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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och 

kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. 

Forskningsfrågor som ämnar svara på detta är; hur samverkar pedagoger, barn samt icke-

mänskliga ting i förskolans temaarbete? Samt vilka handlingar möjliggörs därigenom för det 

systematiska kvalitetsarbetet? Problemområdet beskrivs utifrån stora skillnader i kvalitet 

mellan förskolor samt att undervisning i samband med den reviderade läroplanen tar stöd i 

nya teorier. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer vilka analyserats med 

aktör-nätverksteori. Resultatet visar att icke-mänskliga aktörer som miljö, material samt 

läroplan kan vara utgångspunkt för ett utforskande arbetssätt. Med detta som utgångspunkt 

i arbetsprocesser för systematiskt kvalitetsarbete kan en samverkan med ett målinriktat 

arbetssätt skapas genom pedagogers stöttande förhållningssätt. Slutsatsen är att 

posthumanistiska teorier kan bidra till förskolans måluppfyllelse och kvalitet genom en 

rörelse mellan olika teorier. 

 

Nyckelord: Måluppfyllelse, kvalitet, systematiskt kvalitetsarbete, temaarbete, aktör-

nätverksteori, posthumanism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Förord 

Denna studie har blivit möjlig genom den hjälp och stöttning som jag har fått från olika håll. 

Ett stort tack riktas därför till samtliga! Alla förskollärare som deltagit i studien och delat med 

sig av olika sätt att arbeta tematiskt. Till mina handledare Kalle Jonasson och Anniqa Lagergren 

som stöttat och guidat i processen genom handledning och svar på frågor via mejl, samt utlåning 

av begreppet rhizompilot vilket blivit en inspirationskälla under arbetets gång. Min familj som 

stått ut med all tid jag spenderat vid datorn samt de vänner tillika kurskamrater som agerat 

forum för mig att tänka högt i, detta har varit värdefullt i den annars så tysta och tänkande 

processen som skrivandet inneburit. 

Halmstad, 17 januari 2019 

Caroline Karlsson 
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1. Inledning 

Förskolan är idag ett första steg för barn inom det svenska utbildningssystemet och ska enligt 

skollagen vara likvärdig och erbjuda hög kvalitet för alla barn där omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet (SFS 2010:800). På uppdrag av regeringen har Skolinspektionen under 

tre år, 2015 till 2017, granskat förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Slutrapporten visar att 

kvaliteten mellan förskolor varierar i stor utsträckning, detta bland annat då verksamheter inte 

är tillräckligt målstyrda och att barn då inte ges tillfälle att nyttja sin fulla potential 

(Skolinspektionen, 2018). I rapporten framkommer det att måluppfyllelse som begrepp är 

problematiskt då förskolan och dess huvudman har en bild av att måluppfyllelse behöver vara 

mätbart med kvantitativa mått. Skolinspektionen poängterar dock att måluppfyllelse möjliggörs 

i det systematiska kvalitetsarbetet: genom att systematiskt följa upp, utvärdera och analysera 

verksamhetens arbete skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling, vilket då bidrar till 

måluppfyllelse (ibid). Skolinspektionen (2018) förklarar en av anledningarna till att förskolor 

inte är tillräckligt målstyrda med att utvärderingar inte analyseras utan istället enbart beskriver 

det verksamheten arbetat med, därmed kan utveckling inte ske varpå kvaliteten påverkas. En 

annan anledning uttrycks genom att förskollärare och arbetslag inte alltid tar till vara på 

tillfällen i mötet med barnen att skapa undervisningssituationer genom att expandera innehållet 

i det som sker (ibid).  

Även forskning stödjer detta resultat då dokumentation förefaller beskrivande av verksamheten, 

detta då den används som bekräftelse och bevis snarare än att vara ett verktyg för 

verksamhetsutveckling (Alnervik, 2013; Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). 

Därmed skapas ett målrationellt förhållningssätt vilket Nilsson och Alnervik (2015) beskriver 

som ett kontroll- och resultattänkande där uppfyllelse av läroplansmålen eftersträvas; syftet 

med arbetssättet blir då att kontrollera samt bedöma ett fördefinierat lärande. Forskning skildrar 

även en uppfattning av förskolans uppdrag som komplicerat och motsägelsefullt, bland annat 

då enskilda barns lärande och utveckling enligt styrdokument ska vara en del av 

verksamhetsutveckling, utan att för den delen bedömas (Brodin & Rosenblad, 2012; Insulander 

& Svärdemo Åberg, 2014). En annan aspekt av problematiken beskrivs i att ett målinriktat 

arbetssätt etablerar sig mer och mer samtidigt som arbetssättet även ska vara utforskande (Ibid).  

I den reviderade läroplanen som träder i kraft under 2019 lyfts begreppet undervisning fram 

och betonas ytterligare (Skolverket, 2018). Utifrån Skolinspektionens granskningar samt 

forskning är det möjligt att urskilja en risk i att det målrationella och linjära förhållningssättet 
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befästs ytterligare i verksamheterna beroende på hur begreppet undervisning etableras. 

Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) beskriver dock att undervisning bör ske utifrån en 

förskoledidaktisk utgångspunkt som omsluter både lek, omsorg och lärande. Lek såväl som 

lärande ska vara en del av den målstyrda processen, likaså ses interaktion och kommunikation 

som viktiga i förskolans undervisning där barns erfarenheter blir grund för didaktiken (ibid).  

Skolinspektionens granskningar visar alltså att förskolan inte är tillräckligt målstyrd och att 

utebliven måluppfyllelse påverkar kvaliteten (Skolinspektionen, 2018); forskningen pekar mot 

att detta kan bero på att uppdraget är oklart och att verksamheterna har svårigheter att kombinera 

ett målinriktat och ett utforskande arbetssätt (Brodin & Rosenblad, 2012; Alnervik, 2013; 

Insulander & Svärdemo Åberg, 2014). Det komplexa uppdraget resulterar då i ett målrationellt 

förhållningssätt vilket blir hinder för det systematiska kvalitetsarbetet (Alnervik, 2013; 

Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). 

I samband med att det systematiska kvalitetsarbetet blev en del av läroplanen gav Skolverket ut 

ett stödmaterial, som beskriver uppföljning, utvärdering och utveckling med hjälp av 

pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012). Det utforskande arbetssättet förklaras här till stor 

del utifrån ett postkonstruktionistiskt synsätt där barn ska ges möjlighet att utforska samt skapa 

relationer med både material samt andra barn i nätverksliknande rhizomatiska projekt. 

Begreppet rhizom, hämtat från Gilles Deleuze och Félix Guattari, skildrar här det icke-linjära i 

projekt, där mål på förhand inte är bestämda utan blir till genom ett utforskande arbetssätt (ibid). 

Projekt som beskrivs kan bland andra innefatta ett tematiskt arbetssätt som skapar möjligheten 

till ett mångsidigt och sammanhängande lärande (Skolverket, 2018; Palmer, 2012). Lindgren 

(2018) har skrivit en avhandling i vilken hon studerat den figuration av vad hon kallar ”det 

posthumana förskolebarnet” som skapats och blivit till genom praktik, policy och forskning. I 

avhandlingen framkommer det att stödmaterialet från Skolverket, som beskrivs ovan, inte 

längre går att beställa då det är i behov av revidering. Som resultat i avhandlingen ifrågasätts 

posthumanismens plats i förskolan då begreppet undervisning ges allt större utrymme. Lindgren 

(2018) tar stöd för detta i en nyare kunskapsöversikt från Skolverket där material och miljö 

fortfararande lyfts fram som betydande men numer med stöd i Vygotskijs begrepp scaffolding. 

Utöver den nya synen på material och miljö som lyfts fram försvinner även pedagogisk 

dokumentation som förslag för verksamhetsutveckling (Lindgren, 2018; Sheridan & Williams, 

2018).  Det blir tydligt att förskolans uppdrag står mitt i en förändring, där den posthumanistiska 

inriktningen genom sitt bidrag med icke-linjära projekt som utgångspunkt för det systematiska 

kvalitetsarbetet ifrågasätts, detta med tanke på begreppet undervisning samt det mer stöttande 
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förhållningssättet. Lösningen på att få verksamheter mer målstyrda tycks vara att pedagoger 

mer aktivt ska bedriva undervisning och med hjälp av material och miljö stötta barnen i 

målstyrda processer. Fokus förefaller flyttat från en utforskande process till ett mer målinriktat 

arbetssätt. Detta till trots att forskning visar på en svårighet att kombinera de båda arbetssätten 

varpå ett målrationellt förhållningssätt etablerar sig. Ett utforskande arbetssätt blir inte längre 

lika framträdande i det nya stödmaterialet då dokumentation inte längre lyfts fram som 

pedagogisk utifrån den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken (Palmer, 2012; Sheridan & 

Williams, 2018). Istället ska planering och undervisning enligt den reviderade läroplanen utgå 

från barns nuvarande kunnande och erfarenheter vilket synliggörs genom det systematiska 

kvalitetsarbetet (Skolverket, 2018). 

Ett utforskande arbetssätt har tidigare förespråkats genom rhizomatiska projekt som norm 

utifrån en posthumanistisk inriktning. Föreliggande studie utgår från aktör-nätverksteori vilken 

likt rhizomatik även den är en riktning inom posthumanismen. Därigenom studeras vilka 

aktörer som samverkar i den praktik för måluppfyllelse som skapas genom förskolans 

arbetssätt. På så sätt kan posthumanismens bidrag synliggöras samt diskuteras i förhållande till 

kvalitet. Studien utgår från förskolans temainriktade arbetssätt då temaarbete är vanligt 

förekommande samt kan ses som en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tidigare 

forskning fokuserar till stor del på dokumentation varpå temaarbetet i sin helhet även kan belysa 

andra arbetsprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till 

måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett 

temainriktat arbetssätt. Följande forskningsfrågor ämnar svara på detta: 

- Hur samverkar pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting i förskolans temaarbete? 

- Vilka handlingar möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet?  
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2. Begreppsanvändning 

Nedan förklaras hur studien genom systematiskt kvalitetsarbete förhåller sig till måluppfyllelse 

samt kvalitet. Det följer även en redogörelse för vad ett temainriktat arbetssätt innebär i 

förskolan, vilket i föreliggande studie är grund för empirin. Även begreppet undervisning 

förklaras utifrån styrdokument och stödmaterial i förhållande till dess relevans för denna studie. 

2.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet förstärktes i och med att läroplanen för förskolan reviderades 

år 2010. I samband med detta gav Skolverket (2015) ut allmänna råd med kommentarer som 

stöd för detta arbete. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att förskolans verksamhet både 

systematiskt samt kontinuerligt ska följas upp, därefter ska en analys av resultatet i förhållande 

till läroplanens mål utgöra grund för planering och utveckling av verksamheten. I detta 

kvalitetsarbete blir dokumentation ett verktyg för kartläggning av utvecklingsområden där 

syftet alltid är en ökad måluppfyllelse (ibid). Måluppfyllelse kommer då att handla om, som 

redan nämnts i inledningen, det systematiska kvalitetsarbetet (Skolinspektionen, 2018). Det 

handlar med andra ord inte om huruvida målen i läroplanen uppfylls eller inte utan snarare om 

hur väl verksamheten arbetar i riktning mot målen i och med att målen utgör en grund för 

verksamhetsutveckling. Kvalitet i förskolan handlar om just denna ständiga utveckling av både 

organisation, innehåll samt genomförande vilken ökar barns möjligheter till omsorg, utveckling 

och lärande (Skolverket, 2016; 2018).  

2.2 Temaarbete 

Ett temainriktat arbetssätt kan enligt förskolans läroplan bidra till att barns lärande blir 

mångsidigt och sammanhängande, detta då en helhet skapas genom att olika kunskapsuttryck 

ges utrymme i verksamheten (Skolverket, 2016; 2018). Kunskapsuttrycken – vilka benämns 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – kan skapa denna helhet när de tillåts 

förutsätta samt samspela med varandra (ibid). Ett temainriktat arbetssätt har funnits inom 

förskolan sedan långt tillbaka: redan på 1870-talet användes arbetssättet men då under 

benämningen arbetsmedelpunkt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Detta arbetssätt 

utvecklades utifrån en holistisk syn på lärande där aktiviteter bildade en helhet runt ett specifikt 

ämnesområde (ibid). Även om det temainriktade arbetssättet har haft olika benämningar genom 

tiden samt varierat något i sin betydelse blir ändå likheterna med idag framträdande. I ett 

stödmaterial från Skolverket utökar Palmer (2012) beskrivningen av det temainriktade 
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arbetssättet med att de olika kunskapsformerna kan möjliggöra ett expanderat lärande genom 

att länkas samman med olika uttrycksformer. En förutsättning är då att inte begränsa 

utforskandet genom förbestämda mål, istället bör en helhet utgöras av att flera läroplansmål 

möjliggörs samtidigt (ibid). I den nya kunskapsöversikten från Skolverket beskrivs att 

temaarbete kan möjliggöra ett ämnesöverskridande arbete som kan ha långsiktiga mål och pågå 

under längre tid (Sheridan & Williams, 2018). Förskolans temainriktade arbetssätt blir i 

föreliggande studie grund för empirin då systematiskt kvalitetsarbete kan synliggöras samt 

studeras därigenom.  

2.3 Undervisning 

I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft under 2019 beskrivs undervisning 

utifrån ett målinriktat arbetssätt där läroplanens mål är utgångspunkt och riktning (Skolverket, 

2018). Begreppet definieras i skollagen som ”sådana målstyrda processer som under ledning 

av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800, 1 kap. 3 §). Miljön lyfts fram i samband 

med undervisning som betydande genom att ständigt utforskas och kritiskt granskas, den ska 

också vara stödjande för en samverkan mellan barnen och mellan barn och vuxna (Sheridan & 

Williams, 2018). Utifrån denna förklaring sammankopplas begreppet undervisning i 

föreliggande studie med målstyrda processer och ett målinriktat arbetssätt.  

