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Abstract 

This study aim to illustrate preschool teacher’s experiences of thematic work 

with the picture book as a starting point. It describes the different roles peda-

gogues, children and picture books has, takes or is given in the thematic work. 

The data that forms the foundation of this study was collected through semi 

structured qualitative interviews. The results show a great dedication amongst 

the preschool teachers in the thematic work and a firm driving force surround-

ing the development of a rich learning environment for the children. They show 

a big interest in children’s literature and uses the books as an inspiration in 

many various activities within the theme. The picture book has a given place 

in the preschool environment and is a useful pedagogical tool. Trough reflec-

tion sessions and interviews with the children, about the thematic literature, the 

teachers can make children’s interests and opinions about various phenomena 

regarding the thematic subject visible. The study shows how the thematic work 

is a symbiosis between pedagogue, child and literature. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att åskådliggöra förskollärares erfarenheter av att arbeta te-

matiskt med bilderboken som utgångspunkt. Studien beskriver de olika roller 

pedagoger, barn och bilderböcker har, tar sig eller blir tilldelade i det tematiska 

arbetet. Empirin som ligger till grund för studien samlades in genom semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer. Resultatet visar på ett stort engagemang 

hos förskollärarna i det tematiska arbetet och en målmedveten drivkraft kring 

skapandet av en rik lärmiljö för barnen. De har ett stort intresse för barnlittera-

tur och använder böckerna som utgångspunkt på många olika sätt i verksam-

heten. Bilderboken har en självklar plats i förskolemiljön och är ett givet pe-

dagogiskt verktyg. Genom reflektionsstunder och barnintervjuer kring den te-

matiska litteraturen synliggör pedagogerna barnens intressen och uppfatt-

ningar kring företeelser eller fenomen som utgör temats ämnesinnehåll. Stu-

dien visar hur det tematiska arbetet är en symbios mellan pedagog, barn och 

litteratur. 

 

 

Nyckelord: Barnlitteratur, Bilderböcker, Förskolan, Tema, Tematiskt arbete 
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1. Inledning 

Att arbeta tematiskt är att gemensamt skapa sammanhang mellan delar. Att i 

samarbete knyta ihop trådar till en stor väv och att tillsammans vända och vrida 

på en facett för att se dess alla olika sidor. Det är vårt uppdrag som förskollä-

rare. Att skapa mening, förståelse och sammanhang. Hur gör vi det på bästa 

sätt? Jag tänker att det är genom ett holistiskt lärandeperspektiv och ett tema-

tiskt arbetssätt som man kan uppnå detta.  

 

Sternudd (2000) beskriver det holistiska lärandeperspektivet som ett medel för 

att skapa en känslomässig och kognitiv förståelse för det innehåll som man 

håller på att bearbeta. Med utgångspunkt i barnens egna erfarenheter skapar 

man, genom inlevelse, distans och reflektion, en medvetenhet och ett självstän-

digt tänkande hos barnen.  

 

Dahlberg, Johansson, Thörn och Vahlersvik (2015) beskriver ett holistiskt lä-

rande på ett sätt som jag vill kalla kontextuellt lärande. De förespråkar ett hol-

istiskt förhållningssätt till lärande och beskriver att det är när vi lär oss som vi 

blir medvetna om vår omvärld. Vårt uppdrag som pedagoger är att skapa för-

utsättningar för barnen att utveckla förståelser i sammanhang som är menings-

fulla och relevanta för dom. Dahlberg m.fl. (a.a.) lyfter den långa tradition av 

tematiskt arbete som finns inom förskolans verksamhet och att det finns många 

olika utgångspunkter för temaarbetet. En pedagogisk utgångspunkt är utveckl-

ingspedagogik med tanken om hur barnen skapar mening och förståelse för sin 

omvärld och den variation av sätt det finns att uppfatta och förstå fenomen.  

 

I förskolans läroplan står det att ”Förskolans arbete ska inriktas på att ge ut-

rymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Skolverket, 2018, s. 10). Jag 

tänker att skapa sammanhang och en känsla av att arbetet bildar en helhet är 

viktigt för oss som pedagoger, när det kommer till verksamhetsplanering, 

dokumentation och det gemensamma skapandet av den dagliga verksamheten. 

  

För mig ligger bilderboken varmt om hjärtat. Det är ett tillgängligt och enkelt 

verktyg som kan göra så stor skillnad för barnens utveckling. I en video på 

Youtube som Göteborgs Stadsbibliotek publicerat berättar de att bara genom 
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att läsa för barn 10 minuter om dagen kommer de vid 17 års ålder att ha ett 

ordförråd på 50 000 ord, jämfört med 15 000 ord om de inte blir lästa för 

(Stadsbiblioteket Göteborg, 2016). Skillnaden är avsevärd. Edwards (2008) 

beskriver bilderbokens alla möjligheter och den positiva påverkan den har på 

barns utveckling. Med böckernas hjälp utvecklas barnens ordförråd och deras 

språk. De stimulerar fantasin och hjälper barnen förstå sammanhang samt för-

klara fenomen och kan belysa frågor ur olika perspektiv. Ytterligare en aspekt 

av att använda en bok som utgångspunkt är att den ger oss gemensamma refe-

rensramar. Just det sistnämnda, tycker jag, är essentiellt när det kommer till att 

skapa ett tema och en bra utgångspunkt att utgå ifrån. 

 

Under min utbildning har vi återkommande fått i uppgift att skapa olika tema. 

Det har varit på olika premisser. Någon gång skulle vi skapa ett tema för de 

yngre barnen i förskolan, en annan gång skulle tänka tvärvetenskapligt där 

vissa komponenter skulle ingå och så vidare. Under min sista verksamhetsför-

lagda utbildningsperiod (VFU) skapade jag och genomförde ett tema i verk-

samheten. Det var utmanande, spännande, roligt och lärorikt. Den gemen-

samma nämnaren för samtliga teman jag skapat har varit att jag haft en eller 

flera bilderböcker som utgångspunkt. De har en visuell kraft som tilltalar mig 

och jag upplever att det är ett bra verktyg för att fånga barnens intresse. En 

uppfattning som jag tror jag delar med de flesta. Jag blev nyfiken på förskol-

lärarnas erfarenheter av att arbeta tematiskt med bilderboken som utgångs-

punkt.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra med utökad kunskap kring förskollärares er-

farenheter av att arbeta tematiskt med bilderboken som utgångspunkt. 

 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån mitt syfte formulerade jag följande frågeställningar: 

 

 Hur ser förskollärarnas roll ut i det tematiska arbetet? 

 Vilken roll har böckerna i det tematiska arbetet? 

 Hur ser barnens roll ut i det tematiska arbetet? 
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3. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel presenteras kunskap och forskning inom det område som upp-

satsen berör. Jag har valt att presentera översikten uppdelad efter ämneskate-

gorier.   

 

3.1 Pedagogiska förhållningssätt 

Det finns ett flertal pedagogiska praktiker som är applicerbara på ett tematiskt 

arbetssätt i förskolan.  

 

3.1.1 Erfarenhetspedagogik 

Nilsson (2007) beskriver Erfarenhetspedagogiken där man utgår ifrån barnens 

erfarenheter och fokus läggs på det man önskar att barnen ska utveckla kun-

skaper om och förståelse för. Böckerna väljs då inom ramarna för detta sam-

manhållna tema. Det centrala i undervisningen är temats innehåll och målet är 

att ge barnen fördjupade insikter och en förståelse och förtrogenhet med det 

temat berör. Inom erfarenhetspedagogiken är litteraturens roll underordnad 

undervisningsinnehållet. Böckerna används istället för att underlätta skapandet 

av en förståelse och insikt om ämnet för barnen. Litteraturen som används vid 

ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt får på så sätt kvalificera sig till en 

plats i temat. 

 

3.1.2 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken riktar sig, enligt Pramling, Asplund Carlsson och 

Klerfelt (1993), till de äldre barnen inom förskolan. Den är inriktad på att på 

ett medvetet och aktivt sätt utveckla barnens erfarenhetsvärld. Detta innebär 

att man försöker göra barnen medvetna om olika fenomen och företeelser i sin 

omvärld. Detta ställer vissa kunskapskrav på pedagogerna. Det är inom ut-

vecklingspedagogiken viktigt att pedagogen har kunskap om hur barnen tänker 

kring innehållet i det tematiska lärandeobjektet och en kunskap om hur man 

planerar och genomför lärandesituationer och t.ex. barnintervjuer. Vidare be-

höver pedagogen ha en tillit till barnens förmåga att lära av varandra. Utveckl-

ingspedagogiken bygger på att få barnen att prata och reflektera kring det te-

matiska innehållet. Det är dessa tankar som temat byggs upp kring och utifrån 

dessa skapas lärandesituationer där barnen ges möjlighet att upptäcka, reflek-

tera och bearbeta fenomenen och företeelserna man vill att de ska bli medvetna 
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om. Detta är ett förståelseinriktat arbetssätt och är inriktat på att förstå inne-

börden av något och att uppfatta samband. Man vill utveckla den tankestruktur 

hos barnen som är en förutsättning för den framtida utvecklingen och lärandet. 

