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Sammanfattning  

Förskolans läroplan lyfter fram att ett tematiskt arbetssätt är en gynnsam undervisningsform 

för förskolebarns lärande. I denna studie undersöks förskolebarn och deras perspektiv på 

lärande genom just denna undervisningsform. Syftet är att undersöka lärande genom 

tematisk undervisning hos en grupp 5 och 6-åringar i förskolan. Undersökningen är 

kvalitativ till följd av att avsikten är att få en fördjupad förståelse för lärande genom 

tematisk undervisning i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten för studien är 

variationsteori utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Två analysformer har använts 

vid bearbetningen av det empiriska materialet, dessa är fenomenografisk analys och 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visar att många barn uppfattar att de har 

inflytande i sitt lärande till följd av att deras frågor och det de är intresserade av att ta reda 

på är en del i undervisningen. Men det framkommer också att det finns barn som upplever 

att det är svårt att formulera frågeställningar och att veta vad de är intresserade av att ta reda 

på i temat. Barnen beskriver att lärande i den tematiska undervisningen sker genom att barn 

och lärare tillsammans forskar och undersöker temats kunskapsområden. Barnen upplever 

att det finns olika gynnsamma faktorer som bidrar till deras lärande i tematisk undervisning. 

Exempel på sådana gynnsamma faktorer är att barnen får ställa hypoteser och pröva dessa, 

att de samarbetar med andra barn för att finna lösningar samt att får använda olika redskap 

och uttrycksformer i undervisningen. Det framkommer dock att leken inte är en av dessa 

uttrycksformer. 



 

 

  



 

 

Förord 

En studie som inriktar sig mot barns perspektiv på lärande hade inte varit möjlig att 

genomföra om inte barn ville medverka i den. Därför riktar jag ett stort tack till alla barn i 

studien som generöst har delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring lärande genom 

tematisk undervisning i förskolan.  
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1. Inledning 

I förskolan ska barns nyfikenhet och lust att lära tas tillvara, stimuleras och utmanas. 

Läraren i förskolan ska i undervisningen utgå från barns intressen, tankar och idéer. Dessa 

utgör utgångspunkter för strävansmålen i läroplanen som berör ämnesområden som bl.a. 

språk, naturvetenskap och matematik (Lpfö98, reviderad 2010). I förskolans läroplan lyfts 

det tematiska arbetssättet fram som en särskilt gynnsam undervisningsform för 

förskolebarns lärande. Tematisk undervisning innebär enligt Pramling Samulesson och 

Sheridan (2006) att ett specifikt område avgränsas och fokuseras i syfte att barn ska få 

utveckla förståelse för det. Undervisningsformen avser att vidga barns erfarenhet av världen 

och ett kännetecken för undervisningen är att olika kunskapsämnen, redskap och uttryckssätt 

möts i arbetssättet (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Förskolans läroplan skriver 

fram att det tematiska arbetssättets positiva aspekter är att barns lärande kan bli både 

sammanhängande och mångsidigt. Dimenäs (2007) menar att förskolans tematiska arbetssätt 

visar att det i förskolan finns en barnsyn och en kunskapssyn som innebär att barn lär när de 

får utgå från ett helhetsbaserat perspektiv där meningsfullhet och sammanhang kan 

framträda för dem.  

Den svenska förskolan har en lång tradition av tematisk undervisning. Undervisningsformen 

kan härledas till den förskolepedagogik som Fredrich Fröbel utvecklade i de barnträdgårdar 

han startade i Tyskland under slutet av 1800-talet. I de svenska barnträdgårdarna som 

startades vid den tiden bedrevs arbetet enligt fröbels lekteori och tematiskt arbete hade en 

framträdande roll i verksamheten (Öman, 1991). Den tematiska undervisningen ifrågasattes 

under mitten av 1900-talet och ansågs då styras för mycket av lärarna. Kritikerna menade att 

arbetssättet hindrade förskolebarn från att leka och att få ägna sig åt aktiviteter som de själva 

valde. 1968 togs skrivningen om ett tematiskt arbetssätt bort från förskolans styrdokument 

men det återkom igen 1981 (Doverborg & Pramling, 1988). I förskolans läroplan (Lpfö98, 

reviderad 2010) ses idag inte en konflikt mellan tematisk undervisning och barns lek eller 

barns möjlighet att få välja vad de vill göra. I styrdokumentet lyfts istället barns rätt till 

inflytande och medbestämmande fram och barns lek ses som en betydelsefull del i deras 

lärande. 

Under 2010 och 2011 hade jag som en del i min lärartjänst en utvecklingstjänst som bl.a. 

innebar att jag arbetade med implementeringen av förskolans reviderade läroplan i 

förskolans verksamhet. I mötet med personalen i förskolan mötte jag arbetslag som 

ifrågasatte den tematiska undervisningen som förordas i förskolans läroplan. Personal 

hävdade att ett tematiskt arbetssätt tog ifrån barnen viktig tid för egen lek. Jag mötte även 

arbetslag som arbetade tematiskt och hade en stark tro på arbetssättets möjligheter för barn 

att utvecklas, lära och få kunskaper i enighet med förskolans uppdrag. Arbetslagen hade 

mycket skilda uppfattningar om hur barn i förskolan skulle ges möjlighet att utvecklas och 

att lära. Detta väckte mitt intresse för att ta reda på hur barn i förskolan upplever lärande i 

relation till tematisk undervisning. Jag fann inte forskning med fokus på förskolebarns 

perspektiv inom området vilket föranledde mig att göra denna studie. Studien har sin 

relevans till följd av att förskolans läroplan förordar ett specifikt arbetssätt i förskolan samt 

att barn ska ha ett reellt inflytande i sin utbildning, både vad gäller arbetssätt och innehåll.  
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24 förskolebarn födda 2006 har medverkat i studien genom att bli intervjuade. Avsikten med 

intervjuerna, samt analysen av dessa, är att öka förståelsen för barns upplevelser och tankar 

om lärande genom tematisk undervisning i förskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att lyfta fram en grupp 5 och 6-åriga barns perspektiv på lärande i 

relation till tematisk undervisning i förskolan. Genom studien avses barnens egna 

upplevelser och berättelser om hur lärandet sker belysas. 

1.2 Frågeställningar 

Syftet preciseras genom följande frågeställningar; 

 Hur beskriver barn lärande genom tematisk undervisning? 

 Vilka faktorer i undervisningsformen anser barn är gynnsamma för lärandet? 

 Hur uppfattar barn tematisk undervisning som arbetssätt i förskolan?  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras förskolans lärandeuppdrag samt tidigare forskning kring tematisk 

undervisning. Tematisk undervisning kan beskrivas som en undervisningsform där olika 

ämnesområden integreras och bildar en helhet. Detta innebär att det är svaga eller inga 

ämnesgränser i undervisningen (Nilsson, 2007). I bakgrunden förekommer olika begrepp 

som det kan finnas anledning att definiera. Begreppen tematisk undervisning och tematiskt 

arbetssätt är i denna studie synonymer och avser ett arbetssätt i undervisningen. Tema anger 

det kunskapsområde som är i fokus för undervisningen, vilket t.ex. skulle kunna vara 

temaområdet Tid. Yrkestiteln läraren i denna studie avser läraren i förskolan. 

3.1 Förskolans lärandeuppdrag 

Förskolan är det första steget i skolväsendet och i förskolans verksamhet förväntas grunden 

till barnets livslånga lärande läggas (Lpfö 98, reviderad 2010). Kärnan i det pedagogiska 

uppdraget innebär att förskolans innehåll ska ge alla barn de förutsättningar de kommer att 

behöva senare i livet (Skolinspektionen 2011, s. 23).  En mycket viktig uppgift för förskolan 

enligt läroplanen att barn tidigt får en positiv bild av sig själva som lärande och skapande 

människor. Det beskrivs som betydelsefullt att förskolan bidrar till att barn känner tilltro till 

sin förmåga att lära, tänka och agera (Lpfö 98, reviderad 2010).  

Förskolans reviderade läroplan trädde i kraft 2010 och den stora förändringen i jämförelse 

med den föregående läroplanen var att förskolans pedagogiska uppdrag förstärktes. Den nu 

gällande läroplanen sätter fokus på barnets rätt till lärande inom många olika områden, bl.a. 

matematik, naturvetenskap, teknik samt språklig- och kommunikativ utveckling. Samtliga 

mål är utformade på ett sätt så att lärandet ska kunna ske i lekfulla former och med hänsyn 

till att barnen är olika individer (Skolinspektionen 2011, s 11). Förskolans läroplan (2010) 

skriver tydligt fram att leken är viktig för barns lärande och utveckling. I förskollärarens 

uppdrag ingår att leken ska användas på ett medvetet sätt för att barns lärande och 

utveckling därigenom ska främjas. Vidare framgår det att det är i leken och det lustfyllda 

lärandets olika former som barn utvecklar sina förmågor vad gäller inlevelse, 

kommunikation, symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning. Den skapande och 

gestaltande leken anses ge barn möjlighet att uttrycka upplevelser, känslor och erfarenheter 

samt att bearbeta dessa. Lek och tematisk undervisning framstår som nära knutna till 

varandra i förskolans läroplan. 

I förskolan ska det pedagogiska arbetet ta sin utgångspunkt i barnets erfarenhetsvärld, det är 

i barnets intressen, behov och åsikter som motivationen och drivkraften att söka kunskaper 

står att finna. Läroplanen skriver tydligt fram att barn utgår från sina tidigare erfarenheter i 

sin strävan att förstå, skapa sammanhang och mening (Lpfö 98, reviderad 2010). Barn 

använder sig av olika strategier för att erövra kunskap och det sker genom utforskande, 

socialt samspel, skapande och lek men även genom att de observerar, samtalar med andra 

och får möjligheter att reflektera (Lpfö 98, reviderad 2010). I förskolan ska barnens idéer 

och tankar tas tillvara för att de ska få möjlighet att lära på många olika sätt 

Barnen ska 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. (Lpfö 98, reviderad 2010) 
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I denna formulering framträder att lärande kan ske på olika sätt och att det ska lyftas fram 

för att bidra till en helhet i lärandet. Mångfalden i lärandet ska bl.a. ske genom att barns 

tankar och idéer tas tillvara. I läroplanen förordas ett tematiskt arbetssätt i förskolan för att 

barnens lärande därigenom blir sammanhängande men också mångsidigt (Lpfö 98, reviderad 

2010).  

3.2 Tematisk undervisning 

Förskolans läroplan (2010) förordar tematisk undervisning i förskolan för att barns lärande 

därigenom ska bli mångsidigt men också sammanhängande. Dimenäs (2007) beskriver att 

det är vanligt att man i förskolan arbetar med kunskapsinnehåll ur ett tematiskt, 

helhetsbaserat perspektiv till skillnad från grundskolan, gymnasiet och högskola/universitet 

där kunskap istället av tradition ofta struktureras i olika ämnen. Författaren menar att 

förskolans tematiska perspektiv innebär en syn på att barn lär utifrån helhet, meningsfullhet 

och sammanhang. Han för fram att en utgångspunkt för lärandet i förskolan är att barn ska 

ges möjlighet att orientera sig i sin omvärld i en ständigt pågående relation till olika 

situationer och händelser. Dimenäs beskriver att till följd av att kunskap ständigt förändras 

så kan det bli allt svårare att organisera ny kunskap i ämnesområden och att det därför finns 

ett värde i att relatera utbildningars innehåll till kunskapsområden istället. Detta menar 

författaren ställer krav på lärares förmåga att utifrån sin ämneskompetens urskilja olika 

kunskapsområden och arbeta mer tvärvetenskapligt och tematiskt.  

Persson och Wiklund (2008) beskriver den tematiska undervisningen som en metod för att 

undersöka ett fenomen från många olika perspektiv I ett temainriktat arbetssätt utgår 

undervisningen från barns erfarenheter i syfte att ge dem en sammanhållen kunskapskontext 

med inga eller svaga gränser mellan olika ämnen (Nilsson, 2007). Tematisk undervisning 

ger enligt Nilsson möjlighet att förankra ett intresse i barngruppen vilket han menar 

stimulerar till barns lärande. Författaren understryker att alla barn har kunskaper och 

föreställningar om sin omvärld och att de nyfiket och aktivt ständigt vill pröva sina 

föreställningar i olika kunskapssökande processer. Utgångspunkten för tematisk 

undervisning är alltså att det är gynnsamt för individens lärande att utgå från hennes 

erfarenheter. 

Den svenska förskolan har en lång tradition av att arbeta med tematisk undervisning, men 

arbetssättet har också ifrågasatts och var under en lång period helt borttaget från förskolans 

styrdokument p.g.a. att det ansågs styras av läraren och därmed hindrade barn från fria 

aktiviteter som lek (Doverborg & Pramling, 1988). Det finns anledning att göra en kort 

historisk tillbakablick på tematisk undervisning i förskolan för att få en inblick i 

undervisningsformens rötter. 

3.2.1 En historisk tillbakablick på tematisk undervisning 

Den tematiska undervisningen har sina rötter i Fredrich Fröbels (1782-1852) pedagogiska 

idéer för förskolan, kindergarten på tyska. Öman (1991) beskriver att Fröbels lekteori och 

syn på lärande utgår från både verkligheten och det abstrakta och fokuserar på relationen 

mellan lärande och omvärlden. Lärandet i förskolan skulle enligt Fröbel utgå från 

verkligheten och tematiseringar skulle röra sig mellan verklighet och det abstrakta. I 
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förskolan följdes bl.a. naturens kretslopp och man använde sig av lekvisor och olika 

fingerlekar för att illustrera naturens förlopp för att därigenom befästa kunskap. Visor och 

lekar var redskap för att realistiskt, men också symboliskt framställa världen (Öman, 1991). 

Förskolläraren Henriette Schrader-Breyman (1827-1899) vidareutvecklade Fröbels 

pedagogiska tankar och introducerade under slutet av 1800-talet något som kallades för 

arbetsmedelpunkten, monatsgegenstand på tyska. Arbetsmedelpunkten var ett 

ämnesintegrerat arbetssätt som är ursprunget till dagens tematiska undervisning i förskolan 

(Johansson, 1994). Arbetsmedelpunkten bestod av ett specifikt område som man arbetade 

med under en längre period. Syftet med arbetsmedelpunkten var att ge barn möjlighet att 

lära och förstå olika sammanhang (Doverborg och Pramling, 1998).  

Under mitten av 1900-talet väcktes det kritik mot arbetsmedelpunkten som arbetssätt. Bl.a. 

hävdade en av förskolans pionjärer Alva Myrdal (1902-1986) att den var för lärarstyrd och 

hindrade barnens fria aktiviteter (Doverborg och Pramling, 1988). I samband med 

Barnstugeutredningen 1968 försvann det ämnesintegrerade arbetssättet för förskolan och var 

borta i 13 år. Arbetssättet återkom inte förrän 1981 i Socialstyrelsens Utvecklingsplan för 

barnomsorgen. 1983 utvecklades idéerna om ämnesintegrering i förskolan ytterligare i 

Förslag till pedagogiskt program för förskolan. 1987 infördes tema som ämnesintegrerat 

arbetssätt i förskolan. Tema blev det nya begreppet för ett ämnesintegrerat arbetssätt 

(Johansson, 1994). I förskolans första läroplan (1998) förordades tematisk undervisning som 

arbetssätt och den skrivningen kvarstår i förskolans reviderade läroplan (2010).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att tematisk undervisning innebär att ett 

område eller en fråga medvetet avgränsas för att synliggöra något i omvärlden som man vill 

att barn ska utveckla förståelse för.  Författarna menar att lärarnas uppgift i undervisningen 

är att bidra till att vidga barns erfarenhetsvärld där fokus ska ligga på relationen om hur barn 

erfar och det barnet ska få möjlighet att lära. Ett temainriktat arbetssätt ska enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan spegla en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Tanken med 

tematisk undervisning är att den ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och inte 

förläggas till en viss dag, tid eller plats. Författarna understryker vikten av att pedagogen 

medvetet skapar situationer där barn ges möjlighet att utveckla kunskaper om temats område 

i lek, skapande och andra i situationer.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att ett tema för undevisningen kan 

initieras av både barn och lärare men att det ska utgå från vad barn tycker är intressant och 

roligt. Även Karlholm och Sevón (1990) lyfter fram värdet av att lärare möter barnen på 

deras nivå och tillför innehåll i temat som berör barnen och väcker deras nyfikenhet. 

Författarna menar att lärares förmåga att lyssna på barnen och ta in det i arbetet är en 

förutsättning för att fånga barns nyfikenhet och intresse och därmed deras vilja att lära mer. 

Lindqvist (1989) lyfter fram att tematisk undervisning inte är någon garanti för att 

undervisningen utgår från barns frågeställningar och tar vara på deras nyfikenhet. 