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 

Rubrikerna som följer representerar problemområdet genom att rama in det som beskrivs som 

ett oklart uppdrag, det vill säga en samverkan mellan ett målinriktat och ett utforskande 

arbetssätt. Under rubriken 3.1 Dokumentation som en isolerad företeelse är forskning samlad 

som representerar ett målinriktat arbetssätt och under 3.2 Skapande dokumentation i flera 

kontexter återfinns forskning kring ett utforskande arbetssätt. Därefter följer rubriken 3.3 

Forskningens förslag på dokumentation och arbetssätt vilken lyfter författares slutsatser av sina 

studier, slutligen ges en sammanfattning av all forskning under 3.4 Sammanfattning tidigare 

forskning.  
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3.1 Dokumentation som en isolerad företeelse 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) har genom videoobservationer följt arbetsprocesser i 

förskolors systematiska kvalitetsarbete utifrån ett multimodalt och designorienterat perspektiv. 

Resultatet urskiljer olika interaktionsmönster varav det ena handlar om att förskolläraren 

förmedlar ett redan bestämt innehåll för barnen och därför ses som huvudagent. Genom 

dokumentationen lockas redan etablerade föreställningar fram hos barnen vilket bekräftar det 

egna arbetssättet snarare än att kritiskt granska den egna praktiken (ibid). På liknande sätt 

bekräftas det som barn redan kan eller inte kan genom dokumentation i en studie av Sheridan, 

Williams och Sandberg (2012). Detta framkommer utifrån ett interaktionistiskt perspektiv 

genom intervjuer med förskollärare angående deras syn på systematiskt kvalitetsarbete. 

Resultatet problematiserar att dokumentation inte ska användas utan reflektion då den annars 

blir ett bevis för verksamheten (ibid).  

När dokumentation används utan reflektion anför även Vallberg Roth (2014) att den stärker 

inriktningen mot en kunskapsbedömning på individnivå, vilket inte är förenligt med svensk 

reglering. Vallberg Roth (2014) har analyserat dokument och intervjuer för att undersöka vilka 

bedömningsformer som blir synliga i förskolors dokumentation. Resultatet visar dels att 

dokumentation placeras i barns portfolios utan reflektion samt att personalens arbetssätt och 

målområden utvärderas genom dokumentation då den inte reflekteras kritiskt (ibid). Johansson 

(2016) har också granskat bedömningspraktiker men utifrån en etnografisk ansats och ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt. Resultatet visar att barn bedöms genom mallar för 

dokumentation som bland andra TRAS, individuella utvecklingsplaner samt portfolio, detta 

trots att förskollärarna har en uttalad ambition att beskriva barnens förmågor samt hur förskolan 

arbetar (ibid). Mallar för dokumentation beskrivs även av Elfström Pettersson (2017) 

representera verksamheten snarare än att bidra till verksamhetsutveckling. Utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv och genom videoobservationer och textanalyser är en slutsats i 

studien att krav från Skolinspektionen samt mallar för dokumentation riskerar medfölja ett 

intresse av att visa bra resultat hellre än att utveckla verksamheten (ibid). 

Alnervik (2013) undersöker genom verksamhetsteori vilken förändring pedagogisk 

dokumentation kan bidra till genom empiri från förskolor med lång erfarenhet. Även här 

problematiseras dokumentation som ett kontrollverktyg från staten vilket leder till att 

pedagogisk dokumentation då inte får vara det verktyg för utveckling som det från början 

introducerats som (ibid). Elfström (2013) presenterar i sin avhandling ett delresultat där 
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individuella utvecklingsplaner sammanfattas som en bedömning av enskilda barn som inte tar 

hänsyn till en innehållslig aspekt eller de komplexa relationer som pågår. Därefter riktas 

uppmärksamheten i studiens andra del istället mot pedagogisk dokumentation. I bakgrunden till 

studien framgår att flera förskolor använder pedagogisk dokumentation men med olika syfte, 

en del har funnit pedagogisk dokumentation som ett verktyg för uppföljning och utvärdering 

genom reflektion samtidigt som en del beskriver pedagogisk dokumentation som att enbart 

dokumentera och samla material i barnens portfolios (ibid). Detta stärker ytterligare den 

komplexitet som beskrivs i övriga studier under denna rubrik.  

Nilfyr (2018) har i ett fältarbete undersökt förskolan som dokumentations- och 

bedömningspraktik och med hjälp av sociologiskt interaktionsperspektiv har interaktion mellan 

barn och pedagoger analyserats i situationer som dokumenteras. Resultatet visar att aktiviteten 

som dokumenteras sällan utförs av barnen så som pedagogerna planerat, vilket leder till att 

pedagogerna ställer ledande frågor till barnen med följd att barnen justerar sig efter aktivitetens 

syfte. Den anpassning som både barn och pedagoger gör leder till att det lärande som 

dokumenteras kan ifrågasättas i relation till att istället vara kompetenshöjande (ibid). Med andra 

ord strävar pedagoger efter bevis och bekräftelse av det pedagogiska arbetet och inte efter att 

fånga det som verkligen händer.  

Även i andra länder finns spår av samma problematik som i Sverige. Pedagogisk dokumentation 

beskrivs som antingen ett användbart verktyg eller ett störningsmoment i verksamheten av 

Knauf (2015) som genom fallstudier undersöker hur pedagogisk dokumentation används på 40 

olika förskolor i Tyskland. Deltagarna i studien upplever i stor utsträckning dokumentation som 

ett verktyg för bedömning och kontroll, men några deltagare beskrev den även som ett verktyg 

för att förstå barns tankar och lärprocesser (ibid). Basford och Bath (2014) använder 

läroplansteori för att undersöka hur dokumentation kan ses mer lika på förskolor i England. 

Dokumentation liknas i studien vid ett spel där utövare tvingas till mer strategiska manövrar på 

grund av krav istället för att spela spelet med verksamheten som utgångspunkt. Detta har enligt 

resultatet lett till att utövare av dokumentation har tappat förtroende för sin egen förmåga då 

ramar som definition för kvalitet har ökat (ibid). Basford och Bath (2014) drar slutsatsen i sin 

studie att det är möjligt att både få mer makt och förtroende för sitt uppdrag samt att kunna 

tillfredsställa kraven om utövare är tillräckligt kunniga och därmed klarar av att spela vad de 

kallar bedömningsspelet. På liknande sätt beskrivs resultatet av diskurser som framträder i 

pedagogers tal inom ramen för pedagogisk dokumentation i en svensk studie av Lindgren 

(2015). I studien följs pedagoger i deras försök att tillämpa den nymateriella diskurs tillhörande 
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pedagogisk dokumentation, samtidigt som de försöker hålla sig inom ramen för uppdraget som 

det beskrivs genom styrdokument. Resultatet kan liknas vid bedömningsspelet, som Basford 

och Bath (2014) beskriver, genom att lyfta vikten av pedagogers ansvar att kunna såväl 

balansera som konkretisera teoretiska och filosofiska resonemang (Lindgren, 2015). 

Sammanfattningsvis skildrar forskningen ett målrationellt förhållningssätt som genom 

dokumentation blir ett bevis eller en bekräftelse för det egna arbetssättet. Anledningen till detta 

är enligt forskning förväntningar och krav genom politisk styrning (Alnervik, 2013; Vallberg 

Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). Utomnordisk forskning ser dock även okunskap hos 

utövarna som en tänkbar anledning (Basford & Bath, 2014; Knauf, 2015), vilket visserligen 

även går att läsa mellan raderna i den svenska forskningen. Även Lindgren (2015) framhåller 

vikten av pedagogers ansvar och kunskap för arbetet med dokumentation. Dokumentationen 

leder till utvärdering av barn samt verksamheten istället för att utgöra underlag för 

verksamhetsutveckling (Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; Johansson, 2016; Vallberg 

Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). När dokumentation används som bevis uteblir en 

reflektion av den (Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; Vallberg Roth, 2014) varpå 

dokumentationen kan tolkas isoleras från förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

3.2 Skapande dokumentation i flera kontexter 

Elfström Pettersson (2017) undersöker alternativ till pedagogisk dokumentation vilken genom 

mallar avser att representera verksamheten. Hon beskriver att dokumentation kan bli 

producerande av kvalitet om den genomförs med barn istället för att ha barn som studieobjekt, 

därigenom kan den påverka verksamheten snarare än att representera den. I studien är 

fotografier utgångspunkt för barns berättelser som kan bli underlag för nya möjligheter i 

verksamheten. Elfström Pettersson (2017) framhåller dock att detta går emot styrdokument i 

och med att enskilda barns lärande och utveckling ska dokumenteras som underlag för 

verksamhetsutveckling. Dokumentation påverkar även verksamheten enligt en studie utifrån ett 

demokratiperspektiv där barns och vårdnadshavares minnen av dokumentation fokuseras 

(Alnervik, Öhman & Lidén, 2018). Data är insamlad genom fokussamtal med barn samt 

vårdnadshavare genomförda på förskolan som barnen gått på tre till fem år tidigare. Samtalen 

har utgått från dokumentationsmaterial från projektarbeten och resultatet visar att både barn, 

vårdnadshavare och förskollärare på olika sätt bidragit till undervisningen samt 

kunskapsområdet. Vårdnadshavarna beskriver att dokumentationen gav en inblick i 

verksamheten som framstod som varierande och utforskande (ibid).  
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I den avhandling av Elfström (2013) som redan nämnts under rubriken 3.1 dokumentation som 

en isolerad företeelse beskrivs pedagogisk dokumentation som ett gränsöverskridande och 

projektinriktat arbetssätt, där barn utforskar sin omvärld utifrån flera aspekter samtidigt. Under 

två terminer följer och deltar författaren i en förskolas arbete, förskolan har arbetat mycket med 

pedagogisk dokumentation tidigare samt deltagit i utvecklingsprojekt. Dokumentation 

framkommer i resultatet inte enbart handla om att representera det som hänt i verksamheten 

utan istället fånga det barnen utforskar och undrar, men även att ett lyckat utvecklingsarbete är 

en lång process som kräver mycket tid för reflektion och analys (ibid). Även Alnervik (2018) 

belyser vikten av reflektion i en kvalitativ studie utifrån Wartofskys olika sätt att se på 

artefakter, systematisk dokumentation analyseras där som meningsskapande i form av ett 

rhizomatiskt lärande som är icke-linjärt och som tar oväntade vägar. Syftet är att skapa kunskap 

om struktur och verktyg för kommunikativ dokumentation. Resultatet belyser vikten av att 

dokumentation reflekteras, dels med barnen men även kollegialt; när dokumentation dessutom 

kommuniceras mellan olika förskolor ges förutsättningar för nya aspekter. En fara med olika 

mallar som grund för hur dokumentationen kommuniceras beskrivs i studiens resultat som ett 

hinder för en levande praktik (ibid). Reflektion i större sammanhang framträder även i resultatet 

av en tidigare avhandling som Alnervik (2013) skrivit, även den har presenterats under tidigare 

rubrik i föreliggande studie. När verksamheten gick från att vara förplanerad till att nya idéer 

provades och stötte på motsättningar kunde verksamheten förändras och idéer kan enligt 

resultatet provas i större sammanhang än enbart inom det egna arbetslaget. Alnervik (2013) 

beskriver att epistemologiska och ontologiska diskussioner möjliggjordes när pedagogisk 

dokumentation utvecklade en tolkande och experimenterande verksamhet, nya begrepp 

uppkom vilka blev ett kognitivt verktyg för förskollärarna.  

Dokumentation som ett komplext men användbart verktyg framträder även i utomnordisk 

forskning. Buldu (2010) undersöker förskollärares samt vårdnadshavares erfarenheter av 

pedagogisk dokumentation genom en kvalitativ studie i Förenta Arabemiraten. Resultatet visar 

nyttan med dokumentation på flera sätt: den har potential att förbättra barns lärande, kan bidra 

till att synliggöra lärandeprocesser för lärare samt ge vårdnadshavarna en bättre förståelse för 

vad barnen lär sig. Dokumentation synliggör och möjliggör snarare än att utvärdera det barnen 

kan och gör samt utgör en viktig länk mellan barn, lärare och vårdnadshavare (ibid). Buldu 

(2010) framhåller dock att pedagogisk dokumentation inte är en enkel metod, utan 

undersökningen visar att lärare uppfattar den som tidskrävande genom sin planering, reflektion 

och analys. Förskollärare i Sydkorea beskriver dokumentation som ett kraftfullt verktyg som är 
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kapabelt att göra läroplanens intentioner intressanta och värdefulla (Seong Mi, 2016). 

Deltagarna i studien har utvecklat sin egna unika metod för dokumentation, resultatet visar 

därmed att det inte går att urskilja särskilda metoder som är användbar för flera, lärarnas 

kompetens samt förmåga att se syftet med dokumentationen blir avgörande för resultatet av den 

(ibid). Seong Mi (2016) poängterar likt Buldu (2010) att dokumentation kan bygga relationer 

mellan lärare, barn och vårdnadshavare. Han understryker vikten av kollegial stöttning och att 

lärare provar olika sätt för att hitta sin egen väg att dokumentera som är meningsfull och 

utvecklande. 