Inom utvecklingspedagogiken kan böcker och sagor vara det reflektions-

material som pedagogerna använder sig av i barngruppen. På så sätt har böck-

erna en central plats som arbetsredskap inom utvecklingspedagogiken. 

 

3.1.3 Teamatisk multiprocesspedagogik 

Dahlberg, Johansson, Thörn och Vahlersvik (2015) har utvecklat en pedagogik 

som de gett namnet Teamatisk multiprocesspedagogik. Bakgrunden till ut-

vecklandet av denna pedagogik är det kunskapssamhälle vi lever i idag och det 

ökande krav på kompetens samhället ställer. I den teamatiska multiprocesspe-

dagogiken står barnens lärande i förskolan i fokus, men samtidigt var det vik-

tigt att bibehålla förskolepedagogiken och barnperspektivet där barnens behov 

och intressen är en prioritet. Barnens intressen, erfarenheter och idéer symbo-

liseras av en processor som i samverkan med varandra och resten av verksam-

heten ökar verksamhetens kapacitet. Utgångspunkten är att gruppen, teamet, 

har stor betydelse och ses som en förutsättning för barnens lärande, men den 

bygger på barnens olika individuella kvaliteter. Därigenom skapades begrep-

pet teamatisk multiprocesspedagogik. Genom att applicera denna pedagogik 

på det tematiska arbetet ges det en struktur och ett fokus. Om utgångspunkten 

i temat är en bok och så skapas utifrån den valda litteraturen aktiviteter och 

man låter temat genomsyra hela verksamheten. Barnens lärande relateras till 

deras livsvärld och förvärvandet av kunskap knyts samman med det som ses 

som meningsfullt för dem och som gör att de förstår och uppfattar tillvaron 

som meningsfull. Detta ger pedagogiska konsekvenser genom att den kunskap 

barnen ska ta till sig behöver vara meningsfullt för dem. Kunskapen behöver 

kopplas till barnens intressen och erfarenheter. Där startar processen som leder 

till temats huvuduppdrag. Vidare leder det till en fördjupning och kartläggning 

av nya tankar och idéer, behov och intressen som leder vidare till deluppdrag 

och så fortsätter det med ytterligare fördjupning och kartläggning. Pedagogi-

ken är åldersöverskridande och tanken är att det inom temat ska finnas något 

för alla. Verksamheten byggs kring teamet och de olika uppdrag som skapas 

för dem att genomföra inom temat. 
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3.2 Det tematiska arbetssättet 

1983 lanserades begreppet Tema som arbetssätt i samband med utvecklandet 

av ett nytt program för förskolan, förklarar Lindqvist (1989). Arbetsformen 

skulle vara grupporienterad och tanken var att knyta ihop ämnesinnehållet med 

arbetssättet. Det växte fram två olika inriktningar inom det tematiska arbets-

sättet. Det ena var kunskapsinriktat och det andra var probleminriktat, gemen-

samt var dock att de ofta behandlade verklighetsförankrade ämnen så som års-

tider, kroppen, traditioner eller samhällsorienterande ämnen. 

 

Idag finns det tematiska arbetssättet inskrivet i förskolans läroplan: ”Försko-

lans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhäng-

ande.” (Skolverket, 2018, s. 10). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) definierar vad de avser med tema-

tiskt arbetssätt som ”Att tematisera innebär att avgränsa och lyfta fram för att 

synliggöra.” (a.a. s.64). Vidare beskriver de att det tematiska arbetssättet inte 

definieras av tid, det kan löpa över en längre tid eller vara en kort tidsperiod. 

De anser dock att det bör genomsyra hela verksamheten och inte styras av och 

avgränsas till bestämda dagar eller tider. På så sätt ska det skapas en helhet i 

barnens lärande och främja en allsidig utveckling. Utgångspunkten är barnens 

perspektiv. Det innebär att fokus inte ligger på själva ämnesinnehållet, utan på 

hur barnen erfar detta och vilka uppfattningar barnen har kring ämnet. Målet 

är att expandera barnens erfarenhetsvärld och utveckla deras förståelse för äm-

net.  

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) ger en bild av temaarbete inom förskolan 

som något som förekommer mer sällan och att själva ämnesinnehållet inte 

framgår tydligt. Deras erfarenheter är att temat sällan genomsyrar hela verk-

samheten och ämnesvalen sker slentrianmässigt och att de sällan är problem- 

eller relationsmässigt orienterade, utan endast berör exempelvis årstider eller 

högtider. Vidare ger de många konstruktiva tips på hur temaarbetet på ett bra 

sätt kan bedrivas i verksamheten. De lyfter fördelen med att låta temaarbetet 

genomsyra hela verksamheten för att på så sätt skapa en sammanhållen kun-

skapskontext och att detta bidrar till att skapa en förväntan hos barnen. De be-

skriver valet av skönlitteratur, inom ämnet för temat, som det kitt som håller 

temat samman och ämnesinnehållet i fokus.  
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3.3 Barnlitteraturen 

Arnesson Eriksson (2009) menar att användandet av sagan som utgångspunkt 

för lärande grundar sig i en strävan efter att ge barnen erfarenheter och upple-

velser som berör dem. När tankar och känslor väcks känns ämnet angeläget. 

Om ett tema har sin utgångspunkt i en bok och arbetet sträcker sig över en 

längre tidsperiod blir valet av litteratur viktig. Inspirationen och utvecklings-

möjligheterna måste vara många och räcka temat ut. Arnesson Eriksson (a.a.) 

identifierar fyra kriterier i valet av temalitteratur: Fantasi, Olika miljöer/resor, 

Olika karaktärer och Möjligheter till genusarbete. Viktigaste kriteriet identifi-

erar hon som fantasi. Detta för att det i temat är lätt att tillföra fakta och annan 

kunskap, men fantasin och mystiken är det element boken behöver bidra med 

för att väcka barnen och pedagogernas lust att lära. Karaktärerna i boken bör 

ha olika personligheter som kan fungera som förebilder och ge barnen möjlig-

het att identifiera sig med. Vidare påpekar hon att böckerna inte behöver ha ett 

uttalat genusperspektiv. Hennes upplevelse är att det i de flesta böcker ändå 

går att finna vägar till ett medvetet genusarbete. 

 

Sagor kan användas på olika sätt i den pedagogiska verksamheten. Pramling, 

Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) beskriver bland annat hur den kan an-

vändas som utgångspunkt för ett tema eller som del av ett tema. När sagan 

används som en del av ett tema lyfts den för att illustrera en specifik del av 

temats innehåll eller som inspiration för lek eller skapande verksamhet. Sagan 

kan även fylla andra syften. De kan användas för att hjälpa barnen att utveckla 

förmågan att själva berätta och återberätta sagor eller för att utveckla barnens 

vetande om sagan som fenomen och dess olika budskap. Sagan kan också 

hjälpa barn att förstå sig själva och sin omvärld. Detta gör barnen genom att 

lyssna, bearbeta, diskutera och problematisera sagorna och dess innehåll. Sam-

tidigt påminner de också om sagan som en källa till avkoppling och rekreation 

och lyfter att båda dessa aspekter är lika viktiga. De påpekar att det är viktigt 

att som pedagog vara medveten om att det inte bara räcker att läsa sagan för 

att barnen ska förstå den. 

 

Enligt Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) har skönlitteraturen främst en roll 

som källa till kunskap i det tematiska arbetet. Detta utesluter dock inte att den 

samtidigt kan vara en estetisk upplevelse. Litteratur berikar barnen på upple-

velser och utvidgar deras erfarenhetsvärld. I reflektionsstunder där barnen jäm-

för och diskuterar egna och andras erfarenheter kontra bokens handling får de 

andra perspektiv och ny kunskap. Genom att arbeta tematiskt med litteraturen 
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ger man barnen möjlighet att ta del av varandras tolkningar och upplevelser. 

