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Förord 
Under höstterminen 2018 läste vi kursen ”Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans 

verksamhet”. Denna kurs fångade vårt intresse och vi insåg båda att vi brann för lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande. När det blev dags att välja ämne om vad vårt självständiga arbete skulle 

handla om var leken ett självklart val. När vi sedan började sätta oss in i den forskning som finns kring 

leken, insåg vi att det är ett alldeles för beforskat område för att kunna bidra med någon ny kunskap.  

Trots detta ville vi hålla fast vid leken och valde att ställa det i relation till något som är aktuellt i 

dagsläget. Under diskussioner gällande den reviderade läroplanen och införandet av begreppet 

undervisning i förskolan fann vi det intressant att undersöka för skollärarnas inställning till 

undervisning i relation till lek. I denna studie har vi gemensamt skrivit fram arbetets alla delar. Vi har 

båda tagit del av tidigare forskning, som vi sedan har läst och diskuterat. Vi har under arbetets gång 

diskuterat syfte, metod, bakgrund, resultat, analys och diskussion och varit överens om studiens 

innehåll. Intervjuerna och transkriberingen av dessa utförde vi var för sig, för att sedan tillsammans 

bearbeta det empiriska materialet. Vid varje tillfälle som arbetet med s tudien utförts, har vi setts för att 

underlätta diskussion och arbetsprocess. Arbetet är ett samarbete mellan oss båda och det har varit ett 

otroligt roligt, lärorikt och stundvis utmanande arbete.  

  

Vi vill även rikta ett tack till de förskollärare som medverkat i studien, utan er hade detta arbete inte 

kunnat utföras. 

 

/Sofia Andersson & Ida Åkebrand 
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Abstrakt  
Föreliggande studie syftade till att  utforska och analysera hur förskollärare tolkar begreppen 

undervisning och lek samt deras uppfattningar om hur de hanterar begreppen i förskolans verksamhet. 

Studien guidades utifrån följande frågeställningar: Hur tolkar förskollärare begreppen undervisning och lek? 

Vilken relation ser förskollärare mellan undervisning och lek?  Hur ser förskollärare på förändringarna i förskolans 

reviderade läroplan? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex verksamma och utbildade 

förskollärare på sex olika förskolor. Vid bearbetningen av det empiriska materialet utkristalliserades 

fem teman som presenteras i resultatet: Kommunikation och socialt samspel, Undervisning och lärande, Leken 

som ett verktyg, Social stöttning i leken och Implikationer av förändringarna i förskolans läroplan. Resultatet 

visade att förskollärarna såg positivt på att undervisningsbegreppet för s in i läroplanen och de 

hoppades att den reviderade läroplanen ska höja förskolans och förskollärarnas status. Förskollärarna 

uttryckte att begreppet undervisning var ovant att använda i förskolan men uttryckte sin förståelse för 

hur undervisning kan bedrivas i förskolans verksamhet. De menade att undervisning pågår hela dagen 

både spontant och planerat, förutsatt att en vuxen är närvarande och att de har en medvetenhet i vad 

de undervisar om. Förskollärarna beskrev att leken har en självklar plats i förskolan och att 

undervisningen bör bedrivas på ett lekfullt sätt utifrån barns intressen. De såg även leken i sig som ett 

föremål för undervisning och lyfte vikten av förskollärares roll för att stötta barns utveckling och 

lärande. Analysen av resultatet hade sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och utfördes 

genom en tematisk analys.  

  

Nyckelord: förskollärare, lek, lärande, förskolans läroplan, undervisning, utveckling 
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Introduktion 

Inledning  

Undervisning har sedan 2011 varit ett aktuellt uppdrag i förskolan enligt Skollagen (SFS 2010:800), men 

skolinspektionens granskning visar att många förskollärare inte vet hur undervisningen ska bedrivas 

(Skolinspektionen, 2016). Osäkerheten om hur undervisning bedrivs synliggörs även i en senare 

granskning av Skolinspektionen (2017). I den reviderade läroplanen för förskolan , Lpfö18 (Skolverket, 

2018) som träder i kraft sommaren 2019 tydliggörs begreppet undervisning och lyfts in som en central 

del i utbildningen.  

Den svenska förskolan har sedan länge präglats av att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet och 

ha ett tydligt fokus på barns utveckling av sociala förmågor (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 

2017). I och med att Skolverket  har fått i uppdrag att revidera läroplanen för förskolan och 

undervisningsbegreppet nu tydliggörs, har undervisning blivit ett föremål för både debatt och 

forskning (Nilsson, Lecusay, Alnervik & Ferholt, 2018). En vanligt förekommande frågeställning som 

dyker upp i den forskning vi tagit del av är huruvida undervisning i förskolan ska kunna utföras utan 

att förskolans bildningsideal såsom omsorg, lek och lärande samt barns inflytande åsidosätts (Thulin 

& Jonsson, 2018). 

Skollagen definierar begreppet undervisning 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, kap 1. §3). Forskning visar att pedagoger i förskolan ser 

undervisningsbegreppet som kravfyllt och problematiskt att utföra spontant, det kräver mer planerade 

former. Förskollärare uppfattar att aktiviteter som lek och skapande verksamhet minskar eftersom det 

inte har ett medvetet syfte och att kraven på målinriktade aktiviteter ökar (Jonsson m .fl., 2017).  

Under de senaste åren har det genomförts mycket forskning kring begreppet undervisning (Jonsson 

m.fl., 2017; Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018; Nilsson m.fl., 2018; Thulin & Jonsson, 2018; 

Vallberg Roth, 2018), men väldigt få lägger fokus på undervisning i relation till lek. Även om den 

reviderade läroplanen lyfter undervisning som en central del i förskolan är leken fortfarande av lika 

stor betydelse. Med tanke på att få studier har gjorts om undervisning i relation till lek och på 

pedagogers kritiska inställning till undervisningsbegreppet  som nu ska in i läroplanen är det ett 

aktuellt område att undersöka. Vi blev nyfikna på att undersöka hur förskollärare ser på undervisning 

när det kommer till barns lek och det lustfyllda lärandet.  
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Bakgrund 

I följande avsnitt inleder vi med att beskriva det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för 

arbetet. Vidare definieras begreppen lek samt undervisning och lärande för att tydliggöra dess 

innebörd och relevans för syftet med vår studie. Utifrån tidigare forskning, styrdokument och annan 

relevant litteratur presenteras sedan undervisning i förskolan, undervisningsbegreppet i läroplanen, 

lekens värde samt undervisning genom lek.  

Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella traditionen har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs tankar och arbeten om 

utveckling, lärande och språk. I Sverige har perspektivet genomsyrat den svenska pedagogiken sedan 

mitten på 90-talet och den främsta förespråkaren är Säljö (2000, 2005). Enligt det sociokulturella 

perspektivet är människan i ständig utveckling och tar till sig kunskaper från olika situationer (Säljö, 

2012). Barns utveckling sker genom interaktion och samspel med andra och i den kulturella omgivande 

miljön som råder (Rogoff, 2013). För att förstå vår omvärld och agera i den använder vi oss av olika 

kulturella redskap, både språkliga och fysiska. De språkliga redskapen är till exempel bokstäver, siffror 

och begrepp medan de fysiska redskapen till exempel är en spade eller en cykel. Kommunikationens 

roll för lärande är en viktig del i den sociokulturella traditionen och språket ska förstås som ett flexibelt 

teckensystem som hjälper människan att uttrycka sig, få en förståelse för världen och fördjupa sina 

kunskaper och erfarenheter. Viktigt att uppmärksamma är att med språket menas alla former av 

kommunikation; verbalt språk, teckenspråk, bilder, kroppsspråk, skrivet språk och språket finns både 

mellan människor och inom människor (Säljö, 2012).  

Vygotskij ser lärande och utveckling som ständigt pågående processer och något han ofta talar om är 

den närmaste proximala utvecklingszonen, den zon där människor är mottagliga för information och 

förklaringar (Säljö, 2012). Den proximala utvecklingszonen innebär att barn lär sig använda kulturella 

redskap i interaktion med någon som är kunnigare och utvecklar färdigheter för att kunna utföra 

tänkandet och görandet på egen hand (Rogoff, 2013). Säljö (2012) förklarar det som att läraren bygger 

en bro där den lärande kan ta sig vidare i sitt arbete. Till en början ger lär aren den lärande mycket stöd, 

för att sedan succesivt avta och tillslut helt uppstå när den lärande bemästrat färdigheten. I vår studie 

är det framför allt begreppen interaktion och samspel, kulturella redskap och den närmaste proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet som guidat våra tolkningar och analyser. 

