjös första citat 
(s.14) som poängterar att utgångspunkten för ett mångfacetterat och dynamiskt lärandet ligger i att 
förstå och tänka om samma innehåll ur olika infallsvinklar. Detta stämmer även överens med 
Belindas uppfattningar om att kunskapen blir mer befäst hos barnen genom upprepning av temat 
i olika ämnesområden. Vygotskij (1995) menar att leken är en viktig del i barns utveckling och 
införskaffande av kunskap. Detta går att koppla till Bella som påpekar att temat kan utmynna i att 
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barnen själva bearbetar temat i leken vilket bidrar till deras lärande och utveckling. Belinda menar 
även på att barn lättare kan ta till sig kunskap om barnen och pedagogerna har roligt samtidigt 
vilket går att dra paralleller till Vygotskij (1995) som förklarar att barnets medvetenhet av 
verkligheten ökar genom bland annat lek och dialog med den vuxna, vilket i sin tur gör lärandet 
mera meningsfullt för barnen. (Vygotskij, 1995, s. 9,10). Britta anser även att kunskapen som 
barnen tar till sig när man stannar i ett ämne stannar längre hos barnen vilket kan tolkas utifrån 
Mårdsjö (2005) som menar på att lärandet skapas genom relationen mellan barnet och det som 
barnet är intresserad utav. 

I den tredje frågeställningen frågade vi oss hur förskollärare ser på urvalsprocessen vid valet av 
tema. Samtliga förskollärare har bestämt ett temat terminen tillsammans med sina arbetslag medan 
tre av fem förskollärare menar på att de har inspirerats utav barnen intressen när de beslutat om 
temat. De andra två förskollärarna hävdar att de bestämde tema utifrån vad det ansåg vara ett bra 
tema för barnen. 

Arnér (2006) skriver att kontinuerliga reflektioner över sitt arbete skapar en bra grund för att ge 
barn större inflytande på förskolan vilket Bianca förklarar att deras arbetslag gör varje termin för 
att se hur de ska gå vidare med verksamheten under den pågående terminen. Doverborg & 
Pramling (1988) påpekar att introduktionen till temat inte spelar någon roll varifrån den kommer, 
utan att det är barnens kunskaper och tankar som är viktiga. Detta kan man se i processen för hur 
det skapades ett tema på Bellas förskola genom att hon började citera Alfons Åberg, som senare 
ledde fram till att de skulle ha tema Alfons på förskolan. Bella förklarade att det kan växa fram utan 
att man konkret frågar barnen vad de vill jobba med vilket kan härledas till Pramling & Samuelsson 
& Sheridan (2003) som poängterar att inflytande blir en realitet då barn uppfattar att deras intressen 
och idéer bejakas och respekteras. 

I den fjärde frågeställningen ställer vi oss frågan om hur förskollärare ser på barns inflytande vid 
val av tema samt under ett pågående tema. 
Samtliga fem förskollärare är även överens om att ett tema ska utgå från vad barnen är intresserad 
utav. Alla fem förskollärare har liknande tankar när det kommer till flexibiliteten i det tematiska 
arbetet i förskoleverksamheten. De menar på att det tematiska arbetet lätt går att göra om eller 
vidareutveckla utifrån vad barnen vill göra. Dessa gemensamma uppfattningar hos förskollärarna 
går hand i hand med Pramling Samuelsson & Sheridan (2003, s. 71-72) som menar på att det 
upplevs att barn har inflytande när deras intressen, ändamål och sätt att förstå tas tillvara på ett 
respektfullt sätt utav pedagogerna. Arnér (2006) hävdar att ett bejakande förhållningssätt hos 
pedagogerna bidrar till mera inflytande hos barnen vilket rimmar väl med Bella, Beatrice och 
Belinda som menar på att det mesta går att göra intressant för barnen, att valet av tema inte är 
primär i det tematiska arbetssättet.  