Forskningen ovan kan sammanfattas som hållande att dokumentation kan bidra till 

verksamhetsutveckling när arbetssättet färgas av ett utforskande, experimenterande, varierande 

samt gränsöverskridande förhållningssätt (Buldu, 2010; Seong Mi, 2016; Alnervik, Öhman & 

Lidén, 2018; Elfström, 2013). Dock framgår det en viss svårighet: vägen till systematiskt 

kvalitetsarbete är lång, det krävs mycket tid för reflektion och analys gärna i flera led och med 

både arbetslag, barn, vårdnadshavare samt andra kollegor (Alnervik, 2013; Seong Mi, 2016; 

Alnervik, Öhman & Lidén, 2018; Alnervik, 2018; Elfström, 2013). Men forskningen framhåller 

även dokumentation som ett användbart, producerande verktyg vilket bidrar till att 

verksamheten är levande och formbar. 

3.3 Forskningens förslag på dokumentation samt arbetssätt 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) drar slutsatsen att det saknas mer komplexa relationer 

i dokumentation och att analys av barns lärprocesser ska ske i relation till lärandeobjekt, 

förskollärares förhållningssätt samt miljön och därmed behöver systematiskt kvalitetsarbete 

både utökas och fördjupas. Alnervik (2013) förklarar att barn och förskollärare i relation till 

läroplanens strävansmål bör befinna sig i ett utforskande kunskapsområde. Hon beskriver med 

hjälp av Engeströms teorier lärandeprocessen som en tratt med ett känt mål i början, 

förskollärare kan sen genom barns intressen skapa en utforskande miljö där flera minicykler av 

lärande kan ta form. Därigenom framträder sen lärandeprocesser efterhand vilka formar 

verksamheten (ibid). Vallberg Roth (2014) framhåller att en transformativ bedömning kan bli 

värdefull i det komplexa uppdrag som systematisk dokumentation innebär. Detta skulle kunna 

innebära en rörelse mellan det linjära och icke-linjära samt ett växelspelande mellan olika 

teorier vilket innebär att bedömningar kan utformas samt omformas utifrån olika aspekter av 

verksamheten. Dokumentation rör sig då mellan olika aktörer i samspel och blir omformande 

(ibid). Avslutningsvis förslår Elfström Pettersson (2017) som redan nämnts under tidigare 
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rubrik ett berättande alternativ att arbeta med dokumentation där barns berättelse om ett foto 

blir underlag för utforskande. Detta innebär dock att begreppet kvalitet ifrågasätts som mer 

multipelt än det framstår vilket kan innebära att det behöver utforskas ytterligare i förhållande 

till dokumentation (ibid). 

Ovanstående alternativ till dokumentation föreslår en samverkan mellan ett målinriktat och ett 

utforskande arbetssätt på ett eller annat sätt där även flera olika aspekter tillåts samspela och 

forma verksamheten. En posthumanistisk inriktning går att ana i förslagen genom icke-linjära 

processer som tillåts samspela och omformas (Alnervik, 2013; Vallberg Roth, 2014; Elfström 

Pettersson, 2017). Detta kan sammanfattas med den slutsats som Sheridan, Williams och 

Sandberg (2012) kommer fram till, att mer komplexa relationer saknas kring dokumentation 

och analys.  

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för verksamhetsutveckling framträder i tidigare 

forskning som komplext. Forskning inom området har fokus på dokumentation i första hand, 

vilken även speglar arbetssättet samt ger en inblick i förskolans utvärderings- och 

bedömningstekniker. På grund av okunskap samt krav och förväntningar på dokumentation 

skapas ett målrationellt förhållningssätt där bevis och bekräftelse står i centrum för resultatet 

(Alnervik, 2013; Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017; Basford & Bath, 2014; 

Knauf, 2015). Detta innebär att dokumentation i avsaknad av reflektion isoleras från det 

systematiska kvalitetsarbetet och därmed inte bidrar till verksamhetsutveckling. Men 

dokumentation beskrivs även som ett användbart verktyg vilket formar verksamheten och 

hjälper till att producera nytt innehåll i en utforskande och experimenterande verksamhet 

(Buldu, 2010; Seong Mi, 2016; Alnervik, Öhman & Lidén, 2018; Elfström, 2013). Dock krävs 

kunnande, tid samt att nya idéer testas för att en fungerande metod ska utvecklas (Alnervik, 

2013; Seong Mi, 2016; Alnervik, Öhman & Lidén, 2018; Alnervik, 2018; Elfström, 2013). 

Systematiskt kvalitetsarbete förtydligades först år 2010 i en revidering av förskolans läroplan 

vilket kan vara en tänkbar anledning till forskningens resultat, dock kan även resultatet av 

studier genomförda efter revideringen spegla det förändrade uppdraget då det tar tid att etablera 

nya arbetssätt.  Därav återfinns även senare forskning som ämnar tala för förskolans arbetssätt 

en tid efter läroplanens revidering (Johansson, 2016; Seong Mi, 2016; Elfström Pettersson, 

2017; Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017; Nilfyr, 2018; Alnervik, Öhman & 

Nilsson, 2018; Alnervik, 2018), samtidigt har äldre forskning valts bort då den inte blir aktuell 
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utifrån läroplanens intentioner. Det blir tydligt att det saknas kunskap om vad måluppfyllelse 

handlar om vilket synliggörs genom de olika dokumentationsformer samt bedömningspraktiker 

som råder. I sökandet efter forskning inom området för systematiskt kvalitetsarbete är 

dokumentation i fokus till största del, dokumentation tycks representera förskolans arbetssätt 

då det exempelvis är svårt att hitta forskning om det tematiska arbetssättet. Den studie som 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) genomfört utgår från förskolans sätt att arbeta 

tematiskt, utifrån ett multimodalt och designorienterat perspektiv, och resultatet visar bland 

annat att olika tankestilar påverkar det pedagogiska arbetet. Föreliggande studie utgår från 

samma område men i syfte att undersöka posthumanismens bidrag till måluppfyllelse och 

kvalitet.  

Nya förslag föreslås för dokumentation utifrån en samverkan, dels mellan arbetssätt och dels 

mellan olika aspekter av verksamheten (Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; Alnervik, 2013; 

Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). En posthumanistisk inriktning blir som 

tidigare nämnts framträdande i förslagen då en samverkan mellan olika aktörer genom icke-

linjära processer på olika sätt representeras. Utifrån forskningen där dokumentation blir 

värdefull för verksamhetsutveckling när arbetssättet är utforskande och experimenterande samt 

förslag på dokumentation som omformande och samverkande blir det av intresse att följa 

aktörerna i förskolans tematiska arbetssätt. Detta utifrån det problemområde som beskrivs i 

inledningen där rhizomatiska projekt och pedagogisk dokumentation — som arena för ett 

målinriktat och utforskande arbetssätt att samverka — får stå tillbaka för begreppen 

undervisning och scaffolding. Genom aktör-nätverksteori kan nätverk för det systematiska 

kvalitetsarbetet spåras, varpå posthumanismen som teori för det pedagogiska arbetet kan 

diskuteras i relation till måluppfyllelse och kvalitet. Genom att utgå från det tematiska 

arbetssättet kan flera steg av det systematiska kvalitetsarbetet företrädas, inte bara 

dokumentation utan även arenan som skapas för dokumentation genom den planerade 

undervisningen. 
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4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras vald vetenskapsteoretisk ansats för studien samt dess relevans för studiens 

syfte. Aktör-nätverksteori fungerar som både teori och metod (Ahn, 2015), men ett 

posthumanistiskt perspektiv utifrån en helhet används för att specificera ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter för studien. 

4.1 Posthumanistiskt perspektiv 

I kontrast till humanism som sätter människan på piedestal och i centrum för handlingar 

exkluderar inte posthumanism icke-mänskliga ting och företeelser i en analys och förståelse av 

världen (Åsberg, 2012). Inom det posthumanistiska perspektivet är då inte människan en 

självklar huvudaktör utan det kan lika gärna vara materialitet eller en samverkan mellan dem 

som utför handlingar (ibid). Trots att poststrukturalistiska och socialkonstruktionistiska teorier 

förstår subjekt som ett resultat av sin omgivning, ses materialitet där som passiv i sitt 

förhållande till omgivningen och inte som en ständigt deltagande och konstituerande faktor som 

i den posthumanistiska inriktningen (Hultman, 2011). Åsberg, Hultman och Lee (2012) 

beskriver en ontologisk vändning där även det icke-mänskliga blivit på modet att studera utifrån 

flera ansatser, detta då alltfler aktörer, som inte är mänskliga, tar allt större plats i vårt samhälle. 

Därmed kan posthumanismen bidra med kreativa sätt att vara en del av samt forma förändringar 

och processer mellan olika aktörer. Studier inom perspektivet beskrivs som materiellt-

semiotiska då alla aktörer, såväl mänskliga som icke-mänskliga, är sammanflätade och 

tillsammans både skapar och blir skapade av varandra, en viktig utgångspunkt blir då att inte 

analysera entiteterna var för sig (ibid). 

När aktörer sammanflätas med varandra skapas nätverk, det är då som intentioner uppstår som 

grund för handlingar (Hultman, 2011). Agens är då inget som aktörer har utan det skapas mellan 

olika aktörer som ingår i ett nätverk, därmed kan blicken inom posthumanismen aldrig riktas 

mot enskilda aktörer då ingenting är inneboende i varken mänskliga eller icke-mänskliga ting 

(ibid). Ett exempel på nätverk är det rhizom som beskrivs i inledningen utifrån Skolverkets 

stödmaterial (Palmer, 2012). Begreppet rhizom är lånat från växtriket och beskriver ett slags 

icke-hierarkiskt rotsystem, vilket varken har en början eller slut utan är i ständig rörelse i olika 

riktningar och därmed tar olika flyktvägar (Deleuze & Guattari, 2012). Därav kan icke-linjära 

processer som tidigare diskuterats skapas. 
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 Ett brett analytiskt förhållningssätt intas inom perspektivet vilket benämns som materiell-

semiotiskt: verkligheten är då alltid både semiotisk och materiell samtidigt (Åsberg, Hultman 

& Lee, 2012). Såväl rhizomatik som aktör-nätverksteori är båda materiellt-semiotiska och faller 

under den bredd av teorier som posthumanismen erbjuder. Med hjälp av aktör-nätverksteori 

undersöks i föreliggande studie vilka relationer som skapas mellan olika aktörer i förskolans 

tematiska arbetssätt. Därigenom kan en diskussion möjliggöras om hur posthumanistisk teori 

kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan. 

4.2 Aktör-nätverksteori 

Föreliggande studie utgår från en aktör-nätverksteori, fortsättningsvis benämnd ANT, för att 

därigenom synliggöra relationer mellan aktörer i förskolans tematiska arbetssätt. Relevans för 

studiens forskningsfrågor skapas genom teorin då problemområdet föreslår ett arbetssätt på 

förskolan där flera aktörer samspelar med varandra för att bidra till en samverkan mellan ett 

målinriktat och ett utforskande arbetssätt (Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; Alnervik, 

2013; Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). ANT utgår från att människor och det 

materiella tillsammans skapar relationer genom samspel som i sin tur handlar och iscensätter 

olika praktiker (Ahn, 2015). Detta betyder inom perspektivet att både människor och materiella 

ting, men även mer abstrakta företeelser, ses som aktörer. Alla aktörer, mänskliga som icke-

mänskliga, kan vara med i samt utföra handlingar i praktikers iscensättande (ibid). En av 

grundarna till teorin var Michel Callon som bidrog med begreppet och namnet aktör-nätverk 

vilket har flera poänger (Lee, 2012). En av poängerna är att belysa den ömsesidiga samverkan 

mellan aktörer och nätverk; om en aktör förändras kommer det förändra hela nätverket men 

även de andra aktörerna som ingår i det, aktörer och nätverk utvecklas ständigt tillsammans. 

Ytterligare poänger är att aktörer samt relationer i nätverket kan vara både mänskliga, icke-

mänskliga, sociala och naturliga samt att varje aktör dessutom är ett nätverk i sig (ibid). Detta 

innebär att en aktör alltid är en effekt av sina relationer till andra aktörer inom andra nätverk, 

därigenom skapas aktörens egenskaper och funktioner (Ahn, 2015).   

Ahn (2015) lyfter en viktig princip inom ANT, att ting inte får ses som enbart verktyg för något. 

Detta beskriver symmetriregeln som går ut på att forskare i sin analys ska använda samma språk 

för alla aktörer i ett samspel. Som tidigare nämnts är aktörer och nätverk starkt sammanknutna 

och beroende av varandra; när aktörer sammanlänkas i ett nätverk hålls det samman genom 

aktörers arbete (ibid).  Detta kan ses i förhållande till förskolans systematiska kvalitetsarbete 

vilket i inledningen framställs som ett oklart uppdrag. Olika aktörers samverkan blir då 
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komplicerat att beskriva i något slags mall för förskolans arbete, istället blir det relevant att 

belysa delar av aktörers arbete och inte en helhet. Ahn (2015) förklarar att ANT hjälper oss att 

beskriva en situation på ett annat sätt genom analys av vad icke-mänskliga aktörer gör snarare 

än att hantera dem som passiva verktyg. Aktörers arbete kan synliggöras i ett nätverk genom 

att beståndsdelarna undersöks, inom teorin söks då svar på hur de byggs upp, hålls samman 

samt dess möjligheter och effekter (ibid). En analys inom ANT handlar med andra ord om att 

genom empirin skapa en berättelse som fokuserar på aktörers förbindelse med varandra i ett 

nätverk samt de handlingar och effekter som möjliggörs därigenom (Ahn, 2015). Callon 

introducerade begreppet översättning till ANT, vilket har använts på flera olika sätt, ett av sätten 

att använda det på är att det beskriver hur relationer etableras i ett nätverk (Lee, 2012). Ett 

moment som tillhör processen översättning är att nätverksskapare gör sig själva till en 

obligatorisk passagepunkt, som i fortsättningen kommer benämnas OPP. Detta innebär att mål 

för de olika aktörerna skapas samt uppnås därigenom (Ahn, 2007). Som tidigare nämnts 

kommer alltid ett nätverk påverkas av andra nätverk som aktörerna ingår, skaparen av nätverket 

som OPP bestämmer dock vilka relationer som blir möjliga i just det nätverket (ibid). Teorin 

lägger ingen vikt vid varför aktörer agerar utan enbart hur de agerar (ibid).  Därmed kan ANT 

i föreliggande studie belysa samspel mellan exempelvis barn, pedagoger, material samt 

ämnesinnehåll, som delar av ett temaarbete, där temaarbetet ses som ett nätverk sammanhållet 

av dess aktörer. Det är effekten av detta nätverk i relation till det systematiska kvalitetsarbetet 

som ämnas undersökas i denna studie för att därigenom undersöka hur posthumanistisk teori 

kan bidra till måluppfyllelse samt kvalitet i förskolan. 