Lek 

Det finns många olika definitioner och uppfattningar om vad lek är och kan vara, därför vill vi 

tydliggöra det perspektiv som tagits i detta arbete.  De grundläggande karaktärsdragen för lek är bland 

annat att den ska upplevas som spontan och frivillig, rolig, den kräver aktivt engagemang och styrs av 

inre motivation (Öhman, 2011). Leken kan vara initierad av barnen själva, men kan också vara styrd 

och initierad av en förskollärare. 

Vygotskij ser leken som en social process och en arena för samlärande. Genom leken menar Vygotskij 

att barnet bland annat utvecklar abstrakt tänkande, sociala regler, språk, självkontroll, minne och en 

förståelse av sig själv (Öhman, 2011). Med utgångspunkt i studiens syfte kommer fokus ligga på 

förskollärarens deltagande i lek och därmed leken som en arena för samlärande och utveckling.  
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Undervisning/lärande 

I förskolan ses undervisning och lärande ofta som liktydiga begrepp (Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson, 2009), men Säljö (2015) betonar att begreppen undervisning och lärande inte är synonyma 

med varandra. Med detta i åtanke vill vi förtydliga skillnaden för att undvika feltolkningar.  

Undervisning i förskolan handlar  om den kunskap förskollärarna avser utveckla hos barnen och som 

har utgångspunkt i läroplansmålen (Sheridan & Williams, 2018b). Lärande däremot kan ses som ett 

resultat av undervisningen (Björklund & Pramling Samuelsson, 2018). Säljö (2015) understryker att 

även om undervisning sker under goda förutsättningar för barns lärande är det inte säkert att barnen 

lär sig det de undervisas om. Rosenqvist (2011) sammanfattar begreppet undervisning som 

förskollärarens medvetna handling och begreppet lärande som barnets egen process, den definition 

som vi använder oss av i detta arbete.  

Undervisning i förskolan 

Jonsson (2013) förklarar att förskolans begreppstradition kring omsorg, lek, fostran och lärande skapar 

en utmaning vad gäller implementerandet av nya begrepp såsom undervisning. En av anledningarna 

till att begreppet undervisning anses svårt att införa i förskolan kan vara att förskolan alltid har bedrivit 

undervisning men att begreppet inte har använts, det har istället talats om barns lärande (Rosenqvist, 

2011). Eidevald och Engdahl (2018) beskriver även dem att målstyrda processer inte är något nytt i 

förskolans verksamhet, men författarna ser en risk med att ha inställningen att undervisning redan 

bedrivs. Författarna menar att om verksamma i förskolan anser att de redan undervisar, kanske de inte 

känner att de behöver ändra på sitt arbetssätt. Författarna menar att undervisning inte bara är det 

lärande som sker i förskolans dagliga verksamhet, rutiner och arbetssätt.  Utan undervisning är något 

mer och det krävs en förändring när begreppet undervisning införs i läroplanen. Jonsson m .fl. (2017) 

beskriver i sin studie att förskollärare ser begreppet undervisning som främmande och kravfyllt. 

Otydligheten med begreppet undervisning visar sig skapa förvirring inom verksamheten då 

förståelsen för vad undervisningsbegreppet innebär verkar oklart. Vallberg Roth (2018) synliggör 

denna förvirring då ett resultat i hennes studie visar på hur ett antal förskollärare och förskolechefer 

uppfattar undervisning i förskolan som något som sker i allt, att det inte behöver vara målstyrt.  

Skolinspektionen (2016) menar att det optimala lärandet i förskolan sker genom en målstyrd process 

såsom undervisning. Vallberg Roth (2018) lyfter  dock att det är problematisk att klargöra huruvida ett 

lärande faktiskt sker hos barnen då det är svårt att avgöra om de redan besitter den kunskap som 

förskollärarna har för avsikt att förmedla eller inte. Eidevald och Engdahl (2018) är av samma 

uppfattning vad gäller barns lärande och förtydligar at t lärande kan ske utan att undervisning bedrivs, 

både tillsammans med eller utan en närvarande förskollärare. Vidare anser Skolinspektionen (2016) att 

förskollärare vid varje givet tillfälle ska bedriva undervisning, vilket Helenius (2017) kritiserar eftersom 

han hävdar att kommunikationen kan bli tillgjord och förskolläraren riskerar att tappa lyhördheten för 

barns intressen. Thulin och Jonsson (2018) menar  däremot att förskollärarens didaktiska kompetens är 

avgörande för på vilket sätt undervisningen bedr ivs och förmedlas till barnen. För att skapa goda 

förutsättningar för undervisningen lyfts vikten av förskollärarens lyhördhet inför barns intressen för 

att sedan utvidga och utmana barns lärande (Nilsson m .fl., 2018). Helenius (2017) anser att 

förskolläraren själv bör avgöra var, när och hur undervisningen ska utövas för att den ska ske under 

goda förutsättningar som är till fördel för barnen.  
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Ovanstående resonemang visar på hur teorin krockar med verkligheten och förskolans praktik och hur 

dessa krav från skolinspektionen anses svåra att utföra i verksamheten. I Jonsson m.fl. (2017) studie 

ställer sig förskollärarna frågande till begreppet undervisning och i vilka situationer undervisning sker. 

En tolkning av begreppet som framkommer i studiens resultat är att det är förskollärarens medvetenhet 

som är avgörande för om det sker undervisning eller inte. Med det menas att en situation kan innebära 

undervisning om förskolläraren är medveten om vad som lärs ut. Saknas däremot denna medvetenhet 

sker ingen undervisning (Jonsson m.fl., 2017).  

Undervisningsbegreppet i läroplanen 

Utmaningen med begreppet undervisning i förskolan är att förskollärare är rädda för att verksamheten 

ska skolifieras och bli för kravfylld (Jonsson m.fl., 2017). I en undersökning i Finland intervjuas lärare 

om lek-baserad undervisning och lärarna i studien beskriver att leken är viktig, men om den ges för 

stort utrymme är de oroliga för att de inte når upp till målen i läroplanen (Hyvonen, 2011). Även Lynch 

(2015) genomför en liknande studie i USA där lärarna förklarar att de känner en press från “systemet” 

på att det ska finnas en tanke i alla situationer och att det finns mer värdefulla aktiviteter än leken. De 

beskriver vidare att målen i läroplanen hindrar dem från att låta barnen ha fri lek, det finns helt enkelt 

inte tid för det då fokus måste ligga på att undervisa efter en viss standard.  

Melker m.fl. (2018) menar att risken för att svensk förskola ska skolifieras minskas om undervisningen 

sker med utgångspunkt i förskoledidaktik, genom att lek, omsorg och lärande vävs samman med 

undervisningen. Eidevald och Engdahl (2018) beskriver att utmaningen förskollärarna ställs inför är att 

bibehålla och försvara vikten av leken och förskolans pedagogik för att minska risken att leken 

åsidosätts. Samtidigt menar författarna att det finns en risk för att leken tappar sitt egenvärde om fokus 

alltid ligger på undervisning och lärande. Även Singer (2013) uttrycker en oro till att införa allt för 

mycket undervisning i leken, hon menar att när undervisningen i leken blir för dominant försvinner 

den viktigaste aspekten, barns glädje.  

Resonemang som förs ovan kan uttydas som att det finns skilda uppfattningar om vad verksamheten 

bör genomsyras av. Ena sidan menar att begreppet undervisning inte kan relateras till lek eftersom det 

inte anses vara målinriktat nog och den andra sidan menar att lekens positiva aspekter försvinner om 

vi använder oss av för mycket undervisning i den.  

Förskollärarna i Jonsson m.fl. (2017) studie hoppas att införandet av begreppet undervisning i 

förskolans läroplan ska skapa en ökad medvetenhet inom verksamheten. Vidare visar studien att 

förskollärarna tänker sig att begreppet undervisning kommer att medföra en ökad kvalitét i 

verksamheten som i sin tur bidrar till en höjd status i förskolan.  

Lekens värde 

Öhman (2011) förklarar att leken kan vara ett medel för att träna upp kompetenser som 

perspektivtagande och intersubjektivitet, kompetenser som är värdefulla i sociala sammanhang. 

Författaren beskriver perspektivtagande som ett sätt att lära sig att se något ur någon annans perspektiv 

vilket i sin tur kan leda till ett utvecklande av sina egna tankar och utvecklade erfarenheter. 