Likt Hamerslag (2013) konstaterar att modern forskning förespråkar en ökning av barns 
inflytande menar Bella att barns möjlighet att påverka ett temas innehåll ska vara omfattande genom 
stor valmöjlighet. Detta går även att koppla till Lindqvist (1989) som förklarar att ett tematiskt 
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arbetssätt ska möjliggöra för barn att uttrycka sig fritt och efter eget val (Lindqvist, 1989, s. 16,17). 
Belinda och Beatrice förklarar att det är fördelaktigt att vänta innan man bestämmer tema då man 
arbetar med de yngsta barnen i förskolan. De menar att det blir enklare att bestämma tema som 
utgår utifrån barnen om man dessförinnan observerar barnens lek och nyfikenhet och således kan 
utvinna och uppfatta vad barnen är intresserade utav. Detta rimmar väl med Lindqvist (1989) som 
hävdar att ett tema ska handla om omvärlden och ska utgå från något som uppmärksammats utav 
barngruppen. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71-80) och Hamerslag (2013, s. 14) hävdar 
att det spelar stor roll för barns utveckling och inflytande i vilken utsträckning pedagogerna utgår 
från barnens erfarenheter och perspektiv vilket även det kan härledas till Belinda och Beatrice 
tankar om att avvakta och observera innan man väljer tema att arbete utefter. Detta går att härleda 
till (Doverborg & Pramling, 1988, s. 27 - 30) som poängterar att det är barnets kunskaper och 
föreställningar som ska vara i förgrunden av ett tema. Belinda, Britta och Beatrice upplever att det 
är enklare att få fram barnens åsikter kring temat i barngrupper med äldre barn (3-6 år) än i 
barngrupper med små barn (1-3 år). Britta påpekar att kommunikationen blir annorlunda och 
tydligare med äldre barn vilket hon upplever kan leda till att äldre barn har större inflytande än 
yngre barn. Hon förklarar dock att barnens intresse får styra under ett pågående tema genom att 
ändra om i temat om barnen visar ointresse gentemot temat. Detta stämmer bra överens med 
Westlund (2011) som trycker på att barn inflytande vanligtvis förekommer då pedagoger är 
tillmötesgående för barnens initiativ samt bejakar barnens idéer. Westlund (2011) lägger stor vikt 
vid ett självkritiskt förhållningssätt hos pedagogerna vilket kan härledas till Bella tankar om att det 
inte blir tydligt för barnen att de får vara med och påverka under temat då pedagogernas egna 
entusiasm kan styra barnens intressen. Läroplanen för förskolan (2010) lägger stor vikt vid barns 
inflytande och kopplar detta till demokrati. Barn ska våga säga vad det tycker, samarbeta, ta ansvar 
och vara med och ta beslut i förskolan. Detta går att sammankoppla med hur Bianca jobbar på sin 
förskola där pedagogerna utvärderar mitt i terminen och frågar barnen vad de lärt sig, vad de tyckte 
var roligast samt vad de vill fortsätta med. Detta är sedan utgångspunkten för deras fortsatta arbete 
med temat under terminen. 
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Diskussion 

Förskollärarna både på de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna samt de traditionella förskolorna 
var eniga om att man bör utgå från barns intressen och erfarenheter vid ett tematiskt arbetssätt. De 
ansåg att barn genom det tematiska arbetssättet får en mer lustfylld och varierad tillvaro som 
möjliggör deras utveckling och lärande. Karlholm & Sevon (1990) förklarar att temaarbete är något 
som ska beröra ett ämne under en längre tid. Samtliga förskollärare i studien är av uppfattningen 
att ett tematiskt arbete inte är beroende av tidsramen, det är istället processen som sätts i fokus. 
Den uppfattningen stämmer bra överens med Doverborg & Pramling (1988) som anser att temat 
kan pågå i allt från en timme till ett år, beroende på hur intresserade barnen är av temat och vad 
man har för syfte med temat. Utav detta går det att dra slutsatsen att pedagogerna anser att det 
väsentliga med det tematiska arbetet inte ligger i hur länge det pågår, utan snarare i hur man hanterar 
temat för att främja barns lärande. Detta går att tolka utifrån Doverborg & Pramlings (1988) syn 
på temaarbete som trycker på att det är barns lärande som ska vara i fokus i det tematiska arbetet.  