Damber, Nilsson och Ohlsson anser att det är viktigt att först identifiera temats 

ämnesinnehåll och utifrån det välja lämplig litteratur. De menar att det annars 

är stor risk att temat blir spretigt och därmed svårt att hålla samman. Genom 

att ”Litteraturen får kvalificera sig till det tematiska innehållet” (a.a. s.64) går 

det att behålla fokus och inte tappa den röda tråden i temat. Temat får gärna 

innehålla flera böcker för att möta barngruppens olika åldrar och vart barnen 

befinner sig i utvecklingen. Dock anser de att det är viktigt att några av texterna 

är gemensamma, detta för att ge barnen en gemensam utgångspunkt. 

 

Simonsson (2004) lyfter i sin avhandling fram ett barnaktörsperspektiv på hur 

böcker används inom förskolan. Hon visar i en etnografisk studie på hur boken 

som objekt brukas av barnen på ett mångfacetterat och komplext sätt och hur 

bilderboken är en artefakt som erbjuds barnen. Studiens syfte är att synliggöra 

vilken plats bilderboken har i förskolan. Fokus ligger på förskolebarnens olika 

sätt att använda böckerna i förskolans vardagsliv. Hon visar på hur barnen an-

vänder böckerna som inspirationskällor och resurs i både sociala och individu-

ella aktiviteter. Vidare beskrivs hur böckerna som finns på förskolan speglar 

pedagogernas barnsyn, de föreställningar de har om barn och att detta omsätts 

i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna är måna om att introducera barnlittera-

tur av god kvalité och att denna används för att förverkliga en föreställning om 

en god barndom. Bilderböcker används som ett självklart pedagogiskt verktyg 

för att främja barnens utveckling och socialisationsprocess. Den är ett pedago-

giskt redskap som används både för att förmedla kunskap och information, 

men också som ett instrument för att samla barngruppen. Pedagogerna upple-

ver vissa begränsningar i förhållande till den barnlitteratur som representeras i 

förskolans verksamhet. Det kan vara svårt att få tag på de böcker de önskar på 

biblioteket. Antingen på grund av att de är utlånade eller att efterfrågan på 

boken skapar en begränsad lånetid eller att de upplever att det inte finns tid att 

ens besöka biblioteket. Basutbudet av förskolans egna böcker begränsas av 

förskolans knappa ekonomiska resurser. 

 

Norlins (2013) studie av bilderboksstunder i förskolan visar på hur ett engage-

rat litteraturarbete ger barnen möjlighet att utveckla rika föreställningsvärldar. 

Barnen bygger ihop lekvärldar med hjälp av element från sagorna, sina egna 

och gemensamma erfarenheter och annan kunskap. En förutsättning för att bil-

derböckernas rika tolkningsmöjligheter ska kunna utnyttjas är att yttrandefri-

heten respekteras. Detta innebär att pedagogen behöver öppna upp för att bar-

nen får avbryta läsningen genom att bjuda in till och uppmuntra reflektioner i 
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bilderboksstunderna. Studien visar att samtal kring litteraturen som sker under 

läsningen är intensiva och samtalen som sker efter lässtunden avstannar. I sam-

talen kring litteraturen behöver det inte skapas en samsyn mellan deltagarna i 

förhållande till hur sagan tolkas. Det är fullt möjligt att dela litteraturupplevel-

ser ändå. Det kan även vara värdefullt att i diskussionerna visa på en respekt 

för att det kan finns skilda åsikter och hur det berikar vårt mångkulturella sam-

hälle. Här fyller pedagogen en viktig roll i att visa på ett tolerant förhållnings-

sätt och i att skapa en lärandemiljö där barnen är aktiva ställningstagare. I skap-

andet av denna miljö krävs att pedagogerna aktivt väljer litteratur som tar upp 

även svårare ämnen eller att de väljer litteratur med mer komplex handling som 

öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter och synvinklar. Den didaktiska po-

tentialen med ett utvecklat arbete kring bilderboksstunderna i förskolan är 

stora. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver jag den forskningsmetod jag använt mig av i min stu-

die. Jag motiverar först mitt val av metod under rubriken Metodval. Efter det 

kommer en beskrivning av urvalsprocessen, genomförande och bearbetning av 

data samt metoddiskussion. Sedan följer ett avsnitt om studiens tillförlitlighet 

och sist de etiska principer jag förhållit mig till och hur dessa påverkat studien. 

 

4.1 Metodval 

För att få svar på vilka erfarenheter förskollärare har av att arbeta tematiskt 

med bilderboken som utgångspunkt har jag gjort kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är kvalitativa inter-

vjuer den vanligaste formen av datainsamling och lämpar sig då man önskar 

fylliga och nyanserade beskrivningar av människors erfarenheter. Metoden ger 

informanterna frihet att uttrycka sig och intervjun kan anpassas efter varje in-

formant. Den semistrukturerade intervjun följer en övergripande intervjuguide 

(Bilaga B), vilket betyder att alla informanter får samma grundfrågor. Frågorna 

är öppna och tolkas fritt av informanterna. De följdfrågor jag ställer i intervjun 

är inte förutbestämda utan varierar beroende på informanternas givna svar. 

 

 

4.2 Urval 

Jag begränsade mitt urval till en mindre kommun i Västsverige och min am-

bition var att få ihop minst 5-6 informanter. Detta på grund av att det är ett 

mindre projekt och tiden är starkt begränsad. Min utgångspunkt för urvalet var 

vad Christoffersen och Johannessen (2015) benämner som ändamålsenlighet. 

Genom att inrikta mig på ett intensivt urval, där jag söker informanter med ett 

visst kännetecken och kan bidra med mycket information. I detta fall pedago-

ger som har erfarenhet av att arbeta tematiskt och med bilderböcker.  

 

4.2.1 Rekrytering 

Samtliga pedagoger är avidentifierade för att säkerställa anonymitet. Istället 

har de fått beteckningarna F1, F2, F3, F4, F5 och F6. ”F” står för förskollärare 

och siffran de fått är ordningen de intervjuades i, för enkelhetens skull. De tre 

förskolorna benämns Förskola X, Förskola Y och Förskola Z.  
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Jag började med att kontakta Verksamhetschefen för förskolorna i den valda 

kommunen. Hon vidarebefordrade min förfrågan om deltagare till min studie, 

via mail, till samtliga förskolerektorer i kommunen. Detta initiativ resulterade 

i gensvar från en förskolerektor på Förskola Z, som beskrev att de arbetade på 

detta sätt. Rektorn vidarebefordrade mitt mail med information om min studie 

till sina förskollärare. Jag fick sedan ett mail från rektorn med kontaktuppgifter 

till den ena av Förskola Z:s avdelningar. Personalen på avdelningen hade dis-

kuterat och meddelade mig via sms att de utsett förskollärare F6 att bli inter-

vjuad. Jag fick också mail från förskollärare F5 från en annan avdelning på 

Förskola Z, som på uppmaning av rektorn, anmälde intresse om att vara med. 

F6 har jobbat som förskollärare i 41 år och F5 i 22 år. Förskolan är centralt 

belägen på en mindre ort i kommunen. Samhället ligger ca 2 mil utanför kom-

munens centralort. 

 

Jag gick även in på kommunens hemsida och läste om samtliga förskolor i 

kommunen. Alla förskolor som på något sätt nämnde att de arbetade tematiskt 

eller i projekt och/eller nämnde böcker, litteratur eller sagor valdes ut. Jag kon-

taktade dessa förskolors rektorer via mail och informerade om min studie och 

att jag sökte förskollärare att intervjua. Via mail fick jag då svar från två förs-

kollärare, F1 och F2, på Förskola X, som arbetar på skilda avdelningar. F1 har 

arbetat som förskollärare i 12 år och F2 i 35 år. Förskolan är centralt belägen i 

kommunens huvudort. 

Jag direktkontaktade även två förskollärare som jag känner genom min verk-

samhetsförlagda utbildning och tillfrågade dem om deltagande. De arbetar på 

samma förskola, men på skilda avdelningar. Den förskolan kommer vidare be-

nämnas som Förskola Y och pedagogerna för F3 och F4. Båda två accepterade. 

F3 har arbetat som förskollärare i 22 år och F4 i 5 år. Förskolan är centralt 

belägen i en mindre bruksort 3 km utanför kommunens huvudort. 

 

Samtliga informanter i studien har förskollärarexamen, de är åldersmässigt re-

lativt jämna och samtliga är kvinnor. På så sätt kan gruppen betraktas som ho-

mogen, då de är lika varandra enligt flera kriterier. Dock skiljer sig antalet yr-

kesverksamma år åt, vilket jag tycker spelar en underordnad roll i detta fall. 