Intersubjektivitet definierar Öhman som ömsesidig förståelse vilket uppstår genom samspel där 

uppmärksamheten riktas åt samma håll, något som leder till att det skapas en förståelse för att känslor, 

intentioner och upplevelser kan delas med andra. Även Singer (2013) menar att leken ökar förståelsen 

för relationer och att det bidrar till en gemensam glädje och kreativitet. Utan lek blir det svårt att 
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anpassa sig till den komplexa sociala världen. Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver leken som ett 

omedvetet lärande, undersökande och experimenterande. Författaren menar att genom leken lär sig 

barnen att föreställa sig, att reflektera, att minnas, att använda det talade och det skrivna ordet, social 

kompetens och att behärska sin kropp (Knutsdotter Olofsson, 2009). Enligt Vygotskij har fantasileken 

tre funktioner: barnen skapar en fantasifull situation, spelar ut olika roller och följer regler uppsatta för 

just den rollen. Alla tre nämnda funktioner anser Vygotskij har en viktig roll för barns utveckling av 

sitt tänkande, reflekterande och förmåga att lösa problem (Rogoff, 2013).  

Forskning visar att den vuxnes roll är av stor vikt när det kommer till barns utveckling genom lek. 

Singer, Nederend, Pennix, Tajik och Boom (2014) finner i sin studie att när vuxna finns i närheten, är 

lyhörda för barns lek, deltar och stöttar, blir leken mer koncentrerad och djupgående än när en vuxen 

inte finns tillhands. Aras (2016) kommer i sin studie fram till att barn når en djupare utveckling genom 

leken om den vuxne inte enbart finns där som en observatör, utan som deltagande. Häkkäräinen, 

Brėdikytė, Jakkula och Munter (2013) är överens med övriga författare om att vuxna är viktiga i barns 

lek och en väsentlig del av förskollärares arbete. I sin studie kan författarna se att på vilket sätt de vuxna 

deltar i barns lek även det är avgörande för barns utveckling och lärande. När en vuxen leker med barn 

bör deltagandet ske med en lyhördhet och ett intresse för barns initiativ. Författarna förklarar att 

förskollärares förhållningssätt kan påverka utfallet på ett positivt eller ett negativt sätt. När utfallet är 

positivt karaktäriseras lekstunden av en vuxen som har en förståelse för barns initiativ, deltar aktivt 

med en roll i leken, kommunicerar med barnet och utvecklar leken genom att tillföra spännande 

innehåll. När utfallet däremot är negativt präglades leken av en vuxen som inte var lyhörd för barns 

initiativ och intressen och försökte styra in barnen på sin egen tanke om hur leken ska genomföras. 

Eidevald och Engdahl (2018) påvisar de negativa effekterna av att inte ha en lyhördhet för barns 

pågående lekar. Författarna beskriver att vuxna ofta stör barnen när de kliver in i leken med ett mål att 

undervisa och förklarar att undervisning inte ska ske på bekostnad av leken utan ska i sådana fall 

handla om att stödja barnen och deras intressen. Vygotskij menar  att den vuxnes roll i leken är 

avgörande för barns utveckling och för att nå den närmaste proximala utvecklingszonen är det viktigt 

att de vuxna involverar sig i leken och utvecklar den tillsammans med barnen. 

Undervisning genom lek 

I vardagliga och för barn meningsfulla sammanhang bör undervisning präglas av lek, lärande, fostran 

och omsorg för att integreras med deras kognitiva, sociala och emotionella lärande och på så vis skapa 

en helhet (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Det finns olika sätt att t olka undervisning och när den 

genomförs i verksamheten. Både Eidevald och Engdahl (2018) och Knutsdotter Olofsson (2017) nämner 

leken som ett område för undervisning i sig. För att barn ska kunna leka utvecklade rollekar menar 

författarna att barn behöver lära sig lekregler och lekstrategier såsom turtagande, samförstånd och 

ömsesidighet. Att lära sig lekregler och lekstrategier  kan ske genom att en vuxen undervisar och 

vägleder barnen i hur man gör.  

I Jonsson m.fl. (2017) uttrycks en oro från förskollärarna om att leken ska få mindre utrymme eftersom 

de ser undervisning som svårt att utföra i det spontana. Däremot beskriver Eidevald, Engdahl, 

Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer (2018) att det utmärkande med undervisning i förskolan är att 

den är lekfull och omsorgsfull och att det bör finnas en balans mellan planerad och spontan 

undervisning. Denna pedagogiska balansgång i kombination med förskollärarens kompetens där barn 

ges utrymme för att uttrycka sina handlingar, känslor och tänkande är avgörande för barns utveckling. 

Vogt, Hauser, Stebler, Rechsteiner och Urech (2018) kommer i sin studie fram till att barn lär sig minst 
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lika mycket genom lek-baserad undervisning som i traditionell undervisning. Studien visar även att 

den lek-baserade undervisningen uppskattas mer av både barn och lärare, eftersom barn sällan eller 

aldrig upplever denna typ av undervisning som tråkig. Melker m.fl. (2018) lyfter även de den lek-

baserade undervisningen som något positivt. De menar att när förskollärare undervisar genom 

deltagande i barns lek, delar erfarenheter och fokuserar på samma händelser, skapas en större förståelse 

för varandras perspektiv och ökar möjligheten till lärande hos barnen (Melker m.fl., 2018).  

Sheridan och Williams (2018a) anser att förskollärarens kompetens är en viktig förutsättning för att 

kunna ta hänsyn till både barns intressen och verksamhetens läroplansmål. Denna kompetens innebär 

en medvetenhet och kunskap om barn och barns lärande, didaktik och verksamhetens innehåll. Thulin 

och Jonsson (2018) lyfter även dem förskollärares kompetens och att den är avgörande när det kommer 

till förmågan att vidhålla ett lärandeinnehåll samtidigt som hänsyn tas till barns inflytande, oavsett 

tillfälle. Förskollärare bör se barns erfarenheter och sätt att kommunicera som en resurs i 

undervisningsarbetet. Författarna menar att förskollärarna kan använda sig av barns perspektiv för att 

skapa undervisning tillsammans med dem, vilket ökar barns delaktighet och skapar undervisning som 

utgår utifrån barns eget sätt att konstruera kunskap. Enligt Jonsson m.fl. (2017) är lek och olika 

aktiviteter ett exempel på metoder för hur undervisning kan ske genom samspel och kommunikation 

tillsammans med barnen. När det kommer till spontan undervisning beskriver Eidevald och Engdahl 

(2018) att spontan undervisning bland annat kan ske i leksituationer där konflikter uppstår, där barn 

kan utmanas genom frågor eller information som förskolläraren kan bidra med. Författarna beskriver 

även hur spontan undervisning kan ske genom vuxeninitierad lek. I ett exempel vill förskolläraren att 

barnen ska städa, vilket barnen inte vill, förskolläraren börjar då leka städare och barnen hänger 

frivilligt på. Genom drama, sång och social samvaro skapas ett lustfyllt lärande där leksakerna blir 

uppräknade och ställs på sina rätta platser . 

Sammanfattning 

Undervisning och målstyrda processer har alltid bedrivits i förskolan, men begreppet har inte använts 

(Eidevald & Engdahl, 2018). Trots att undervisning i sig inte är något nytt i förskolans verksamhet 

upplever förskollärare att begreppet känns kravfyllt och ovant att använda (Jonsson m.fl., 2017). 

Förskollärarens medvetenhet kring läroplanens målområden är viktig när det kommer till att bedriva 

undervisning (Eidevald & Engdahl, 2018) och förskollärarens didaktiska kompetens är avgörande för 

på vilket sätt undervisningen bedrivs (Thulin & Jonsson, 2018). Internationella studier (Hyvonen, 2011; 

Lynch, 2015) visar att kraven på att uppnå målen i läroplanen bidrar till att leken åsidosätts. Detta är 

något som Eidevald och Engdahl (2018) är oroliga för när det kommer till den svenska förskolan.  