I de två olika analysavsnitten fann vi två intressanta exempel som rör studiens frågeställningar. 
En punkt där den traditionella förskolan och den Reggio Emilia-inspirerade förskolan skiljer sig åt 
i sin inställning gentemot användandet av uttrycksformer. Förskollärarna i Reggio Emilia-
inspirerade förskolan påpekar att användandet av estetiska uttrycksformer är av stor vikt för barns 
lärande och att det bör genomsyra ett tematiskt arbete. Det bör dock finnas både tid för planering 
samt kompetens hos pedagogerna inom metoderna de använder sig utav för att det ska fungera i 
verksamheten. Granberg (1999) påpekar att ett användande av estetiska uttrycksformer kan främja 
barns lärande. Förskollärarna i den traditionella förskolan nämner inte de estetiska 
uttrycksformerna som något framträdande för barns lärande utan menar istället att det är samspelet 
mellan pedagog och barn som står i centrum. Således går det att resonera att exkludering av ett 
uttryckssätt kan leda till problematik då förskolläraren ska bejaka barns intressen fullt ut. En 
väsentlig skillnad att lyfta i denna studie är hur de traditionella förskolorna skiljer sig från de Reggio 
Emilia-inspirerade förskolorna när det kommer till barns inflytande i det tematiska arbetet. 
Skillnaden ligger i hur urvalsprocessen fungerar inom förskoleverksamheten. I de traditionella 
förskolorna kan ett bestämt tema komma från förskollärarna där de väljer ett tema som de anser 
var det bästa för barnen. Detta skiljer sig från de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna som 
poängterar att utgångspunkten i temaarbetet bör utgå från barnen. Om man ska tolka detta utifrån 
läroplanen blir det tydligt att de traditionella förskolornas praktiserande av det tematiska arbetet ej 
följer Lpfö98 (2010) riktlinjer om barns inflytande som påpekar att barnen ska vara utgångspunkt 
då man ska planera förskoleverksamheten. Hamerslag (2013, s. 13) hävdar att modern forskning 
förespråkar att barn ska får mer inflytande och detta kan tolkas som att pedagogerna i Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor således har en mer uppdaterad syn på barns inflytande. 

 Vi har från vår studie inte fått fram någon betydlig skillnad när det gäller de olika förskolornas 
syn på lärande och i vilken mån barnen har inflytande under ett tema. Detta kan bero på det 
Shreidan (2001) tar upp angående kvalitén i förskolan. Om det är en fungerande verksamhet där 
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pedagogerna är lyhörda och fungerar i arbetslaget så kan barnen få mer plats i förskolan och 
möjligheter till ett bredare och mer lustfyllt lärande. Däremot så kan det uppstå skillnader i 
förskolorna om kvaliteten i förskolan är låg där de finns oengagerade pedagoger, eller svårigheter 
på andra sätt, som hanterar den dagliga verksamheten genom att försöka styra allt för att få kontroll. 
Hamerslag (2013) belyser att det är är pedagogens roll som är avgörande för hur pass mycket barn 
har inflytande i verksamheten och att och att det inte då behöver beror på om pedagogen och 
verksamheten har någon specifik inriktning eller inte. Pramling & Samuelsson (2003) tar också upp 
att pedagogerna måste ha kunskap om barns lärande samt vara lyhörd för att kunna förstå och 
hjälpa barnen att utvecklas på bästa sätt. Detta tydliggörs även över den grad de låter barnen avgöra 
arbetsgången i det tematiska arbetet utan att riskera att tappa barnens intresse. Barns inflytande 
beror till stor del på arbetet med att utgå från barns perspektiv och erfarenheter (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71-80, Hamerslag, 2013, s. 14). Karlholm & Sevon (1990) 
konstaterar att pedagogerna ska var engagerade och inspirerade i det tematiska arbetet.  