Att samtliga deltagare är kvinnor representerar statistiskt sett yrkesgruppen 

väl, då kvinnor utgör 97 % av yrkeskåren enligt statistik från 2012 

(Lärarförbundet, 2014). 
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4.3 Genomförande och bearbetning av data 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. Jag följde den inter-

vjuguide Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver och inledde med att 

presentera mig och mitt projekt. De fick ta del av hur genomförandet skulle gå 

till och vad som vidare händer med materialet. Informanterna fick ta del av 

mitt Informationsbrev (Bilaga A) samt skriva under samtycke om deltagande 

och datainsamling. Intervjuerna spelades in på en portabel inspelare och i ge-

nomsnitt tog intervjuerna ca 25 minuter. En av intervjuerna var en gruppinter-

vju, där informanterna på Förskola Y, F3 och F4, deltog. Samtliga intervjuin-

spelningar sparades endast på den portabla inspelarens minneskort.  

 

Jag använde mig av, det som Dahlgren och Johansson (2019) benämner som, 

en fenomenografisk analysmodell när jag bearbetade empirin. Det innebär att 

intervjuerna transkriberades och skrevs ut i pappersform. Dessa färgkodades 

och sedan klipptes alla ämnesrelevanta passager ut och grupperades efter be-

rörda ämnen. Dessa grupperingar jämfördes, och slogs samman till fyra kate-

gorier. Inom kategorierna ryms både skillnader och likheter. Efter det namn-

gavs kategorierna. På detta sätt arbetades resultatet jag presenterar nedan fram. 

 

4.4. Metoddiskussion  

Det var en utmaning att intervjua personer och undersöka ett ämne som jag 

hade begränsade kunskaper inom och erfarenhet av. Som en extra försäkran till 

informanterna nämndes detta och att det inte fanns något rätt eller fel svar på 

intervjufrågorna. Det var deras erfarenheter jag vill ta del av. Jag upplevde att 

några av informanterna reagerade på att intervjun skulle spelas in och det skap-

ade inledningsvis viss nervositet. Men då jag förklarat att den spelades in för 

att vi skulle kunna prata fritt, utan att behöva pausa för att jag skulle hinna 

skriva ner det som sades, så slappnade de av. Christoffersen och Johannessens 

(2015) intervjuguide var mycket användbar och gav en bra struktur till genom-

förandet. 

 

4.4.1 Validitet 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) förklarar begreppet validitet ungefär 

som i vilken utsträckning vi faktiskt undersöker det vi avser att undersöka. Ef-

tersom min studie inte undersöker några mätbara resultat som på något sätt kan 

jämföras med en kontrollgrupp som deltagit under andra förutsättningar, anser 
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jag att validiteten är svårbedömd. Men eftersom syftet är att undersöka männi-

skors erfarenheter av ett fenomen och visa på både likheter och olikheter av 

subjektiva upplevelser, så anser jag att validiteten ändå borde bedömas som 

hög. Jag har undersökt det jag ämnade att undersöka, även om det på grund av 

rådande premisser är, i begränsad skala. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Att bedöma en studies reliabilitet handlar om att bedöma hur tillförlitlig den 

är. Som Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar avgörs det genom hur 

noggranna och exakta undersökningens data är – vilken empiri som används, 

hur den har samlats in och bearbetats. För att bedöma denna studies reliabilitet 

skulle andra forskare kunna undersöka samma fenomen och utgå från samma 

frågeställningar. Denna metod kallas interreliabilitet. Jag tycker mig se ett 

återkommande mönster i de ämnen som undersökningar involverande inter-

vjuer med förskollärare tenderar att beröra. Som till exempel barns intresse och 

medbestämmande, pedagogiska utmaningar, planeringstid och strävansmål i 

läroplanen. Detta oavsett vilket fenomen som undersöks. Kanske kan det vara 

en indikator på att undersökningen har hög reliabilitet? Att samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ger också undersökningen hög reliabilitet. 

Detta för att empirin inte vilar på forskarens förmåga att minnas vad som sades 

under intervjuerna, dennes förmåga att hinna anteckna eller för att samtalsflö-

det påverkats av detta. All empiri finns tillgänglig för upprepade analyser ge-

nom hela processen. 

 

4.5 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2019) har utformat fyra etiska principer som fungerar som 

allmänna huvudkrav att förhålla sig till som forskare. Dessa principer är in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet. Enligt informationskravet fick informanterna full information om studiens 

syfte skriftligen i rekryteringsprocessen, muntligt och skriftligt vid intervjutill-

fället. Enligt samtyckeskravet var informanternas medverkan frivillig och de 

hade möjlighet att avbryta när som helst om de så önskade. Samtycke inhäm-

tades både muntligt och skriftligt (Bilaga A). Enligt konfidentialitetskravet har 

all insamlad data förvarats på så sätt att inga obehöriga kunnat ta del av den. 

Vidare har endast namn på informanterna registrerats och samtliga medver-

kande har avidentifierats i den presenterade uppsatsen. Enligt nyttjandekravet 
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har den insamlade empirin endast använts till denna studie och samtlig data 

kommer efter godkännande att raderas. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av min intervjuer. Fyra av intervjuerna 

var enskilda och en var en gruppintervju med två informanter. Eftersom jag 

valde att analysera empirin efter den fenomenografiska analysmodellen kom-

mer mitt resultat presenteras enligt de fyra ämneskategorier jag arbetat fram. 

Dessa är Temat, Temat och böckerna, Temat och barnen samt Temat och pe-

dagogerna. 

 

5.1 Temat 

I intervjuerna får jag en entydig bild av att det tematiska arbetet ute i verksam-

heterna är ett levande arbete under konstant bearbetning och utvärdering. 5 av 

6 förskollärare lyfter förskolans fokusområden, verksamhetens strävansmål 

samt barngruppens behov som centrala i processen att välja och utforma temat. 

Förskolans värdegrundsarbete är utgångspunkt för samtliga förskollärare i de-

ras pedagogiska planering. Värdegrunden sätter ramarna för temat och barnens 

intresse färgar det uttryck som temat sedan får. De mest framträdande ämnena 

för temaarbete rör kamratskap, vänskap, gemenskap, känslor och solidaritet. 

Inom dessa ramar berättar förskollärarna sedan hur de arbetar tvärvetenskap-

ligt och väver in andra ämnen som bland annat drama, teknik, matematik, skap-

ande verksamhet, samhällskunskap och musik: 

 

Att man ändå ska kunna integrera så många målområden i läroplanen i det 

arbetet utifrån den boken man har valt. Så att man får så många, att dom får 

använda många delar av sig själva för å kunna utvecklas och så. (F4) 

 

Att de första veckorna efter sommaren inleds med att skola in nya barn i verk-

samheten och lära känna barngruppen på den plats de befinner sig nu berättar 

flera av pedagogerna. Efter den inledande fasen berättar pedagogerna hur de 

på olika sätt jämför de fokusområden som kommer ”uppifrån” och från kom-

munen med det egna värdegrundsarbetet och de behov de ser i barngruppen.  

 

F1 ger en kluven bild av det tematiska arbetets plats i verksamheten. Hon be-

rättar både hur de på olika sätt arbetar för att temat ska genomsyra hela verk-

samheten:  

 

(…)temat blir en del av dagen. Att det blir en del av miljön också. (F1) 
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Men talar också om svårigheterna: 

 

(…)det blir ju ibland att man delar temat. Nu har vi samling med tema och 

sedan så kanske inte temat fortsätter under hela tiden, resten utav dagen, för 

vi har inte alltid gruppen under dagen. (F1) 

 

Hur ett tema kommer till ett avslut eller hur det avslutas var något som kom 

upp i fyra av fem intervjuer. Det var ett ämne som uppkom spontant och som 

visade sig ha stor variation på de olika förskolorna och där en skillnad i hur 

pedagogerna arbetar blev synligt. För F2 var det barngruppen som avgjorde 

när temat var uttömt och hon nämnde inte att temat då fick någon formell av-

slutning. F1, som arbetar på samma förskola men på en annan avdelning, be-

skrev ett liknande scenario: 

 

Vi hittar liksom inge mer tråd i det här och då liksom mynnar det ut av sig 

själv(…) (F1) 

 

F3 berättade hur hon under temats gång kontinuerligt känner efter ungefär vart 

de kan tänkas befinna sig och noga reflekterar kring ur vems synvinkel temat 

eventuellt upplevs slut: 

 

Och även om man känner att ’är det jag som känner att temat börjar ta slut 

eller är det barnen som känner att temat börjar ta slut?’ Så att dom inte upp-

lever att det är jättekul fortfarande och jag själv som pedagog kanske har blivit 

trött på det för jag har haft det i många grupper. Men dom har ju kanske bara 

haft det i sin grupp. Så oftast är det kanske vi vuxna som tröttnar innan barnen. 