Förskollärare upplever även en oro kring att förskolans verksamhet ska skolifieras vid införandet av 

undervisningsbegreppet i läroplanen (Jonsson m.fl., 2017) men risken att förskolan ska skolifieras 

minskar om undervisningen sker med utgångspunkt i en förskoledidaktik (Melker m.fl., 2018). Vidare 

lyfts leken värde när det kommer till barns utveckling och lärande. Genom leken sker ett omedvetet 

lärande, undersökande och experimenterande och barnen lär sig barnen bland annat att föreställa sig, 

att reflektera, social kompetens och att använda det talade och det skrivna ordet (Knutsdotter Olofsson, 

2009). I leken är den vuxnes roll av stor vikt och leken blir mer koncentrerad och djupgående när en 

vuxen finns till hands (Singer m.fl., 2014). När det kommer till undervisning i relation till lek bör 

undervisningen präglas av lek, lärande, fostran och omsorg (Sheridan m.fl., 2015). I Vogt m.fl. (2018) 

studie framkommer det att barn lär sig minst lika mycket av lek-baserad undervisning som av 

traditionell undervisning och att den uppskattas mer av både barn och lärare. För att vidhålla ett 
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lärandeinnehåll samtidigt som hänsyn tas till barns inflytande menar Thulin och Jonsson (2018) att 

förskollärarna kan använda sig av barns perspektiv för att öka deras delaktighet i undervisningen.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska och analysera hur förskollärare tolkar begreppen undervisning och 

lek samt deras uppfattningar om hur de hanterar begreppen i förskolans verksamhet. 

Med dessa frågeställningar som grund preciserar vi vårt syfte: 

● Hur tolkar förskollärare begreppen undervisning och lek? 

● Vilken relation ser förskollärare mellan undervisning och lek? 

● Hur ser förskollärare på förändringarna i förskolans reviderade läroplan? 
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Metod  

I detta avsnitt presenteras val av metod som har använts för vår studie. Här presenteras även urval, 

genomförande, databearbetning och analys, etiska överväganden samt metoddiskussion. 

Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod som enligt Ahrne och Svensson (2015) kan 

beskrivas som ett sätt för forskaren att få en inblick i respondenternas uppfattningar och tolkningar av 

det som undersöks, intervju är ett exempel på detta. Eftersom vi ville få en förståelse för förskollärares 

tolkningar och hantering av begreppen undervisning och lek i förskolans verksamhet va r intervjuer 

den metod vi ansåg lämpligast. Vi var intresserade av varje enskild förskollärares tolkning och ville 

därför utföra individuella semistrukturerade intervjuer för att minimera eventuell påverkan från andra. 

I en semistrukturerad intervju ställs frågor utifrån en intervjuguide med ett antal huvudteman och följs 

upp av eventuella följdfrågor (Hallin & Helin, 2018). Intervjuer kan ha olika strukturer. Vårt val av 

semistrukturerade intervjuer baserades på att vi ville ha möjlighet att ställa följdfr ågor som passade 

situationen. Genom semistrukturerade intervjuer erbjöd vi respondenterna möjlighet att fritt uttrycka 

sina uppfattningar kring de fyra teman (undervisning, lek, undervisning – lek samt farhågor – 

undervisning) i vår intervjuguide (se bilaga 3) och följdes därefter upp av följdfrågor som var relevant 

utifrån respondentens yttranden. 

Urval 

Vårt fokus i arbetet var förskollärares tolkning och hantering av begreppen undervisning och lek. Det 

var avgörande för vår studie att intervjua utbildade förskollärare eftersom ansvaret för att 

undervisning bedrivs i förskolan ligger på förskolläraren. Vid valet av informanter använde vi oss av 

ett tvåstegsurval där vi utgick från målgruppen förskollärare. Hallin och Helin (2018) beskriver att ett  

tvåstegsurval handlar om att i första hand bestämma sig för vilken målgrupp som är relevant för 

studien och sedan väljs potentiella informanter ut . När vi hade valt vår målgrupp började kontakten 

att tas med potentiella informanter. Vi inledde med att gå in på kommunens hemsida och valde ut sex 

olika förskolor där vi skickade ut missiv (se bilaga 1) till respektive verksamhetschef via mail. Cheferna 

hjälpte oss sedan att få kontakt med förskollärarna. 

Vi genomförde studien inom en kommun och utgick från kommunens hemsida när vi gjorde vårt urval. 

Eftersom undervisningsbegreppet kan vara mer eller mindre diskuterat beroende på förskola valde vi 

att kontakta förskolor i olika delar av kommunen och utförde intervjuer med sex förskollärare på sex 

olika förskolor, en förskollärare på vardera förskola. Genom ett sådant urval var målet att få en större 

överblick och en spridning över kommunen.  

Genomförande 

Efter att vi valt ut sex förskolor utifrån kommunens hemsida och skickat ut missiv (se bilaga 1) till 

respektive verksamhetschef via mail tog vi personlig kontakt med cheferna via telefon för att få 

samtycke till att intervjua förskollärare på deras förskolor. Vid dessa samtal fick vi kontaktuppgifter 

till sex förskollärare som eventuellt kunde tänkas delta i studien. Vi skickade missiv (se bilaga 2) till 

förskollärarna via mail där studiens syfte framkom och efter ett par dagar ringde vi upp och fick 

samtycke från samtliga sex förskollärare. Under samtalet med förskollärarna tydliggjorde vi att 
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deltagandet var helt frivilligt och vi försäkrade oss om att det inte fanns några funderingar kring 

studien. I slutet av samtalet bokade vi in en tid och bad dem avsätta en timme för intervjun.  

 

På grund av tidsaspekten för studien utförde vi intervjuerna var för sig för att på så vis hinna med fler 

intervjuer. Vi genomförde tre intervjuer var på informanternas respektive arbetsplats och i ett avskilt 

rum för att undvika eventuella störningsmoment. Vid intervjuerna inledde vi med att ställa några  

allmänna frågor kring hur länge de arbetat som förskollärare och vilken kompetens det finns inom 

arbetslaget för att skapa en god stämning. För att leda in samtalet mot studiens syfte ställde vi sedan 

en fråga utifrån ett av temana i vår intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuerna fortlöpte tills att vi samtalat 

om alla fyra teman och de varade i 30–60 minuter. För att vara säkra på att få med allt informanterna 

sa och underlätta transkribering spelades intervjuerna in med hjälp a v röstinspelning genom 

mobiltelefon. Som komplement till inspelningen hade vi papper och penna till förfogande om det skulle 

hända något med tekniken eller om vi behövde fånga upp detaljer som ljudupptagningen eventuellt 

missade. 

Databearbetning och analys 

Kvalitativ analys handlar att skapa mening mellan en mängd data och skilja mellan det som är relevant 

och inte samt att urskilja meningsfulla mönster (Patton, 2002  refererad i Fejes & Thornberg, 2009). Det 

finns flera olika kvalitativa sätt att analysera materialet på och valet av analys beror på 

forskningsfrågan. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver om tre grundläggande faser i 

analysprocessen: sortering, reducering och argumentering, vilket vi använde oss av i bearbetningen av 

det empiriska materialet.   

Vid intervjutillfällena insamlade vi data med hjälp av ljudinspelning på telefonen. Vi transkriberade de 

intervjuer vi själva utfört inom 24 timmar och när all transkribering var klar läste vi  tillsammans igenom 

allt datamaterial från början till slut. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med fyra 

teman: Undervisning, Lek, Undervisning i relation till lek och utmaningar/farhågor med 

undervisningsbegreppet. Dessa fyra teman utgjorde grunden till bearbetningen av datamaterialet.  

Vi läste igenom datamaterialet och markerade det som var relevant för varje tema med olika färgpennor 

och klippte sedan ut det markerade och placerade dem under respektive tema. På så vis reducerades 

orelevant information bort i ett tidigt stadie. Vidare utvecklade v i varje tema med underkategorier som 

framträdde ur informanternas utsagor, på så vis kunde vi urskilja skillnader och likheter på ett tydligt 

sätt. I arbetet med underkategorierna reducerades ytterligare orelevant information bort såsom en 

respondents upprepningar av samma utlåtande. 

I detta skede av databearbetningen framkom det att informanterna inte bara såg utmaningar med 

undervisningsbegreppet, utan även möjligheter, vilket ledde till en förändring av temat 

utmaningar/farhågor. Vi valde att benämna temat som utmaningar/möjligheter istället och kopplade 

det till vad förändringarna i läroplanen kan innebära. Datamaterialet analyserades sedan genom en 

tematisk analysmetod och utifrån det sociokulturella perspektivet. Fem teman som fick representera 

vårt resultat framträdde i analysen: Kommunikation och socialt samspel, Undervisning och lärande, Leken 

som ett verktyg, Social stöttning i leken, Implikationer av förändringarna i förskolans läroplan. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskaren har ett ansvar gentemot informanterna och ska därav följa vissa forskningsetiska riktlinjer. I 

vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Dessa etiska riktlinjer handlar 

bland annat om att skydda respondenterna, tala  sanning om forskningen, inte plagiera 

forskningsresultat, redovisa resultat och metoder på ett sanningsenligt sätt, informera om studiens  

konfidentialitet, få respondenternas samtycke till deltagande samt informera om att alla uppgifter 

enbart kommer användas i studiens syfte och därefter förstörs (Vetenskapsrådet, 2017).  Hallin och 

Helin (2018) skriver att riktlinjerna kan sammanfattas i fyra krav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Det var viktigt för oss att studien utfördes på ett forskningsetiskt sätt och gick till väga på följande vis 

för att följa dessa riktlinjer: Innan vi kontaktade förskollärarna skickade vi missiv (bilaga 1) till 

verksamhetscheferna och fick sedan muntligt samtycke till att utföra studien  på deras förskolor. För att 

uppnå informationskravet använde vi oss av missiv (bilaga 2) som vi skickade ut till förskollärarna. 