5. Metodologi och design 

För att kunna undersöka relationer mellan olika aktörer i förskolans temaarbete var det 

betydelsefullt att genom fältet ta reda på hur och med vad de arbetar tematiskt. Därav blev en 

kvalitativ metod relevant såsom Bryman (2011) beskriver den, att insamlad data har en betoning 

på det som berättas samt ger en bild av hur den sociala verkligheten är skapad av individer som 

ingår i den genom sociala samspel. Detta stämmer överens med vald vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt på så sätt att inget bara är i form av en företeelse utan att verkligheten skapas 

genom samspel. Skillnaden är att posthumanistiskt perspektiv inte enbart ser individerna som 

samspelande i skapandet utan även allt icke-mänskligt (Åsberg, 2012; Ahn, 2015). Vidare 

beskriver Bryman (2011) att kvalitativ metod oftast innebär en induktiv ansats där teori bygger 

på forskningsresultatet. Även detta överensstämmer med vald teori för studien då fokus är på 

det som händer samt hur det händer varpå slutsatser kan dras (Lee, 2012). Paralleller kan dras 
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till hur ANT genomförs med hjälp av fem osäkerheter som Latour (2015) lyfter fram, vilka kort 

uttryckt handlar om: att det inte finns färdiga grupper att följa, att handlingar inte är transparanta 

utan möjliggörs genom flera olika aktörer och grupper, att aktörer även kan vara objekt, att 

fakta inte är helt säkra utan likt handlingar uppkomna i gruppen och slutligen att skrivandet är 

forskarens laboratorium genom att resultat på förhand inte är definierade. För denna studie 

innebar detta att aktörer följdes i syfte att spåra ett nätverk för måluppfyllelse och kvalitet. 

Skrivandet blev en arena för aktörerna att visa sina intentioner då osäkerheterna låg som grund 

för analysen. Genom teorin gavs möjligheten att se vad en aktör gör för skillnad för andra 

aktörers handlingar. 

Studiens design redogörs för nedan under rubrikerna 5.1 Urval, 5.2 Semistrukturerad intervju, 

5.3 Etiska ställningstaganden, 5.4 Tillförlitlighet, 5.5 Analysverktyg, 5.6 Genomförande, 5.7 

Transkribering samt 5.6 Analysprocess. En diskussion om studiens metod presenteras i slutet 

av arbetet under rubriken 9. Metoddiskussion.  

5.1 Urval 

Utifrån studiens forskningsfrågor om hur pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting samverkar 

i förskolans temaarbete samt vilka handlingar som därigenom skapas för systematiskt 

kvalitetsarbete, var det relevant att samla in data från flera olika förskolor och därigenom få 

tillgång till en mångfald av sätt att arbeta tematiskt. Urvalet var dels målstyrt, vilket Bryman 

(2011) beskriver med att deltagare väljs ut som är relevanta för studiens forskningsfråga. Detta 

innebar för denna studie att förfrågningar om deltagande i första hand riktade sig till verksamma 

förskollärare, med anledning av deras pedagogiska ansvar, samt att ett krav för deltagande var 

att förskolan arbetade med ett temaarbete. Däremot var inte urvalet målstyrt utifrån aspekten 

att förskolor inte valdes beroende på den typ av temaarbete som arbetades med vid tillfället. I 

urvalsprocessen tillämpades även ett bekvämlighetsurval som innebär att deltagare som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren används i studien (Bryman, 2011). I föreliggande studie 

tillfrågades fem förskollärare i min bekantskapskrets varav en svarade och ville delta i studien, 

två kontakter vilka förmedlades via kurskamrater tillfrågades och tackade ja till att delta. En 

förfrågan postades i en grupp för verksamma förskollärare via en social kanal som vid detta 

tillfället hade 36 719 medlemmar, fem stycken svarade och deltog i studien. Fem stycken 

förskolechefer mejlades och tillfrågades om att förmedla kontakter, tre svarade och uppgav 14 

kontakter vilka tillfrågades, två tackade ja men enbart en fullföljde sin medverkan. Utöver detta 

tillfrågades fyra förskolor vilka inte svarade alls. Slutligen deltog tio förskollärare från olika 
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förskolor i olika delar av landet i studien via intervjuer varav fyra var skriftliga, fyra via telefon 

och två genom ett fysiskt möte.  

5.2 Semistrukturerad intervju 

Föreliggande studie utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod 

för datainsamling. Intervjuer beskrivs som en bra metod för att synliggöra ett samhällsfenomen 

utifrån flera personers synvinkel samt att det är en relativt snabb metod för att samla in ett brett 

material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Föreliggande studies syfte har vuxit fram under 

arbetets gång, intervju som datainsamlingsmetod valdes från början för att synliggöra en 

mångfald av olika sätt att arbeta tematiskt. Därmed hjälpte metoden för att få in ett översiktligt 

material om förskolors temaarbeten utifrån förskollärares berättelser. Intervjuer skapar även en 

möjlighet att röra sig mellan analys och datainsamling vilket medför att fler intervjuer kan göras 

vid behov samt att otillräckliga svar kan återkopplas (ibid). I föreliggande studie blev detta en 

värdefull utgångspunkt då det var svårt att på förhand föreställa eventuella data, istället gavs 

det möjlighet att hålla datainsamlingsprocessen levande. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

förklarar att en nackdel med intervjustudier kan vara att den är ett resultat i en kontext och det 

är svårt att veta vilka faktorer som kan ha påverkat intervjusvaren. I denna studie blev 

semistrukturerade intervjuer en tillgång för denna nackdel då frågorna kunde anpassas utifrån 

svaren som gavs på de annars ganska öppna frågorna. Bryman (2011) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer kan bestå av specifika teman men både intervjupersonerna samt 

forskaren har stor frihet att utforma såväl som omforma frågor och svar. Detta var som sagt en 

fördel i föreliggande studie då frågorna under pågående intervju dessutom kunde anpassas efter 

förskolors olika utformande av temaarbete. Ett eventuellt problem med semistrukturerade 

intervjuer kan även vara att en viss struktur behövs för att data ska kunna jämföras med varandra 

(Bryman, 2011), detta blev dock inget problem då syftet med studien inte var att jämföra 

aspekter av förskolors temaarbeten utan att kunna belysa en mångfald. Intervjuerna 

genomfördes delvis via telefon vilket enligt Bryman (2011) innebär både fördelar och 

nackdelar. Fördelen i föreliggande studie var möjligheten att få ta del av flera förskolors olika 

temaarbeten i hela landet, men även detta visade sig vara svårt varpå eventuella deltagare även 

erbjöds att svara skriftligt på den förfrågan som gjordes via en social kanal. Intervjuns 

genomförande anpassades således till deltagarna för att så många som möjligt skulle ha 

möjlighet att ställa upp. Utifrån det syfte som växte fram under arbetets gång hade en annan 

metod för datainsamling kunnat vara mer fördelaktigt för resultat och analys, detta diskuteras 

vidare under rubriken 9. Metoddiskussion. Detta då aktörerna följdes utifrån förskollärares 
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berättelser och inte etnografiskt. Ahn (2015) beskriver dock att olika metoder kan användas 

inom ANT för att samla in data, däribland intervjuer. Det blir dock viktigt att följa aktörer och 

vad de gör genom en detaljgranskning av hur det materiella organiseras i en verksamhet (ibid).  

5.3 Etiska ställningstaganden 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002; 2017) fyra huvudkrav 

gällande forskningsetiska principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan förklaras kraven var för sig i relation till 

studien. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagande i undersökningen om dess syfte 

samt genomförande (Vetenskapsrådet, 2002; 2017). Hänsyn har tagits till detta genom att 

förskollärarna som deltagit i intervjuerna blivit informerande om studiens syfte samt 

genomförande via ett samtyckesbrev innan de tog ställning till ett deltagande. Ett 

samtyckesbrev har varit utformat för intervjuer via telefon eller skriftligt (bilaga 1) och ett annat 

lämnades till deltagare som intervjuades genom ett möte (bilaga 2). I samma mejl som denna 

informationen bifogades upplystes de även om vilka frågor som var grund för intervjun, även 

de forskningsetiska principerna hänvisades till samt förklarades utifrån studien.  Likaså 

informerades deltagarna om att studien, när den är färdigt, kan tas del av via mejl vid intresse 

samt att den kommer publiceras på Diva via Högskolan i Halmstad. Vid frågor upplystes 

deltagarna att kontakta mig eller mina handledare. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare själva ska kunna ta ställning till att medverka i en 

undersökning (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002; 2017). Detta har tagits hänsyn till genom 

den information som delades ut via samtyckesbreven till studiens deltagare, vilka nämns ovan. 

Där gavs information om att ett deltagande var frivilligt och gick att avbryta när som, likaså att 

det även efteråt fanns möjlighet att ta kontakt för att ångra sin medverkan. Deltagarna gavs även 

möjligheten att ta del av intervjuns transkribering vid efterfrågan. 

Utgångspunkten för konfidentialitetskravet är att ingen utomstående ska kunna komma åt 

personuppgifter (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002; 2017).  Detta togs hänsyn till genom 

att inga deltagare, varken förskollärare eller förskolor har nämnts vid namn. Deltagarnas namn 

fingerades direkt i transkriptionen där de benämns med ett D för deltagare. Temaarbetet har inte 

varit möjligt att fingera då det hade påverkat analysen, därmed finns en viss möjlighet att kunna 

knyta ett temaarbete till en specifik förskola. Då enbart utdrag från intervjuerna utgör empiri 
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minskar det dock risken för igenkänning samt att det är svårt för helt utomstående att dra 

paralleller till en specifik förskola. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får användas för forskningens syfte 

(Bryman, 2012; Vetenskapsrådet, 2002; 2017). Detta har tagits hänsyn till genom att 

intervjuerna som spelats in med en surfplatta direkt efteråt har förts över på datorn och sen 

direkt vidare till ett USB, därefter har inspelningarna direkt raderats från både surfplattan samt 

datorn. 

5.4 Tillförlitlighet 

Bryman (2012) beskriver följande fyra delkriterier för tillförlitlighet gällande kvalitativ 

forskning; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten handlar enligt Bryman (2012) om att forskningen följer de regler som finns 

samt att deltagare ges möjlighet till respondentvalidering genom att resultatet rapporteras. 

Deltagarna i denna studie gavs genom samtyckesbrevet en möjlighet att ta del av intervjuns 

transkription innan den blev underlag för analys, deltagarna fick även möjlighet att vid 

önskemål ta del av den färdiga studien via mejl samt information om var den kommer 

publiceras. Överförbarhet handlar om hur väl resultatet av en studie kan uppnås även i andra 

kontexter eller miljöer (Bryman, 2012). Överförbarhet i denna studie har eftersträvats genom 

att temaarbeten från olika förskolor i Sverige är representerade samt att deltagare inte valdes 

utifrån vilket tema de arbetar med. Däremot representeras endast en minimal del av Sveriges 

förskolor vilket påverkar överförbarheten, samtidigt visar urvalet ett varierande arbetssätt vilket 

speglar att det inte är möjligt att komma fram till en enda bild av verkligheten vilket Bryman 

(2012) befäster i samband kvalitativ forsknings tillförlitlighet. Föreliggande studies pålitlighet 

skildras genom den transparens och noggrannhet som eftersträvats i beskrivningarna av urval, 

metod, analysverktyg, genomförande, transkribering samt analysprocess. Möjlighet att styrka 

och konfirmera handlar om hur väl en forskare lyckas agera i god tro och så objektivt som 

möjligt (Bryman, 2012). Resultatet har analyserats så värderingsfritt som möjligt och teorier 

har utgjort metod och grund för analysprocessen men eftersträvats att inte färga eller forma 

studiens resultat.  
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5.5 Analysverktyg 

Insamlade data har analyserats med hjälp av Aktör-nätverksteori som presenterats tidigare i 

studien. Då materialet samlats in med semistrukturerade intervjuer var det förskollärares 

beskrivning av det tematiska arbetet som blev föremål för analys. Därigenom studerades 

pedagoger, barn, läroplansmål samt material i förhållande till varandra. På det sättet sågs de 

som aktörer vilka genom att ingå relationer med varandra kan utföra handlingar som är med 

och formar praktiken (Ahn, 2015). Med hjälp av ANT analyserades den praktik för systematiskt 

kvalitetsarbete som skapades genom temaarbetet som nätverk, därigenom kopplades praktiken 

till måluppfyllelse samt kvalitet. Frågor som varit grund för analysarbetet utifrån ANT är: vilka 

aktörer som ingår i temaarbetet, hur de länkas samman och skapar relationer samt vilka 

möjligheter för det systematiska kvalitetsarbetet som skapas genom relationerna.   