(F3) 

 

Vem som avgör när det är dags att avsluta temat verkar således variera. F5 

lyfter en tredje variant av vad som avgör när temaarbetet avslutas, att läsårets 

naturliga rytm avslutar temat. Temat avslutas på ett tydligt sätt. Antingen med 

en fest eller att barnen får med sig det egenproducerade materialet som skapats 

under temats gång hem. Inför semesterperioden tas de miljöer som byggts upp 

ner och på så vis neutraliseras lärmiljön på avdelningen inför höstterminen, då 

ett nytt tema ska startas upp. 
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5.2 Temat och böckerna 

 

5.2.1 Valet av bok 

Litteraturen har en given plats i förskolan och böcker och berättande är något 

som engagerar samtliga förskollärare jag intervjuat:  

 

Man får in väldigt mycket om man jobbar tematiskt utifrån en bok och berör 

många målområden i läroplanen. Och det är väldigt tacksamt, för barnen 

tycker att det är väldigt roligt. (F4) 

 

 En bra bilderbok är ju ett verktyg i vårt arbete. (F6) 

 

De talar om böckernas många möjligheter och olika sätt den kan användas på. 

Förutom högläsning används de som utgångspunkt i aktiviteter som skapande 

verksamhet, dramatiseringar och återberättande, bygg och konstruktion och 

som inspiration i lekar. Bilderboken är ett fortsatt viktigt alternativ i en allt 

med digitaliserad värld. F1 berättar om en hybrid mellan den fysiska bilderbo-

ken och den digitala tekniken, en app som heter Ugglo. Med denna app finns 

möjligheten att projicera bilderboken på väggen, vilket öppnar upp för hela 

barngruppen att se bilderna stort och tydligt samtidigt. 

 

I intervjuerna synliggjordes det att det finns olika utgångspunkter att välja 

böcker utifrån. Det kan vara att pedagogen har ett eget intresse och blir inspi-

rerad av boken: 

 

Ja, man kan välja från olika sätt. Man kan välja på böcker som inspirerar mig 

eller böcker som jag vet har inspirerat barnen, eller figurer som inspirerar bar-

nen eller utifrån ett område som vi vill arbeta med. (F3) 

 

Flera beskriver hur de försöker se möjligheter i boken att utveckla den åt 

många olika håll inom temat. Två förskollärare nämner vikten av att välja bok 

med omsorg och samtliga pratar om att själv brinna för den bok man använder 

sig av. Något som alla också pratar om är barnens intresse. De sätt som nämns, 

där barnens intresse styr urvalet, är att barn själva tar med sig en bok från hem-

met som de vill dela med sig av eller att de visar intresse för en bok som redan 
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finns i förskolemiljön. Den sista urvalsmetoden handlar om att välja bok uti-

från ett specifikt område som de vill arbeta med och att det finns ett uttalat 

syfte med valet av just den boken eller det ämne den berör. 

 

5.2.2 Boken och barngruppen 

F3 på Förskola Y berättar om vikten av att välja en bok som är förankrad i 

barnens värld, i deras intressesfär, som är nu.  

 

F1 på Förskola X säger att det gäller att inte ge upp. Att försöka med en annan 

bok och att ett tema kan innehålla fler böcker än en. F6 på Förskola Z är inne 

på samma spår och menar att det är viktigt att man ”pushar” för boken:  

 

Jag tycker att barn ska få känna den här glädjen, magin, med sagoberättel-

ser(…) (F6) 

 

Överlag är pedagogerna positiva till de flesta böckerna. F1 säger att hon inte 

tror att hon någonsin upplevt att en bok varit omöjlig att jobba med. Även F2 

är av samma åsikt: 

 

Idag skulle vi nästan kunna jobba med vilken saga som helst tror jag. Vilken 

bok som helst. (F2) 

 

F3 tycker att boken är bra att samlas kring. Att den kan fungera som ett ge-

mensamt avstamp och F4 håller med om att det är en bra uppstart för att fånga 

barnens intresse. De är överens om att med böckers hjälp blir temat påtagligt 

och tydligt för barnen. 

 

En av förskollärarna visar på hur boken kan användas gränsöverskridande: 

 

Ju enklare boken är, desto mer får barnen utrymme att förändra och göra nya 

vinklar på boken. Hitta på egna sagor runt om. (F5) 

 

Samtliga förskollärare pratar någon eller några gånger under intervjuerna om 

att välja rätt böcker beroende på barngruppens åldersspann eller behov. Att 

anpassa utbudet efter målgruppen. 



Tillsammans i temat  Anna-Karin Romell 

18 

 

5.2.3 Väcka fantasin 

F6 på Förskola Z talar om hur viktiga böcker är för att få igång barnens litte-

racitet. Hon berättar att hon ibland möter barn som inte är vana vid högläsning 

och att lyssna på sagor och vilken skillnad förskolan då kan göra: 

 

Man ser ett barn som kanske inte är vana att höra mycket böcker. Efter ett tag 

så känner man, man förstår att det börjar hända nånting. Man ser i deras lek 

att det händer nånting. (F6) 

 

Två av förskollärarna lyfter boken som verktyg för att få igång barnens fantasi. 

F2 tipsar om att man inte alltid behöver visa bilderna för de större barnen, utan 

istället låta de skapa egna bilder inne i huvudet som de får rita och måla, för 

att på så sätt väcka barnens fantasi. 

 

 

5.3 Temat och barnen 

 

5.3.1 Barnens intresse 

Återkommande under samtliga intervjuer lyfter förskollärarna barnens intresse 

som ett centralt kriterium att förhålla sig till i det tematiska arbetet:  

 

Ja, deras intresse ska ju ligga till grund, men man har ju ändå en tanke och en 

plan. Men om det handlar om att vi vill förmedla ett budskap eller att man ska 

jobba med ett specifikt område i denhär boken till exempel så får man ju ändå 

försöka snappa upp det som dom visar sitt intresse för och utgå därifrån. (F4) 

 

Det framträder en bild av den fingertoppskänsla som pedagogerna navigerar 

med där den grundplan som finns för temat följs, men att de hela tiden väger 

detta mot vad barnens intresse riktas mot och att det finns en stor flexibilitet i 

temat för att ta vara på detta: 

 

Man får tänka långt fram och så får man se vart man hamnar. Det är inte alls 

säkert att man hamnar där man själv hade tänkt från början. Utan man kanske 

hamnar nån annan stans, men det blev bra ändå. Så att man inte har så mycket 

prestige. (F2) 

 

Det är ju mycket lättare när vi är många som kommer med idéer, så det inte 

bara är vi som måste hitta på alltingen. (F5) 
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Gemensamt för samtliga förskollärare är hur de beskriver en bild av hur temat 

är något som skapas tillsammans av både pedagoger och barngruppen. Alla 

bidrar med delar till helheten. 

 

5.3.2 För barnens skull 

Tre av pedagogerna pratade om andra positiva effekter det har för barnen att 

arbeta i tema. Att karaktärerna i temat blir något som barnen kan identifiera sig 

med och sympatisera med. Barnen hittar stöd i karaktärerna och figurerna i 

temat hjälper barnen i sin personliga utveckling. Detta är något som arbetas 

aktivt och medvetet med från pedagogerna sida: 

 

Det vi samtalar med våra barn om och som vi har som projekt, det ska inte 

bara vara att man hör det. Utan man ska ta till sig det och göra det till sitt eget 

och förstå vad det är för nånting. (F6) 

Att möta varje barn där de befinner sig just nu i utvecklingen och utmana dem 

på rätt sätt är något alla förskollärarna arbetar med på daglig basis och de flesta 

av dem arbetar på åldersblandade avdelningar.  

 

Det som det enskilda barnet behöver, det är alltid bra för alla andra också.                

(F1) 

 

F1, med 22 års yrkeserfarenhet, är trygg i sin förvissning om att barnen får det 

de behöver. Aktiviteterna anpassas kontinuerligt anpassningar i strävan efter 

att inkludera alla och främja barnens utveckling. 

 

5.3.3 Våga låta det ta tid 

Tidsaspekten i förhållande till barnen och temat är återkommande inom flera 

av intervjuerna, men på olika sätt. F5 pratar om ge tid till att låta tankar hinna 

mogna hos barnen.  