Missiven innehöll information om studien syfte och tillvägagångssätt. Det innehöll även information 

om de etiska riktlinjerna, att största möjliga konfidentialitet kommer att tillämpas, att det är helt 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta samtalet samt att allt material kommer förstöras 

efter examinerat arbete. I missivet informerade vi om att vi skulle spela  in samtalet för att informanterna 

skulle kunna ta ställning till om de ville bli inspelade eller inte. Efter att missiven hade skickats ut 

kontaktades förskollärarna i ambition att uppnå samtyckeskravet och vi fick muntligt samtycke till 

deltagande i studien. För att uppnå konfidentialitetskravet meddelades informanterna om att de 

kommer att avidentifieras, vi använde oss av fiktiva namn i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

även att det enbart var vi författare som hade tillgång till datamaterialet och att det förvarades säkert. 

Informanterna meddelades även om att inga uppgifter nyttjas till annat än studiens ändamål vilket 

faller under nyttjandekravet. All information vi samlade in användes enbart till studien och förstördes 

efter godkännande.  

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i form av en intervjuguide med fyra teman 

för att undersöka och analysera hur förskollärare tolkar  begreppen undervisning och lek samt hur de 

uppfattar att de hanterar begreppen i förskolans verksamhet. Vi är båda relativt ovana intervjuare och 

enligt Hallin och Helin (2018) kan strukturerade intervjuer bidra till att frågorna hamnar i fokus istället 

för det som informanterna faktiskt säger. Nackdelen vi upplevde med intervjuguiden var att vi inte 

hade några specifika frågor att utgå ifrån vilket medförde att vi formulerade oss olika och kan ha varit 

avgörande för vad informanterna svarade på. Fördelen med denna typ av semistrukturerad intervju är 

att det skapas en större frihet och följsamhet vid intervjutillfällena där fokus inte l igger på frågorna 

utan på svaren (Bryman, 2018). Trots nackdelen vi upplevde med att inte ha specifika frågor att utgå 

ifrån, anser vi att intervjuguiden gav oss en större möjlighet till följsamhet i samtalet än om vi hade haft 

färdiga frågeställningar. Löfgren (2014) skriver att det viktigaste i en intervjusituation är att lyssna på 

informanten och att visa att du lyssnar, för att få informanten att känna sig bekväm  och berätta mer. 

Med Löfgrens ord i åtanke gick vi in med en medvetenhet och en inställning om att vara lyhörda mot 

informanterna för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Hallin och Helin (2018) menar att brist på 

erfarenhet hos intervjuaren kan leda till att informanterna påverkas av intervjuarens egna värderingar 
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och kunskaper kring ämnet, i till exempel följdfrågor som ställs (Hallin och Helin, 2018). Efter 

genomförda intervjuer upplevde vi att vissa följdfrågor kan ha påverkats av vår kunskap kring ämnet 

vilket i sin tur eventuellt kan ha påverkat informanternas svar. Trots detta kände v i att informanterna 

gavs tillräckligt med utrymme för att beskriva sina egna tolkningar  och få tillförlitligt material.  

Till en början diskuterade vi om vi skulle utföra intervjuerna tillsammans eller var för sig. Nackdelen 

med att vara två intervjuare är att det kan skapa en ojämn maktbalans och en känsla av underläge hos 

informanten vilket kan leda till en obekväm känsla som kan påverka intervjun. Fördelen med att vara 

två som intervjuar är att medan en håller i samtalet, kan den andra observera, lyssna och föra 

detaljerade anteckningar (Hallin & Helin, 2018). Det som blev avgörande för valet var tidsaspekten för 

studien, därför utförde vi intervjuerna var för sig. Tidsaspekten var även avgörande för beslutet av hur 

många intervjuer som skulle genomföras. Bell (2006) menar att brist på  kunskap och erfarenhet av att 

intervjua, transkribera och analysera kan med tanke på tidsaspekten för studien bidra till färre 

intervjuer vilket minskar reliabiliteten. Vi valde att börja med att utföra intervjuer med sex förskollärare 

på sex olika förskolor. Vi hade i åtanke att fler intervjuer kunde behövas för att uppnå en större 

reliabilitet och en tillräcklig mättnad som gav underlag för tolkning och analys. När vi hade genomfört 

våra sex intervjuer upplevde vi att vi uppnått en mättnad, vilket Hallin  och Helin (2018) beskriver är 

när intervjupersonen upprepar det tidigare intervjupersoner sagt och väldigt lite nytt tillkommer i 

svaren.  

Vi upplevde att de personer som valde att ställa upp i studien inte var främmande för 

undervisningsbegreppet och de hade alla till viss mån diskuterat undervisning i arbetslaget vilket kan 

ha bidragit till den mättnad vi upplevde i svaren. Vi tänker att detta kan bero på att personer som väljer 

att ställa upp i intervjuer ofta sitter på viss kunskap kring ämnet. Hade vi  däremot valt att använda oss 

av enkäter hade spridningen av svaren kunnat bli mer varierad då vi nått ut till fler förskollärare. 

Nackdelen med enkäter är att det inte finns några möjligheter att ställa följdfrågor, forskaren vet inte 

vem som svarar, det är svårt att ställa många frågor samt att risken är att bortfallet blir för stort 

(Bryman, 2018).  

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna fokusera på informanten och vara säkra på att vi inte 

missade viktiga detaljer i informantens utsagor. Bryman (2018) uttrycker att ljudinspelningar kan 

påverka vad informanterna säger och göra dem oroade, samtidigt beskriver han att ljudinspelning 

underlättar analysen och ger forskaren en fullständig redogörelse för vad som sägs under intervjun. Vi 

upplevde att ljudinspelningen inte påverkade våra informanter då alla var positiva till att vi spelade in 

intervjuerna och samtalen flöt på. Bryman (2018) tipsar om att inte stänga av ljudinspelningen för tidigt, 

eftersom den intervjuade ibland kan öppna upp sig mer mot slutet av intervjun. Vi valde att hålla igång 

ljudinspelningen tills dess att vi tackade för oss och lämnade platsen för att inte riskera att missa viktiga 

detaljer på slutet.   
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat av det empiriska materialet. I resultatet använder vi oss av 

fiktiva namn och de sex förskollärarna är: Stina, Britta, Kajsa, Maria, Greta och Lisa. Resultatet har 

delats in i fem olika teman som knyter an till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet analyseras 

genom en tematisk analys och utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 

perspektivet. De fem teman som empirin resulterat i är: Kommunikation och socialt samspel, Undervisning  

och lärande, Leken som ett verktyg, Social stöttning i leken, Implikationer av förändringarna i förskolans läroplan.  

Kommunikation och socialt samspel 

Enligt studiens resultat anser förskollärarna att undervisningsbegreppet  är svårdefinierat och att det 

därför är viktigt att skapa en samsyn i arbetslaget kring vad begreppet undervisning innebär. Stina 

sätter ord på vikten av en samsyn i arbetslaget:  
 

Sen behöver man [pedagogerna] inte alltid utöva det [undervisningen] på exakt samma 

sätt, för det gör vi ju inte, för vi är ju olika individer men det är jätteviktigt tycker jag att vi 

har en samsyn. 
 

Förskollärarna menar att det är viktigt att arbetslaget samtalar med varandra för att skapa en samsyn. 

På så vis skapas en gemensam förståelse för vad begreppet undervisning innebär, även om det kan 

utövas på olika sätt. Med tanke på 2018’s revidering av förskolans läroplan har förskollärarna i studien 

börjat lyfta och diskutera begreppet undervisning och vad det innebär för dem i deras verksamhet. 

Trots att begreppet undervisning har börjat diskuteras upplever förskollärarna det som ovant att 

använda i förskolan. Förskollärarna tolkar att undervisningen i förskolan ligger på deras ansvar men 

att den kan bedrivas av alla som arbetar i verksamheten.  
 