Författaren menar istället att teman i förskolan sällan utvecklas utifrån barns tankar och 

intressen. Hon beskriver att det alltför ofta är läraren själv som väljer ett tema som ska fylla 

en viss funktion utifrån lärarens egen synvinkel och tolkning av styrdokumentens krav på att 

undervisningen i förskolan ska vara strukturerad och erbjuda lärande för hela gruppen.  
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3.2.2 Lärarens roll i tematisk undervisning 

Tematisk undervisning präglas av ett undersökande arbetssätt. Berge (2012)  beskriver att 

undersökande och utforskande undervisningsformer kännetecknas av ett lärande som är 

utgår från det barn visar intresse för. I detta intresse återfinns barnets motivation för att 

utforska och lära. Författaren belyser att dessa undervisningsformer ställer höga krav på 

lärares lyhördhet för barnets signaler om vad hon vill lära sig. Berge menar att i de 

undersökande undervisningsformerna är läraren en aktiv partner i barnets lärande, vilket 

ställer krav på läraren både vad gäller engagemang och delaktighet. I tidigare forskning 

kring lärarens roll i tematisk undervisning framkommer det att lärare inte upplever sin roll 

som helt enkel. 

Många lärare kan uppleva det svårt att arbeta med tematisk undervisning till följd av att 

arbetssättet utmanar den traditionella bilden av lärarrollen (Persson & Wiklund, 2008). 

Lärare kan uppleva det svårt att finna sin roll när barn på egna initiativ och med egna 

tillvägagångssätt undersöker temats kunskapsområde menar Persson och Wiklund. 

Författarna anser att det är viktigt att lärare ger barn utrymme att genomföra och utveckla 

egna projekt eftersom det bidrar till barns förståelse för det egna lärande och att de själva är 

aktiva i den processen. Men det kan också uppstå problem om läraren inte har 

ämneskunskaper inom temats område. Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är 

betydelsefullt att läraren har kunskap om såväl temats ämnesområde som barnens förståelse 

av detsamma för att barns lärande ska gynnas.  

Lärarens egen ämneskunskap är en bärande del i det tematiska arbetssättet och därför bör 

lärare kontinuerligt förnya och fördjupa sina kunskaper betonar Persson och Wiklund 

(2008). Författarna menar att en förutsättning för att lärare ska kunna stödja barn i 

temaprocessen är att lärarna i arbetslaget regelbundet diskuterar didaktik, metoder och val av 

material. Dessa diskussioner är förutsättningar inte bara för lärares utveckling i yrkesrollen 

utan också för temaarbetets utveckling. Arfwedsson och Arfwedsson (2002) instämmer i det 

Persson och Wiklund för fram och menar att lärare i ett arbetslag måste vara eniga om det 

tematiska arbetssättets innehåll och form för att det ska kunna genomföras på ett sätt som är 

gynnsamt för barns lärande och utveckling. Författarna betonar även vikten av att lärare 

diskuterar barnsyn och kunskapssyn. Kennedy (2012) instämmer i att det är betydelsefullt att 

lärare som arbetar tematiskt kontinuerligt diskuterar kunskapssyn och barnsyn. Hon menar 

att man i de diskussionerna inte heller får glömma barn som i olika situationer kan behöva 

stöd i temaprocessen. Diskussioner är något som tar tid och just tidsaspekten är något som 

många lärare beskiver som bristfällig i förskolans verksamhet. Rosenqvist (2006) för fram 

att många förskollärare anser att den största svårigheten med att arbeta tematiskt är att det är 

svårt att få tid till att planera och genomföra temat på ett meningsfullt sätt. Kennedy menar 

dock att för lärare i förskolan som vill arbeta tematiskt så finns det tid att vinna om miljön 

runt barnen anpassas för dem. Hon anser att när barn erbjuds att bli mer självständiga så 

frigörs tid för lärare att vara delaktig i temat, observera och planera för nästa steg i 

temaprocessen istället för att serva barnen. 

Andra svårigheter som lärare i förskolan ser med tematisk undervisning är att det inte är helt 

lätt att integrera olika ämnesområden till en helhet som läraren själv upplever fungerar 

(Doverborg & Pramling, 1991). Författarna beskriver att lärarna anser att det är 

problematiskt att få en fungerande struktur när flera olika ämnen och barns olika 

utvecklingsnivå ska sammanföras till en helhet. Doverborg och Pramling (1996) menar att 
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om lärare blev medvetna om alla de olika aspekter som tematisk undervisning kan innehålla 

så skulle de se många möjligheter i vardagen som kan hjälpa barn att lära och utvecklas. 

Karlholm och Sevón (1990) menar också att lärare kan uppleva det svårt att knyta vardagens 

spontana händelser till ett planerat tema. De menar att vardagssituationer som av- och 

påklädning och måltider är tillfällen som med fördel kan knyta an till temat. Författarna 

menar att barn i dessa situationer och rutiner då får uppleva sammanhang i vardagen. 

Lindqvist (1989)  anser  tvärt om att alla vardagssituationer inte behöver tematiseras, hon 

menar istället att barn får kunskap och erfarenhet av dem ändå genom vardagen. Författaren 

menar dock att lärare bör problematisera dessa kunskaper och erfarenheter för att barn ska 

utmanas i sina tankeprocesser. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) understryker att 

det är lärarnas professionalism och medvetenhet som avgör om barns lärande blir 

mångsidigt och sammanhängande i den tematiska undervisningen. 

Rosenqvist (2006) belyser att en svårighet med den tematiska undervisningen är att det kan 

vara svårt för lärare att få en uppfattning om vilka kunskaper barnen har tillägnat sig. 

Författaren menar att det ibland kan dröja länge innan barns färdigheter visar sig vilket kan 

skapa en osäkerhet hos lärare om vad barnen egentligen har lärt sig. Persson och Wiklund 

(2008) lyfter fram att målet med den tematiska undervisningen inte är att barn ska uppnå en 

viss kunskapsnivå. De menar att målet för arbetssättet är att barn genom reflektion ska få 

möjlighet att utveckla sin förståelse för olika företeelser. Persson och Wiklund (2008) 

understryker att ett tematiskt arbete inte automatiskt leder till att barn utvecklar färdigheter 

och kunskaper kring ett visst kunskapsområde. De menar att det som är avgörande är vilket 

syftet är och om arbetet är faktainriktat eller undersökningsfokuserat. Författarna menar att 

ett fokus mot att undersöka innebär att det skapas utrymme för barns kreativitet och fantasi, 

vilket är gynnsamt för att barn ska utveckla färdigheter och kunskaper.  

Karlholm och Sevón (1990) lyfter fram lekens betydelse i den tematiska 

undervisningsformen. De menar att leken erbjuder barn möjlighet att på olika sätt bearbeta 

sina upplevelser vilket kan bidra till att barn får en fördjupad förståelse. Roskos och 

Christies (2012) instämmer i att lek bidrar till att barn kan upptäcka att t.ex. vissa saker 

flyter och andra saker sjunker men författarna menar att lek inte hjälper barn att förstå varför 

eller hur densitet fungerar. Roskos och Christies anser att i barns lek kan missuppfattningar 

och felaktiga antaganden passera utan att ifrågasättas eller utmanas. Detta menar författarna 

kan bidra till att barnets framtida lärande försvåras. Roskos och Christies betonar att det är 

viktigt att lärare i det temabaserade lärandet är delaktiga i barns lek och uppmuntrar dem att 

fortsätta undersöka och upptäcka olika fenomen och att leka med dessa. Persson och 

Wiklund (2008) lyfter fram att ett tematiskt arbetssätt bidrar till att barn upplever 

samarbetets värde när andra kan vara till hjälp när de i arbetet stöter på problem. Här ser 

författarna också en viktig roll för läraren att vara den som hjälper barnen, bidrar med 

material och ger dem stöd när processen avstannar. Persson och Wiklund betonar att lärande 

genom ett tematiskt arbetssätt ska vara lustfyllt men att fokus måste ligga på att det frågorna 

och reflektionerna som för arbetet och lärandet framåt. Roliga händelser och upplevelser 

utan reflektion kan enligt författarna leda till att barnet inte ges möjlighet att skapa sig en 

förståelse kring det hon är med om. 

Persson och Wiklund (2008) menar att tematisk undervisning ställer höga krav på lärares 

förmåga att arbeta flexibelt, både vad gäller planering och egna ämneskunskaper. Författarna 

anser att lärare som vill arbeta tematiskt inte kan ha ett förhållningssätt som innebär att man 

anser att läraren är den som vet vad barn bör arbeta med och på vilket sätt det ska göras. Den 
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lärarroll som framträder i Berges, Persson och Wiklunds beskrivningar är en lärare som är 

uppriktigt intresserad av barns frågeställningar, som engagerar sig i deras lärande och som är 

öppen för barns sätt att söka och erövra kunskap. 

3.2.3 Barns perspektiv - en utgångspunkt i tematisk undervisning 

Karlholm och Sevón (1990) menar att det är betydelsefullt i den tematiska undervisningen 

att lärare möter barn på deras nivå, visar intresse för det de är intresserade av och utformar 

aktiviteter och upplevelser som väcker barns intresse och lust att lära. Rosenqvist (2006) 

definierar begreppet att utgå ifrån barns nivå vid att pedagogen har kunskap om varje enskilt 

barn i gruppen och hans eller hennes personlighet. Doverborg och Pramling (1991) anser att 

ämnet för temat inte är det väsentliga utan att fokus ska ligga på hur man arbetar med det i 

förhållande till syftet. Författarna betonar att det inte finns någon regel för hur lång tid som 

ett tema kan pågå. De menar att ett tema kan pågå i ett fåtal timmar upp till ett år. Det som 

avgör temats längd är vilket syfte det har. Doverborg och Pramling menar dock att det är 

positivt med teman som pågår under en relativt lång period eftersom det ger barn större 

möjlighet att ta in och bearbeta ny kunskap. 

Doverborg och Pramling (1991) anser att tematisk undervisning inte ska begränsas till vissa 

dagar eller särskilda arbetstillfällen. De menar att det är betydelsefullt att temat återkommer 

i olika situationer under dagen och att barnen därigenom har tillgång till temat när de vill. 

Att temat är tillgängligt under hela dagen gör att lärarna kan ta till vara på olika situationer 

som uppkommer eller reflektioner som barnen gör. Även Persson och Wiklund (2008) 

rekommenderar att temat genomsyrar verksamheten i förskolan så att barnens lärprocesser 

hålls igång och risken att barnen glömmer väsentliga delar av temat minskar. Författarna 

menar att om barnen inte får den dagliga återkopplingen så blir det svårt för dem att 

reflektera kring frågeställningar, situationer och upptäckter som anknyter till temat. 

Doverborg och Pramling (1991) menar att barn genom praktiskt arbete och upplevelser ska 

ges möjlighet att nå målet. Nilsson (2007) instämmer med Doveborg och Pramling och 

lyfter fram att det praktiska arbetssättet hjälper barn att förstå den värld som de är en del av. 

Han menar att ett övergripande mål för temaarbete är att barn ska förstå samhället och den 

verklighet de lever i för att de därigenom kunna ta ställning i olika frågor. 

3.2.4 Barns inflytande och delaktighet i tematisk undervisning 

Persson och Wiklund (2008) menar att det är barnens frågor som ska driva den tematiska 

undervisningen framåt, men även lärarnas frågeställningar kan medverka till det. Författarna 

betonar att frågeställningar kan uppkomma spontant men de kan också komma ur olika 

reflektioner. Frågeställningar kan vara varför- och hurfrågor, hypoteser eller faktainriktade. 

Genom att barn får undersöka och använda sin kreativitet och fantasi kan barnen finna svar 

på sina frågeställningar. Kennedy (2012) beskriver betydelsen av att undersöka och utforska 

världen tillsammans med barnen och att i det arbetet utgå från det som väcker barnens 

intressen. Persson och Wiklund menar att lärare har en viktig roll att fylla genom att 

formulera frågor som utmanar barnen i deras tankar. Författarna menar att barn skapar 

kunskap genom att göra egna iakttagelser, upptäcka, reflektera och dra slutsatser. 

Arfwedsson och Arfwedssin (2002) anser att läraren ska fungera som en igångsättare och 

inspiratör och inte vara en förmedlare av kunskap. De menar att det är barnen som ska få 
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skapa sig en förståelse och erfarenhet kring det aktuella kunskapsområdet. När barn får 

undersöka något ur olika perspektiv, ställas inför utmaningar, experimentera, göra 

studiebesök, använda konkret material och arbeta praktiskt så skapar barn förståelse för 

olika fenomen (Persson & Wiklund, 2008). Tematiskt undervisningsform kan ses som en 

metod där barn genom att experimentera och att röra sig mellan fantasi och verklighet ges 

möjlighet att utveckla sina sinnen (Karlholm & Sevón, 1990). Karlholm och Sevón menar 

att arbetssättet är gynnsamt för barns lärande till följd av att det bygger på barns intressen 

och engagemang, den egna aktiviteten, social samvaro och lustfyllda upplevelser. Persson 

och Wiklund lyfter fram att ett tematisk undervisning bidrar till att barn upplever 

samarbetets värde när andra kan vara till hjälp när de i arbetet stöter på problem. Här ser 

författarna också en viktig roll för läraren att vara den som hjälper barnen, bidrar med 

material och ger dem stöd när processen avstannar. Persson och Wiklund betonar att lärande 

i den tematiska undervisningen ska vara lustfyllt men att fokus måste ligga på att det 

frågorna och reflektionerna som för arbetet och lärandet framåt. Roliga händelser och 

upplevelser utan reflektion kan enligt författarna leda till att barnet inte ges möjlighet att 

skapa sig en förståelse kring det hon är med om. 

3.2.5 Processen i tematisk undervisning 

Persson och Wiklund (2008) rekommenderar att en grovplanering görs vid inledningen av 

temat men att det sedan är barnens intressen, frågeställningar och upptäckter som ska leda 

undervisningen framåt. Karlholm och Sevón avråder från att göra detaljerade planeringar 

över innehållet i den tematiska undervisningen. De menar att temat ska växa fram i samspel 

mellan barn och lärare där både planering och genomförande ska utgå från barnen. 

Doverborg och Pramling (1991) ser istället ett värde med en noggrann planering av den 

tematiska undervisningen och menar att det vara till stöd och hjälp för lärarna så att de kan 

ha ett mer flexibelt förhållningssätt. 

Barns tankar och deras erfarenhetsvärld betraktas som både utgångspunkt och mål i den 

tematiska undervisningen (Persson & Wiklund, 2008). Pedagogens roll är att vara 

uppmärksam på alla de frågor, tankar, erfarenheter och kunskaper som barnen har och ta 

med dessa i planeringen av undervisningen menar Persson och Wiklund. Författarna hävdar 

att det inte är så betydelsefullt hur ett tema uppstår utan att det viktiga är att det är något som 

barnen är intresserade av. Det är dock betydelsefullt att temats kunskapsområde är 

förändringsbart och flexibelt för att kunna anpassas till den riktning som barnens intresse tar 

under temats gång. Karlholm och Sevón (1990) instämmer i att barnens frågeställningar och 

reflektioner ska leda temat framåt och att läraren ska ta vara på barns idéer, tankar och 

frågor. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att en följd av att barn är delaktiga 

i den tematiska undervisningens utformning är att det ges rika tillfällen att göra barn 

uppmärksamma på att det finns olika sätt att se på saker och ting. Författarna menar att ett 

värde med det tematiska arbetssättet är att det också utveckar barns förståelse för 

demokratiska värden. När barn i den tematiska undervisningsprocessen får uppleva att lärare 

och övriga barn är intresserade av deras åsikter och att deras förslag respekteras så utvecklas 

deras demokratiska förståelse och handlande (Pramling Samuelsson & Sheridan). 

I den tematiska undervisningen fokuseras på att ta utgångspunkt i barnens intressen. Persson 

och Wiklund (2008) menar att innebörden av att utgå från barns intressen kan se olika ut. 

Författarna hävdar att det inte skapas engagemang hos barnen för ett tema bara för att det 

väljs utifrån barngruppens intresse.  De menar dock att det inte är meningsfullt att å ena 
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sidan fokusera på barns intresse eller å andra sidan fokusera på det lärarna anser att barnen 

behöver utveckla. Fokuseringen bör istället ligga på den tematiska undervisningens innehåll 

och meningsfullheten i det som görs i undervisningen tillsammans med barnen. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att temat ska ha sin utgångspunkt i barnen, 

fokus ska inte ligga på temaområdet utan på hur barnen tar det till sig och arbetar med det. 

Författarna menar att barnen måste få känna sig delaktiga och tycka att temaområdet är 

intressant och roligt. De understryker betydelsen av att barn och lärare tillsammans planerar 

och genomför den tematiska undervisningen så att barn får vara delaktiga i valet av tema, 

utformningen av undervisningen och de aktiviteter som ska ingå. När temaprocessen sedan 

är igång är det lärarens uppgift att fortsätta att ta reda på vad som intresserar barnen och vad 

de har tillägnat sig i temat. Utifrån de iakttagelserna kan läraren sedan lyfta fram vissa delar 

i temat mer eller tillföra olika moment (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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5. Teoretisk ram 

Innevarande studie inspireras av en fenomenografisk ansats där fokus riktas mot en grupp 5 

och 6-åriga barns erfarenhet av lärande i relation till tematiskt undervisning i förskolan. För 

att beskriva och förklara barns uppfattningar och erfarande av fenomenet tematisk 

undervisning har variationsteori ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv används. 

5.1 Variationsteori 

Variationsteori är sprungen ur den fenomenografiska forskningstraditionen. 