5.6 Genomförande 

I den förfrågan som skickades ut till studiens deltagare, vilka nämndes under rubriken 5.1 urval, 

presenterades studien samt dess övergripande syfte. I gruppen för verksamma förskollärare på 

en social kanal efterfrågades deltagare som ville berätta om sin förskolas sätt att arbeta 

tematiskt, antingen via telefon eller skriftligt. De övriga deltagarna fick samma förfrågan samt 

information, men med avslutningen om de ville berätta om sitt temaarbete via telefon. De som 

kunde tänka sig att ställa upp i studien ombads svara med sitt telefonnummer samt dag och tid 

för samtalet, därefter skickades en bekräftelse, frågorna som var underlag för intervjun samt ett 

samtyckesbrev som de uppmanades att läsa innan samtalet. I något fall bifogades denna 

information redan i samband med första förfrågan. Samtyckesbreven var olika utformade 

beroende på deltagandeform, de som deltog via telefon eller i ett möte lämnade sitt samtycke 

muntligt och de som svarade skriftligt lämnade samtycke genom att läsa brevet och svara på 

intervjufrågorna. Intervjuerna spelades in på en surfplatta, frågor fanns som grund men 

kompletterades och omformulerades för att passa svaren samt det temaarbete som beskrevs av 

deltagaren (Bilaga 3). Direkt när intervjuerna var genomförda överfördes de till en dator och 

sen till ett USB, därefter raderades de från både surfplattan och datorn för att inte finnas 

tillgängliga för molnet.  

 



21 
 

5.7 Transkribering 

I direkt anslutning till en intervju transkriberades den ordagrant med hjälp av inspelningen, 

pauser och hummanden transkriberades med punkter. Bryman (2011) beskriver inspelning och 

transkribering som värdefulla då anteckningar under en intervju kan medföra distraktion för 

den som intervjuar. Detta blev en viktig aspekt i denna studie då intervjuerna var 

semistrukturerade, därmed krävdes fullt fokus för att följd- samt stödfrågor skulle kunna 

anpassas till innehållet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar dock att ha penna 

och papper tillgängligt under en intervju kan vara bra för att exempelvis notera frågor som ska 

ställas senare eller gester och ansiktsuttryck, likaså beskriver de att det kan vara bra att överväga 

anteckningar i relation till att inspelningstekniken kan krångla. Därav fanns penna och papper 

tillgängliga under intervjuerna för denna studie för eventuella frågor, ansiktsuttryck var inte 

aktuellt då intervjuerna främst skedde över telefon. Då intervjuerna inte var speciellt långa 

antecknades inte stödord under tiden utifall inspelningstekniken skulle krångla, efter ett 

övervägande ansågs istället fokus under intervjun som gynnsamt. Att intervjuerna 

transkriberades direkt efter dess genomförande hade fördelen att analysarbetet blev en pågående 

process, en risk annars är dessutom utifrån Bryman (2011) att materialet upplevs som 

övermäktigt, när processen blir pågående kan istället teman framträda tidigt och erbjuda en 

översikt över materialet (ibid). Innan transkriberingen påbörjades överfördes ljudinspelningen 

till ett USB, via detta lyssnades den sen igenom via datorn varpå filen pausades och orden 

därmed kunde uppfattas och återges ordagrant. Även om transkribering är tidskrävande finns 

fördelar med processen, bland andra att forskaren lär känna sitt material samt får tillfälle vid 

sidan om att påbörja ett tolkningsarbete (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Transkriberingen blev med andra ord värdefull för föreliggande studies analysarbete både 

genom att materialet processades efter hand varpå teman började framträda och bearbetas tidigt, 

samt att det gav mig fler tillfällen att lära känna materialet. Materialet avidentifierades genom 

att deltagarnas namn inte framgår, i transkriberingen nämns deltagaren med bokstaven D.  

5.8 Analysprocess 

Vilket redan nämnts under rubriken 5.7 transkribering påbörjades analysarbetet direkt och inte 

efter att allt material samlats in. Detta skapar enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) en 

möjlighet för att intressanta aspekter ska uppenbara sig tidigt vilka sen kan riktas 

uppmärksamhet i det fortsatta insamlandet. Därav gavs tankar samt idéer som kom tidig i 

analysarbetet mer tid för bearbetning. När varje intervju transkriberats sammanfattades 
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materialet i en tankekarta där temaarbetet lyftes fram utifrån dess bakgrund. Därefter skrevs 

alla områden in samt aktiviteter kopplade till dessa, likaså skrevs information om läroplansmål 

och dokumentationsformer ner som framkommit i intervjun. Allt skrevs först med blyertspenna 

för att sedan kategoriseras med hjälp av olika färger, fokus i en färg, läroplansmål i en, 

aktiviteter i en och dokumentationer i en. Därefter drogs pilar mellan alla delar, en färg som 

motsvarade barns utforskande och en färg för pedagogers styrning, därigenom försöktes en bild 

skapas av temaarbetets olika relationer mellan pedagog, barn samt innehåll. Denna tankekarta 

lektes även med genom att olika tänkbara sätt att dra pilarna på provades. Genom att spåra 

nätverk för systematiskt kvalitetsarbete har aktörer i det kunnat följas. Därigenom blev det 

möjligt att urskilja egenskaper hos aktörerna som uppstått genom relationer till andra aktörer. 

Latours (2015) fem osäkerheter vilka nämndes under huvudrubriken för detta avsnitt har tagits 

hänsyn till i analysarbetet. En mängd analyser skrevs innan aktörerna slutligen framträdde och 

nätverk därigenom kunde spåras. 

6. Resultat och analys 

Följande temaarbeten representeras i resultat och analys genom utdrag från transkriberingen: 

”Det som lever i skogen”, ”kompistema”, ”Babblarna”, ”Bondgårdsdjur”, ”Ajabaja Alfons 

Åberg”, ”vatten 1”, ”vatten 2”, ”färgen blå” samt ”hallarna som undervisningsmiljö”. Två olika 

sätt att planera och genomföra det tematiska arbetssättet framträdde i analysprocessen vilka 

presenteras med exempel från empirin under följande två rubriker; 6.1 Undervisning utifrån 

förbestämda mål samt 6.2 Undervisning med miljön som utgångspunkt. Rubrikerna beskriver 

målstyrda processer med olika utgångspunkt och synliggör skapandet av praktiker för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Efter varje rubrik återfinns även underrubriker vilka motsvarar 

kategoriseringar av empiriutdragen samt en sammanfattning. Slutligen sammanfattas hela 

resultat- och analysdelen under rubriken 6.3 Sammanfattning resultat och analys. 

I analysen används begreppet pedagogen, vilket anger den personal på förskolan som är 

involverade i temaarbetet. Även om det står pedagogen kan det handla om flera pedagoger som 

är aktörer. I analysen beskrivs ett urval aktörer i nätverket vilka kan urskiljas som betydande 

för handlingar som sker, som redogjorts för tidigare är ett nätverk komplext och består således 

av ännu fler aktörer och därigenom flera nätverk.  
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6.1 Undervisning utifrån förbestämda mål 

Nedan beskrivs hur undervisning utifrån ett målinriktat arbetssätt kan se ut i förskolans 

temaarbete samt vilken samverkan mellan aktörer i nätverket som går att identifiera i 

förhållande till systematiskt kvalitetsarbete. 

6.1.1 Babblarna och Alfons Åberg som medskapare av undervisningen 

I temaarbetet ”Babblarna” blir läroplanens mål en utgångpunkt i den planerade undervisningen, 

detta framgår i utdraget från intervjun där deltagaren svarar på hur aktiviteter kopplade till temat 

planeras: 

”då utgår vi från läroplansmålen, så vi sitter … eller ja när vi sitter och 

planerar så kollar vi läroplansmålen …. så att vi jobbar med alla målen … 

och utifrån målen sen så planerar vi vilken aktivitet vi ska göra och hur vi ska 

göra den …. så det är ju målen som styr först, och sen får man se hur kan vi 

jobba med detta målet för att …. hur kan vi jobba med Babblarna för att nå 

detta målet eller jobba mot detta målet då. Så det är läroplanen som styr allra 

först och sen väljer man aktiviteter eller väljer vi aktiviteter utifrån det då”. 

Empirin beskriver hur läroplanen talar om vad som är möjligt att undervisa om, därefter blir 

Babblarna ett föremål för hur undervisningen ska ske. Detta blir tydligt genom följande exempel 

på utdrag som beskriver några aktiviteter planerade utifrån temat:  

”…vi gjort en liten myshörna med lite QR koder …. som barnen kan scanna 

in då och då är det Babblarsånger eller ja andra såna filmer som har med 

Babblarna att göra där man kan lära sig någonting” 

”Sen vet jag ju att vi har i planeringen att vi ska jobba lite med sjunka och 

flyta […] där vi tar fram lite olika saker som har med Babblarna att göra” 

”och sen har vi ju skapande […] så ska de till exempel skapa Bibbi, den gula 

Bibbi i lera sen så ska de få sätta på en tomteluva”. 

 I nätverket som beskrivs ovan är pedagoger, läroplan samt temat aktörer vilka alla genom 

varandra möjliggör undervisningssituationer. Temat och läroplanen samverkar i nätverket och 

skapar därigenom ramar för undervisningen; i denna relation blir läroplanen en aktör som talar 

om vad som kan göras och temaarbetet blir aktör genom att tala om hur det kan göras. Exempel 
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på detta är att saker som är kopplade till Babblarna blir föremål för flyta-sjunka aktiviteten och 

att Bibbi blir föremål för vad som ska skapas med leran. Pedagogen är aktör genom att iscensätta 

undervisningen utifrån ramarna som de andra aktörerna i nätverket möjliggör hos varandra. 

Innebär detta då att undervisningen automatiskt blir densamma om Babblarna ersätts av Alfons 

Åberg? 

Genom intervjun framkommer det att barnen i temat ”Ajabaja Alfons Åberg” har önskat att få 

bygga en helikopter samt ett djungelrum efter att ha lyssnat på boken om Alfons Åberg. 

Förskolan har byggt olika fordon under flera år och undervisningen utgår från två övergripande 

mål från läroplanen vilket framgår genom följande utdrag från empirin:  

”just nu så har vi ju två stycken som är … är ganska … alltså … som är 

ganska stora då och det är ju … förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar sin förmåga att skapa med olika material och redskap … och den 

andra är ju då att vi vill ju … skapa möjligheter för barnen … att utveckla sin 

förmåga att lyssna och reflektera … och ge uttryck för sina egna tankar och 

åsikter och få en förståelse för andras perspektiv … för det kan ju vara sen 

när vi sitter då i samlingen och säger, nu ska vi bygga en helikopter vad 

behöver vi ha, att alla sakerna som sägs är liksom okej, tycker någon att vi 

ska ha med oss en potta så ska vi det och då får de liksom möjlighet att lyssna 

in vad alla andra säger och samtidigt komma med egna tankar och idéer”. 

Genom att låta barnen bygga en helikopter och ett djungelrum sker undervisning mot 

läroplanens mål att skapa med olika material och redskap, det andra läroplansmålet som nämns 

i utdraget blir undervisat mot genom att barnen får bestämma hur konstruktionerna ska se ut. 

Detta arbete beskrivs i följande utdrag från intervjun där deltagaren svarar på hur aktiviteter 

planeras: 

”vi gör ju det tillsammans med barnen så vi gör ju en sån där mind map 

tillsammans med barnen … och om vi ska bygga en helikopter vad behöver vi 

då och hur ser det ut i en helikopter och … utifrån det då så planerar vi temat 

och det är ju från vad barnen kommer alltså vad de är intresserade utav och 

så” 

Aktörer i nätverket blir pedagogen, läroplanen, temat, barnen samt en mind map. Det första 

läroplansmålet som handlar om att barnen ska få tillfälle att utveckla sin skapandeförmåga 
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möjliggörs genom boken om Alfons Åberg och barnen vilka tillsammans skapar projektet att 

bygga en helikopter samt ett djungelrum. Till skillnad mot exemplet med Babblarna är barnen 

här sammanlänkade till nätverket redan från början varpå förutsättningarna för aktörerna i 

nätverket ändras. Som framgår har dock bygg och konstruktion varit fokus under en tid på 

förskolan vilket innebär att pedagogen i en samverkan med läroplanen redan startat upp 

nätverket innan barnen och Alfons Åberg sammanlänkas till det. Barnen och boken kan inte 

själva iscensätta sina intentioner utan måste skapa relationer med fler aktörer, vilka i sin tur 

ingår andra nätverk varpå handlingar formas därefter. Det är då läroplanens andra mål som 

fokuserats sammanlänkas till nätverket, att barnen ska få uttrycka sina tankar och åsikter, detta 

med hjälp av den mind map som pedagogerna och barnen samverkar med. Därigenom blir även 

barnen aktörer i undervisningens utformning, vilket inte var fallet med Babblarna. Barnen 

önskade att få bygga ett djungelrum och en helikopter och i exemplet med Babblarna är det 

möjligt att barnen valt att lera en annan figur än Bibbi. Detta hade kunnat skapa nya möjligheter 

för nätverkets aktörer genom att leran exempelvis kunde erbjudit fler färger eller liknande. Som 

visas under nästa rubrik kan detta i sin tur skapa möjligheter för ett ämnesintegrerat lärande. 

6.1.2 Hästar, mjölkkartonger och samarbete skapar ämnesintegrerad undervisning 

Utifrån temat ”bondgårdsdjur” skapas en bondgårdsmiljö av pedagogen och barnen 

tillsammans. Denna består dels av inköpt material men barnen får även skapa egna 

stallbyggnader och djur. I följande utdrag från empirin beskrivs en del av detta skapande: 

”…men sen har barnen då fått skapa sina egna stallbyggnader också där vi 

då haft hästarna och korna och mätt liksom, hur stora är dem, och vi har då 

haft mjölkkartonger och hur många mjölkkartonger måste man sätta ihop för 

att kunna få…för att hästarna ska kunna få plats i och så vidare… mätt och 

räknat och så...”. 