Studiens empiri visar att förskollärarnas ökade förståelse för begreppet undervisning har förändrat och 

utvecklat deras syn på undervisning i förskolan. Tidigare förknippade de flesta undervisning med 

skolans katederundervisning där en lärare står framme vid tavlan och undervisar barnen, vilket 

förskollärarna ställer sig negativa till när det kommer till undervisning i förskolans verksamhet. Om 

undervisning i förskolan skulle ske på samma sätt som i skolan är det inget förskollärarna vill vara en 

del av. I samtalen framkom det att förskollärarna numera skiljer på undervisning i förskolan och 

undervisning i skolan och att de ser den undervisning som sker i förskolan som något positivt, vilket 

Stina uttrycker: 
 

Alltså går man tillbaka till första gången man började höra undervisning tänkte man ju 

automatiskt direkt på skolan men när man är som verksam på förskolan och i den 

pedagogiken så tänker man ju att undervisning kan vara så mycket mer än att en lärare 

står framför vid tavlan och barnen är tomma blad som man bara ska fylla på. 
 

Enligt vår tolkning menar Stina att hon tidigare har kopplat begreppet undervisning till skolan men att 

hon numera ser möjligheter med att införa begreppet i förskolan utan att det ska ske genom 

katederundervisning. De förklarade att den största skillnaden mellan förskolans undervisning och 

skolans undervisning är att förskolan enbart har strävansmål och inte bedömer den enskilda individen. 

Vi tolkar det som att diskussioner i arbetslaget har ett samband med den öka de förståelsen och en 

samsyn kring undervisningsbegreppet. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan detta förstås som 

att när människor kommunicerar och samspelar med varandra sker en utveckling och vi får en 

möjlighet att fördjupa våra kunskaper.  
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I samband med att förskollärarna i studien nämner lek, talar de mycket om det sociala samspelet. Enligt 

förskollärarna är lekkompetensen av största vikt då de menar att leken är det sammanhang där barn 

kan utveckla sociala förmågor. Lisa säger: “I leken då kan man [barnen] ju lära sig det här sociala 

samspelet och hur är vi mot varann”. Med sociala förmågor menar förskollärarna att barn lär sig nya 

kunskaper, att interagera med andra, visa hänsyn, utbyta erfarenheter och respektera varandra. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärarnas tolkningar förstås som att leken är en social process 

och en arena för samlärande.  
 

Vidare anser förskollärarna att undervisningstillfällen kan ses i de flesta leksituationer, både i 

barninitierade lekar och i vuxeninitierade lekar. När förskollärarna beskriver undervisning i 

vuxeninitierade lekar menar de lekar där de vuxna har en medvetenhet kring vad de vill undervisa om. 

När förskollärarna däremot talar om barninitierade lekar menar de att undervisning kan bedr ivas om 

en vuxen går in i leken och tillför något. Maria säger: “När barn leker och vi känner att vi vill tillföra 

något sådär.. då kan det ju bli undervisning tänker jag”. Vi förstår det som att när Maria pratar om att 

tillföra något, menar hon att den vuxne bidrar med till exempel faktakunskaper, material, nya begrepp 

eller utmanar barnen i sina tankar. Inom det sociokulturella perspektivet förstår vi vår omvärld genom 

olika kulturella redskap. Dessa kulturella redskap är både fysiska och språkliga. Exemp el på fysiska 

redskap kan vara hink och spade medan språkliga redskap till exempel kan vara begrepp, siffror och 

bokstäver. Genom att kliva in i leken för att tillföra kulturella redskap hjälper den vuxne barnet att 

fördjupa sina kunskaper och erfarenheter  och bidrar på så vis till barnets utveckling.   

Undervisning och lärande 

Undervisning och lärande är begrepp som ofta lyfts i samband med varandra men som inte bör tolkas 

som synonyma. Studiens empiri visar att förskollärarna har en samsyn kring begreppen  undervisning 

och lärande och dess innebörd. Förskollärarna tolkar det som att undervisning är den aktivitet som 

förskolläraren bedriver och lärandet är barnets egen process. De menar att undervisning sker när en 

vuxen är närvarande och bidrar med sin erfarenhet och kunskap. Förskollärarnas tolkningar om att 

undervisning sker när en vuxen är närvarande och bidrar med sin erfarenhet och kunskap har en tydlig 

koppling till det sociokulturella perspektivet. Enligt det sociokulturella perspektivet och teorin om  den 

närmaste proximala utvecklingszonen lär barn genom interaktion med någon som är kunnigare än dem 

själv.  
 

Trots att förskollärarna inte ser de båda begreppen som synonyma talar de oftast om undervisning och 

lärande i samband med varandra. Vi tolkar det därför som att förskollärarna är mer van att använda 

begreppet lärande i förskolan och att de ser undervisning och lärande som två begrepp som relaterar 

till varandra. Vidare tolkar vi det som att förskollärarnas förhoppning är att barnen ska lära sig nå got 

när de bedriver sin undervisning, men att så inte alltid är fallet. Lisa förklarar det såhär: 
 

Det är ju också det här vilken nivå jag lägger mig på som pedagog, att jag kan ju bedriva 

en undervisning men om jag lägger mig alldeles för lågt säger vi, a tt barnen kan det redan, 

ja men då blir det ju inget lärande för dom kan det ju redan. Och om jag lägger mig alldeles 

för svårt då lär dom sig ju inte heller, för att dem ligger ju inte där. 
 

Förskollärarna är av åsikten att även om undervisning bedrivs, är det ingen garanti att barnen lär sig 

något. Därför tolkar vi det som att förskollärarens kompetens är av stor vikt för att kunna se till barnens 

individuella behov och lägga sig på rätt nivå i undervisningen. Förutsättningarna som krävs för att 

undervisning ska kunna ske genom leken, enligt samtliga förskollärare, är att en vuxen måste finnas 

med. Greta synliggör detta när hon säger:  
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Vad tänker jag om undervisning och lek och så, men jag tänker på något sätt att där barnen, 

det man ofta kallar för fria lek, deras initierade lek så tänker jag att där kanske det inte kan 

räknas som undervisning för jag är inte med. Om inte jag sitter där  på golvet och är med 

och ser vad som händer, utan att barnen leker liksom själva, att de har kanske en rollek 

eller familjelek som de leker i något rum och så, så tror jag att de kan lära sig jättemycket 

av det men jag ser inte det som undervisning utan då behöver jag vara där. 
 

Förskollärarna menar att om barnen leker ensamma utan en vuxen, bedrivs inte undervisning även om 

ett lärande ändå kan ske. Här kan vi uttyda att förskollärarna skiljer på begreppen undervisning och 

lärande.  
 

I förskollärarnas utsagor beskrivs att undervisning i förskolan sker på olika sätt och under hela dagen 

i allt de gör. En samstämmighet framkom i alla intervjuer om att undervisning både kan ske under 

spontana och planerade former. Enligt vår analys menar förskollärarna att un dervisning och lärande 

har ett samband mellan varandra och att barn ständigt lär sig nya saker. Detta kan genom det 

sociokulturella perspektivet förstås som att barn ständigt utvecklas och lär i alla situationer och miljöer. 

Förskollärarna beskriver att den spontana undervisningen dels sker i situationer där förskollärarna 

följer barns intressen och dels i olika situationer som uppstår under dagen, vilket kan vara när som 

helst och hur som helst. Förskollärarna förklarar att dessa spontana situationer till exempel kan vara i 

tamburen vid påklädnad eller vid matsituationer. Enligt förskollärarna sker den planerade 

undervisningen när förskolläraren på förhand har bestämt en aktivitet med syfte och mål. En sådan 

situation kan till exempel vara en gruppaktivitet  eller vid arbete av ett tema. Stina säger: “Man har en 

grundié och en plan som man startar i, men man låter sig hamna dit barnen styr”. Även om det är 

förskolläraren som har planerat innehållet uttrycker Stina att aktiviteterna styrs utifrån barns intress en. 

Leken som ett verktyg 

Förskollärarna anser att leken är av största vikt och ses som barns sysselsättning. Kajsas uttryck 

sammanfattar samtliga förskollärares uppfattning om lekens betydelse för barnen: “Livet det är att leka 

och leka det är livet.” Vår  tolkning är att förskollärarna ser leken som barnens naturliga sätt att vara 

och något de ständigt gör. Förskollärarna menar att leken är av stor betydelse för barns utveckling och 

lärande eftersom förskollärarna anser att genom leken sker lärandet på ett  lustfyllt sätt och utifrån barns 

intressen. Stina understryker vikten av lek i förskolan när hon säger: “ Begreppet lek och leken i 

förskolan, den ska alltid finnas där och den ska vara väldigt självklar. ” Med detta förstår vi det som 

att Stina anser att det alltid ska finnas utrymme för lek i förskolan och att leken aldrig ska förbises. I 

studiens resultat framkommer det alltså att förskollärarna ser leken som ett viktigt verktyg för barns 

utveckling och lärande.  
 