Fenomenografisk forskning fokuserar på undervisningens och lärandets kärna med 

utgångspunkten att människan erfar och förstår omvärlden på skilda sätt (Marton & Tsui, 

2004). I variationsteorin betraktas människans tidigare erfarenheter av olika fenomen som 

en utgångspunkt för hennes lärande. Carlsson (2002) menar att variationsteori kan beskriva 

hur människan ser på sin omvärld och hur hon erhåller kunskap om den.  Marton och Tsui 

(2004) instämmer med Carlsson och pekar på att variationsteorin kan synliggöra lärandets 

villkor eftersom den utgör ett redskap för att förstå varför samma sak kan uppfattas och 

förstås på skilda sätt. I alla situationer som människan möter så finns det en mängd aspekter 

som skulle kunna uppmärksammas men vissa aspekter träder fram och urskiljs medan övriga 

aspekter utgör en bakgrund (Runesson, 2011). Skilda sätt att uppfatta och förstå samma sak 

beror på att olika aspekter framträder för människor på olika sätt (Runesson).                                                                                                                                                                                                            

Marton och Booth (2010) beskriver att en utgångspunkt i variationsteori är lärandets objekt. 

Begreppet lärandets objekt innefattar såväl undervisningens innehåll som hur eleven förstår 

det aktuella innehållet. Undervisningens innehåll utgörs av det som läraren avser att eleven 

ska lära, vilket av Marton och Tsui (2004) förklaras som lärarens avsedda lärandeobjekt. 

Elevens förståelse av innehållet handlar om vad hon i undervisningssituationen får möjlighet 

att förstå vilket benämns som det iscensatta eller antagna lärandeobjektet (Marton & Tsui). 

Den interaktion som framträder mellan lärare och elever, men också mellan eleverna, skapar 

ett lärandets rum, ett variationsrum (Marton & Tsui).  

5.1.2 Variationsteori ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 

I denna studie ses variationsteori ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. 

Utvecklingspedagogik är nära besläktad med variationsteori och båda har sitt ursprung i den 

fenomenografiska forskningen (Pramling Samuelsson, 2011). Utvecklingspedagogik inriktar 

sig mot yngre barns lärande och vilar på teorin om variation som oumbärligt villkor för 

barns lärande (Pramling Samuelsson, 2011).  

Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv betraktas variationen av de yngre barnens olika sätt 

att tänka kring olika aspekter som en pedagogisk tillgång för att barn ska få möjlighet att 

utveckla en rikare förståelse för omvärlden (Pramling Samuelsson, 2011). I en barngrupp 

finns en stor variation av erfarenheter och kunskaper, barngruppens sätt att erfara, uppfatta 

och se på olika fenomen blir därmed ett uttryck för en variation.  Pramling Samuelsson 

lyfter fram att barns möjlighet att urskilja och skapa mening utökas när de både får ta del av 

andra barns tankar, idéer och erfarenheter och får dela med sig av sina egna. Detta menar 

författaren kan göra att barn upptäcker nya sätt att se på händelser, situationer m.m. 



12 

 

Utgångspunkten i variationsteori är lärandets objekt vilket också återfinns i 

utvecklingspedagogik. Lärandets objekt har tidigare i detta kapitel beskrivits som det läraren 

i undervisningen riktar barns medvetenhet mot, vilket å ena sidan handlar om det läraren 

avser att barn ska få lära och å andra sidan handlar om det barn får möjligheter att förstå 

(Marton & Tsui, 2004). För att dessa två delar ska bilda en helhet så krävs att lärare är 

kompetenta vad gäller kunskap om innehållet i undervisningen, att lärare ger barn möjlighet 

att urskilja och skapa mening samt att lärare har en god förmåga att samspela, kommunicera 

och utmana barn (Pramling Samuelsson, 2011). 
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6. Metod 

I metod presenteras de kvalitativa metoder som har legat till grund för studiens planering, 

genomförande och analys. Syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse för de 

problem som studeras (Fejes & Thornberg, 2011). Värdet med kvalitativa metoder är att de 

erbjuder möjligheter att undersöka ett fenomen mer i detalj för att därigenom ge det en 

beskrivning som är riklig och nyanserad (Malmqvist, 2009). För att undersöka fenomenet 

tematisk undervisning ur barns perspektiv har kvalitativ forskningsintervju används. 

Studiens intervjuer är halvstrukturerade vilket betyder att de kan liknas vid ett vardagssamtal 

med ett syfte (Kvale & Brinkmann, 2011). Trots liknelsen till ett vardagssamtal så är den 

halvstrukturerade intervjun dock en professionell intervju som har ett syfte och följer en 

särskild teknik. I metod presenteras också fenomenografisk analys och kvalitativ 

innehållsanalys som har används för att analysera intervjuerna med barnen i förskolan. 

Fenomenografisk analys fokuserar på att se variationen i hur människor uppfattar ett 

specifikt fenomen. I den fenomenografiska ansatsen är det människors olika uppfattningar 

av ett fenomen som är av intresse (Kihlström,2009). Kvalitativ innehållsanalys kan användas 

när forskaren vill undersöka innehållet i texter, bilder och muntliga framställningar med 

fokus på det faktiska innehållet (Esaiasson, Gilljam & Wängnerud, 2005). Kvale och 

Brinkmann (2011) menar att genom att använda innehållsanalys så kan olika fenomen 

beskrivas utifrån dess mening. 

6.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är ett begrepp för en samling olika arbetssätt. Dessa arbetssätt 

kännetecknas av att forskaren försöker fånga både människors handlingar och handlingarnas 

innebörd genom att själv befinna sig i den sociala verklighet som ska undersökas samt att 

datainsamling och analys sker i växelverkan (Holme & Solvang, 2010). Kvalitativa 

forskningsmetoder kan enligt Fejes och Thornberg (2011) något förenklat beskrivas som att 

forskaren utifrån olika språkliga utsagor beskriver verkligheten. De språkliga utsagor som 

författarna ger exempel på är bl.a. antecknade beskrivningar, observationer av händelser och 

samspel mellan människor samt inspelade eller nedtecknade intervjuer. Några av de 

kvalitativa forskningsmetodernas utmärkande drag är enligt Holme & Solvang att 

informationsinsamlingen sker på ett sådant sätt att den ligger nära den verklighet som ska 

undersökas. Användningen av t.ex. intervjuer, med eller utan fasta frågor eller 

svarsalternativ, är också kännetecknande för de kvalitativa metoderna. Vid kvalitativa 

studier eftersträvas en djupare förståelse för de studerade problemen (Fejes & Thornberg).  

För denna studie befanns kvalitativ metod vara användbar för att komma nära den verklighet 

som barn upplever och att få ta del av deras beskrivningar och erfarande av tematiskt 

arbetssätt i förskolan. Valet föll därför på att använda intervju för att i samtalets form få 

möta barn med erfarenhet inom studiens område. Forskningsintervjuer är en form av ett 

samtal men med ett särskilt syfte och en viss struktur. Strukturen av en intervju är det som 

avgör hur mycket utrymme de intervjuade personerna får för att besvara frågorna (Patel & 

Davidsson, 2003). Strukturen av en intervju kan variera från att vara helstrukturerad till att 

ha en mer öppen struktur som vid ett vardagligt samtal (Kvale & Brinkmann, 2011). I denna 

studie används intervjuformen halvstrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann beskriver 

att den halvstrukturerade intervjun inte bunden är till ett slutet frågeformulär men inte heller 
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är ett öppet vardagssamtal. De definierar istället denna form av intervju som ett samtal 

utifrån en intervjuguide där det finns förslag på frågor som berör särskilda teman. Den 

halvstrukturerade intervjuformen bedömdes tjäna studiens syfte väl av två skäl, dels för att 

den ger de intervjuade barnen gott om svarsutrymme och dels för att jag i egenskap av 

intervjuare får möjlighet att ställa relevanta följdfrågor till barnen. 

I enighet med syftet för studien så erbjuder ett kvalitativt arbetssätt med halvstrukturerade 

intervjuer och efterföljande innehållsanalys, möjlighet att få en djupare förståelse för och 

kunskap om en grupp 6-åringars perspektiv på lärande genom ett tematiskt arbetssätt i 

förskolan. 

6.2 Genomförande 

Studiens empiriska material har inhämtats vid en förskoleavdelning där intervjuerna 

genomfördes under två dagar i februari 2012. Inför genomförandet av intervjuerna besökte 

jag förskolan för att tala med lärarna om de praktiska arrangemangen kring intervjuerna. 

Doverborg & Pramling (2012) beskriver att det är viktigt att platsen där intervjuer ska göras 

är en lugn plats där barnens intresse och koncentration inte störs. Författarna avråder också 

från att välja miljöer där de intervjuade barnen kan se kamraternas lek eftersom även detta 

kan störa barnets koncentration. I samråd med lärarna valdes ett rum som kallas för Ateljén 

som plats för intervjuernas genomförande. Rummet låg avsides i förhållande till de övriga 

rummen på avdelningen och det hade även en dörr som skulle kunna stängas under tiden 

som intervjuerna pågick.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, se bilaga 2. Två pilotintervjuer genomfördes 

med barn i vänskapskretsen för att ta reda på om intervjufrågorna behövde omarbetas. 

Pilotintervjuerna tydliggjorde att frågorna behövde anpassas ytterligare för att barnen skulle 

förstå dem. Det är viktigt för resultatet av intervjuer med barn att frågorna anpassas efter 

barnet, det är även betydelsefullt att frågorna inte är långa, komplicerade eller att 

intervjuaren ställer mer än en fråga i taget (Kvale & Brinkmann, 2011). Efter några 

omarbetningar av intervjuguiden som också innebar en omstrukturering av frågornas 

ordning så bedömdes intervjuguiden kunna fungera som underlag för intervjuerna med 

barnen i förskolan.  

Att genomföra intervjuer med barn som ger bra resultat bygger på att intervjuaren har 

förmåga att skapa en relation till barnet som gör att barnet känner förtroende (Doverborg & 

Pramling, 1998). Att bygga upp detta förtroende är dock inte helt okomplicerat. Författarna 

beskriver att barn lätt kan uppleva att vuxna förväntar sig att de svarar på ett visst sätt på de 

frågor de får. En viktig del i genomförandet har därför varit att i förhållningssättet till barnen 

lyckas visa och förmedla ett uppriktigt intresse för deras uppfattningar om ämnet för studien. 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, två grupper av barn intervjuades efter 

fruktstunden på förmiddagarna och en grupp av barn efter lunchen. Valet av tidpunkt för 

intervjuerna grundade sig på att barn som är hungriga eller trötta är betydligt svårare att 

intressera och motivera för en intervju än barn som är mätta och utvilade (Doverborg & 

Pramling, 2012).  
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Intervjuerna gjordes i grupper om 3 - 5 barn, totalt blev det sex grupper. Grupperna var inte 

bestämda i förväg utan barnen fick själva välja om och när de ville lämna sina aktiviteter 

och följa med till ett intervjutillfälle. Samtliga 24 barn valde att delta vid något av de sex 

intervjutillfällena. Gruppintervjuerna tog olika lång tid, dels pga. att vissa barn var mer 

talföra än andra barn men också för att grupperna bestod av olika många barn. Intervjuerna 

pågick mellan 15 – 30 minuter. 

6.2.1 Urval 

För studien valdes en förskola ut som är belägen i en medelstor stad i västra Sverige. 

Förskolan ligger i ett naturskönt område med såväl villabebyggelse som lägenheter och 

barnen som går i förskolan har både svensk som annan etnisk bakgrund. Förskolan ligger i 

samma byggnad som förskoleklass och grundskola. Förskolan består av två avdelningar där 

barnen är uppdelade utifrån ålder, på den ena avdelningen vistas de barn som är 1-4 år och 

på den andra avdelningen går barn som är 5-6 år. På avdelningen för de äldre förskolebarnen 

har man sedan många år använt sig av tematisk undervisning. De barn som valdes ut för 

studien var dessa 24 barn i ålder 5-6 år. 

Till följd av att studiens fokus riktar sig mot barns syn på lärande i relation till tematisk 

undervisning så var det en förutsättning att få göra undersökningen i en förskola där lärarna 

undervisar på detta sätt. Eftersom jag själv tidigare har arbetat på den utvalda förskolan där 

lärarna använder sig av tematisk undervisning så såg jag möjligheten att få göra 

undersökningen där. Detta innebar att jag valde att göra ett s.k. bekvämlighetsurval, även 

kallat icke slumpmässigt urval. Denna form av urval innebär att forskaren väljer en grupp 

som det är lätt att komma i kontakt med (Björkdahl Ordell, 2009).  

Det finns aspekter att vara uppmärksam på i det urval jag har gjort till följd av att jag 

tidigare har arbetat på den aktuella förskolan. Detta faktum är något som inverkar på min 

förförståelse. Kihlstöm (2008) menar att förförståelse kan beskrivas som forskarens 

erfarenheter och även förutfattade meningar inom ett visst område. Min erfarenhet av 

tematisk undervisning har kommit att präglas av en tro på ett undersökande arbetssätt 

tillsammans med barn i förskolan. Jag har erfarit att tematisk undervisning är en utmaning 

för lärare eftersom läraren inte kan planera undervisningen i detalj. Undervisningsformen 

inte bara skapar, utan efterfrågar, ett stort utrymme för det barn finner intressant och 

angeläget och det de har frågeställningar kring. I min förförståelse om tematisk undervisning 

finns även erfarenheten att lärare alltför sällan reflekterar tillsammans kring barns 

lärandevillkor i förskolan.  

En annan aspekt att vara uppmärksam på när det gäller bekvämlighetsurval är att det kan 

vara problematiskt ur generaliseringssynpunkt eftersom det finns en stor risk att urvalet inte 

är representativt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005). Kvale och 

Brinkmann (2011) är å andra sidan kritiska till att samhällsvetenskapen förväntas leda till 

generaliserbar kunskap som är giltig i alla sammanhang, för alla människor och i alla miljöer 

över tid. De menar istället att kunskap står i relation till sitt sociala och historiska 

sammanhang, och är uttryck för förståelse och handlingar i en social värld. Författarna anser 

dock att det är möjligt att göra analytiska generaliseringar oavsett om man har gjort ett 

slumpmässigt urval eller ett icke slumpmässigt urval. De hävdar att möjligheten att göra 

analytiska generaliseringar handlar om rikliga beskrivningar av kontexten, forskarens 

argumentation för att resultaten går att överföra till andra situationer och 
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undersökningspersoner samt läsarens egna generaliseringar utifrån rapporten. Efter att ha 

reflekterat över min anknytning till förskolan där undersökningen skulle kunna göras, samt 

ev. effekter vad gäller generaliserbarheten för studiens resultat så beslutade jag att 

undersökningen skulle göras på den aktuella förskolan genom ett bekvämlighetsurval.  

6.2.2 Intervju som redskap 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer eftersträvas att förstå världen ur de intervjuades 

perspektiv och genom deras synvinkel utveckla en förståelse som är sprungen ur deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2011). Författarna beskriver forskningsintervjuer som en 

form av samtal men ett samtal som har ett syfte och en struktur. Graden av struktur kan 

variera från att vara som Kvale och Brinkmann beskriver som helstrukturerade till att vara 

mer öppna som vid ett vardagssamtal. Strukturen av en intervju är det som avgör hur mycket 

svarsutrymme som de intervjuade personerna får (Patel & Davidson, 2003). 

Till denna studie bedömdes att det behövdes en flexibel och anpassningsbar struktur vid 

intervjuerna, dels för att ge barnens egna berättelser utrymme men också för att skapa 

möjligheter för mig som intervjuare att ställa följdfrågor utifrån det barnen berättar. För 

denna studie har därför en halvstrukturerad intervju använts. Den halvstrukturerade intervjun 

är varken ett öppet samtal eller ett samtal utifrån ett färdigt frågeformulär, den befinner sig 

istället någonstans där emellan (Kvale & Brinkmann, 2011). Inför intervjuerna formuleras 

en intervjuguide, en intervjuguide kan beskrivas som ett manus där intervjuns förlopp 

struktureras. Intervjuguiden fokuserar på särskilda teman och den kan även innehålla förslag 

på frågor. Genom att använda en halvstrukturerad intervju som ger möjligheter att ställa 

följdfrågor hoppas jag komma nära de intervjuade barnens egna perspektiv av lärande 

genom ett tematiskt arbetssätt.  

Till följd av att studiens intervjupersoner är barn så ställer det särskilda krav på intervjuaren. 

Doverborg och Pramling (2012) lyfter fram att intervjuarens förmåga att skapa kontakt med 

barnet är av lika stor betydelse som intervjufrågornas utformning för att barnet ska vilja 

samarbeta. Författarna menar att en bärande grund för intervjuer med barn ska bli bra är att 

det finns en relation mellan intervjuare och barn som bygger på barnets förtroende. De 

beskriver att det är viktigt att det skapas och upprätthålls ett socialt kontrakt mellan 

intervjuaren och barnen. Det sociala kontraktet är inte något formellt kontrakt utan kan 

beskrivas som intervjuarens förhållningssätt som ska bygga på ömsesidighet i relationen och 

förmågan att fokusera på vad barn menar.  