 

F3 och F2 beskriver på olika sätt hur de som pedagoger kan känna att de börjar 

bli färdiga med ett tema och att det är dags att gå vidare, men att barngruppen 

fortsatt har ett intresse för temat och hur temat då fortsatt lever vidare: 

 

 (…) man ska våga ha is i magen och låta det ta tid. (F3) 
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Vi hade tänkt två tre månader så, sååå njaä de var inte riktigt färdiga och när 

vi hade kört en termin, njaa, dom var ju inte färdiga! Vi fick fortsätta med 

detta och köra på. Då fick vi ju hitta på nya infallsvinklar och spåna på nya. 

Så det var en utmaning för oss också, som var bra! Och sen så, tror jag på 

våren, på mitten på våren, då börja dom känna sig färdiga. (F2) 

 

F2 lyfter även tidsaspekten i förhållande till barnens utveckling och hur hon 

upplever att det gynnar barnens utveckling och har en positiv inverkan om man 

låter temat spänna över en längre tid: 

 

(…)helt plötsligt så väcks det nya frågor, det kommer nya funderingar och 

dom tar till sig berättelsen på ett helt annat sätt på djupet. För då kan man gå 

in på många små detaljer. Så man ska inte vara rädd för att låta det ta lång tid. 

Faktiskt. (F2) 

 

Den samlade pedagogiska erfarenheten visar att tid är en viktig, men individu-

ellt relativ, aspekt. Vissa teman kräver mycket tid, andra mindre. I vissa fall är 

det barngruppen som kräver extra tid eller som beslutar att tiden är ute. 

 

5.4 Temat och pedagogerna 

 

5.4.1 Pedagogens roll 

Förskollärarens roll i det tematiska arbetet är mångfacetterad. I intervjuerna 

berättar de om hur de startar igång temat, driver det framåt, visar på möjligheter 

och erbjuder alternativ, bromsar, styr, backar tillbaka och avslutar:  

 

Det är så roligt att ge sig in i detta och inte veta vart man landar riktigt. Det 

gillar vi. (F5) 

 

Vi har ett uppdrag som pedagoger och visa på ett brett spektra. Vad finns det 

för möjligheter och vägar? För barnen vet ju inte. Man får vara lite reseledare. 

(F3) 

 

Man får erbjuda en bred palett med olika ingångar(…) (F4) 

 

Man får hela tiden utmana sig själv. Tänka om. Tänka nytt. (…)Jag måste ju 

hitta mitt sätt att förhålla mig till och utveckla mig. (F6) 
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När det kommer till förskollärarnas roll i förhållande till litteraturen så pratar 

flera av dem hur deras eget förhållningssätt till böckerna och att hur de aktivt 

använder böckerna spelar stor roll: 

 

Man måste gå in själv. Jobba dramaturgiskt med framförandet av boken vid 

läsning. Inlevelse. (F5) 

 

Det är ju upp till mig att kunna utveckla en bok från att bara vara någonting 

man läser. (F6) 

 

F4 pratar om fördelarna det kan ha att dramatisera boken och kliva in som 

lärare-i-roll. Med boken och sig själv som verktyg kan hon rikta fokus mot de 

fiktiva karaktärerna och deras dilemma och på så sätt sätta det hela i perspektiv. 

 

5.4.2 Utmaningar 

Utmaningarna som förskollärarna möter i det tematiska arbetet är många och 

varierande. De mest framträdande, som samtliga förskollärare pratar om, är de 

språkliga utmaningarna. Det handlar både om de barn som ännu inte har eröv-

rat det verbala språket, barn som har annat modersmål än svenska men även 

utmaningen i att hantera en blandad barngrupp där alla dessa komponenter in-

går: 

 

Alla barn är ju väldigt olika. En del har ju kommit längre än andra både språk-

ligt och intellektuellt och erfarenhetsmässigt också. Men det är ju det som är 

utmaningen egentligen. Vi kanske ser ’Aaa dom här tre barnen, dom behöver 

hjälp i det språkliga. Dom behöver lära sig mer svenska och att kunna prata 

och att kunna uttrycka sig.’. Och då kanske vi lägger fokus på det, fast vi vet 

att resten av gänget är jätteduktiga på att prata. Men då måste man hitta ett sätt 

som dom andra också tycker är roligt så att man får kvar dom i det här sitt eget 

tänk, eller det här i temat, för att annars så blir det lätt att dom tröttnar. Och 

jag tror att det är väldigt svårt att möta vart enda ett utav barnen i gruppen. 

Har man 16 stycken så är det 16 olika personligheter och olika behov och ja, 

jag tror att för varje gång man har nått tema så är det en utmaning. (F1) 

 

Att barnen är olika mognadsmässigt och erfarenhetsmässigt kopplat till det 

språkliga för med sig även andra utmaningar. Flera av förskollärarna berättar 

om hur de använder sig av reflektionsstunder i olika former som ett bra sätt att 

få fatt i barnens intresse och för att försäkra sig om att de är med på temat och 

tar till sig det pedagogerna vill förmedla:  

 



Tillsammans i temat  Anna-Karin Romell 

22 

 

Det tar ju så lång tid att få barnen att vänja sig vid att reflektera. En del har 

jättelätt, men andra, man måste ställa frågor många många gånger innan de 

börjar tänka själva. (F5) 

 

En annan utmaning i det tematiska arbetet är att genomföra aktiviteter när barns 

behov krockar med aktivitetens och barnens förutsättningar. Det kan vara en 

pedagogisk balansgång att inkludera och tillgodo se allas behov:  

 

Ja, med småbarn då som sagt, som inte har så mycket verbalt språk så är det 

ju svårare. Så är det ju upp till oss vuxna att försöka å vara lyhörda å tyda 

barnens signaler. Och vill man inte så behöver man inte (vara med i aktivite-

ten, min anm.). Men vi försöker. Om man tänker att man har barn som inte 

orkar sitta still den lilla stunden. Vi har ju inte långa samlingar, men dom bar-

nen som orkar så kanske man gör en längre samling som med dom större, men 

det finns ju barn som inte orkar sitta stilla på en samling. Ja, man behöver inte 

sitta still men det viktiga är att man är i rummet. Vi har även barn som har 

svårigheter av olika anledningar. Det kan va diagnoser eller vad som helst. 

Och då har vi alltid jobbat så att dom behöver inte sitta med, med oss, eller 

sitta i ett knä och tvingas sitta på den fysiska platsen, men dom ska vara med 

i rummet. För på nått märkligt vänster så hör dom och lägger märke till vad vi 

pratar om i vilket fall. För det har vi märkt. Så det tycker vi är viktigt. Att man 

är med, där vi är. (F2) 

 

Tidigare nämndes böckerna i förhållande till en allt mer digitaliserad värld och 

det digitala temat återkommer i intervjun med en annan förskollärare, F2: 

 

Svårigheterna idag är ju det att barn idag inte är vana vid att saker går lång-

samt. Det, det ska gå fort, det ska hända nånting. Man ser på tv, man har mo-

biltelefoner, man har iPadar och man zappar hit och dit och grejar. Man, man 

liksom, man går aldrig in på djupet. Man bara *foff* vidare, vidare, vidare. 

Och det är ju en utmaning för oss och ta tillbaka det här och få det här kanske 

lite långsamma tempot. Så att man kan hinna å reflektera och tänka efter och 

förstå vad som händer. (F2) 

 

Jag identifierar detta som en stor pedagogisk utmaning i det tematiska arbetet. 

Den tematiska processens mer långsamma tempo och reflekterade natur ställs 

ofta mot en digital verklighet som är snabb och föränderlig. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel följer min diskussion kring de olika delar som min undersökning 

berör och det resultat mina intervjuer gett. Detta ställs i relation till den kun-

skapsbakgrund jag presenterat. Sedan ges förslag till förskoleverksamheten i 

allmänhet. Dessa förslag är personliga reflektioner utifrån den punkt där jag 

befinner mig nu. Vidare kommer så förslag på vidare studier. Även dessa är 

personliga reflektioner utifrån den tidigare forskning jag har läst inför och un-

der detta arbete, samt det jag tagit till mig under utbildningen fram tills nu. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Arbetet inom förskolan är en levande process i ständig förändring och utveckl-

ing. Det är mycket som påverkar verksamheten och en förskollärare har många 

faktorer att förhålla sig till samtidigt. Barnens behov och barngruppens sam-

mansättning har en omedelbar påverkan och till det tillkommer vårdnadsha-

vares behov, synpunkter och önskemål, rektorns verksamhetsmål, kommunens 

fokusområden samt läroplanen för förskolan och övriga styrdokument. Förs-

kollärarna hittar vägar genom den dagliga verksamhetens faktiska förutsätt-

ningar för att skapa tid och möjlighet för det tematiska arbetet. I bearbetningen 

av intervjuerna ser jag den flexibilitet förskollärarna besitter och hur de kon-

stant håller fokus på det övergripande målet med det tematiska arbetet – bar-

nens möjlighet att utvecklas optimalt.  