Vidare beskriver förskollärarna att även undervisning i förskolan bör ske lustfyllt utifrån barns 

intressen och genom en förskoledidaktik som präglas av lek, omsorg och fostran. Förskollärarna ser 

leken som ett verktyg för att bedriva undervisning på ett sätt som fångar barns intressen och nyfikenhet. 

Stina uttrycker: “Vi ska ju bygga vår, om man nu vill kalla det så, undervisning på leken. Det ska ju 

vara lekfullt, det ska vara lustfyllt och leken är ju lustfylld för det är ju på deras [barnens] villkor.  ”Vi 

förstår det som att Stina menar att om barnen ska kunna ta till sig det som undervisas behöver det ske 

utifrån deras intressen. Förskollärarna menar att om undervisningen inte sker på ett lustfyllt sätt blir 

det svårt att motivera barnen till att delta i undervisningen. Britta säger: “ Det är ju så vi gör 

undervisningen.. om jag planerar någonting, då gör ju, då planerar ju jag att vi ska leka. Enkelt så..” 

Vår förståelse av Brittas utlåtande är att hon anser att undervisning och lek går hand i hand, det är det 

självklara sättet att bedriva undervisning på.  
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Enligt vår tolkning menar förskollärarna i studien att leken är det bästa sättet för att skapa motivation 

till lärande och att det är viktigt att barn lär sig lekkompetens. Förskollärarnas förståelse av lekens 

innebörd kan kopplas till den sociokulturella synen på lek. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

leken viktig för att barn ska kunna utveckla språk, självkontroll, abstrakt tänkande, minnen, sociala 

regler och sin förståelse av sig själva.  

Social stöttning i leken 

När förskollärarna talar om leken nämner de både barninitierad och vuxeninitierad lek. Med 

barninitierad lek menar förskollärarna den fria leken, där barnen själva styr innehållet och där deras 

fantasi ofta kommer till uttryck. Lisa säger: “Den fria leken, de [barnen] får bestämma mer själv och vi 

[pedagogerna] går mer runt och tittar så att det fungerar i leken”.  Förskollärarna beskriver att när 

barnen har tid för fri lek finns de vuxna till hands som stöd för att skapa en trygg miljö, men 

förskollärarna kliver inte in i leken om de inte måste.  Med vuxeninitierad lek menar förskollärarna de 

mer strukturerade och planerade lekarna. I dessa lekar har de vuxna bestämt vad som ska lekas och 

förskollärarna menar att det är frivilligt för barnen att delta. Exempel på sådana lekar är björnen sover 

eller kurragömma. 
 

I studiens empiri framkommer det att förskollärarna även ser leken i sig som ett föremål för 

undervisning. De menar att vissa barn har svårare att leka eftersom de har svårt att förstå lekkoderna. 

Kajsa uttrycker: 
 

Men många barn har bristande lekkompetens idag, så man behöver vara där som 

pedagog och stötta upp. För dels kan dom inte turtagningen, utan dom vill vara, 

bestämma själva hela tiden, över dom andra. Så kanske dom inte vill gå med på.. och dels 

blir det missförstånd och dom klarar inte av verbalt att lösa det. 
 

I sådana tillfällen som Kajsa beskriver i citatet ovan menar förskollärarna att en vuxen behöver finnas 

med och undervisa barnet i hur man leker. Det kan vara situationer där barnen behöver hjälp med att 

komma igång med en lek, komma in i en redan påbörjad lek, i situationer där det uppstår konflikter 

eller om barnen behöver lära sig lekregler. Förskollärarna menar att alla situationer ovan är tillfällen 

där undervisning kan bedrivas. 
 

Förskollärarna i studien ser leken som viktig både ur ett kognitivt och ett socialt perspektiv. 

Förskollärarna menar att inte alla barn besitter den lekkompetens som behövs för att leka tillsammans 

med andra barn. De anser att om ett barn inte kan leka är det viktigt att en vuxen finns där för att 

undervisa, stötta och vägleda eftersom det annars kan komma att påverka barnets framtida utveckling. 

Vår förståelse av det som förskollärarna uttrycker är att ju mindre lekkompetent ett barn är desto mer 

stöd behöver barnet från en vuxen vilket kan kopplas till steg i den proximala utvecklingszonen. I den 

proximala utvecklingszonen behöver barnet till en början mycket stöd av den vuxne vilket sedan 

successivt avtar ju mer barnet lär sig. När barnet lärt sig färdigheten kan den vuxne kliva tillbaka och 

barnet behöver inte längre något stöd.   
 

När förskollärarna nämner leken menar de att lekkompetensen är av stor vikt när det kommer till det 

sociala samspelet. Kajsa beskriver sin syn på socialt samspel: “Det finns inget annat sätt att lära sig 

socialt sammanhang än att vara i ett socialt sammanhang.” Enligt vår tolkning menar Kajsa att när 

barnen befinner sig i större grupper och utsätts för olika situationer i förskolan lär de sig det sociala 

samspelet. Enligt det sociokulturella perspektivet sker barns utveckling genom interaktion och samspel 

med andra och i den kulturella omgivande miljön som råder. Förskollärarna hävdar att om barnen inte 

lär sig lekkoderna blir det svårt att skaffa sig lekkamrater. De menar att ba rnen som inte lärt sig 

lekkoderna ofta hamnar utanför vilket leder till att barnen går miste om mycket lärande som det sociala 
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samspelet bidrar till. Förskollärarna menar att det sociala samspelet  är viktigt för att vinna nya 

kunskaper och färdigheter. Förskollärarna menar även att det sociala samspelet bidrar till att barnen 

lär sig att interagera med andra, visa hänsyn, respektera varandra och utbyta erfarenheter, men även 

för att lära sig saker som turtagning och att följa regler.  

Implikationer av förändringarna i förskolans läroplan 

Förskollärarna i studien ser det som positivt att undervisningsbegreppet förs in i läroplanen då de tror 

att förskolans och förskollärarens status kommer att höjas. Maria belyser detta när hon säger: “Det lyfter 

yrkesstatusen bara av att använda det ordet på något vis, att här bedriver vi undervisning.” 

Förskollärarna hoppas i och med läroplanens förändring att deras yrkeskategori ska få mer respekt från 

politiker, föräldrar och samhället i stort än vad de tidigare haft.   
 

Det förskollärarna ser som en utmaning är att begreppet är svårdefinierat vilket gör det svårt att skapa 

en samsyn kring vad undervisning innebär. Greta beskriver de utmaningar hon ser: 
 

Det finns mer farhågor kring de föreställningar vi har… jag tänker mig  de som ser 

undervisning som något “jaha, ska vi skolifieras nu, ska jag sitta och lära barnen”, att om 

har man den föreställningen eller dom fördomarna om vad undervisning kan innebära för 

förskolan, det tror jag att det kan finnas en risk i då. 
 

Förskollärarna menar att om det finns pedagoger som arbetar inom förskolan som enbart ser 

undervisning som skolans katederundervisning kan det leda till oenighet inom arbetslaget om hur 

undervisning ska utövas. Förskollärarna anser därför att det är av största vikt att lyfta begreppet 

undervisning i arbetslaget och skapa en samsyn kring vad det innebär för dem. Trots att vi kan uttyda 

en viss oro i det förskollärarna uttrycker ovan, är de inte rädda för att förskolan ska skolifieras. Kajsas 

förhoppning är istället tvärtom, att förskolans lekfulla sätt att undervisa ska påverka hur skolan 

bedriver sin undervisning.  
 

Förskollärarna anser att de alltid har bedrivit sin verksamhet genom målstyrda processer även om de 

inte har benämnt det som undervisning. Förskollärarna tror inte att deras arbetssätt kommer att 

förändras bara för att begreppet undervisning förs in i läroplanen, men ser det som positivt då det kan 

skapa en större medvetenhet om verksamhetens innehåll. Britta uttrycker det när hon säger: “Jag tycker 

det är bra att man ifrågasätter varför man gör saker och det får man ju bra stöd av i läroplanen… Jag 

tycker det är bra att det blir mera genomtänkta aktiviteter”. Vi förstår det som att Britta känner en 

saknad efter planerade aktiviteter i den rådande verksamheten och att förändringarna i läroplanen 

skapar förutsättningar för utveckling. 
 