Doverborg och Pramling (2012) understryker vikten av att intervjuer med barn har formen 

av ett samtal, de menar att det är förutsättningen för att barn ska vilja dela med sig av sina 

tankar. För att intervjuns karaktär ska präglas av en dialog mellan intervjuare och barn är det 

viktigt att skapa en ömsesidig turtagning i kommunikationen. Intervjuaren måste se till att 

barnen känner att de är betydelsefulla för utvecklingen av samtalet vid intervjun enligt 

Doverborg och Pramling. Det är enligt författarna vanligt att barn under en intervju talar om 

saker som inte har en direkt anknytning till det som är intervjuns syfte men de menar att 

även det som inte verkar vara betydelsefullt kan komma att ha betydelse senare för att man 

ska förstå barnet bättre. Doverborg och Pramling rekommenderar att man som intervjuare 

lyssnar på det som barnet är uppfyllt av av två skäl, dels för att det som barnet berättar kan 

visa sig betydelsefullt längre fram men också för att intervjuaren därigenom lättare kan styra 

tillbaka barnets uppmärksamhet på det som intervjun handlar om. För att skapa så goda 
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förutsättningar som möjligt för barn att uttrycka sina tankar och utveckla dem så krävs att 

intervjuaren visar intresse för det barnet berättar och även ställer utvecklande följdfrågor. De 

utvecklande följdfrågorna kan t.ex. handla om att be barnet att berätta hur det menar, att be 

barnet att berätta mer eller att be barnet förklara hur de vet det de berättar (Doverborg & 

Pramling, 2012). 

Genom urvalet fick jag möjlighet att möta barn som har erfarenhet av tematisk undervisning. 

Detta är en stor tillgång för studien men det kan också finnas en svaghet med denna grupp 

eftersom det finns risk för att barnen kan uppleva att de förväntas vara positiva till 

undervisningsformen när de blir intervjuade om den. Denna känsla kan förstärkas hos 

barnen till följd av att jag har varit deras lärare tidigare. Barn kan enligt Doverborg och 

Pramling (2012) försöka att leva upp till de förväntningar som de upplever att vuxna har på 

dem. Detta medför en risk för att barn kan berätta det de tror att intervjuaren vill höra och 

inte det de själva tycker. För att motverka det så är det viktigt att jag är lyhörd för barnens 

signaler och att jag förmedlar att jag är intresserad av vad de tycker och vad de berättar för 

mig. Genom att använda halvstrukturerade intervjuer med möjlighet att ställa följdfrågor till 

barnen kan jag förmedla mitt intresse för det de har att berätta. Som intervjuare har jag 

studiens syfte att förhålla mig till och jag måste vara medveten om vilka signaler jag kan ge 

när jag ställer frågorna, vilket tonfall jag använder och hur jag använder mitt kroppsspråk. 

Kvale och Brinkmann (2011) beskriver att likväl som frågor kan vara ledande så kan även 

intervjuarens egna kroppsuttryck och olika verbala reaktioner vara ledande genom att 

positivt eller negativt förstärka det intervjupersonen berättar. Detta är något som jag behöver 

vara uppmärksam på. 

I denna studie har barnen intervjuats i mindre grupper istället för att intervjuas individuellt. 

Doverborg och Pramling (2012) menar att valet av att intervjua individuellt eller i grupp 

avgörs av vad man som intervjuare vill få ut av intervjun. Författarna menar att individuella 

intervjuer är att föredra om man vill ta reda på hur det enskilda barnet uppfattar eller tänker 

kring ett visst fenomen. Om man istället är intresserad av få veta hur en grupp barn uppfattar 

eller tänker kring ett fenomen så anser författarna att gruppintervjuer är att föredra. Valet av 

att använda gruppintervjuer för denna studie grundar sig dels på syftet för studien, vilket är 

att undersöka en grupp barns perspektiv på lärande i relation till ett tematiskt arbetssätt i 

förskolan, men det grundar sig också på att barnen då även ges möjlighet att reflektera 

tillsammans kring de frågor som ställs och det som övriga barn berättar. Doverborg och 

Pramling (2012) beskriver att gruppintervjuer kan bidra till att medvetandegöra barn om 

olika sätt att tänka kring ett specifikt fenomen eftersom de i denna intervjuform får ta del 

övriga barns tankar. Genom att använda gruppintervjuer med en halvstrukturerad 

intervjuform möjliggörs att barnens berättelser får utrymme och att jag som intervjuare kan 

ställa följdfrågor och be barnen att utveckla sina tankar ytterligare i enighet med Kvales och 

Brinkmanns (2011) beskrivning av den halvstrukturerade intervjuns syfte. 

6.2.3 Etisk hänsyn 

Forskarens roll och forskningsprocessen innehåller en mängd etiska frågeställningar och 

därmed också ställningstaganden. Vetenskapsrådet (2011) har formulerat rekommendationer 

vad gäller de etiska aspekterna i forskning, de har sammanfattats i åtta punkter. Dessa 

punkter belyser hur forskaren förväntas förhålla sig när det gäller sanningsenlighet, 

granskning och redovisning, metoder och resultat, intressen och bindningar, ordningsamhet, 
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att värna de som deltar i forskningen samt visa respekt för andras forskning både vad gäller 

upphov och rättvisa bedömningar.  

 

De åtta punkterna skulle kunna delas upp i två delar, inte i syfte att åtskilja dem utan för att 

synliggöra vad helhetens delar består av. I den första delen framträder de aspekter som berör 

forskarens förhållningssätt, ett förhållningssätt där en värdegrund tydligt framträder. I denna 

del beskrivs betydelsen av att värna de som medverkar i forskningen, att inte stjäla resultat 

från andra forskare, att i analysen av andras forskning vara rättvis, att som forskaren vara 

ärlig med ev. bindningar och intressen som kan finnas samt att tala sanning om den egna 

forskningen. Den andra delen handlar om att som forskare tydligt beskriva den egna 

forskningens olika steg och dess innehåll ur ett etiskt perspektiv. Här återfinns granskning 

och redovisning av studiens utgångspunkter, metoder, resultat samt att som forskare ha en 

god ordning i sin forskning t.ex. vad gäller data som har samlats in.  

 

De etiska hänsyn som tagits i denna studie inleddes med att informera förskolebarnens 

föräldrar om studiens syfte. Föräldrarna fick ett missivbrev, se bilaga 1, där det berättades 

om studien. I missivbrevet visade föräldrarna sitt beslut genom att kryssa i rutor för att 

samtycka till eller att avstå ifrån att samtycka till att deras barn medverkade. Beslutet skrevs 

sedan under av föräldrarna. Samtliga föräldrar gav sitt samtycke till att deras barn fick 

medverka i studien om de själva ville det. Barnen fick samma information som sina föräldrar 

men de fick den muntligt vid ett samtal i förskolan. Vid samtalet betonades att det var 

frivilligt för barnen att delta vid intervjuerna, det var ur etiskt hänsyn viktigt att förmedla till 

barnen att det inte fanns en outtalad förväntan på dem att medverka.  

 

Kvale och Brinkmann (2011) beskriver att intervjuforskning är fylld av etiska frågor och 

kräver att intervjuaren kan balansera mellan sitt intresse att få tillgång till värdefull kunskap 

och att visa respekt för för de intervjuade personernas integritet. Innan genomförandet av 

forskningsintervjuerna så reflekterade jag mycket över de maktaspekter som finns när man 

går in i rollen som intervjuare. Eftersom det är jag som forskare som har bestämt intervjuns 

syfte och struktur så innebär det att intervjun inte är ett samtal mellan likställda parter. 

Forskaren är den som leder samtalet, ställer frågorna, följer upp vissa frågor och avslutar 

intervjun ((Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuer med barn så finns det ytterligare 

aspekter att vara uppmärksam på enligt Kvale och Brinkmann, de menar att barn lätt kan 

förledas av vuxnas frågor och att de också kan tro att det finns ett rätt svar på de frågor som 

ställs. Barn är dessutom ofta mer tillmötesgående vid intervjuer än vuxna, vilket medför att 

intervjuaren behöver ha en större lyhördhet för barnets signaler (Doverborg & Pramling, 

2012). 

 

För att värna och ge förskolan och de barn som deltagit i studien konfidentialitet så har 

förskolans ort, plats och namn avidentifierats i studien. Vid genomförandet av intervjuerna 

och vid analysen har inte barnens namn används. Utsagorna har istället särskilts genom att 

identifiera dem med barnets kön och ålder. Datan har förvarats på en säker plats när jag inte 

har arbetat med den och när analysarbetet har pågått så har jag haft uppsikt över materialet. 

I missivbrevet till föräldrarna och vid informationssamtalet med barnen så gav jag löfte om 

att den insamlade datan endast skulle nyttjas för det syfte som angavs, vilket också har 

efterlevts. 
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6.2.4 Tillförlitlighet av studien 

Kvale och Brinkmann (2011) beskriver att reliabilitet ofta ställs i relation till om 

undersökningens resultat skulle bli det samma om den gjordes av andra forskare vid en 

annan tidpunkt. Författarna menar att även om det är betydelsefullt att intervjuresultatens 

reliabilitet är hög så finns det en risk för att en alltför stor inriktning mot det blir ett hinder 

för variationsrikedom och kreativitet. Kvale och Brinkmann anser att det måste finnas ett 

utrymme för intervjuarens eget sätt att intervjua, förmåga till att improvisera och följa att 

upp frågor. Om denna studie skulle genomföras av någon annan forskare vid en annan 

tidpunkt så skulle resultatet kunna se något annorlunda ut. Ett skäl till det är att sättet att 

intervjua barn och förmågan att få barns förtroende är mycket individuell från intervjuare till 

intervjuare. Doverborg och Pramling (2012) betonar att barns villighet att dela med sig av 

sina tankar och erfarenheter i en intervjusituation är beroende av hur barnet upplever 

intervjuaren och intervjusituationen. Med tanke på att intervjuares följdfrågor också kan 

utvecklas på olika sätt utifrån det barn är uppfyllda av vid intervjutillfället så inverkar även 

det på resultatet.  

En aspekt som kan ha inverkat positiv vid intervjuerna är att jag sedan tidigare hade lärt 

känna barnen som deltog i studien. Den relationen gjorde att det fanns ett förtroende mellan 

mig och barnen vilket gjorde det lätt för mig att upprätta vad Doverborg och Pramling 

(2012) beskriver som ett socialt kontrakt. Detta sociala kontrakt är en metafor för 

intervjuarens förhållningssätt som utgår från en ömsesidighet i relationen och förmågan att 

fånga upp vad barn menar. Jag hade som intervjuare ett gynnsamt ingångsläge när jag 

intervjuade barnen. Men denna fördel har också en baksida, barn kan ha upplevt att de 

förväntades vara positiva till tematisk undervisning när jag som deras tidigare lärare 

intervjuade dem om det. För att motverka den risken så ville jag förmedla till barnen att jag 

var genuint intresserad av få höra deras tankar om tematisk undervisning. Detta var något 

som jag uttryckte såväl verbalt som med mitt kroppsspråk. Studien gör inte anspråk på att 

vara generaliserbar, den visar istället på variationen av en grupp barns erfarenheter kring 

undervisningsformen tematisk undervisning. 

För att stärka reliabiliteten av studien har jag öppet redovisat metoden och detaljerat 

beskrivit hur kategoriseringen har gått till. Graneheim och Lundman (2003) menar att det är 

betydelsefullt för reliabiliteten i den kvalitativa innehållsanalysen att välja lagom stora 

meningsbärande enheter, en väl utformad datametod och noggrant beskriva det sammanhang 

som datainsamlingen har gjorts i. 

Validitet beskrivs av Kvale och Brinkmann (2011) som giltighet, sanning och styrkan i ett 

påstående. Inom kvalitativ forskning innebär validitet om en metod undersöker det som den 

menar att undersöka. Författarna anser att validiteten är något som forskaren bör arbeta med 

under hela forskningsprocessen. Valideringsarbetet innebär att forskaren kontinuerligt 

kontrollerar, ifrågasätter och tolkar resultaten teoretiskt i syfte att stärka trovärdighet, 

tillförlitlighet och rimlighet. Forskaren förväntas ha ett kritiskt förhållningssätt till sin analys 

och tydligt föra fram det egna perspektivet på ämnet som undersöks samt redogöra för vilka 

kontroller som har gjorts för att undvika snedvridna tolkningar (Kvale & Brinkmann). Under 

forskningsprocessen har studiens syfte varit det som fört arbetet framåt. Jag har strävat efter 

att förhålla mig kritiskt till analysen och tydligt fört fram mitt eget perspektiv på ämnet 

utifrån min förförståelse. 
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6.2.5 Avgränsning 

Barns lärande genom ett tematiskt arbetssätt har endast undersökts utifrån barnens egna 

berättelser. Undersökningen säger ingenting om lärarnas syfte och mål med temaarbetet, inte 

heller säger den något om förskoleavdelningens verksamhet i övrigt. 

6.3 Analys/bearbetning 

För att analysera den data som har samlats in för studien så har två analysformer används. 

Kvalitativ innehållsanalys har används för att undersöka det faktiska innehållet i det barnen 

berättar. Fenomenografisk analys har används för att bearbeta den del av resultatet som tar 

upp barns olika sätt att uppfatta och tänka om tematisk undervisning. 

6.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är användbar när man vill undersöka innehållet i texter, bilder och 

muntliga framställningar med fokus på det faktiska innehållet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2005). Kvale och Brinkmann (2011) menar att innehållsanalys 

kan beskriva olika fenomen utifrån dess mening och därför kan vara till stöd för att t.ex. 

utveckla begrepp och beskrivningar. Inom innehållsanalys fokuseras enligt Graneheim och 

Lundman (2003) på att analysera det som uttrycks. Eftersom studiens syfte är att lyfta fram 

en grupp 5 och 6-åringars perspektiv på lärande i relation till tematisk undervisning i 

förskolan så erbjuder innehållsanalysen möjlighet att rikta fokus mot det faktiska innehållet, 

det barnen har uttryckt vid intervjuerna. Studiens strävan är att som Kvale och Brinkmann 

beskriver det att lyfta fram undersökningspersonernas levda värld, i detta fall barnens 

beskrivningar av deras levda värld. 

Graneheim & Lundman (2008) beskriver att man vid kvalitativ innehållsanalys kan använda 

sig av två olika infallsvinklar. Det ena innebär att forskaren fokuserar på det manifesta 

innehållet, det manifesta innehållet är det som direkt uttrycks i texten. Det andra sättet att 

analysera texten innebär att forskaren fokuserar på det latenta innehållet, vilket innebär att 

forskaren gör en tolkning av det som uttrycks i texten. Graneheim & Lundman anser att 

oavsett vilken infallsvinkel forskaren väljer att ha så sker alltid någon form av tolkning, men 

den kan vara mer eller mindre djupgående. I syftet för denna studie ingår att belysa barnens 

egna upplevelser och berättelser om hur lärande sker. I analysprocessen har därför 

eftersträvats att fokusera på det manifesta innehållet i barnens utsagor med en låg nivå av 

tolkning från mig som forskare. Vid analysen har dock en viss tolkning ibland krävts för att 

förstå den underliggande meningen i texten så att den kan placeras ut i kategorier och teman. 

Processen vid innehållsanalys av intervjutexter kan se ut på olika sätt. I denna studie 

används Graneheim & Lundmans (2008) beskrivning av hur man kan gå tillväga när man 

gör en kvalitativ innehållsanalys av intervjutexter. Analysprocessen inleddes med att den 

transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att få en överblick på materialet och vad 

texten som helhet handlade om. Därefter lyftes de meningar som var relevanta för 

undersökningens frågeställningar ut. Detta innebar att mängden data reduceras eftersom text 

som inte var relevant för studiens syfte sorterades bort. Exempel på text som sorterades bort 

var barns berättelser om besök hos anhöriga, gåvor de fått eller händelser på fritiden. Det 

som avgjorde om text skulle sorteras bort eller vara kvar var om det barnen berättade om på 
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något sätt berörde deras tankar eller upplevelser av lärande i enighet med syftet för denna 

studie.   

Efter detta moment kvarstod de meningar som var relevanta för undersökningens 

frågeställningar, tillsammans med den omgivande text som bidrog till att skapa ett 

sammanhang. Det är viktigt att citat inte blir fragmentiserade för då finns det en risk för att 

sammanhanget förloras. Därefter kortades textmassan ner, kondenserades, för att därigenom 

bli mer hanterbar men utan att förlora sitt innehållmässiga värde. Sedan fick de 

kondenserade meningsenheterna koder som kort beskrev deras innehåll. De kodade 

meningsenheter som hade ett liknande innehåll placerades sedan i kategorier. Efter noggrann 

genomläsning av kategorierna framträdde tre huvudkategorier. Dessa kategorier var; barns 

uppfattningar om tematisk undervisning, barns erfarenhet av lärande genom tematisk 

undervisning samt barns erfarenhet av gynnsamma faktorer för lärande i tematisk 

undervisning. Kategorin som handlade om barns uppfattningar om tematisk undervisning 

lyftes ut och blev föremål för en fenomenografisk analys. 