 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) beskriver att den bild av det tematiska 

arbetet i förskolan som de ser i sin undersökning är att tema väljs slentrian-

mässigt utan vidare eftertanke eller djupare fokus på verksamhetsmål eller 

koppling till läroplansmål. Enligt dem är bilden av en medveten och välutbil-

dad pedagog med utgångspunkt i barnens värld och erfarenheter samt med fo-

kus på barnens utveckling i sitt tematiska arbete en chimär skapad av media. 

Den verklighet de ser i sina undersökningar är för mig helt främmande, i alla 

de olika aspekter jag har erfarenhet av förskolan som verksamhet och dess pe-

dagoger. Den verksamhet jag mött präglas av ett arbete fast förankrat i läropla-

nen och övriga verksamhetsmål och att pedagogerna absolut har ett aktivt tänk 

i alla aktiviteter de planerar och genomför. Jag kan hålla med om att det tema-

tiska arbetet inte alltid är så omfattande eller tar så stor plats som det skulle 

kunna om man ser till den totala verksamheten under dagen. Barnens grund-

läggande behov samt en mycket påtaglig och ständigt närvarande personalbrist 
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är faktorer som hela tiden måste hanteras och som pedagogerna behöver an-

passa verksamheten efter. Barnens basala behov som mat, hygien och vila är 

absoluta, ofta omedelbara och följer en nödvändig rutin inom den dagliga verk-

samheten som inte är möjlig att laborera med. Som VFU-student upplevde jag 

att när verklighetens premisser kräver tid så är det den typen av aktiviteter som 

det tematiska arbetet omfattar som oftast får stryka på foten. Kanske skulle det 

tematiska arbetet kunna ta större plats och genomsyra hela verksamheten, som 

Damberg m.fl. (a.a.) förespråkar. Vad skulle krävas för att göra detta möjligt? 

Kanske ett förändrat arbetssätt, större personaltäthet, fler utbildade förskollä-

rare eller mindre barngrupper. Eller alltihop? Även Dahlberg, Johansson, 

Thörn och Vahlersvik (2015) lyfter att låta det tematiska arbetssättet genom-

syra hela verksamheten. De har genom ett successivt utvecklingsarbete skapat 

ett eget arbetssätt, den teamatiska multiprocesspedagogiken, för att möjliggöra 

detta.  

 

Till skillnad från de resultat Damber m.fl. (2013) presenterar i sin studie, att de 

aktiviteter som det tematiska arbetet innehåller är innehållsmässigt neutrala 

och endast berör lättsamma ämnen som årstider och högtider, visar min studie 

på motsatsen. Min studie visar visserligen att aktiviteter kring företeelser som 

högtider och årstider förekommer och är ständigt återkommande inom försko-

leverksamheten. Av naturliga skäl. Detta är påtagliga och visuellt tacksamma 

ämnen med omedelbar koppling till barnens vardag, årets kretslopp och deras 

erfarenhetsbank. Jag vill dock påstå att dessa aktiviteter oftast ligger utanför 

ramarna för det tematiska arbetet. I mina intervjuer ger mina informanter mig 

en helt annan bild av det tematiska arbetet. Det fokusområde som dessa teman 

kretsar kring arbetas fram genom medvetna och strategiska val med utgångs-

punkt i barnens intresse och barngruppens behov. I min studie pratar samtliga 

förskollärare om hur de arbetat med teman som kan kategoriseras som relat-

ionsorienterade. De handlar om kamratskap, samarbete, värderingar, svetsa 

samman barngruppen och bygga relationer. Jag får genom mina intervjuer en 

bild av att det tematiska arbetet används som verktyg för att bygga kamratre-

lationer i barngruppen och en gemensam relationskultur på avdelningen och i 

förskolan. Enligt studien av Damber m.fl. (a.a.) skulle däremot det tematiska 

arbetet sällan vara problem- eller relationsmässigt orienterande. Undrar vad 

denna upplevda skillnad beror på? Kanske råder det stor skillnad mellan för-

skolorna i vårt land vad det gäller fokusområden för det tematiska arbetet. 

 

De olika pedagogiska förhållningssätt som jag presenterar i kunskapsöversik-

ten är de som tydligt kopplas samman med att arbeta tematiskt i förskolan. 
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Samtliga pedagoger har barnen som utgångspunkt på ett eller annat sätt och 

barnens optimala utveckling som mål. Ingen av förskollärarna jag intervjuat 

nämner att de arbetar utifrån något speciell pedagogik. Det är inte heller något 

jag frågat om uttryckligen och ingen av förskolorna har något specifik peda-

gogisk profilering. När de flesta intervjuade pedagogerna beskriver sina erfa-

renheter av det tematiska arbetet inom förskolan och sina tankar kring detta 

tycker jag mig ändå skönja att de har ett utvecklingspedagogiskt upplägg så 

som det beskrivs av Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993, s.11). De 

ämnar utveckla barnens erfarenhetsvärld och vill medvetandegöra barnen om 

olika fenomen och företeelser. De använder sig av olika typer av reflektions-

stunder och av barnintervjuer löpande under det tematiska arbetets gång och 

har en tilltro till att barnen lär av varandra. F3 nämner även uttryckligen i sin 

intervju hur det ofta är gynnsamt för barnen att med hjälp av olika gruppsam-

mansättningar främja barnens lärande av varandra.  

 

Denna studie visar på att pedagogerna är engagerade och entusiastiska över 

bilderböcker och att de ser bilderböcker som ett viktigt verktyg i deras yrkes-

utövning, precis som Simonsson (2013) visar på i sin studie. Böckerna är ef-

fektiva när det gäller att fånga barnens intresse, men också som ett sätt för 

pedagogerna att få syn på vad som intresserar barnen här och nu. Precis som 

Dahlberg, Johansson, Thörn och Vahlersvik (2015) lyfter förskollärare F3 att 

litteraturen behöver relatera till barnens livsvärld och relatera till barnens in-

tresse och erfarenheter. Jag håller med Simonsson (2004) om att pedagogerna 

är måna om att böckerna de för in i verksamheten är av innehållsmässig god 

kvalité. Vidare har Simonsson lite mer filosofiska tankar om att pedagogers 

val av litteratur är ett sätt för dem att förverkliga en, enligt dem, god barndom. 

Jag tycker mig själv, utifrån mina intervjuer, se en mycket mer krass och prak-

tiskt verksamhetsnära urvalsgrund. Helt enkelt att förskollärarna ser att boken 

har ett för temat kompatibelt budskap och att de ser många aktivitetsrelaterade 

utvecklingsmöjligheter i boken. Samtliga förskollärare jag intervjuade konsta-

terade i och för sig att det var absolut grundläggande att du som förskollärare 

själv gillar boken du väljer att arbeta med och att du gillar en bok baseras delvis 

undermedvetet på dina tidigare erfarenheter av bilderböcker och dina upple-

velser kring dessa. Sannolikheten att du skulle välja litteratur som du förknip-

par med obehag eller som skildrar något du själv inte kan relatera till eller 

sympatisera med är kanske liten. Så på det sättet kan jag hålla med Simonsson 

om att man undermedvetet dras till litteratur som tilltalar en av olika anled-

ningar. Men jag tror också att förskollärarna genom sin utbildning är kapabla 

till att göra medvetna och strategiska val av litteratur för att berika temat och 
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som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) uttrycker det berika och vidga bar-

nens erfarenhetsvärld. Sen inriktar sig Simonssons (2004) studie mer på vilka 

böcker som finns representerade i förskolemiljön rent allmänt.  

 

Jag kan dock tycka att det generellt ligger allt för lite tanke bakom de bilder-

böcker som finns tillgängliga för barnen på avdelningarna. Kan det ens alltid 

klassas som ett urval? Ofta upplever jag att det är en slumpmässigt uppkom-

men samling av böcker med mycket liten tanke bakom. Många böcker är gamla 

och slitna och finns där för att de alltid funnits där. En av anledningarna kan 

vara just de knappa resurser som förskolan har att tillgå, som Simonsson (2004) 

just nämner. Jag tänker att det inom förskolan också finns en filosofi att man 

tar vara på de resurser man har och så länge det inte är helt trasigt så får det 

finnas kvar. De resurser man lägger på inköp av bilderböcker kanske riktas just 

till de böcker man använder i det tematiska arbetet och dessa böcker är inte 

alltid något som barngruppen har fri tillgång till. Både på grund av att man är 

rädd om materialet och för att begränsa tillgången för att hålla spänningsmo-

mentet kring litteraturen i temat vid liv längre. Men jag instämmer med Norlin 

(2013) som menar att det finns en stor didaktiskt potential i att utveckla arbetet 

kring bilderboksstunderna. Vilket resultat hade det gett om förskolan hade fått 

riktade resurser med intentionen att uppdatera, berika och medvetandegöra ur-

valet av litteraturen barnen har tillgång till i förskolan?  