Det framgår av empirin att även matematik integreras i denna skapandeaktivitet där målet är att 

skapa stallbyggnader av mjölkkartonger som ska bli en del av bondgårdsmiljön. Matematik kan 

då ses som ett medel för skapandeaktiviteten samtidigt som skapandet blir ett medel för 

matematik. I undervisningssituationen integreras därmed läroplansmål med varandra vilka kan 

bidra till en helhet och ett sammanhängande lärande.  

Här skapas undervisning dels utifrån pedagogen, temat samt läroplanen, på liknande sätt som 

under rubriken 6.1.1 Babblarna och Alfons Åberg som medskapare av undervisningen då 
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läroplanen och temat skapar möjligheten att göra en bondgårdsmiljö. I denna 

undervisningssituation blir även barnen, hästarna samt mjölkkartongerna aktörer genom en 

samverkan som skapar möjligheten för läroplanen att realisera matematikmålet. Realiseringen 

möjliggörs dock genom att pedagogen tillåter denna samverkan i nätverket genom frågor som 

ställs till barnen: ”hur stora är dem” samt ” hur många mjölkkartonger måste man sätta ihop 

för att kunna få…för att hästarna ska kunna få plats i”. Mjölkkartongerna och hästarna blir här 

viktiga aktörer i nätverket då de tillsammans med barnen skapar möjligheten till ett 

ämnesintegrerat lärande. Nedan följer ytterligare ett exempel på när läroplansmål integreras 

med varandra i undervisningssituationer.  

Genom intervjun framkommer det att syftet med ”kompistemat” är att ena gruppen, varpå det 

inleds på hösten när det kommer många nya barn till förskolan. Målen som arbetas med i temat 

är främst normer och värden och i utdraget nedan förklaras hur delar av detta mål integreras 

med andra mål i läroplanen: 

”för det första har vi en temadag i veckan som är vigd till just temaarbetet 

men dessutom så har vi lite ämnesintegrerat så att säga … under övriga 

veckan så …  vi har kompistemat även på utedagar och gymnastik och sen 

matte […] men just nu som sagt i det här ämnesintegrerade temat så handlar 

det ju mycket om samarbete framförallt”. 

Det framgår genom intervjun att temat ses lite som ett verktyg för exempelvis matematiken i 

det ämnesintegrerade. I temat används ”Tio små kompisböcker” som bland annat erbjuder en 

bok om samarbete vilken delvis varit fokus. Förskolan arbetar inom sitt rektorsområde även 

med läslyftet och i utdraget nedan beskrivs hur detta blir en del av temaarbetet: 

”… som just nu så har vi haft ganska mycket dramatisering i läslystet och då 

bygger vi ihop det här med temat så att det ska bli mera dels lättarbetat … 

men också för att det ska bli en rimlig arbetsbörda för oss också får jag väl 

säga … så dramatisering är väl en del av det också…”. 

I detta tema sammanlänkas samarbete med läroplansmålen gymnastik och matematik på 

liknande sätt som matematik sammanlänkades med ett skapandemål i föregående analys. 

Avgörande aktörer som utgångspunkt för detta är svårt att identifiera då undervisningen inte 

beskrivs i detalj, men genom utdraget framstår det som att pedagogerna aktivt arbetar 

ämnesintegrerat och därigenom gör temat till medel för andra mål: ”vi har kompistemat även 
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på utedagar och gymnastik och sen matte”. En möjlig tanke är emellertid att pedagogen 

sammanlänkar temats nätverk med andra undervisningssituationer och nätverk vilket möjliggör 

för aktörerna att genom samarbete undervisa mot matematik och gymnastik. Samarbetet blir då 

en aktör vilken i samverkan med barnen kan utföra handlingar i förhållande till målen för 

undervisningen, till exempel att utföra en matematikuppgift tillsammans. Detsamma gäller även 

för det andra exemplet där nätverk sammanlänkas och skapar ett ämnesintegrerat arbetssätt 

genom läslyftet och temaarbetet. Utifrån ANT är inte temat ett verktyg för ett ämnesintegrerat 

lärande utan snarare ett resultat av större och mer komplexa nätverk som pedagogen ingår 

genom sitt uppdrag.    

6.1.3 Sammanfattning undervisning utifrån förbestämda mål 

I nätverk skapade genom ett målinriktat arbetssätt framträder alla aktörer som sammanlänkas 

till nätverket som bidragande till undervisningens utformning. När barn, läroplan samt tema 

samverkar skapas ramar för vad som kan göras samt hur det kan göras, likaså skapas möjligheter 

för läroplansmålen att integreras med varandra. Oavsett om barnen är aktörer i nätverket visar 

det sig genom analysen att pedagogen är iscensättare av undervisningen genom att realisera och 

tillåta intentioner som skapas i nätverket. Detta gör pedagogen till en nätverksskapare och 

därmed obligatorisk passagepunkt, OPP.  Schemat nedan visar aktörer, deras mål samt vägen 

genom OPP i det målinriktade arbetssättet som representeras genom empirin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat visar hur undervisningssituationer blir till i förskolans temainriktade arbetssätt och 
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exempelvis temat är OPP i nätverket framkommer genom empirin då det styrs av läroplanen 

och inte tvärtom, detsamma gäller för läroplanen som styrs av pedagogens intentioner. 

Läroplanen, temat och barnen samverkar som visat även med varandra i nätverket men 

pedagogen styr genom att begränsa och bekräfta de övriga aktörerna. Pedagogen som OPP 

beskrivs utifrån det nätverk som spåras genom temaarbetet för det systematiska kvalitetsarbetet, 

därmed är det möjligt att pedagogen i andra nätverk styrs av samma aktörer men under andra 

former.  

För att möjliggöra systematiskt kvalitetsarbete krävs en uppföljning, utvärdering och utveckling 

av detta arbete genom dokumentation. Då undervisningen kan ses som linjär med förbestämda 

mål behöver dokumentationen belysa barns kunnande och erfarenheter för utvärdering och 

utveckling. I annat fall finns en risk för ett målrationellt förhållningssätt om förbestämda mål 

bekräftas genom dokumentation. 

6.2 Undervisning med miljön som utgångspunkt 

Nedan resultat beskriver målstyrda processer där ett målinriktat arbetssätt skapas med miljön 

som utgångspunkt för undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet spåras utifrån 

relationer mellan aktörer i nätverket.  

6.2.1 Skogen och hallen som aktörer 

Utifrån intervjun framkommer det att temat ”det som lever i skogen” bland annat valdes för att 

förskolan har naturvetenskap som prioriterat mål. I utdraget nedan beskrivs hur aktiviteter 

kopplade till temat planeras: 

”Exempelvis började det med nyfikenhet kring blåbär för många av våra 

barn. Vi besökte skogen några gånger. Hur smakar blåbär? Och vilka bär är 

blåbär? Utvecklades senare på hösten till frågor som "Vart är alla blåbär nu 

när det blivit kallt? Varför är de färre?" Nu har barnen börjat intressera sig 

för årstidernas påverkan på skog och natur. Vad händer med träden? 

Marken? Djuren? Då har vi låtit dem inreda ett av våra rum till ett skogsrum 

där de har skapat träd som de ser ut på hösten, vintern och sommaren. Vi 

plockar in löv och undersöker skillnader. Aktiviteter planeras utifrån att vi 

följer barnen inom ramen för temat, och såklart försöker inspirera”. 
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Det framgår att skogen blev en miljö för barnens utforskande vilket efter ett intresse för blåbär 

bland annat bidragit till att ett skogsrum skapats på förskolan.  

Undervisning med utgångspunkt i ett utforskande arbetssätt skapas här utifrån barnens 

samverkan med skogen. Skogen och barnen blir dock sammanlänkade till nätverket genom 

pedagogens samverkan med läroplanens naturvetenskapliga mål. Skillnaden mot det 

temaarbeten som beskrevs under rubriken 6.1 Undervisning utifrån förbestämda mål är att 

temat här tar utgångspunkt i en miljö snarare än i temat som sådant vilket skapar möjligheter 

för barnen att fritt samverka med miljön, i detta fall skogen, som aktör. Pedagogen 

sammanlänkar fler aktörer till nätverket, som blåbär och årstiderna, genom sina frågor vilket i 

samverkan med läroplanen skapar målstyrda processer. Även nästa exempel från empirin 

representerar hur miljön blir en aktör i nätverket vilken möjliggör ett utforskande arbetssätt. 

”Hallarna som undervisningsmiljö” som intervjuad förskola kallar det är inte ett uttalat 

temaarbete, däremot ett utarbetat arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet. Därav blev det 

aktuellt för denna studie, i vilken det hanteras som ett temaarbete. Precis som det låter är hallen 

på förskolan utgångspunkt som arena för läroplanens mål, i den skapas en miljö för 

undervisning. Utdraget nedan beskriver en av hallarna som har kompisboken om samarbete 

som grund för utformningen: 

”Då så har vi kanin och igelkott i såna här … vad heter det … handdockor, 

vi har gummistövlar vi har regnbyxor vi har regnjackor med olika 

knäppningar och … ja för att hitta det här med tekniken och den … det är ju 

verkligen någonting som barnen har tagit till sig det är superspännande, hur 

det låter när man knäpper regnbyxor, regnjackan det här knäppet riktigt och 

bara att få till det, det har, det är ju jättemånga som inte har fått det men 

tycker att det är superspännande, en riktig utmaning liksom och de här 

knäppningarna på regnbyxorna … finns tre olika tekniker … på de här tre 

regnbyxorna som hänger där, sättet att knäppa regnbyxorna, knäppa upp dem 

och man behöver verkligen hjälpas åt och samarbeta för man behöver trycka 

på två ställen och de här barnen är ju väldigt små … så vi har ju använt den 

här boken, jätte- jättemycket och använder de här böckerna, boken och läser 

för barnen och … ja utgår från den oerhört mycket i vår undervisning” 
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Det framgår genom intervjun att bokens sidor är kopierade och finns klistrade på golvet i hallen 

tillsammans med det material som beskrivs i utdraget ovan. Mål från läroplanen fokuseras dels 

utifrån boken och dels utifrån barnens utforskande i miljön. Bland annat får barnen inspiration 

från boken till att samarbeta och hjälpas åt och genom regnkläder och annat material som nämns 

i utdraget skapas utmaningar inom teknik för barnen. Denna undervisning beskrivs som en 

scaffoldande undervisning där pedagogerna finns tillgängliga i miljön och stöttar barnen i deras 

utforskande: 

”Ja och sen utifrån vår läroplan att bli … att ha den ännu mer i ryggen tänker 

jag på, så att tänka på utifrån de här läroplansmålen, det här har vi sett en 

hel del av, tekniken, matematiken, språk i alla ämnen … mm naturvetenskap 

den kanske är ganska lätt att … att … den blir inte jättetydlig i hallen, den 

kan bli ännu tydligare, vi har de här väderförhållandena, alltså verkligen 

tänka, medvetet följa upp hela tiden …för det är ju den som kännetecknar den 

här … scaffoldande undervisningsmiljön att man hela tiden arbetar utifrån 

läroplansmålen” 

Hallen, boken, materialet, läroplanen, barnen samt pedagoger blir alla aktörer i nätverket och 

därigenom skapare av undervisningssituationer. Boken, barnen samt materialet som en del av 

miljön kan ses som skapare av det utforskande arbetssättet, vilket precis som i ovan exempel 

sammanlänkats till nätverket genom pedagogens samverkan med läroplanen. I det utforskande 

arbetssättet skapas målstyrda processer genom den stöttande pedagogen, därigenom 

sammanlänkas läroplanen vilken då kan möjliggöra intentioner för undervisning.  

6.2.2 Figurer, båtar och lera som aktörer 

I empirin finns en hel uppsjö av material beskrivet som dels används för undervisning, dels i 

skapandet av miljöer men även som är skapat genom undervisningssituationer. Nedan följer 

exempel från empirin på material som är en del av temaarbetet. 

Från temat ”Babblarna”: 

”ja, vi har dem i vanliga sagoböcker … och sen har vi gjort dem i sagolådor 

[…] sen har vi en saga som vi har kopierat upp som vi har på väggen … den 

som heter Dadda hälsar på …. och sidan om, där den här boken då är uppsatt 

… laminerad då så att de inte ska riva sönder den …. sidan om där har vi en 
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liten hylla och där bor alla mjukisbabblarna i den hyllan …. också har vi 

skapat Tut, bilen, så där kan man jobba med sagan, den kan barnen själv sitta 

och jobba med sagan men vi kan också sitta och läsa den från väggen också 

kan en … Babblarna efter hand som den ena Babblaren hälsar på så kan man 

köra med … hoppa i bilen och sen kör bilen iväg och sen så får barnen då 

också jobba med den sagan […] Så där har vi ju … det använder vi också så 

har vi både då mjuka och sen har vi gjort ett Babblarhus … till de 

plastfigurerna”. 

Från temat ”Bondgårdsdjur”: 

”vi har ju en maskot då som är ko, ta med den ut när jag är hos hästarna och 

ta kort och filma … sen har jag ju tagit med då hästmat och halm och hö och 

sånt för att barnen ändå ska få känna lite på det. […] bondgårdsmiljön som 

vi håller på att skapa den är ju alltid tillgänglig …. så den är ju både för fri 

lek och när vi skapar och bygger upp den”. 