6.3.2 Fenomenografisk analys 

Fenomenografisk analys kan användas för att beskriva människors olika uppfattningar om 

ett och samma fenomen. Marton och Booth (2010) beskriver att fenomenografi fokuserar på 

variationen av sätt att uppfatta ett fenomen. Det kan beskrivas som att varje enskild 

människas egen erfarenhet, förståelse eller föreställning om ett fenomen utgör en 

betydelsefull del av en helhet. Helheten blir ur detta perspektiv en grupp personers samlade 

uppfattningar av ett fenomen. Marton och Booth (2010) beskriver att människans möten 

med olika fenomen sker i en icke-dualistisk värld, synsättet på världen som icke-dualistisk 

innebär att det finns en värld som människor förstår på olika sätt. Inom fenomenografi 

intresserar sig forskaren för att undersöka människors erfarande, det innebär att forskaren 

strävar efter att se situationer och fenomen ur den enskilda människans perspektiv (Marton 

& Booth). Den fenomenografiska forskaren söker efter alla de olika sätt som människor 

erfar det som är i fokus för undersökningen och det tolkas sedan i skilda kategorier för att 

därmed fånga variationen utifrån andra ordningens perspektiv.  

Marton och Booth (2010) lyfter fram att fenomenografi handlar om andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv utmärks enligt författarna av att påståenden om 

världen, fenomen eller situationer bedöms och jämförs med andra påståenden och etablerad 

kunskap för att finna ut om nya påståenden är sanna eller falska. Kännetecknande för andra 

ordningens perspektiv är istället att fokus ligger på människors olika sätt att erfara 

situationer, fenomen och världen. Ett andra ordningens perspektiv innebär att det finns olika 

sätt att se på världen och att erfara fenomen. Fenomenografi gör inte anspråk på att vara en 

teori eller metod utan beskrivs som en ansats som kan användas för att närma sig 

forskningsfrågor, företrädelsevis inom området förståelse och lärande i en pedagogisk miljö 

(Marton & Booth, 2010). Begränsningarna i perspektivet kan utgöras av att fenomenet 

tematisk undervisning lyfts ur sitt sammanhang och analyseras utifrån gruppens olika 

uppfattningar om det. Alexandersson (1994) menar att det kan finnas en problematik i det 

faktum att människors uppfattningar lyfts ur sin kontext. Kritik har framförts både vad gäller 

att fenomenografin inte har någon teoretisk grund för sin ansats och att människors olika 

uppfattningar skiljs från den miljö och sociala verklighet som människorna befinner sig i 

(Alexandersson, 1994). Marton och Booth (2010) hävdar att man kan finna både metodiska 
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och teoretiska inslag i fenomenografin men att ansatsen fokus är att förstå olika pedagogiska 

lärandemiljöer. 

Eftersom denna studie i en av sina delar undersöker en grupp barns olika uppfattningar om 

tematisk undervisning i förskolan befanns en fenomenologisk analys kunna användas. Vid 

analysen följdes Kihlströms (2009) beskrivning av den fenomenologiska analysprocessen. 

Vid genomläsningen av det transkriberade materialet söktes efter barnens skilda sätt att 

uppfatta tematisk undervisning. Analysarbetet gavs generösa tidsramar för att förståelsen för 

barnens olika uttryck skulle kunna fördjupas. Utifrån de mönster som framträdde under 

arbetet så kunde sedan kategorier utformas. Kategorierna jämfördes med varandra för att se 

vad som kännetecknade varje grupp och vad som skilde dem åt.  
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7. Resultat 

Vid analysen av resultatet framträdde tre kategorier, dessa kategorier har i 

resultatredovisningen fått rubrikerna; barns uppfattningar om tematisk undervisning, barns 

erfarenhet av lärande genom tematisk undervisning samt barns erfarenhet av gynnsamma 

faktorer för lärande i den tematiska undervisningen.  

7.1 Barns uppfattningar om tematisk undervisning  

7.1.1 Betydelsen av barns frågeställningar i tematisk undervisning 

Resultatet visar att de intervjuade barnen uppfattar att tematisk undervisning utgår från deras 

frågeställningar och intressen om temaområdet. Alla barn berör på något sätt att deras frågor 

och det de vill veta ligger till grund för hur temats läggs upp och hur temat sedan utvecklas. 

I följande citat synliggörs barns uppfattningar om frågeställningars centrala roll i 

undervisningen. 

Fröken skriver upp våra frågor och sen tar vi reda på allt det. (Pojke 5 år, 11 månader) 

Fröknarna frågar vad vi vill veta, t.ex. om Arn som var en riddare som red i våra skogar på 

riddartiden. Sen jobbar vi med det. (Pojke 6 år, 1 månad) 

Jag vill veta om Arn, jag vet att han var en riddare men jag vill veta mera saker.  (Flicka 6 

år) 

Flertalet intervjuade barn kan som dessa barn sätta ord på sina frågeställningar men det finns 

även barn som i intervjuerna beskriver att det kan vara svårt att sätta ord på sina tankar och 

formulera frågor. Här framträder en variation av upplevelser kring begreppet 

frågeställningar som en del i den tematiska undervisningen. Det finns barn som på olika sätt 

uttrycker att trots att de upplever svårigheter med att formulera frågor så känner de en tillit 

till att lärarna och kamraterna ändå är intresserade av hur de tänker och att det de har att säga 

är betydelsefullt även om det ibland kan ta en stund för dem att uttrycka det.   

Ibland är det svårt att säga hur man tänker. Då får man vänta tills någon förstår. Man får 

ge de andra lite tid. (Flicka 6 år, 1 månad) 

Först var det ingenting som jag ville veta men sen plötsligt, plopp, så var det det! Man 

måste få tänka lite först. Ibland behöver jag tänka länge. (Flicka 5 år, 7 månader) 

Dessa citat beskriver på två olika sätt betydelsen av att få tid att tänka och reflektera, det ena 

barnet belyser att yttre faktorer som kamrater och lärare kan hjälpa till att tolka och förstå 

det barnet försöker ge uttryck för. Det andra barnet beskriver istället sin egen inre process 

och betydelsen av att ge den tid innan hon formulerar sina frågor.  

Vid intervjuerna framkom det även att några barn hade upplevt att de inte hade några frågor 

alls att ställa eller att de inte visste vad de skulle fråga om. 
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Jag vet inte vad jag ska fråga om när vi har tema. Jag vet inte. Det är svårt ibland tycker 

jag. (Flicka 5 år, 9 månader) 

Jag blir bara tyst när fröken frågar vad jag vill veta. För jag vet inte. (Pojke 5 år, 8 

månader) 

Dessa barns beskrivningar visar att barnen inte alltid har frågeställningar om temats område 

och att de upplever att det kan kännas svårt. Dessa barn beskriver att de upplever ett obehag 

av att inte komma på frågor till temat. Vissa barn tar lättare på aspekten att formulera frågor 

och menar att de förvisso inte alltid har frågeställningar men att det inte behöver utgöra 

något hinder. 

Ibland så har man ingen fråga men man kan ju vara med på någon annans fråga. Det gör ju 

inget. Jag var med på Jonnas fråga förut och sen fick vi bara mer och mer frågor 

tillsammans. (Flicka 6 år) 

När Filippa frågade om när det är gryning och skymning och allt det där så ville jag också 

veta det. Vi gjorde en klocka med det sen. (Flicka 5 år, 7 månader) 

Barnen i ovanstående citat öppnar upp för att kamraternas frågor även kan vara av intresse 

för andra barn. Utsagorna visar att det inte bara är barnets egna frågor som är intressanta 

utan även andra barns frågor kan väcka nyfikenhet som sedan kan stimulera till nya 

frågeställningar. 

7.1.2 Barns delaktighet och inflytande i tematisk undervisning 

Gemensamt för barns beskrivningar av tematisk undervisning är att det ger dem möjlighet 

att påverka innehållet i förskolans verksamhet. Barnen berättar att de är delaktiga och aktiva 

i arbetssättet vid gruppernas olika samlingstillfällen men de upplever också att de kan lyfta 

sina idéer och tankar med lärarna vid andra tillfällen. Trots att barnen beskriver att det 

tematiska arbetssättet på olika sätt ger dem möjlighet att vara delaktiga, få inflytande och 

utöva medbestämmande så visar studiens resultat att barnen har mycket skilda uppfattningar 

om vem eller vilka det är som har bestämt vilket tema de ska ha i förskolan. De flesta barn 

uppger att det är föräldrarna som har bestämt det. Några barn säger att det är far- eller 

morföräldrarna som har beslutat vilket tema det ska vara. Ett fåtal barn menar att det är 

lärarna i förskolan som har avgjort temats ämne och endast ett barn menar att det är barnen 

som har bestämt vilket tema de ska arbeta med i förskolan. 

Tematisk undervisning beskrivs av några barn som en fråga om vad förskolans verksamhet 

ska innehålla. Dessa barn ställer sig frågande till vad de annars skulle göra i förskolan och 

följande citat får representerar de utsagorna. 

Tema är för att man ska veta vad man ska göra. (Flicka 5 år, 6 månader) 

Tema är för att vi ska planera vad vi ska göra. Det är kul att planera! (Pojke 6 år) 

Tematisk undervisning beskrivs här som något som ska planeras för att man sedan ska veta 

vad man ska göra i förskolan. Men alla barn uppfattar det inte så. Det finns barn som menar 

att tematisk undervisning handlar om att alla barn ska vara med när de lär sig olika saker i 
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förskolan. Det tycks hos dessa barn finnas en uppfattning om att undervisningsformen 

handlar om möjligheten till ett gemensamt lärande för gruppen.  

7.1.3 Tematiskt undervisning som grund för barns uppfattningar om sin 
utbildning och framtid 

Flera barn beskriver att de kunskaper de har förvärvat i temaarbetet är kunskaper som de 

också kan ha användning för i framtiden. Den framtid som dessa barn främst hänvisar till är 

när de ska börja i förskoleklass, då de menar att det är bra att kunna skriva, räkna och ha 

kunskaper om tid. 

Om man kan klockan så vet man när man ska gå in och när man ska gå till idrotten och så. 

(Pojke 5 år 10 månader) 

När man går i förskoleklassen så måste man kunna skriva sitt namn för man får en bok som 

man ska skriva sitt namn i. (Pojke 5 år, 6 månader) 

I förskoleklassen räknar de till hundra, eller mer, och då är det bra att man kan räkna till 

hundra. Jag kan räkna till hundra. Mia lärde mig det, man byter på nio. Man byter alltid på 

nio. (Flicka 6 år, 1 månad) 

Jag kan jättemycket om riddartiden nu! Så när vi jobbar med det i förskoleklassen sen så 

kan jag berätta om det för alla de andra. (Pojke 5 år, 11 månader) 

Barnens berättelser visar att de har en uppfattning om att det de lär sig i temat kan vara 

betydelsefull kunskap för dem i deras fortsatta utbildning. Det framstår som att de ser att det 

finns en progression i lärandet från förskola till förskoleklass. Andra barn reflekterar kring 

att de olika inslag som ingår i temaarbetet kan vara något som de själva eller något av 

kamraterna i barngruppen ev. väljer att arbeta med som vuxna. Dessa barn menar att 

innehållet i det tematiska arbetssättet kan väcka deras intresse för ett visst kunskapsområde. 

Om man t.ex. vill bli rymdhjälte så är det bra att ha haft tema om rymden som vi hade förut. 

(Flicka 6 år) 

Om man vill vara något av det sen när man blir stor. Det som temat handlar om. (Pojke 6 

år, 2 månader) 

Barn gör i citaten kopplingar mellan innehållet i det tematiska arbetssättet och att de själva i 

framtiden ska välja en egen yrkesinriktning. Dessa barn menar att temats innehåll kan bidra 

till att ett intresse för ett visst kunskapsområde väcks hos dem redan i förskoleåldern. 

7.2 Barns erfarenhet av lärande genom tematisk undervisning 

7.2.1 Barns utforskande som en del i tematisk undervisning 

Barnen i studien ser sig själva som aktiva i den tematiska undervisningen och berättar att de 

använder sig av ett undersökande arbetssätt. I sina beskrivningar av lärande drar de 
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paralleller mellan sig själva och forskarens eller detektivens arbete. Barnen menar att om det 

finns en koppling mellan det de vill ta reda på och det de ges möjlighet att ta reda på så lär 

de sig.  

Man lär sig massor av saker för man tar reda på det man vill veta i tema. (Flicka 6 år) 

Man är nästan detektiver i temat. Detektiver tar ju reda på saker. Som Tintin. (Pojke 5 år, 

11 månader) 

Vi pratar mycket i temat och forskar om Arn och sånt. Då lär man sig ju om det. (Flicka 5 

år, 11 månader) 

I ovanstående citat så utkristalliseras att barn menar att lärande sker när de får ta reda på det 

de vill veta. Rika tillfällen för samtal i gruppen kring det de tar reda på uppfattas också vara 

betydelsefullt för lärandet enligt barnen. Att vara en detektiv eller forskare har enligt barnen 

inslag av spänning. De berättar att de likt detektiven inte vet vad de kommer att få kunskap 

om men att de söker svar på det. Här framräder en ovisshet i kombination med nyfikenhet 

som tycks sporra barn att forska vidare. 

Barnen beskriver tematisk undervisning som specifika lärtillfällen i förskolan. Det 

framträder tydligt av barnens beskrivningar att dessa lärtillfällen i mångt och mycket är 

kollektiva i sin karaktär. Det kollektiva perspektivet kommer till uttryck i att barn och lärare 

forskar och tar reda på saker tillsammans. Barnen berättar att barn och lärare tillsammans 

ritar tankekartor på stora pappersark som sätts upp i lokalerna. Dessa tankekartor beskrivs av 

barnen som en form av minnesanteckningar för vad de arbetar med i undervisningen, men 

också som en vägvisare för vart arbetet är på väg. Barnen förklarar att tankekartorna består 

av såväl text som bilder och ritningar/teckningar.  

När vi har tema så lär vi oss saker, t.ex. med tankekartan och Arn. Där kan man se vad vi 

har gjort och vad vi ska göra sen efter det.(Flicka 6 år)  

Detta citat representerar fler utsagor av samma karaktär där tankekartan beskrivs som en 

betydelsefull planerings- och dokumentationsform för barns utforskande i den tematiska 

undervisningen. 

7.2.2 Lustfyllt lärande genom tematisk undervisning 

Majoriteten av barnen berättar att det är roligt att arbeta med temat. De beskriver att det är 

betydelsefullt att ha roligt för att lärande ska ske och de menar att det tematiska arbetssättets 

variation på olika sätt bidrar till det. Den variation barnen hänvisar till är att de använder sig 

av olika redskap och uttrycksformer som t.ex. drama, bild och skapande i sina lärprocesser, 

men även att lärandet är något som sker i olika miljöer lyfts fram. Många barn anser att det 

tematiska arbetssättet är ett lustfyllt arbetssätt vilket gör att även deras lärande upplevs 

lustfyllt.  

Man har tema för att det ska vara kul! Vi tar reda på allt möjligt och det tycker jag är roligt. 

(Pojke 5 år, 9 månader) 
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När man har roligt så vill man bara lära sig mer. När vi lärde oss sy på den där duken så 

var det så himla kul så jag ville bara sy mer och mer och mer! Först sydde jag bara rakt 

fram så. Sen sydde jag kors, det var svårare först men sen var det lätt. (Flicka 6 år) 

Barnen gör här direkta kopplingar mellan det de upplever som lustfyllt och deras eget 

lärande. Utmaningar som ligger i att höja svårighetsgraden, t.ex. att först sy raka stygn för 

att sedan gå upp en nivå och sy korsstygn, underlättas av att barnen upplever det roligt. 

Några av de intervjuade barnen berättar att om de upplever att något är tråkigt eller ser 

tråkigt ut i temat så vill de inte lära sig det.  De beskriver att de först bedömer värdet av att 

lära sig det som händer i temat men att de inte ser nyttan med att lära sig något som de 

upplever som tråkigt. Dessa barns krav på att temats innehåll ska vara lustfyllt och angeläget 

för dem är högt. 

Något som barnen beskriver som lustfyllt och angeläget är att få ta med sig föremål 

hemifrån som de kan koppla till temats innehåll. Dessa barn uttrycker att det är förenat med 

spänning och glädje för dem att få ta med något från hemmiljön till förskolan och att få 

berätta om det för kamraterna. De menar också att det är intressant att få ta del av det som 

kamraterna tar med sig till förskolan och visar.  

Man får ta med sig saker hemifrån och visa, eller berätta om något som man vet om förr i 

tiden. Det är roligt tycker jag. (Flicka 6 år, 2 månader) 

Agnes visade något som jag inte visste vad det var, det var spännande. (Flicka 6 år) 

En gång tog jag med en bok. Den har min mamma haft när hon var liten. Alla ville kolla i 

den! (Pojke 6 år, 1 månad) 

Det framstår utifrån dessa representativa citat som att barns muntliga berättande kan 

stimuleras genom att de får ta med sig något hemifrån som knyter an till temats innehåll. 

Barnen ges här inte bara möjlighet att bidra till det gemensamma temaarbetet, här framträder 

också en möjlighet för barn att få att tala inför andra. Förmågan att tala inför andra är något 

som barnen anser är viktig del i den tematiska undervisningen. Många intervjuade barn 

beskriver betydelsen av att uttrycka sina åsikter och att lyssna på andra i det tematiska 

arbetssättet. De berättar att de vid de olika samlingstillfällena, både i helgrupp och i mindre 

grupper, sätter ord på sina egna tankar men också att de är öppna för andras sätt att tänka. 

Man pratar och säger vad man tycker. Man måste också lyssna på de andra, t. ex när vi 

gjorde experiment så tyckte Anton och Ester att vi skulle droppa i en annan vätska, men det 

tyckte inte jag först. Vi pratade länge om det men sen så gjorde vi det och då fungerade det. 