Analysen i denna studie visar att implementerandet av det tematiska arbetet inte ser så olika ut 
i de olika förskolinriktningarna. Karlholm & Sevón (1990) menar att tematiskt arbete är något som 
varje förskola och pedagog får tyda individuellt, och att det således kan bli stor variation på hur det 
praktiseras i förskolan. Det som således blir det avgörande för hur väl en förskola väljer att följa 
läroplanens rekommendationer angående temainriktat arbetssätt samt i hur stor utsträckning 
barnen har inflytande i kring detta är hur hög kvalitet verksamheten har. 
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Konklusion 

Denna studie har behandlat förskollärares uppfattningar om barns inflytande och lärande i det 
tematiska arbetet samt i vilken mån dessa implementeras i det tematiska arbetet. Studiens resultat 
visar att förskollärarna använder sig utav samt har en positiv inställning gentemot det tematiska 
arbetssättet i förskoleverksamheten. Förskollärarna är överens om att verksamheten bör utgå från 
barnens intressen i det tematiska arbetssättet samt att barnen ska ha inflytande under ett pågående 
tema. 

Vi menar på att det blir skillnad då förskollärare ska tolka samt realisera barns inflytande i 
praktiken eftersom var och en utav förskollärarna tolkar detta individuellt, vilken i sin tur kan leda 
till varierad kvalitet i den dagliga verksamheten. Detta behöver dock inte betyda att förskolor med 
en specifik inriktning har ett bättre förhållningssätt till läroplanen eller en bättre fungerande 
pedagogisk verksamhet. För vidare forskning är det av intresse att fokusera på vad det är som 
skiljer en högkvalitativ förskola gentemot en lågkvalitativ, samt vilka orsaker som är 
bakomliggande. 

Det tematiska arbetet är relevant att ta upp då man diskuterar förskoleverksamhetens praktik då 
det har historisk förankring och är något som ständigt utvecklas. Det är även relevant att ta upp 
detta då det finns en begränsad mängd vetenskaplig forskning om tematiskt arbete vilket gör det 
till ett intressant ämne att forska vidare om. Studien hade kunnat få en ytterligare dimension om 
det hade utförts samtalsintervjuer med barn för att exempelvis få deras perspektiv på begreppet 
inflytande. Studien har givit oss en större kunskap om hur viktigt pedagogens förhållningssätt är 
för barnens lärande och har inspirerat oss att vilja bli bättre pedagoger. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund 
Undertema 1: Utbildning och yrkeserfarenhet 
När utbildade du dig? 
Vilken utbildning har du? 
Tidigare yrkeserfarenhet inom förskolan? 
Hur länge har du arbetat på din avdelning? 
 
Tema 2: Tematiskt arbete 
Undertema 2: Syn och definition av tematiskt arbete 
Hur arbetar ni på förskolan? 
Vad är ett tema för dig som pedagog? 
Hur definierar du tematiskt arbete? 
Arbetar ni tematiskt på er förskola? 
Hur ofta arbetar ni tematiskt? Länge? 
Ser du några fördelar/nackdelar med tematiskt arbete? 
 
Tema 3: Urvalsprocess och barns inflytande 
Undertema 3: Barns inflytande 
Hur väljer ni tema på förskolan? 
Hur kommer man fram till ett tema-ämne? 
Vilka faktorer påverkar valet? 
I hur utsträckning får barnen vara med och påverka valet av tema? 
Har barn inflytande under ett pågående tema? På vilket sätt? 
 
Tema 4: Synen på barnets lärande genom tematiskt arbete 
Undertema 4: Barns lärande 
På vilket sätt arbetar ni med tema? 
Vilka arbetsmetoder tillämpas i det tematiska arbetet? 
Använder ni er av estetiska uttrycksformer? 
Hur ser ni på barns lärande i det tematiska arbetssättet? 