Från temat ”Färgen blå”: 

”Tex har vi nu i vår kub lagt ut ”snö", projicerat snöflingor, vi har byggt 

båtar och har olika havsdjur att leka med”. 

Utifrån beskrivningen av förskolornas temaarbeten framstår inte alltid materialet som värdefullt 

för barns lärprocesser, en möjlig tanke är därmed att materialet ibland är ett resultat av 

undervisningen alternativt ett resultat eller bevis för temat och/ eller arbetssättet. 

I utdraget med Babblarna ges exempel på hur temat representeras genom material som 

exempelvis figurer, deras hus, sagan på väggen, bilen Tut och mycket mer. Detta kan bli aktörer 

i nätverket genom en samverkan med pedagogen och läroplanen i undervisningssituationer, 

som redan redogjorts för under rubriken 6.1.1 Babblarna och Alfons Åberg som medskapare av 

undervisningen. Materialet kan genom en samverkan med barnen dessutom skapa ett 

utforskande arbetssätt vilket visas under rubriken 6.2.1 Skogen och hallen som aktörer. 

Detsamma gäller även för exempelvis bondgårdsmiljön, båtar som byggts samt havsdjur som 

tillförts eller skapats i temat och finns tillgängligt för barnen i verksamheten. Utöver detta kan 

även allt material som till exempel skapas med som lim, papper, lera med mera blir aktörer i en 
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samverkan med barnen och därmed utgångspunkt för ett utforskande arbetssätt. Huruvida det 

blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet är som i analysen med miljön upp till pedagogen. 

6.2.3 Sammanfattning undervisning med miljön som utgångspunkt 

Ett utforskande arbetssätt skapas genom en samverkan mellan barnen och miljön samt dess 

material. Pedagogen blir OPP även här genom att vara den som sammanlänkar miljön och 

materialet till nätverket. Men likt ovan beskrivning av pedagogen som OPP är pedagogen i sin 

tur styrd av andra nätverk. Till exempel blev skogen aktör i nätverket tack vare läroplanens 

naturvetenskapliga mål och kompisboken som är utgångspunkt för undervisningsmiljön i hallen 

sammanlänkades till nätverket utifrån sina egenskaper och möjligheten att realisera bland annat 

teknik och samarbete. Hur det kommer sig då att inte läroplanen är OPP beror på att pedagogen 

redan har intentioner om vilka mål i läroplanen som ska fokuseras. Det utforskande arbetssättet 

blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet i sin samverkan med ett målinriktat arbetssätt 

genom att pedagogen stöttar och ställer frågor. Därigenom realiseras läroplanens intentioner i 

undervisningssituationer. 

6.3 Sammanfattning resultat och analys 

Resultatet visar två olika sätt att arbeta tematiskt på förskolan. Det ena är att planera 

undervisning utifrån ett temaarbete som väljs, med eller utan barnens direkta inverkan. Det vill 

säga att i vissa fall skapas teman som pedagogerna anser intressanta för barnen och ibland som 

med Alfons Åberg skapas temats ramar utifrån vad barnen initierat genom sina intressen. Det 

andra sättet att arbeta tematiskt illustreras utifrån en undervisande miljö. Pedagogerna har 

iscensatt miljön eller initierat den för barnen varpå barnens utforskande sen blir underlag för 

undervisningssituationer genom pedagogens stöttande förhållningssätt. Skillnaden som 

framstår är att läroplanen samt temat är utgångspunkt för planerade aktiviteter i det målinriktade 

arbetssättet som representeras, i det utforskande arbetssättet skapas istället 

undervisningssituationer genom att miljö och barn länkas till nätverket redan från början. Det 

tematiska arbetssättet skapar i båda fall möjligheter för det systematiska kvalitetsarbetet, men 

med olika förutsättningar. Det målinriktade arbetssättet blir en grund men förutsätter att 

undervisningen blir utforskande och följs upp med nya målstyrda processer. Det utforskande 

arbetssättet är dock redan en del av det systematiska kvalitetsarbetet men förutsätter en fortsatt 

systematisk uppföljning och utvärdering.  
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Genom analysen visar sig pedagogen bli OPP genom att vara nätverksskapare och därigenom 

skapare av intentioner för de andra aktörerna. Som redan nämnts är pedagogen även del av ett 

större sammanhang, antagligen med en annan OPP. Det går härigenom att ana den komplexitet 

som nätverk består av, ständigt formade utav andra nätverk. Genom att se pedagogen som OPP 

i ovanstående analyser skapas dock en förståelse för vilka handlingar som blir möjliga i 

nätverket, även om pedagogen i sin tur är styrd genom andra nätverk. 

Läroplanen som aktör möjliggör riktningar och aktiviteter i undervisningssituationerna genom 

pedagogens planering eller stöttande förhållningssätt. Temat kan som visat sig i analysen skapa 

miljöer samt material vilka i en samverkan med barnen kan skapa ett utforskande arbetssätt. 

Om pedagogen som OPP då sammanlänkar läroplanen skapas ett målinriktat arbetssätt varpå 

ett nätverk för det systematiska kvalitetsarbetet får sin grund. Med andra ord blir både pedagog, 

barn, läroplan samt tema aktörer vilka alla skapar möjligheter för det systematiska 

kvalitetsarbetet, genom OPP blir det dock beroende av pedagogen. Callon (2012) beskriver i en 

text utifrån ANT ett nätverk som skapats för att öka produktionen av pilgrimsmusslor genom 

odling. En fråga huruvida en viss art av pilgrimsmusslor ankar sig visar sig bli OPP, frågan i 

sin enkelhet framträder vara ”nog för att involvera en hel serie aktörer genom att etablera deras 

identiteter och länkarna mellan dem” (Callon, 2012, s. 159). På samma sätt visar sig pedagogen 

utifrån sina intentioner med temaarbetet binda flera aktörer till nätverket. Med inspiration från 

den frågan som blir OPP i Callons studie och därigenom involverar en mängd aktörer blir det 

intressant att fundera över vad det är som gör pedagogen till OPP utöver resonemang som lyfts 

i analysen ovan. 

7. Diskussion 

Föreliggande studie synliggör hur aktörer samverkar i förskolans temaarbete samt vilka 

handlingar som möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att 

undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse samt kvalitet i förskolan. 

Diskussionen utgår från studiens resultat i förhållande till det problemområde som beskrivs i 

inledningen samt den tidigare forskning som lyfts fram. Två rubriker används för denna 

diskussion; 7.1 Aktörer i förskolans temaarbete i förhållande till forskning samt 7.2 

Posthumanistisk teori i en stöttande praktik. 
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7.1 Aktörer i förskolans temaarbete i förhållande till tidigare forskning 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) visar i sin studie hur olika tankestilar hos förskollärarna 

skapar interaktionsmönster i arbetsprocesser för det systematiska kvalitetsarbetet. De 

poängterar att det finns spår från både ett målrationellt förhållningssätt samt en syn på processer 

som mer vardande och transformativa i linje med den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken. 

På liknande sätt kan de båda sätten att förhålla sig urskiljas i denna studies resultat. I arbetssättet 

som beskrivs under rubriken 6.1 undervisning utifrån förbestämda mål skapas ett målrationellt 

förhållningssätt om inte förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet möjliggörs. Detta 

då temaarbetet beskrivs utifrån linjära processer med ett på förhand bestämt mål. Däremot i 

arbetssättet som beskrivs under rubriken 6.2 undervisning med miljön som utgångspunkt skapas 

ett målinriktat arbetssätt utifrån pedagogens stöttning i en utforskande miljö, vilket kan liknas 

med en mer transformativ och vardande praktik. I ovan nämnd studie framkommer det att det 

systematiska kvalitetsarbetet sällan fullföljs då den egna praktiken i form av organisation, 

innehåll samt genomförande inte granskas (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014), vilket i den 

här studien istället är underlag för analys. Därigenom har skapandet av aktörer varit möjligt att 

belysa utifrån temaarbetet som helhet. 

Föreliggande studies resultat inriktar sig på arbetssätten som framträder med utgångspunkt i 

beskrivningar av förskolans temaarbete, däremot är inte dokumentation en del av analysen då 

tidigare forskning till stor del fokuserats på den. Tidigare forskning pekar mot att det krävs 

kunskap och ansvar hos pedagogerna för att dokumentation ska kunna utgöra en grund för 

verksamhetsutveckling (Basford & Bath, 2014; Knauf, 2015; Lindgren, 2015). I annat fall 

tenderar den leda till en utvärdering av barn samt verksamheten (Sheridan, Williams & 

Sandberg, 2012; Johansson, 2016; Vallberg Roth, 2014; Elfström Pettersson, 2017). Därmed 

kan temaarbetet utifrån den här studiens resultat bli ett föremål för bevis och bekräftelse när det 

planeras utifrån färdiga mål om inte pedagogens kunskap är tillräcklig. Detta då läroplanen och 

temat som grund för planeringen kan resultera i en rad olika linjära processer vilka inte är 

sammankopplade till varandra. 

Elfström Pettersson (2017) beskriver i sin studie att fotografier kan bli utgångspunkt för barns 

berättande och därigenom bidra till verksamhetsutveckling. Fotografiet kan då ses som aktör 

vilken tillsammans med barnen skapar nya möjligheter. Detta kan liknas med resultatet i denna 

studie där miljön blir utgångspunkt för barns utforskande. På samma sätt som fotografierna 

skapar berättelser skulle då miljön kunna skapa berättelser som underlag för 
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verksamhetsutveckling. En fråga som uppenbarar sig är dock huruvida det är dokumentation 

som blir avgörande för utvecklingen eller den stöttande pedagogen som lyfts fram i resultatet. 

Vilken även lyfts fram som betydande för undervisning i den nya kunskapsöversikten från 

Skolverket (Sheridan & Williams, 2018). Om fotografiet ses som dokumentation vilken skapar 

berättelser är det kanske möjligt att även se miljön som dokumentation. Detta skulle kunna leda 

till en diskussion om dokumentationens betydelse i förhållande till den stöttande pedagogen 

som fångar tillfällen och finns där när det händer. Diskussionen kan även få fäste genom den 

nya kunskapsöversikten från Skolverket som inte längre nämner dokumentation som 

pedagogisk (Sheridan & Williams, 2018). Målstyrda processer kan med en stöttande pedagog 

som framkommer i resultatet skapas utan planering varpå risken för ett målrationellt 

förhållningssätt kan minska. Dokumentation kan då bli verktyg för det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att utvärdera vilka mål som realiserats utifrån ett temaarbete med 

utforskande karaktär. Dokumentationen blir då inte pedagogisk genom att fånga det barnen gör 

som utgångspunkt för vidare planering vilket tidigare lyfts fram i skolverkets stödmaterial 

(Palmer, 2012). Istället kan dokumentation visa vilka läroplansmål som under en tid inte 

realiserats i den stöttande miljön, därigenom kan nytt material tillföras i miljön och bidra till 

verksamhetsutveckling. Denna tanke går i linje med Alnerviks (2013) förslag där pedagoger i 

relation till läroplansmål bör befinns sig i ett utforskande kunskapsområde, ett känt mål föreslås 

i början av lärandeprocessen som sen utvecklas utifrån barns intressen.  På samma sätt skapades 

en utforskande miljö utifrån redan förbestämda mål även genom resultatet av den här studien. 

När studiens resultat förhålls till tidigare forskning motiveras studiens syfte att undersöka hur 

posthumanistiska teorier kan bidra till måluppfyllelse samt kvalitet. Detta då miljön uppenbarar 

sig som en fördelaktig utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet, likt den gör i 

forskning genom att benämnas som utforskande, experimenterande, varierande samt 

gränsöverskridande (Buldu, 2010; Seong Mi, 2016; Alnervik, Öhman & Lidén, 2018; Elfström, 

2013).  

7.2 Posthumanistisk teori i en stöttande praktik 

Som visas genom resultatet i denna studie skapas ett utforskande arbetssätt genom att barn, 

miljö samt material samverkar i nätverket. Pedagogen framstår som OPP i nätverket vilket 

medför att ovanstående aktörer enbart är potentiella och beroende av pedagogens bekräftelse. 

Som framgick i inledningen föreslog Skolverket tidigare i sitt stödmaterial för systematiskt 

kvalitetsarbete rhizomatiska, icke-linjära processer (Palmer, 2012). Om temaarbetet genom 

studien betraktas som rhizomatiskt blir pedagoger, genom att vara OPP, ett slags rhizompiloter. 
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Processen kan därigenom inte längre ses som icke-linjär utan förbestämda mål då barn och 

material som aktörer inte tillåts samverka och skapa nya oväntade vägar. Lärandets liknelse 

med rhizom har utifrån skolinspektionens granskningar och forskning inte varit fördelaktigt för 

att förklara det komplexa uppdrag som beskrevs i inledningen. Dels då förskolan inte ses som 

tillräckligt målstyrd samtidigt som ett målinriktat arbetssätt upplevs som svårt att kombinera 

med ett utforskande arbetssätt. Lindgren (2018) ifrågasätter det posthumanistiska barnet i 

förskolans kontext utifrån begreppen undervisning samt scaffolding som nu lyfts fram utifrån 

förskolans uppdrag. Likt Lindgrens (2018) problematisering går det ana en risk i att pedagogen 

blir än mer pilot i förhållande till begreppet undervisning beroende på hur det etablerar sig. 