Det blev lila! (Flicka 6 år) 

Vi tyckte olika när vi skulle bygga plattformen. Jag tyckte först att de andra var dumma som 

inte ville sätta fast de stora grejerna först men det var bra för annars hade det inte passat på 

slutet. (Pojke 5 år, 10 månader) 

Jag såg direkt hur man skulle göra för att det skulle passa ihop men jag sa ingenting först 

för Manfred vill alltid bestämma. Men sen så sa jag det och då ville alla att vi skulle prova 

det. Och det funkade som jag visste. (Pojke 5 år, 9 månader) 
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Ibland blir man ovänner när de andra inte tycker som man själv. Men det är bättre att 

lyssna på dem för de kanske har rätt fastän man inte tror det först. (Pojke 6 år) 

Dessa barn visar att de har erfarit att de kan lösa olika problem genom att lyssna på varandra 

och pröva olika lösningar. Det framkommer dock att det inte är helt lätt att ompröva sin egen 

uppfattning till förmån för någon annans. Konflikter kan uppstå när barn är övertygade om 

att den egna lösningen är den bästa. Barnen beskriver dock att vinsten med att ompröva sina 

idéer t.ex. kan leda till att en byggkonstruktion blir starkare än den tidigare var. 

7.2.3 Miljöns betydelse i den tematiska undervisningen 

I intervjuerna berättar barnen att det tematiska arbetet inte sker i en bestämd miljö utan att 

de arbetar med temat i olika miljöer beroende på vad det är de ska göra och på vilket sätt de 

ska arbeta med temat.  

När vi har tema är vi varsomhelst. Vi är överallt. (Flicka 6 år, 1 månad) 

Om vi ska måla i temat så är vi i ateljén, om vi ska ha teater i temat så är vi i soffrummet. Vi 

har temat ute med. I skogen! (Pojke 5 år, 10 månader) 

Det framstår som närmast självklart för barnen att temaarbete inte är bundet vare sig till 

inomhusmiljö eller utomhusmiljö utan att barngruppen själva är bärare av temat i de miljöer 

där de vistas.  Flera barn lyfter fram att de har lärt sig mycket om naturen i det tematiska 

arbetet genom att vistas i förskolans skogsområden. De berättar utförligt om årstidernas 

växlingar i skogen och de förändringar som sker där under ett år. De berättar också om 

odlingar som de har inomhus som följs och dokumenteras noggrant. Barnen återkommer 

gång på gång till de bilder som de tagit med digitalkamera och menar att dessa bilder på 

olika sätt har varit till hjälp för dem i deras lärande. Bilderna har enligt barnen varit underlag 

för diskussioner i barngruppen inomhus såväl som utomhus. 

De flesta miljöer där temat hålls är välkända för barnen men de lyfter också fram att det 

finns tillfällen när temaarbetet har varit förlagt till miljöer som barnen inte vistas i varje dag. 

Många barn berättar att de studiebesök som har varit kopplade till temat har bidragit till 

deras lärande. De beskriver bl.a. att de har varit på ett textilmuseum och sett en utställning 

som handlade om vad barn hade för kläder på sig förr i tiden.  

Vi fick lära oss vad barnen hade för kläder förr i tiden. Det var roligt att få prova kläderna 

också tycker jag. (Flicka 5 år, 11 månader) 

Tjejerna hade alltid klänning förr i tiden, aldrig byxor. Nu för tiden får tjejer ha på sig 

byxor om de vill. (Flicka 6 år) 

Det kändes som att vi var i förr i tiden för det såg ut så där. (Pojke 5 år 10 mån) 

Hon som berättade var så bra. Hon visste hur det var på den tiden för barnen. Och så 

berättade hon så bra. (Flicka 5 år, 9 månader) 

Det kändes som att vi hade åkt i en tidsmaskin och plötsligt var det förr i tiden. Det var 

spännande. (Pojke 6 år) 
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Dessa barn berättar att de värdesätter att inte bara få berättat för sig vad barn hade för kläder 

förr i tiden utan att de även fick känna på dessa kläder och prova dem i en miljö som de 

upplevde som autentisk. I barnens beskrivningar framgår det att de upplever att deras 

lärande stimulerades av att museiguiden var kunnig inom området, att de genom miljön fick 

en känsla av att de befann sig i en annan tidsperiod samt att de fick undersöka miljön både 

vad gäller utformning och innehåll, i form av klädesplagg.  

7.3 Barns erfarenhet av gynnsamma faktorer för lärande genom tematisk 
undervisning 

7.3.1 Betydelsen av olika uttrycksformer och redskap i tematisk undervisning 

Många barn tar i intervjuerna upp att variationen av uttrycksformer och redskap i temats 

innehåll är en gynnsam faktor för deras lärande. I barnens berättelser framträder såväl bild 

och drama som musik och teater som bärande uttrycksformer i undervisningen. Flera barn 

beskriver att de har lärt sig om tid genom att göra egna klockor i förskolans ateljé. De 

berättar också att de gjort timglas som de har använt för att mäta tid.  

När jag hade satt på timglaset vid datorn så gick tiden jättefort och plötsligt var min tid slut 

och det var Emils tur. Men när jag satte på timglaset när jag stod i hallen och väntade på 

att alla de andra skulle komma så gick tiden jättelångsamt. Men egentligen är det ju samma 

tid, för det kan man se på timglaset. (Flicka 6 år, 2 månader) 

I detta representativa citat för flera utsagor med samma innebörd så framträder det 

egentillverkade föremålet timglas som något som kan hjälpa barn att få en uppfattning om 

tid. Barnet beskriver i citatet att samma tid kan upplevas på skilda sätt beroende på om det 

barnet företar sig under den tiden uppfattas som positivt eller negativt. Att sitta vid datorn 

förknippar barnet med en positiv känsla medan hon upplever en negativ känsla att stå och 

vänta på att kamraterna ska komma. 

I studien framträder drama som en särskilt uppskattad uttrycksform av barnen när det gäller 

gynnsamma faktorer för lärande i tematisk undervisning. Flera barn beskriver att de lärt sig 

om medeltiden genom att dramatisera berättelser och träda in i olika roller. Följande citat få 

representera de utsagorna. 

Vi hade en teater och alla fick komma och titta på den, fröknarna med. Då var det så här att 

vi inte hade någon mat, för så var det på medeltiden ibland, och då måste man komma på 

något annat som kan vara mat och det gjorde vi. För det fanns inga affärer då. Det gör det 

ju nu. Vi tog reda på allt det i en bok och sen gjorde vi en teater. Jag visste inte att 

människor var så fattiga förr i tiden. (Flicka 5 år, 11 månader) 

I citatet beskriver barnet upplevelsen av att det förekom svält under medeltiden och att 

människor ibland fick vara uppfinningsrika för att kunna få någon mat. Barnet gör också en 

reflektion över skillnaden mellan hur människor idag får tillgång till mat och hur människor 

på medeltiden ibland fick göra. Många barn i studien uppger att det är roligt att lära sig saker 

i dramats form. 
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Även om majoriteten av barnen uttrycker att de estetiska uttrycksformerna och redskapen är 

gynnsamma faktorer för deras lärande i den tematiska undervisningen så finns det några 

barn som är kritiska till ett av dessa redskap. Redskapet bild beskrivs av några barn som 

svårt. De berättar att de har en tanke om hur de vill att det ska bli när de målar men att det 

inte blir så. Barnen ger uttryck för en frustration över att den inre bilden i deras tanke inte 

kommer ut på papperet. Barnen berättar att detta är orsaken till att de tycker att det är tråkigt 

att måla. 

Jag kan inte måla för jag tycker att det är tråkigt! Man ska alltid måla och måla. (Pojke 6 

år) 

Alla tycker om att måla i ateljén men det gör inte jag. Jag gillar mest att bygga. När någon 

frågar om jag vill måla så säger jag nej för jag vill inte. (Pojke, 5 år 7 månader) 

Dessa barns utsagor visar på två aspekter, dels att barn är olika individer som intresserar sig 

för olika saker, och dels att barn kan ha olika högt ställda förväntningar på resultatet av sina 

alster. Det innebär att ett redskap eller en uttrycksform kan fungera som en gynnsam faktor 

för vissa barns lärande i tematisk undervisning, medan samma uttrycksform inte är gynnsam 

alls för andra barns lärande. 

7.3.2 Lärarens och kamraternas kunskaper - en resurs i tematisk undervisning 

Det framkommer i intervjuerna att barnen anser att en gynnsam faktor för deras lärande är 

att få möta barn och lärare som besitter kunskaper inom olika områden, gärna mer kunskaper 

än barnet själv har. Flera barn lyfter fram värdet av att få möta och samspela med någon som 

har mer kunskaper än barnet själv om det som de vill lära sig. De menar att läraren eller 

kamraten då kan vara dem behjälpliga i lärandet på olika sätt. 

När fröken var Alice i Underlandet och vi skulle få göra en klocka tillsammans på blåa 

mattan och sätta alla siffror, då visste jag inte var de skulle vara. Men Julia visste lite så vi 

hjälptes åt och vi pratade mycket och flyttade siffrorna många gånger. (Flicka 5 år, 10 

månader) 

En gång när vi hade tema och skulle skruva ihop de där olika sakerna så passade de inte 

ihop. Gabriel och jag försökte flera gånger. Men så sa Aron att de långa nog inte passar 

ihop med de långa. Då provade vi med en mindre och då gick det, för man måste ta en lite 

mindre. (Pojke 5 år, 11 månader) 

När vi hade tema rymden förut så kom astronauten till oss flera gånger, han lärde oss om 

solens strålar. Astronauten vet allt om det. Jag lärde mig att solen är bra men lite dålig 

också. (Flicka 5 år, 10 månader)  

I citaten ovan beskriver barnen betydelsen av att få möta någon som har kunskap om det 

barnet vill lära sig och att den som är bärare av kunskapen kan bidra till att barnet ges 

möjlighet att lära. När dessa barn reflekterar över hur lärande sker när de själva besitter 

kunskaper och möter någon som vill lära sig det de kan så lägger barnen vikten på sin 

förmåga att berätta och visa sina kunskaper. Majoriteten av barnen uppger att de kan lära 

någon annan det de själva har kunskaper om genom att berätta och visa hur det ska göras. 
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Barnen understryker betydelsen av att den som vill lära sig något ska lyssna på det som 

barnet säger och se på det som barnet visar. 

Jag kan lära dig det, men då måste du lyssna och göra samma sak som jag. (Flicka 6 år, 2 

månader) 

Om du inte lyssnar så hör du ju inte, och då kan du inte lära dig. (Pojke 5 år, 10 månader) 

Man gör så här (visar). Håll stadigt och försiktigt. Det är viktigt att inte darra för mycket. 

(Flicka 6 år, 1 månad) 

Trots att det i citaten ovan kan se ut som att lärandet är en envägskommunikation mellan den 

som har kunskapen och den som vill lära sig så beskriver inte barnen det så. Barnen berättar 

istället att det är viktigt att parterna samspelar med varandra och att båda sätter ord på sina 

tankar och frågeställningar under lärprocessens gång.  

Det är bra att fråga för då lär man sig mer. (Flicka 6 år) 

Jag måste fråga hur du undrar för annars lär du dig inte så bra. (Flicka 6 år, 2 månader) 

En del i lärandet är enligt barnen att den som besitter kunskaper är mer aktiv genom att prata 

och visa, medan den som vill lära är mer mottagande genom att lyssna och ställa frågor. 

Några barn reflekterar även över att det finns möjligheter till ett eget lärande när de lär 

någon annan någonting som de själva kan. 

Man lär sig lite mer själv också när man lär någon annan. (Pojke 5 år, 10 månader) 

När Anton och jag byggde plattformen så visade jag honom hur man limmar torn. Då tyckte 

han att vi skulle göra på ett annat sätt och när vi prövade det så blev det faktiskt mycket 

bättre, inte så vingligt. Så nu limmar jag inte som jag gjorde förut längre. (Pojke 5 år, 6 

månader) 

När jag lärde Saga dansen så kom hon på hur man kunde göra det här steget snabbare. Så 

dansen var samma men vi kunde göra steget snabbare.  (Flicka, 6 år) 

Dessa citat visar att barnen har erfarit att det egna lärandet har fördjupats och stärkts när de i 

temat får samspela och lära tillsammans. Det  

7.3.3 Att få pröva sina egna föreställningar i tematisk undervisning 

Några barn beskriver i intervjuerna att en del i den tematiska undervisningen innebär att de 

får ställa hypoteser om olika saker och sedan pröva det praktiskt. Barnen menar att det är 

viktigt att själv fundera på vad man tror ska hända och att sedan ta reda på hur det förhåller 

sig. De berättar att detta är ett bra sätt att ta reda på hur det är på riktigt.  

Vi hade springtävling runt lekstugan, först fick vi gissa hur lång tid det skulle ta att springa 

ett varv och sedan tog fröken tid när man sprang. Jag sprang fortare än jag trodde. (Pojke 6 

år, 1 månad) 
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Vi tog in is för att se hur lång tid det skulle ta innan den smälte. Alla fick gissa hur lång tid 

det skulle ta. Fröken skrev upp det och sen väntade vi. Det tog lång tid. Jag trodde att det 

skulle gå jättefort men det gjorde det inte. (Flicka 6 år) 

Dessa barn beskriver ett lärande som bygger på att de har en föreställning om något, t.ex. 

hur lång tid det kan ta att springa runt lekstugan, eller hur lång tid det tar innan is smälter. 

Därefter prövas föreställningen för att ta reda på hur det förhåller sig. Barnen berättar att de 

ofta har blivit förvånade över att det inte blev som de trodde. Det framstår tydligt att barnen 

har ett stort intresse för att ta reda på hur saker och ting förhåller sig i deras omvärld och 

pröva detta. I deras beskrivningar framträder en öppenhet för att det man själv tror, inte 

nödvändigtvis behöver vara på det sättet. Barnen visar i sina berättelser ett intresse och en 

nyfikenhet för att undersöka och ta reda på saker i sin omgivning. I barnens prestigelösa 

förhållningssätt till sin egen kunskap och erfarenhet så öppnar de samtidigt dörren för att 

pröva och ompröva sina egna föreställningar. Detta förhållningssätt hos barn är en gynnsam 

förutsättning för deras lärande. 
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8. Diskussion 

Syftet med studien är att belysa en grupp 5 och 6-åriga barns perspektiv på lärande i 

förhållande till tematisk undervisning i förskolan. Genom studien framträder barns egna 

erfarenheter och upplevelser av lärande i temats form. I diskussion lyfts barns uppfattningar 

av tematisk undervisning, barns erfarenhet av lärande genom tematisk undervisning samt 

barns erfarenhet av gynnsamma faktorer för lärande genom tematisk undervisning. 

8.1 Barns uppfattningar om tematisk undervisning 

8.1.1 Betydelsen av barns frågeställningar i tematisk undervisning 

Barnen tar i intervjuerna upp att deras frågor och det de vill veta om temats kunskapsområde 

ligger till grund för hur temats läggs upp och hur temat utvecklas. Flertalet barn ger rika 

exempel på olika frågeställningar som de har haft och hur de sedan har sökt svar på dessa. 

Persson och Wiklund (2008) menar att barnens frågor är utgångspunkter i det tematiska 

arbetssättet. Frågeställningarna kan vara varför- och hurfrågor, hypoteser eller faktainriktade 

frågor. Författarna betonar att barns frågor kan komma spontant men att de också kan 

komma ur olika reflektioner. I studien framträder det en variation i barns beskrivningar av 

hur de uppfattar momentet att ställa frågor. Det finns barn som upplever att det är lätt att 

ställa frågor men det finns också barn som tycker att detta moment är svårt. Bland de barn 

som upplever att det känns svårt att ställa frågor så finns det också en variation. Några barn 

menar att de ibland behöver tänka och reflektera länge för att komma på frågor. Andra barn 

beskriver att de ansluter sig till något annat barns fråga när de inte kan komma på egna. 

Slutligen finns det de barn som upplever att de inte vet vad de ska fråga eller vad de vill veta 

och de väljer vid detta moment att vara tysta. 

I det tematiska arbetssättet framträder en bild av ett barn som likt Nilsson (2007) beskriver 

det är nyfiket och aktivt, ständigt redo att pröva sina föreställningar i olika kunskapssökande 

processer. Men det framgår i studien att några av de intervjuade barnen menar att det kan 

vara svårt att sätta ord på sina tankar och att formulera frågor. Vid intervjuerna berättar 

några barn att de inte har haft frågor att ställa och att de känner en osäkerhet inför att 

formulera frågor. Dessa barn beskriver att de inte vet vad de ska fråga eller att de inte vet 

vad de vill veta och att de istället blir tysta. De beskriver dock att lärare och övriga barn kan 

bidra till att tankar och frågeställningar utmynnar i konkreta frågor. Detta sker enligt barnen 

genom att lärare och andra barn visar intresse för det barnet vill förmedla och ger det tid för 

att tänka och få reflektera. Här menar Persson och Wiklund (2008) att det tematiska 

arbetssättet kan bidra till att barn upplever samarbetets värde och att lärare har en viktig roll 

att fylla genom att formulera frågor som utmanar barn i deras tankar. Arfwedsson och 

Arfwedsson (2002) instämmer i det Persson och Wiklund säger och menar att läraren ska 

fungera som en igångsättare och inspiratör i det tematiska arbetet tillsammans med barnen. 