 

När det gäller det tematiska arbetet finns det två vägar att gå om man fokuserar 

på val av litteratur. Antingen byggs temat upp kring den litteratur som valts 

enligt de kriterier Arnesson Eriksson (2009, s. 20) beskrivit. Det andra alterna-

tivet är det som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s.64-65) beskriver, där 

litteraturen får kvalificera sig till att bli del av ett på förhand bestämt tema. Min 

studie har inte kunnat påvisa huruvida pedagogerna använder sig av den ena 

urvalsmetoden eller den andra, det verkar variera från gång till gång. Det är 

många faktorer som påverkar temats ämnesinnehåll och utformning. Ibland har 

pedagogen fastnat för en bok som hon tagit med sig in i barngruppen och som 

genom att barnens engagemang vuxit till ett helt tema, ibland har ett färdigt 

tema ärvts från en annan avdelning eller tagits in som temakoncept och ibland 

har behov i barngruppen styrt in pedagogen på en tanke där litteratur och te-

matiskt innehåll arbetats fram i symbios. Variationen är således stor. Men min 

studie visar på att valet av litteratur som används inom det tematiska arbetet är 

medvetet och målinriktat. 
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Ofta verkar bilderboken och digital teknik ställas mot varandra som två kon-

kurrerande krafter. Jag tror absolut som förskollärare F6, att vi behöver pusha 

och lyfta fram bilderboken. Appen Ugglo visar visserligen på hur det ena inte 

behöver utesluta det andra. Men jag tror absolut att vi pedagoger medvetet be-

höver arbeta för att ge barnen inträdesbiljetten till litteraturens magiska värld. 

Det är en stor gåva. 

 

6.2 Förslag till förskoleverksamheten 

Mitt förslag till förskoleverksamheten riktar sig till rektorer inom förskolan. 

Kontinuerlig fortbildning är viktigt. Enligt läroplanen är det rektorns ansvar att 

sörja för ”förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensut-

veckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av 

varandra för att utveckla utbildningen.” (Skolverket, 2018, s. 20) . Som förs-

kollärare F1 ungefär sa att det som är bra för en är bra för alla andra också. 

Ofta tycker jag att det är så med fortbildningen att någon från varje avdelning 

eller förskola deltar i en viss fortbildningskurs och denne ska sedan dela med 

sig av detta till övriga på avdelningen eller förskolan. Det kan upplevas som 

en stor utmaning och kan nog kännas lite tungt. Man vill ju inte missa att för-

medla viktig kunskap. Jag har även en känsla av att många kanske till och med 

drar sig för att anmäla sig och delta i vissa fortbildningar. Kanske på grund av 

att de sedan ska förmedla denna kunskap vidare till sina medarbetare. Jag tror 

inte heller att det blir samma sak att ta till sig kunskap från en andra part. Det 

är alltid bäst att själv få ta del av den förmedlade kunskapen direkt. Min tanke 

är att fortbildning istället ska förmedlas genom ett workshop-koncept. Det ord-

nas flera tillfällen med workshops som all personal har möjlighet att delta i. 

Även om detta sker vid olika tillfällen, så har alla ändå fått ta del av exakt 

samma fortbildning och därmed har de en gemensam kunskapsreferens att ar-

beta utifrån. Jag tror att det då är möjligt att lyfta kompetensutvecklingen till 

en högre nivå och på riktigt ge förutsättning för personalen att lära av varandra. 

Detta lyfter också pressen från den enskilda medarbetaren att vidareförmedla 

kunskap till sina arbetskamrater. Detta tror jag hade genererat att fler hade del-

tagit i fortbildning på eget initiativ. Kunskap behöver vara lättillgängligt. 

 

 

 

 



Tillsammans i temat  Anna-Karin Romell 

28 

 

6.3 Förslag på vidare studier 

Jag tycker att det hade varit väldigt intressant att följa ett förändringsprojekt på 

en befintlig förskoleavdelning, där tid och resurser riktades mot att implemen-

tera det tematiska arbetet så mycket som möjligt i verksamheten. Alternativt 

att arbeta fram ett tematiskt helhetskoncept som löper över exempelvis en ter-

min. Detta tema får sedan får användas av förskolor och samtidigt i en etno-

grafisk studie studera processen. Det skulle vara intressant att se hur olika för-

skolor bearbetar materialet, tar det till sig och vilka olika utfall det får. Kanske 

skulle man utifrån detta kunna dra slutsatser kring vilka faktorer som har störst 

påverkan på det tematiska arbetet och utarbeta strategier att hantera dessa för 

att fortsatt kunna låta det tematiska arbetet genomsyra hela verksamheten.  

 

Det hade även varit intressant att studera olika förskolors tematiska arbete med 

utgångspunkt i en viss typ av litteratur. Till exempel ur ett genusperspektiv, ett 

normativt utmanande perspektiv, ett klimatperspektiv eller ur ett socialrealist-

iskt perspektiv. 
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Bilaga A 

Informationsbrev och samtycke 
 

En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter av tematiskt arbete i förskolan med 

bilderboken som utgångspunkt. 
 

Anna-Karin Romell, studerande på Förskollärarprogrammet vid Karlstads Universi-

tet 
 

Syfte 
Mitt syfte med studien är att bidra med utökad kunskap kring hur förskollärare kan 

arbeta tematiskt inom förskolan med bilderboken som utgångspunkt för att berika lä-

randesituationer och främja barns utveckling. Jag hoppas också att studien kan an-

vändas som inspirationskälla för pedagoger som vill implementera detta arbetssätt i 

sin egen verksamhet. 
 

Genomförande  

Deltagande sker genom intervjuer. Mitt mål är att intervjua 6-10 förskollärare på för-

skolor i Västra Götalands Regionen. Gemensamt för alla är att de arbetar eller har 

arbetat tematiskt med bilderboken som utgångspunkt. Intervjuerna beräknas ta 30 

minuter.  
 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obe-

hörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. 

De som deltar i studien kommer att avidentifieras så att det i rapporteringen av resul-

tatet i form av en examensuppsats på Karlstads universitet, eller i annan form av 

publicering, inte går att koppla resultatet till enskilda individer. När arbetet är god-

känt så kommer alla personuppgifter att raderas. Insamlat material kommer enbart 

att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har 

du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud 

är dpo@kau.se. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar person-

uppgifter, se https://www.kau.se/gdpr 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt delta-

gande utan närmare motivering. 
 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och 

jag kan nås på: annakarinromell@gmail.com och XXXXXXXXXX  
 

Samtycke 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Jag har tagit del ovanstående villkor och godkänner deltagande till denna studie. 
 

  

 

.......................................................…           ……………………………………… 

Ort och datum                                               Underskrift  
 

 

                                                                               

………………..……………………                           

Namnförtydligande  

mailto:dpo@kau.se
https://www.kau.se/gdpr
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Bilaga B 

 

 

Intervjufrågor 
 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 
 

 Hur sker urvalet av bilderböcker som ni arbetar med? 
 

 Innan ni startar upp ett tema i barngrupp, hur planerar och 

strukturerar ni upp temat kring den valda bilderboken? 
 

 Hur används bilderböckerna aktivt i temat? 
 

 Enligt läroplanen ska vi ta hänsyn till alla barns förutsätt-

ningar och behov och även kontinuerligt utmana barnen. 

Hur tänker ni kring det när ni planerar och genomför aktivi-

teter i temat? 
 

 På vilket sätt ges barnen möjlighet att vara med och påverka 

i temat? 
  

 Vilka utmaningar har du mött i planerade aktiviteter i teman 

du arbetat med? 

 

 Har något tema inte blivit som planerat och i så fall varför? 
 

 Vilken bok och vilket tema tycker du har fått bäst utfall och 

på vilket sätt? 
 

 Har du några tips till pedagoger som vill börja arbeta tema-

tiskt med bilderboken som utgångspunkt? 

 

 Är det något jag inte tagit upp kring detta ämne som du 

skulle vilja dela med dig av? 

 