Dessutom blir ett utforskande arbetssätt vilket forskning lyfter fram som betydande, inte lika 

framträdande i den nya kunskapsöversikten. Istället beskrivs barns tidigare erfarenheter och 

kunnande som utgångspunkt för undervisningen (Sheridan & Williams, 2018). Likaså beskrivs 

undervisning utifrån att lek såväl som lärande är en del i den målstyrda processen som utgår 

från barns erfarenheter (Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018). Denna beskrivning kan 

ytterligare stödja vikten av en samverkan mellan barn, miljö samt material som utgångspunkt 

för målstyrda processer då ett utforskande kan inbegripa lek i större utsträckning än i ett 

målinriktat arbetssätt. I den nya kunskapsöversikten som Skolverket gett ut lyfts som redan 

nämnts begreppet scaffolding, detta får sin mening i att pedagogen såväl som miljön ska vara 

stöttande i barns lärprocesser (Sheridan & Williams, 2018). I det nätverk som skapas för 

måluppfyllelse utifrån denna beskrivning finns en risk i att miljö samt material inte blir aktörer 

i en samverkan med barnen utan snarare ett verktyg för barnen i förhållande till ett 

lärandeobjekt. Frågan är då vad som händer med det utforskande arbetssättet om 

undervisningssituationer skapas och ges stöttning genom pedagogerna och miljön.  

Även om den stöttande pedagogen ersätter det tidigare tänkta rhizomet finns det andra 

posthumanistiska teorier som kan bidra till måluppfyllelse samt kvalitet i förskolan. Genom att 

följa aktörerna i förskolans tematiska arbetssätt med hjälp av ANT har aktörer som material och 

miljö när de sammanlänkas till nätverket visat sig värdefulla genom att skapa ett utforskande 

arbetssätt samt möjligheter för ett ämnesintegrerat arbetssätt. Genom kunskapen om vad 

aktörerna i nätverket är kapabla att göra kan miljöer skapas med detta i åtanke, pedagogen kan 

då med ett stöttande förhållningssätt vara garant för läroplanen och skapa målstyrda processer. 

Därigenom skapas en samverkan mellan ett utforskande och ett målinriktat arbetssätt, vilket 

beskrevs som en svårighet och därmed hinder för det systematiska kvalitetsarbetet i inledningen 

(Brodin & Rosenblad, 2012; Alnervik, 2013; Insulander & Svärdemo Åberg, 2014). Utifrån 
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resultat och analys i föreliggande studie kan det vara av intresse att ifrågasätta pedagogen som 

OPP för det nätverk som skapas utifrån förskolans temaarbete, och istället fråga sig vad som 

händer om barn tar den platsen. Istället för att pedagogerna är garanter för läroplanen är det 

möjligt att läroplanen ges eget utrymme som aktör att utforma undervisning i en samverkan 

med barn, material samt miljö, inom vilken pedagogerna istället stöttar. Dokumentation kan då 

bidra till uppföljning, utvärdering samt utveckling genom att synliggöra hur miljön ytterligare 

kan berikas utifrån barnens intentioner med nätverket. Om miljö och material ses som stöttande 

i målstyrda processer riskerar de att begränsas genom lärandeobjekt, utifrån en posthumanistisk 

ansats kan miljö och material istället berika målstyrda processer genom relationer med andra 

aktörer. Med hänsyn till ovanstående diskussion föreslås därmed ett överskridande arbetssätt 

samt en rörelse mellan olika teorier, då nya begrepp kan berika snarare än att begränsa ett 

teoretiskt förhållningssätt.  

8. Slutsats 

Genom att undersöka aktörers samverkan i förskolans temaarbete i förhållande till det 

systematiska kvalitetsarbetet blev det möjligt att diskutera posthumanistisk teori i relation till 

förskolans förändrade uppdrag. Resultatet visar att material samt miljö i samverkan med barn 

skapar en praktik för både ett målinriktat och ett utforskande arbetssätt.  Pedagogen diskuteras 

utifrån ett stöttande förhållningssätt vilket kan bidra till verksamhetsutveckling genom att 

miljön berikas, läroplanen kan då realiseras utifrån barns intentioner. Resultatet visar därmed 

att undervisning inte behöver handla om planerade aktiviteter utan istället kan vara målstyrda 

processer bestående av både ett målinriktat och ett utforskande arbetssätt. Slutsatsen blir 

därmed att posthumanistiska teorier kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom 

att både pedagoger, barn samt icke-mänskliga aktörer tillåts samverka i arbetsprocesser för 

systematiskt kvalitetsarbete.  

9. Metoddiskussion 

Följande är en diskussion om studiens metodval i relation till aspekter av kvalitet. 

Semistrukturerade intervjuer skapade möjligheten att få en överblick över förskolors olika sätt 

att arbeta tematiskt. Vilket var fördelaktigt för studiens första syfte då intervjuer kunde bidra 

med att belysa en mångfald av olika sätt att arbeta tematiskt. Detta material blev dock underlag 

även för det nuvarande syftet för studien som växte fram under arbetets gång. Därigenom kunde 

organisation, innehåll samt genomförande belysas. Om studien inte begränsats av sin tid hade 



38 
 

det varit intressant för resultatet att ta del av olika temaarbeten mer djupgående, exempelvis 

genom att komplettera det insamlade materialet med dokumentationer och 

verksamhetsberättelser. Det hade då varit möjligt att följa aktörerna mer noggrant i nätverket 

och urskilja deras arbete i faktiska situationer. Dels kan mer övergripande nätverk då spåras, 

för att synliggöra ytterligare vad som styr nätverk för systematiskt kvalitetsarbete, vilket 

motiverades för som avslutning i resultat och analys och dels hade studien blivit mer materiellt-

semiotisk då inte enbart pedagogers berättelser varit underlag för analys. Bryman (2011) 

beskriver att deltagande observationer kan vara en bättre utgångspunkt än intervjuer när det 

gäller att få en bild av en aspekt från den sociala verkligheten. En bild av temaarbetet som helhet 

skulle dock kräva deltagande observationer under en mycket lång tid. Men å andra sidan hade 

studien likt ovan blivit mer materiellt-semiotisk genom att materialet blivit tillgängligt 

etnografiskt. 

I föreliggande studie finns en risk att egna tolkningar av temaarbetets beskrivning spelat in i 

resultat och analys. Men å andra sidan förhåller sig studien övergripande utifrån gemensamma 

utgångspunkter i empirin.  En pilotstudie har genomförts för att synliggöra möjliga sätt att svara 

på intervjufrågorna, denna ledde till att frågorna justerades något samt att frågor om hur länge 

temat arbetats med samt vilka teoretiska utgångspunkter som ligger som grund togs bort. Detta 

då de inte ansågs relevanta utifrån studiens syfte. Studiens syfte och frågeställningar har trätt 

fram och omformulerats efterhand vilket innebär att frågorna mest troligt hade sett annorlunda 

ut om studien genomförts på nytt. Bryman (2011) beskriver både ostrukturerade samt 

semistrukturerade intervjuer som flexibla då utrymme finns för både svar samt frågor att 

utformas mer eller mindre fritt. Strukturerade intervjuer valdes bort helt för den här studien då 

temaarbeten ser väldigt olika ut samt att fallen inte var i behov av en jämförelse med varandra. 

Det hade varit möjligt att genomföra ostrukturerade intervjuer för att få en mer fri berättelse av 

förskolans temaarbete. En risk finns med intervjuerna som genomfördes att svaren anpassades 

efter frågorna, framförallt då frågorna skickades till deltagarna redan innan intervjun. 

10. Didaktiska implikationer  

Föreliggande studie kan bidra med kunskap för pedagoger kring hur olika aktörer, mänskliga 

såväl som icke-mänskliga, kan bidra till systematiskt kvalitetsarbete genom ett tematiskt 

arbetssätt. Studien visar att olika praktiker för måluppfyllelse skapas beroende på temaarbetets 

utgångspunkt. När temaarbetet inte blir en utgångspunkt för undervisning kan det istället 

möjliggöra ett utforskande, målinriktat och ämnesintegrerat arbetssätt. Studiens resultat belyser 
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även vikten av en utbildningsteoretisk diskussion då teorier kan berika varandra i det 

pedagogiska arbetet. Detta visar studiens slutsats genom sitt syfte då posthumanistiska teorier 

kan bidra till att ett utforskande arbetssätt blir en del i den målstyrda processen och därmed 

utgångspunkt för måluppfyllelse och kvalitet i förskolan. Vidare framgår även vikten av 

kunskap och ansvar i det pedagogiska arbetet då en top-down-produkt kan riskera skapas utifrån 

ett målrationellt förhållningssätt.  

Föreliggande studie kan även motivera till vidare forskning inom den utbildningsteoretiska 

diskussionen utifrån det förändrade uppdraget och skolinspektionens granskningar. 

Temaarbetet kan studeras mer djupgående med motivering att det ofta står för en stor del av det 

systematiska kvalitetsarbetet samt ofta ser väldigt olika ut mellan förskolor. Likaså utifrån flera 

teorier vilka då kan belysa och lyfta fram värdefulla processer för måluppfyllelse och kvalitet. 

Likaså kan ytterligare forskning kring dokumentation bli värdefull utifrån studiens diskussion 

samt beskrivningen av det förändrade uppdrag som den reviderade läroplanen innebär. 
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Bilaga 1 – Samtyckesbrev för intervju, telefon och skriftligt 

Samtyckesblankett för deltagande i examensarbete 

Hej! 

Jag heter Caroline Karlsson och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan 

i Halmstad. Jag skriver nu mitt examensarbete som ämnar undersöka samspel mellan 

pedagoger, barn, material och läroplansmål i förskolans temaarbete. Syftet är att synliggöra 

relationer mellan aktörer i relation till måluppfyllelse och kvalitet, detta utifrån att även material 

och läroplansmål kan vara aktörer och därmed bidra till handlingar. 

Jag vill genom intervjuer per telefon ställa frågor om temaarbetet på er förskola. Samtalet 

kommer spelas in för att underlätta transkribering och analysarbete. Det inspelade materialet 

kommer användas av mig samt med ditt samtycke under handledning med mina handledare på 

Högskolan i Halmstad. Materialet kommer förvaras på ett USB och raderas så snart 

examensarbetet är färdigt samt bedömt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta eller i efterhand kontakta mig för att ångra din medverkan. Vid önskemål skickas 

den transkriberade intervjun för godkännande av dig innan den blir underlag för analys.  

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet tas hänsyn till 

genom detta brev där du informeras om studiens syfte samt genomförande. Samtyckeskravet 

genom att du lämnar ett muntligt samtycke till detta brev vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet tas hänsyn till genom att alla deltagare i studien avidentifieras genom 

fiktiva namn samt att eventuella personuppgifter förvaras oåtkomligt för utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast kommer användas till min studie 

och sen raderas.  

Följande i detta samtyckesbrev gäller även när svar på intervjufrågorna lämnas skriftligt, 

samtycke till studien lämnas då genom att du tagit del av detta brev och svarar på frågorna. 

När examensarbetet är färdigt kan det vid önskemål tas del av via mejl, det kommer även 

publiceras på Diva via Högskolan i Halmstad. För mer information eller frågor om 

undersökningen får du gärna kontakta mig eller mina handledare. 

Ditt deltagande skulle vara givande! 

 

 



 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Karlsson, xxx, telefonnummer: xxx 

Handledare: 

Anniqa Lagergren, xxx  

Kalle Jonasson, xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Samtyckesbrev för intervju 

Samtyckesblankett för deltagande i examensarbete 

Hej! 

Jag heter Caroline Karlsson och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan 

i Halmstad. Jag skriver nu mitt examensarbete som ämnar undersöka samspel mellan 

pedagoger, barn, material och läroplansmål i förskolans temaarbete. Syftet är att synliggöra 

relationer mellan aktörer i relation till måluppfyllelse och kvalitet, detta utifrån att även material 

och läroplansmål kan vara aktörer och därmed bidra till handlingar. 

Jag vill genom intervju ställa frågor om temaarbetet på er förskola. Samtalet kommer spelas in 

för att underlätta transkribering och analysarbete. Det inspelade materialet kommer användas 

av mig samt med ditt samtycke under handledning med mina handledare på Högskolan i 

Halmstad. Materialet kommer förvaras på ett USB och raderas så snart examensarbetet är 

färdigt samt bedömt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller i 

efterhand kontakta mig för att ångra din medverkan. Vid önskemål skickas den transkriberade 

intervjun för godkännande av dig innan den blir underlag för analys.  

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet tas hänsyn till 

genom detta brev där du informeras om studiens syfte samt genomförande. Samtyckeskravet 

genom att du lämnar ett muntligt samtycke till detta brev vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet tas hänsyn till genom att alla deltagare i studien avidentifieras genom 

fiktiva namn samt att eventuella personuppgifter förvaras oåtkomligt för utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast kommer användas till min studie 

och sen raderas.  

När examensarbetet är färdigt kan det vid önskemål tas del av via mejl, det kommer även 

publiceras på Diva via Högskolan i Halmstad. För mer information eller frågor om 

undersökningen får du gärna kontakta mig eller mina handledare. 

Ditt deltagande skulle vara givande! 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Karlsson, xxx, telefonnummer: xxx 

Handledare: 

Anniqa Lagergren, xxx 

Kalle Jonasson, xxx 



 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjufrågor: 

Vad arbetar ni med för tema eller projekt? 

Varför valde ni detta tema? 

Hur planeras aktiviteter som är kopplade till temat?  

Vilket material använder ni i temaarbetet? 

Vilket material finns alltid tillgängligt för barnen? 

Vilka läroplansmål arbetar ni med genom temat? 

Hur dokumenterar ni och vad gör ni med dokumentationen? 

Exempel på följdfrågor: 

Hur länge har ni arbetat med temat? 

Planerar ni utifrån läroplansmål eller realiseras de efteråt? 

Används material av barnen själva utöver planerade aktiviteter med temat? 

Vad gör barnen med materialet i sin fria lek? 

Dokumenterar ni något när barnen själva använder material som hör till temaarbetet? 

Hur ofta arbetar ni med temat? 
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