Detta kan förmodas vara en utmaning för lärare i mötet med de barn som upplever att de inte 

har några frågeställningar. Det finns i arbetssättet ett utrymme för att barn som är mer 

verbala och initiativtagande är de barn som driver temat framåt. Här behöver lärare vara 

uppmärksamma på vilka barn det är som framträder mer än andra och på vilket sätt utrymme 

skapas för alla barn att få möjlighet att vara med och påverka det gemensamma arbetet.  
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Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan barns förmåga att ställa frågor utgöra ett lärande 

objekt. Det kan förmodas vara så att läraren som en del i undervisningen vill att barnen ska 

utveckla sin förmåga att ställa frågor, lärarens avsikt med undervisningen beskrivs av 

Marton och Booth (2010) som lärarens avsedda lärandeobjekt. Lärarens avsedda 

lärandeobjekt utgör dock bara en del av den helhet som krävs för att lärande ska 

möjliggöras. Den andra delen handlar om det antagna lärandeobjektet, alltså vad barn får 

möjlighet att förstå (Marton & Booth). Vissa barn i studien menar att det är lätt att ställa 

frågor, andra barn ger uttryck för att det ibland är svårt att formulera frågor och några barn 

upplever att de inte alls vet vad de ska fråga om eller vad de vill veta och att momentet att 

ställa frågor är förenat med obehag för dem. Här framträder en variation av erfarenheter. 

Barnen som beskriver att det är lätt att ställa frågor kan interagera med lärare och övriga 

barn och då skapas vad Marton och Booth beskriver som ett lärandets rum. I detta 

föreställda rum utgör interaktionen mellan det avsedda lärandeobjektet och det antagna 

lärandeobjektet en möjlighet till lärande för dem som befinner sig där. 

Barnen som uttrycker att det ibland är svårt att formulera frågor men som beskriver att de 

använder sig av läraren och övriga barn som en form av igångsättare vad gäller att formulera 

frågor träder också in i lärandets rum där interaktion sker och lärande möjliggörs. De barn 

som beskriver att de inte vet vad de ska fråga, inte vet vad de vill veta och berättar att de blir 

tysta istället, deltar inte i någon interaktion och står därför utanför och betraktar det som 

sker. Att formulera frågor torde kunna ske på många olika sätt i förskolan. Doverborg och 

Pramling (1991) beskriver att barns frågeställningar kan återfinnas i olika uppkomna 

situationer eller i de reflektioner barn gör. Persson och Wiklund (2008) menar att läraren kan 

ställa frågor till barnen som utmanar dem i deras tankar vilket också kan generera 

frågeställningar. Att lärare har en god förmåga att kommunicera, samspela och även utmana 

barn är en förutsättning för att barn ska kunna skapa mening och kunna urskilja (Pramling 

Samuelsson, 2011). 

8.1.2 Barns delaktighet och inflytande i tematisk undervisning 

I studien framkommer att barnen anser att det är viktigt att få uttrycka sina åsikter och att 

lyssna på andra i det tematiska arbetet. De beskriver att de vid olika samlingstillfällen, både i 

helgrupp och i mindre grupper, sätter ord på sina egna tankar men också att de är öppna för 

andras sätt att tänka. Barnen ser både en lärande och en demokratisk aspekt i detta. I den 

lärande aspekten menar barn att de har erfarit att de kan lösa olika problem och utmaningar 

som de ställs inför genom att samtala och lyssna på varandra och pröva olika lösningar. I 

den demokratiska aspekten förmedlar barnen att det är viktigt att man lyssnar på varandra 

och att alla får talutrymme. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att ett värde 

med det tematiska arbetssättet är att det också utvecklar barns förståelse för demokratiska 

värden. De beskriver att när barn får uppleva att lärare och övriga barn är intresserade av 

deras åsikter och att deras förslag respekteras så utvecklas deras demokratiska förståelse och 

handlande. Pramling Samuelsson (2011) beskriver att variationsteori ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv handlar om just detta att variationen av barns olika sätt 

att tänka kring olika företeelser bidrar till att barn utvecklar en rikare förståelse för sin 

omvärld. Här framträder det att barnen i studien erfarit att andras erfarenheter, kunskaper 

och tankar är en tillgång när de ska lösa problem eller möter utmaningar.  

Trots att barnen berättar att de i det tematiska arbetssättet är delaktiga, har inflytande och är 

med och fattar beslut rörande undervisningens så visar studiens resultat att det finns en stor 
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variation bland barnen när det gäller vem eller vilka det är som har bestämt vad 

förskoleavdelningen ska ha för tema. Flertalet barn tror att det är deras föräldrar som har 

bestämt temaområdet. Några barn menar att det är far- eller morföräldrarna som har beslutat 

det. Ett fåtal barn tror att lärarna i förskolan har valt temats ämne och endast ett barn hävdar 

att det är barnen själva som har bestämt vilket tema de ska ha i förskolan. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) anser att ett temaområde kan initieras av såväl barn som 

lärare och att det betydelsefulla är att det valda temat är något som barn tycker är roligt och 

intressant. Andra författare hävdar också att det inte är viktigt hur ett tema uppstår så länge 

det är något som barnen är intresserade av, fokus ska istället ligga på att temats 

kunskapsområde är flexibelt och förändringsbart för att kunna anpassas i den riktning som 

barnens intresse tar under temats gång (Persson & Wiklund, 2008). Barnen i studien tycks 

inte lägga någon större vikt vid vem eller vilka det är som har bestämt temats 

kunskapsområde utan det framstår som att andra aspekter, som t.ex. att lärandet är lustfyllt, 

är av större betydelse. 

I förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) tydliggörs att förskolan är det första steget i 

skolväsendet och att det är där som grunden för barns livslånga lärande läggs. Många barn i 

studien menar att de kunskaper de har förvärvat i det tematiska arbetssättet kommer att vara 

till nytta för dem i deras fortsatta utbildning. De sätter bl.a. kunskaper om klocktid och 

tidsuppfattning i relation till att när de börjar i förskoleklass så ska de kunna följa ett schema 

och veta när raster är slut och när lektioner börjar. Även om barnen inte har den fulla bilden 

av progressionen i utbildningar så visar deras utsagor ändå att de har tankar om att deras 

kunskaper förvärvade genom ett tematiskt arbetssätt kan vara till nytta för dem i nästa steg i 

utbildningen. Några barn gör också kopplingar mellan innehållet i det tematiska arbetssättet 

och att de själva så småningom ska välja sin egen yrkesinriktning. Barnen menar att temats 

kunskapsområde kan bidra till att ett intresse för ett specifikt område väcks hos dem redan i 

förskoleåldern vilket kan påverka dem i deras yrkesval.  

8.2 Barns erfarenhet av lärande genom tematisk undervisning 

8.2.1 Barns utforskande som en del i tematisk undervisning 

Barnen beskriver att det tematiska arbetssättet ger dem möjlighet att få inflytande och att på 

olika sätt bidra till det som sker i arbetet i förskolan. Barnen berättar att en del i arbetssättet 

innebär att berätta och dela med sig av egna erfarenheter och upplevelser. Barnen lyfter 

särskilt fram att de tycker att det är roligt att få ta med sig saker och föremål hemifrån till 

förskolan som de kan koppla till temats innehåll. Att ta med sig något som kan bidra till 

temats utveckling framstår som värdefullt ur barns perspektiv och de beskriver att denna 

möjlighet ökar deras intresse och väcker deras nyfikenhet. Ur barnens beskrivningar 

framträder här ett möjligt utvecklingsområde för det tematiska arbetssättet vad gäller 

samverkan mellan förskolan och hemmet kring undervisningens innehåll.  

Studien visar tydligt att barnen förknippar det tematiska arbetssättet med tillfällen för 

lärande. Bilden som framträder i deras beskrivningar är att deras frågeställningar utgör 

grunden för arbetet och att temat likt en väg växer fram och kan ta olika riktningar beroende 

på vad barnen vill veta och vad de vill ta reda på. Nilsson (2007) menar att utgångspunkten 

för ett tematiskt arbetssätt är just det som barnen beskriver, att det är inga eller svaga gränser 
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mellan olika ämnen samt att undervisningssättet utgår från barns olika frågeställningar. 

Barnen menar att en bidragande orsak till att de lär sig saker i temat är det undersökande 

arbetssättet. De beskriver sig själva som forskare och detektiver i sökandet efter svar på sina 

frågeställningar. Det berättar att de själva har en aktiv roll i sitt lärande och att de tar reda på 

det de vill veta tillsammans med lärare och övriga barn. 

Nilsson (2007) menar att alla barn nyfiket och aktivt vill pröva sina frågeställningar i olika 

kunskapssökande processer. Persson och Wiklund (2008) förtydligar att när barn får 

undersöka något ur olika perspektiv, ställas inför utmaningar, experimentera och arbeta 

praktiskt så ges barn möjlighet att skapa förståelse för olika fenomen. I variationsteori ur det 

utvecklingspedagogiska perspektivet så beskrivs att kunskap är något som skapas av barnet 

(Pramling Samuelsson, 2011). I barnets kunskapande process så kan övriga barn och lärare 

på olika sätt bidra med viktiga delar men det är barnet själv som skapar förståelsen för det 

hon möter (Pramling Samuelsson). Ur teorin framträder ett förhållningssätt som kräver att 

barns perspektiv är den plattform som lärandet sker utifrån, det är ur den lärandes perspektiv 

som meningsskapande och urskiljning kan ske. Att anta den andres perspektiv, i detta fall 

barnets perspektiv, låter sig inte göras fullt ut men Pramling Samuelsson (2011) menar att 

läraren kan närma sig det genom att vara uppmärksam på det barn gör och säger och tolka 

detta utifrån hur det verkar framstå för barnet. 

8.2.2 Lustfyllt lärande genom tematisk undervisning 

Många barn beskriver att det tematiska arbetssättet bidrar till att det är roligt i förskolan, de 

gör kopplingar till vad som kan beskrivas som ett lustfyllt lärande. Barnen berättar i 

intervjuerna bl.a. om ett besök på ett museum som var en del i temaarbetet. Vid besöket fick 

barnen träffa en kunnig guide som berättade om vad barn hade på sig för kläder förr i tiden, 

barnen fick också känna på dessa kläder och prova dem. Barnen upplevde miljön som 

autentisk för den aktuella tidsperioden och flera barn beskrev vid intervjuerna att det kändes 

som att de åkt i en tidsmaskin och med egna ögon fick se och uppleva hur livet kunde te sig 

för barn vid den tiden. I det lustfyllda lärandet som barnen berättar om så bildar deras frågor, 

undersökandet, upplevelser och glädje en helhet. Barnen anser att det är betydelsefullt att ha 

roligt när de ska lära sig något och menar att det är något som bidrar till att de vill lära sig 

mer saker. Persson och Wiklund (2008) betonar att lärande genom ett tematiskt arbetssätt 

ska vara lustfyllt men att fokus ändå måste ligga på att det är frågorna och reflektionerna 

som för arbetet och lärandet framåt. Författarna menar att roliga händelser och upplevelser 

utan reflektion kan leda till att barn inte ges möjlighet att skapa sig en förståelse kring det de 

är med om. Det framstår i intervjuerna som att många barn upplever att det är roligt att ta 

reda på saker och att drivkraften i det leder dem vidare till nya frågeställningar. Några barn 

beskriver att när det är roligt så vill de lära sig mer vilket kan förstås som att glädje och det 

lustfyllda ger näring åt ett undersökande arbetssätt och det undersökande arbetssättet i sig 

kan generera känslor av glädje och lust hos barn.  

Barnen beskriver att de arbetar med temat under olika delar av dagen, på olika platser och i 

skilda miljöer. Temat framstår som något som genomsyrar barnens dag i förskolan, likt en 

inriktning eller profil för det pedagogiska arbetet. Doverborg och Pramling (1991) menar att 

det är betydelsefullt för barn lärande att det tematiska arbetssättet inte begränsas till vissa 

dagar eller särskilda tillfällen. De anser att det är betydelsefullt att temat återkommer i olika 

situationer under dagen så att barnen har tillgång till temat när de vill. Detta betonar 

författarna gör att lärare också kan ta tillvara olika situationer som uppstår eller fånga upp 
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barns tankar och reflektioner. Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv så utgör vardagen 

förskolans läroplan, med det menas att allt som händer under en dag i förskolan kan fångas 

upp och användas för att barn ska ges möjlighet att lära (Pramling Samuelsson, 2011).  

Karlholm och Sevón (1990) menar att lärares förmåga att lyssna in barnen är en 

förutsättning för att fånga barns nyfikenhet och intresse och därmed deras vilja att lära. I 

studien finns det några barn som berättar att om de upplever att det som händer i temat är 

tråkigt så vill de inte vara med. Dessa barn har höga krav på att det som händer i temat ska 

vara roligt men också angeläget för dem. Barnen berättar att de först bedömer om det som 

sker i temat är roligt eller om de tror sig ha någon nytta av det som gruppen arbetar med. 

Dessa två kriterier utgör sedan underlag för barnet i beslutet om de ska delta eller inte. Detta 

kritiska förhållningssätt hos barn kan förmodas vara en utmaning för lärare att möta.  

En viktig del i det tematiskt arbetssättet är att det ska utgå från barns intressen, erfarenheter 

och frågeställningar inom ett visst område. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006)  lyfter 

fram värdet av att barn får känna sig delaktiga och att de tycker att temat är intressant och 

roligt. De understryker betydelsen av att barn och lärare tillsammans planerar och genomför 

temaarbetet så att barn får vara delaktiga i valet av tema, utformningen av temat och de 

aktiviteter som ska ingå. När temaarbetet sedan är igång är det lärarens uppgift att fortsätta 

att ta reda på vad som intresserar barnen och vad de har tillägnat sig i temat. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn med höga krav på att det som händer i temat ska vara 

roligt och angeläget för dem ger en signal till lärare om vilken verksamhet som erbjuds 

barnen. Man skulle kunna säga att dessa barn pekar på ett utvecklingsområde i förskolans 

arbetssätt och att barns möjligheter till lärande genom det tematiska arbetssättet beror på 

lärares förmåga att se det barnen visar på, fånga upp det och jobba vidare med det 

tillsammans med barnen.  

8.3 Barns erfarenhet av gynnsamma faktorer för lärande genom tematisk 
undervisning 

8.3.1 Betydelsen av olika uttrycksformer och redskap i tematisk undervisning 

Barnen berättar att upplevelser och variationen i hur de arbetar med temat är gynnsamt för 

deras lärande. Den variation de hänvisar till är de olika redskap och uttrycksformer som de 

möter i temat. Exempel på det är skapande, drama, experimenterande och studiebesök. 

Persson och Wiklund (2008) menar att när barn får arbeta praktiskt med den variation av 

redskap som barnen berättar om i studien så skapar de en förståelse för olika fenomen. I den 

variation av redskap och uttrycksformer som barnen berättar är en del av deras lärande i det 

tematiska arbetssättet så återfinns inte leken. Barnen gör kopplingar till skapande, drama, 

experimenterande och ett lustfullt lärande men de beskriver inte hur leken kommer till 

uttryck i temat. Det kan vara en indikation på att barnen skiljer på tematisk undervisning och 

lek. Ett uttryck för det kan vara när ett av de intervjuade barnen berättar att allt lärande inte 

sker i temat vilket hon exemplifierar genom att beskriva en lek där barnen lekte hundar och 

vad de lärde sig i den leken. Att barnen inte gör kopplingar mellan tematiskt arbetssätt och 

lek kan också vara en signal om att lärarna inte använder sig av leken i det tematiska 

arbetssättet. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) skriver tydligt fram att leken 

är viktig för barns lärande och utveckling och att den ska användas på ett medvetet sätt. 
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Karlholm och Sevón (1990) menar att leken kan bidra till att barn på olika sätt får bearbeta 

sina upplevelser i det tematiska arbetssättet vilket kan bidra till att barn får en fördjupad 

förståelse. Roskos och Christies (2012) ser inte denna koppling mellan lek och fördjupad 

förståelse utan menar istället att leken förvisso kan bidra till att barn upptäcker ett fenomen 

men att leken inte hjälper barn att förstå och få svar på frågorna varför eller hur. Därför 

anser författarna att läraren har en särskilt viktig roll att fylla i det temabaserade lärandet 

genom att vara delaktig i leken och uppmuntra barn att fortsätta att upptäcka olika fenomen 

och att leka med dessa. I ett variationsteoretiskt utvecklingspedagogiskt perspektiv ses 

likheter mellan lek och lärande. I lek såväl som i lärande krävs att barn kan urskilja och 

skapa mening, här framträder variation som den bärande, gemensamma nämnaren (Pramling 

Samuelsson, 2011).  

8.3.2 Lärarens och kamraternas kunskaper - en resurs i tematisk undervisning 

I variationsteori ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv lyfts betydelsen av att lärare har 

goda kunskaper i det de undervisar i. Pramling Samuelsson (2011) beskriver att det är först 

när läraren har goda kunskaper som denne kan urskilja de lärandeobjekt som kan vara 

aktuella för en specifik grupp barn. I intervjuerna lyfter barn fram att en gynnsam faktor för 

deras lärande är att få möta kunniga lärare och andra barn som har kunskaper inom temats 

område. Barnen menar att läraren och kamraterna då kan vara barnet behjälplig i lärandet. 

Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är betydelsefullt att läraren har kunskap om 

såväl temats ämnesområde som barnens förståelse av detsamma för att barns lärande ska 

gynnas. Persson och Wiklund (2008) instämmer i vad Samuelsson och Sheridan beskriver 

och förtydligar att lärarens egna ämneskunskaper är en bärande del i det tematiska 

arbetssättet och därför bör lärare kontinuerligt förnya och fördjupa sina kunskaper. I 

bakgrundskapitlets historiska tillbakablick framträdde kritik mot att tematisk undervisning 

kan bli för vuxenstyrd (Doverborg & Pramling, 1998) och även Lindqvist (1989) menar att 

undervisningsformen ofta styrs av läraren och dennes uppfattningar om styrdokumentens 

krav. I innevarande studie så beskriver barn att läraren hjälper barnen att ta reda på det de 

vill veta. De talar ofta i termer av vi-perspektiv när de beskriver läraren och barnen i den 

tematiska undervisningens. Det framträder här en syn på undervisningen och lärandet som 

närmast kan beskrivas som kollektiv i sin karaktär. 

När barnen i studien reflekterar över hur de själva gör när de lär någon någonting i temat så 

lägger barnen vikten vid sin förmåga att berätta och visa sina kunskaper. Barnen 

understryker betydelsen av att den som vill lära sig något ska lyssna på det som barnet säger 

och se på det som barnet visar. Trots att detta kan uppfattas som att lärande är en 

envägskommunikation så beskriver inte barnen det så. Barnen berättar istället att det är 

viktigt att båda parter sätter ord på sina tankar och frågeställningar under lärprocessens 

gång. Barnen beskriver att de sampelar med varandra men att den som besitter kunskaper är 

mer aktiv genom att prata och visa, medan den som vill lära är mer mottagande genom att 

lyssna och ställa frågor. Några barn reflekterar också över att det egna lärandet har 

fördjupats och stärkts när de får lära någon annan det de har kunskap om. I barns 

beskrivningar framträder vad som i variationsteori ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 

beskrivs som att ta den lärandes perspektiv. Att ta den lärandes perspektiv är i denna teori 

inte bara utgångspunkten utan där återfinns också ett pedagogiskt värde (Pramling 

Samuelsson, 2011). När barnen i studien berättar att de lär andra barn så beskriver de att det 

bidrar till att de själva får fördjupade kunskaper. Här synliggörs ett pedagogiskt värde för 

läraren att ta vara på och att medvetet utveckla. Utifrån studiens resultat visas att det 
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tematiska arbetssättet inrymmer interaktion inte bara mellan lärare och barn utan också 

mellan barn och barn. Interaktionen mellan barn och barn beskrivs av barnen i studien som 

något som kan bidra till deras lärande och utveckling. 

8.3.3 Att pröva sina egna föreställningar i tematisk undervisning 

Det framgår av studien att i det tematiska arbetssättet uppskattar barnen möjligheten att få 

ställa egna hypoteser och att pröva dessa praktiskt. Barnen menar att en del i lärandet i temat 

är att de tar ställning till vad de tror kommer att hända och att de sedan tar reda på hur det 

förhåller sig. De anser att det är ett bra sätt att ta reda på hur något förhåller sig på riktigt. 

Persson och Wiklund (2008) hävdar att barns frågeställningar inte bara behöver vara 

konkreta hur- och varförfrågor utan att det också kan vara barns olika hypoteser som 

diskuteras för att sedan prövas. Läroplanen (Lpfö98, reviderad 2010) är mycket tydlig med 

att barn utgår från sina tidigare erfarenheter i sin strävan att förstå och att skapa 

sammanhang och mening. Genom barnens utsagor visas att barnen upplever att det är 

positivt för deras lärande att lärare visar nyfikenhet och intresse och efterfrågar vad de tror 

kommer att hända.  När barn sätter ord på sina antaganden så framträder också en bild av 

deras tidigare erfarenheter som läraren då har möjlighet att fånga upp. Persson och Wiklund 

menar att det viktigt att lärare ger barn utrymme att genomföra och utveckla olika projekt 

eftersom det bidrar till att barns förståelse för det egna lärandet och att barnet själv är aktiv i 

den processen. Förskolans läroplan tydliggör att förskolan ska bidra till att barn känner en 

tilltro till sin förmåga att lära, tänka och agera. Utifrån ett variationsteoretsikt 

utvecklingspedagogiskt perspektiv så är det inte bara läraren som har betydelse för barnets 

lärande och utveckling. Barngruppen betraktas ur detta perspektiv också som en 

betydelsefull faktor för barns lärande (Pramling Samuelsson, 2011).  

8.4 Sammanfattande diskussion 

Med barns frågeställningar som grund så växer det tematiska arbetssättet fram. Frågorna 

leder arbetet i en riktning som inte är förutbestämd vilket både ställer krav och skapar 

möjligheter. Kraven handlar bl.a. om lärares förmåga att fånga upp vad barn är intresserade 

av, vad det är som är angeläget och viktigt för barnen här och nu. Det handlar också om att 

läraren ska känna sig bekväm i situationen att barnen har en framträdande roll i arbetssättet 

och att läraren intar en mer medforskande roll. Arbetssättet ställer även krav på att lärare har 

kunskap om temats område och kontinuerligt fördjupar och förnyar sina kunskaper. Barnen i 

studien lyfter fram värdet av att få möta lärare som är kunniga och som därigenom kan vara 

barnen behjälpliga i deras eget lärande. Ur ett variationsteoretiskt utvecklingspedagogiskt 

perspektiv har visats att läraren har en viktig roll att fylla vad gäller att skapa rum för 

lärande. Dessa rum utgörs av det som läraren avser att barn ska få lära och det barn får 

möjlighet att lära och förstå, det som beskrivs som det antagna lärandeobjektet, i detta rum 

har även andra barns tankar, ideer och erfarenheter en stor betydelse för det enskilda barnets 

lärande (Marton & Booth, 2010; Pramling Samuelson, 2011).  

I studien framkommer det att barnen anser att lärande genom ett tematiskt arbetssätt handlar 

om att få inflytande i sitt eget lärande genom delaktighet och att barn och lärare lär av och 

med varandra i det samspel som sker under temats gång. Ur det tematiska arbetssättet 

framträder en barnsyn där barn är kunskapssökande och vill pröva sina föreställningar. I 
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studien beskriver barn att det inte alltid är så lätt att omvandla tankar och reflektioner till 

frågeställningar. Några barn menar att de inte vet vad de ska fråga eller att de inte vet vad de 

vill veta. I det tematiska arbetssättet kan man skönja en risk för att barn som är initiativrika 

och snabbt kan sätta ord på sina tankar och frågeställningar kan vara de barn som styr temats 

utveckling. Det finns också en risk att de mer tysta och tillbakadragna barnen hamnar vid 

sidan om det som sker och istället blir betraktare. Här har läraren en mycket viktig roll att 

fylla för att som Karlholm och Sevón (1990) beskriver det, att lyssna in alla barn. Utifrån 

teorin om variation, och utvecklingspedagogikens uttryck för det, så är de frågeställningar 

som barn själva formulerar avgörande för deras lärande. Pramling Samuelsson (2011) 

beskriver ur ett variationsteoretiskt utvecklingspedagogiskt perspektiv att om barns egna 

frågor och tankar inte finns med som en del i undervisningen så kommer lärarens 

ansträngningar att förmedla kunskaper till barnen inte att nå fram. Interaktionen mellan barn 

och lärare, barn och barn, skapar ett rum för lärande. Detta rum är vad Pramling Samuelsson 

beskriver som en skärningspunkt där barns världar möter lärarens kompetens och 

skicklighet, och det är i det rummet lärandet tar form. 

Studien visar att det undersökande arbetssättet där barnen får forska och söka efter 

lösningar, ställa hypoteser och sedan pröva dessa utgör gynnsamma faktorer för lärande ur 

barns perspektiv. Barnen menar att variationen av redskap som erbjuds dem i det tematiska 

arbetssättet bidrar till deras lärande. Det framgår dock att barnen upplever att leken inte 

finns med som en del i temat. Med tanke på att förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) 

förordar att leken ska användas på ett medvetet sätt för att barns lärande och utveckling ska 

gynnas så var det överraskande att leken inte återfanns i barns beskrivningar av den 

tematiska undervisningen.  

8.5 Didaktiska konsekvenser 

I den tematiska undervisningen är det meningen att barnet ska träda fram, genom barnets 

frågeställningar inom olika kunskapsområden utforskar barnet tillsammans med lärare och 

övriga barn omvärlden. Studien visar att det finns barn som har lätt för att ge uttryck för sina 

frågeställningar men det finns också barn som upplever att det är svårt. Man kan fråga sig 

hur mycket och på vilket sätt de mer tysta och tillbakadragna barnen är med och utformar 

undervisningen och vad dessa barn lär sig. Denna frågeställning besvaras inte i studien men 

det är ändå intressant ur ett didaktiskt perspektiv att reflektera över de tysta barn som 

framträder i studien. Dessa barn tycks vara mycket medvetna om sina svårigheter, de 

beskriver att de känner obehag av att inte kunna bidra med frågeställningar men att de inte 

vet vad de vill veta eller vad de ska fråga om. Det tycks bli ett fokus på förmågan att tänka 

ut frågor och att sedan omvandla dessa frågor till verbalt språk. Om fokus flyttas från verbalt 

formulerade frågor till mer kroppsligt formulerade frågor så kan nya möjligheter framträda. 

Ett sätt att närma sig de tysta barnen kan vara att som lärare vara mycket uppmärksam på 

vad dessa barn visar intresse och nyfikenhet för i handling, genom sitt kroppspråk och vad 

som fångar deras blick i olika miljöer och situationer i förskolan. Det finns med all säkerhet 

mycket underlag att få fram genom denna form av riktade observationer. Utifrån den 

kunskapen om barnet kan lärare agera på flera plan. Det första planet är att visa intresse för 

det barnet intresserar sig för och att även bjuda in något eller några fler barn till det som 

sker. I den lilla gruppen, med handlingar i fokus kan det tysta barnet få möjlighet att agera 

på ett annat sätt än i större forum. Ett betydelsefullt plan att agera utifrån är att arbetslaget 

diskuterar och är överrens om strategier för hur dessa barn ska få stöttning och uppmuntran 
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att bli mer delaktiga i den tematiska undervisningen. Det kan även finnas anledning att 

samverka med barnets föräldrar för att tillsammans stärka barnet. Förskolan är barnets första 

skola, där tar hon sina första steg i sin fortsatta utbildning. Det är viktigt att tidigt 

uppmärksamma de barn som är tysta och tillbakadragna för att finna strategier som stöttar 

och uppmuntrar dem att sätta ord på sina tankar, funderingar och frågeställningar, oavsett 

undervisningsform. 

I denna studie om tematisk undervisning beskriver barnen en mängd olika redskap och 

uttrycksformer som de använder i den tematiska undervisningen, men inget av dessa är 

leken. Eftersom leken inte nämns alls av barnen så väcks frågan om leken inte används i 

undervisningen. I förskolans reviderade läroplan (2010) har lärandeuppdraget stärkts men 

lekens betydelse för förskolebarns lärande skrivs också tydligt fram. Det är viktigt att lärare i 

förskolans arbetslag tillsammans diskuterar lekens betydelse för barns lärande och på vilket 

sätt barn ges möjlighet till lärande lek i den tematiska undervisningen. Lärarens roll och 

medverkan i barns lek ska heller inte underskattas. Roskos och Christies (2012) visar på att 

barn i leken kan upptäcka olika fenomen men att leken inte hjälper barn att förstå eller att få 

svar på sina varför- och hur frågor. För att barn ska få möjlighet att närma sig denna 

förståelse så krävs en lärares kompetenser. Lärarens förhållningssätt till, och delaktighet i 

leken är avgörande för om den upptäckande leken får möjlighet att fördjupas och bli den 

lärande leken. En didaktisk konsekvens av detta är att lärare i den tematiska undervisningen 

bör utveckla kompetenser i att tillsammans med barnen leka, och därmed röra sig mellan 

fantasi och kreativitet där upptäckter kan göras, och verkligheten där de upptäckta 

företeelserna kan få sin förklaring. 

8.6 Fortsatt forskning 

Den tematiska undervisningen i utbildningar är väl beforskat. I denna studie har fokuserats 

på 5 och 6-åriga barns erfarenhet av lärande genom tematisk undervisning. Ett tänkbart 

område för fortsatt forskning hade varit att följa ett arbetslag som arbetar med tematisk 

undervisning och där göra ett utvecklingsarbete, med utgångspunkt i barns beskrivningar av 

lärande genom detta arbetssätt. Ett sådant forskningsområde hade med fördel kunnat 

studeras i aktionsforskningens form. 

Ett annat tänkbart område för fortsatt forskning inom tematiskt arbetssätt är att rikta fokus 

mot olika perspektiv och teorier kring lärande och att jämföra dessa. Lärande genom ett 

tematiskt arbetssätt har fått en framträdande roll i och med att det förordas i förskolans 

läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) men i studien framskymtar också beskrivningar av 

lärande som inte knyter an till det tematiska arbetssättet. Ett barn berättar i en intervju om en 

lek där lärande sker och hon förklarar att allt lärande inte sker i temat. Ett annat barn berättar 

att han lärde sig det som temat berörde innan han mötte det i temat. Barnens beskrivningar 

låter oss förstå att det finns fler former av lärande i förskolan som löper parallellt med 

varandra. Vissa former av lärande är kanske mer synliga, som t.ex. det som sker i den 

tematiska undervisningen, medan andra kanske inte är fullt så synliga.   
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Bilagor 

Borås 2012-01-19 

Hej! 

Jag går termin 4 på Masterprogrammet i pedagogiskt arbete på Högskolan i 

Borås. Under vårterminen 2012 ska jag skriva min magisteruppsats och jag har 

valt ämnet Barns lärande genom ett tematiskt arbetssätt. Som en del i det 

arbetet kommer jag under januari och februari att intervjua barn om deras syn 

på tematiskt arbetssätt och hur det går till när de lär sig något. Det är frivilligt 

för barnen att delta och de barn som inte vill behöver inte vara med. Den 

information jag får av barnen vid intervjuerna kommer endast att användas till 

min uppsats med det syfte som jag har beskrivit och därefter förstörs 

materialet. Barnens identitet, förskolans namn och avdelning kommer inte att 

kunna utläsas i uppsatsen. 

Jag hoppas att du som förälder tillåter att ditt barn medverkar om han/hon vill 

det. 

Med vänliga hälsningar 

Lena Lyckeståhl 

 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn medverkar 

 

 

Nej, jag tillåter inte att mitt barn medverkar 

 

Mitt barns namn: ___________________________________ 

 

Underskrift: _______________________________________ 
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Intervjuguide  

 

Inledning: 

 Jag välkomnar barnen, talar om att jag är glad för att jag får träffa dem 

och berättar sedan vem jag är. 

 Jag ber barnen säga vad de heter. 

 Jag berättar att vi ska prata om vad vi kan och vad vi tycker att vi är bra 

på. 

 Jag talar om att jag vet att de arbetar med tema Tid i förskolan och att 

jag är nyfiken på vad tema är och vad de gör då och att jag hoppas att de 

vill berätta det för mig om en liten stund. 

 Jag berättar för barnen att jag är bra på att fläta band. Jag har med mig 

tre band som jag knyter ihop och tejpar fast på bordet. Jag berättar hur 

jag gjorde när jag lärde mig att fläta samtidigt som jag visar det. Jag 

berättar att det i början var svårt och tog lång tid men att ju mer jag 

tränade på att fläta ju bättre gick det och att jag nu är bra på det. 

Därefter inleder jag intervjun. 

Frågor runt barns syn på lärande: 

 Berätta om något som du kan/är bra på. 

 Hur gjorde du när du skulle lära dig det? 

 Var det något som du tyckte var svårt när du skulle lära dig det? 

 Skulle du kunna lära någon annan det som du är så bra på? Hur skulle du 

göra då? 

Som en övergång till frågorna runt förskolans tema berättar jag för barnen att 

jag har hört att de arbetar med tema Tid i förskolan. 

Frågor runt förskolans tema: 

 Vad är tema för något? 

 Vad gör ni när ni har tema? 

 Var är ni någonstans när ni har tema? 

 Varför har ni tema tror du? 
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 Vad är bra med tema tycker du? 

 Finns det något som inte är bra med tema? Vad? 

 Berätta något som du har lärt dig när ni har haft tema? 

 Var det något som du tyckte var svårt när du skulle lära dig det? 

 Vem/vilka har bestämt vad ni ska ha för tema? 

Avslutning: 

 Jag berättar för barnen att jag ska skriva om hur man lär sig saker och 

vad tema är för något. Jag svarar på deras ev. frågor. 

 Jag tackar barnen för att de ville berätta för mig hur de gör när de lär sig 

saker och vad de gör när de har tema i förskolan. 

 Jag erbjuder de barn som vill möjlighet att få lyssna på den inspelade 

intervjun. 