Något som är återkommande i förskollärarnas utsagor är vilken roll förskollärare och barnskötare har 

när det kommer till undervisning. Britta uttrycker: “Uppfattningen jag fick de var ju det här att det blir 

knivigt att förstå om ens barnskötarna kan bedriva undervisning”. Förskollärarna upplever en 

otydlighet i läroplanen vad gäller vem som får bedriva undervisning. Trots otydligheten är de eniga 

om att undervisning kan bedrivas av barnskötare, men att det måste ske under förskollärarens ansvar. 

Greta uttrycker sina uppfattningar om detta: 

 
Men givetvis ska barnskötaren finnas med och kunna bedriva undervisning, men med 

ansvar av förskolläraren. Det betyder ju tänker jag, att barnskötaren kan genomföra 

undervisning men det är förskollärarens ansvar att det här följs upp, att vi utvärderar 

undervisning och att vi planerar utifrån det här som du såg. 
 



22 

Förskollärarna anser att alla i arbetslaget är lika viktiga oavsett vilken utbi ldning de har men att det är 

viktigt att tydliggöra vem som har vilket ansvar. Med den variation som oftast uppstår i ett arbetslag 

menar förskollärarna att kompetens inte bara sitter i utbildning utan även i erfarenhet. Genom den 

variation av kompetens som finns i arbetslaget menar förskollärarna att de kan komplettera och ta 

lärdom av varandra. Utifrån förskollärarnas utsagor tolkar vi det som att de är av uppfattningen att den 

som har mest kunskap om ett ämne, är mest lämplig att undervisa inom det, oavs ett utbildning. En god 

kommunikation i arbetslaget skapar en ökad förståelse för varandras erfarenheter, tankar och åsikter. 

Kommunikation är en viktig del i den sociokulturella traditionen och hjälper människan att utvecklas 

och förstå sin omvärld.    

Sammanfattning 

Förskollärarna tolkar begreppet undervisning som en aktivitet som förskolläraren bedriver och att det 

sker på olika sätt under hela dagen i allt dom gör. Förskollärarna upplever begreppet undervisning 

som ovant och svårdefinierat men ju mer det  lyfts inom verksamheten desto mer ökar deras förståelse 

för dess innebörd. Enligt förskollärarna är det viktigaste att ha en samsyn inom arbetslaget . Vidare 

tolkar de undervisning som en målstyrd process som utgår ifrån läroplansmålen och som bör ske 

lustfyllt utifrån barnens intressen.  

Förskollärarna tolkar begreppet lek som barnens sysselsättning och en aktivitet som är av stor betydelse 

för barnens utveckling och lärande. Förskollärarna beskriver leken som lustfylld och kan vara både 

barn- eller vuxeninitierad, men att det sker utifrån barnens intressen. Förskollärarna lyfter vikten av 

lekkompetens och om ett barn inte besitter denna kunskap är den vuxnes roll viktig för att stödja och 

utveckla lekkompetensen hos barnet. Enligt förskollärarna bidr ar leken till att barnen utvecklar social 

kompetens och barnen lär sig saker som turtagning och att följa regler. 

Förskollärarna ser leken som det självklara sättet att bedriva undervisning på. Förskollärarna menar 

att om undervisning utförs genom lek sker  det på ett lustfyllt sätt och utifrån barnens intressen vilket i 

sin tur motiverar barnen till deltagande. Undervisning genom lek kan enligt förskollärarna ske både i 

spontana och planerade aktiviteter men förutsättningen för att det ska kunna kallas undervisning är att 

en vuxen måste delta. De menar även att leken i sig är ett föremål för undervisning när det kommer till 

barn som behöver stöttning i att lära sig att leka. 

Förskollärarna ser förändringarna i förskolans reviderade läroplan som något positiv t då de tänker att 

begreppen undervisning kan höja förskolan och förskollärarens status samt att det kan bidra till fler 

genomtänkta aktiviteter. Förskollärarna ser även utmaningar med läroplanens förändringar. De menar 

att om det finns pedagoger i förskolan som tolkar begreppet som skolans katederundervisning kan det 

leda till en oenighet inom arbetslaget om hur undervisningen kan bedrivas i förskolan.  Vidare 

uttrycker förskollärarna en upplevd otydlighet i läroplanen kring vilken roll barnskötaren har nä r det 

kommer till undervisning i förskolan även om de är eniga om att både barnskötare och förskollärare 

besitter den kompetens som krävs.  
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussionen i relation till studiens syfte och frågeställningar samt 

tidigare forskning och övrig litteratur. Vidare presenteras implikationer för förskolans verksamhet och 

profession, studiens slutsatser samt förslag på framtida forskning. 

Förskollärarnas tolkningar av vad begreppet undervisning kan innebära 

Resultatet i vår studie visar att undervisningsbegreppet är ovant att använda i förskolan och att 

begreppets innebörd upplevts otydligt. Denna otydlighet framkommer även i tidigare studier som 

menar att det inom förskolan har talats i termer kring “barns lärande” is tället för undervisning 

(Rosenqvist, 2011). Forskningen visar även på att denna otydlighet skapar en oro för att förskolan ska 

skolifieras (Jonsson m.fl., 2017), en oro som förskollärarna i vår studie inte delar. Vårt resultat visar att 

förskollärarna i studien till en början tänkte på skolan när de hörde begreppet undervisning, men efter 

att de har diskuterat begreppet inom verksamheten har denna bild för ändrats. Melker m.fl. (2018) 

menar att för att minska risken för att förskolan ska skolifieras behöver undervisningen bedrivas utifrån 

en förskoledidaktik. Förskollärarna i vår studie menar att genom att begreppet har lyfts har det skapats 

en ökad förståelse hos förskollärarna för vad undervisning innebär för dem och hur undervisning kan 

bedrivas genom en förskoledidaktik. Det här menar vi visar på vikten av att samtala kring förändringar 

som sker inom verksamheten, eftersom det annars kan leda till osäkerhet inom arbetslaget. 

 

När vi frågar förskollärarna i vår studie om begreppen undervisning och lärande särskiljer 

förskollärarna begreppen åt. De beskriver då att undervisning är det som den vuxne bedriver och att 

lärandet är det som sker inom barnen vilket  bekräftas av Rosenqvist (2011). Skolinspektionen (2016) 

menar att det optimala lärandet i förskolan sker genom en målstyrd process. Vallberg Roth (2018) och 

förskollärarna i vår studie ställer sig kritiska till detta då de menar att det inte finns någon garanti för 

att ett barn faktiskt lär sig det som den vuxne undervisar om. Vidare förstår vi utifrån hur förskollärarna 

uttrycker sig att lärande är ett invant begrepp i förskolan och att undervisning känns främmande. 

Ibland när förskollärarna pratar om lärande tolkar vi det som att det är undervisning de menar vilket 

kan förstås utifrån det som Jonsson m.fl. (2017) kommer fram till i sin studie. Förskollärarna i deras 

studie talar om undervisning som ett för stort begrepp och menar att lärande känns lättare  att 

identifiera sig med. 

 

Tydligt i vårt resultat är att förskollärarna anser att undervisning i förskolan sker under hela dagen, 

förutsatt att en vuxen är närvarande och att de har en medvetenhet i vad de undervisar om.  Tidigare 

forskning nämner förskollärares och förskolechefers uppfattningar om undervisning och hur det sker 

i allt, oavsett om det är målstyrt eller inte (Vallberg Roth, 2018). Enligt den reviderade läroplanen för 

förskolan innebär undervisning att barnen utmanas och stimuleras med läropl anens mål som 

utgångspunkt (Skolverket, 2018). Resultaten i studierna skiljer sig åt och visar på en ökad förståelse för 

innebörden av begreppet undervisning hos förskollärarna i vår studie. Förskollärarna i studien visar 

en förståelse för att undervisning sker genom en medveten målstyrd process utifrån läroplanen, men 

nämner även vikten av att följa barnens intressen. Förskollärarna menar att även om de har planerat ett 

visst innehåll i undervisningen, låter de barnens intressen styra aktiviteten. Vi ser v issa risker med att 

alltid följa barnens intressen när det kommer till undervisning eftersom det då kan bli svårt att 

säkerställa att undervisning bedrivs utifrån läroplansmålen. För att det ska vara möjligt att frångå 
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planeringen menar vi att det gäller att förskolläraren har en hög kompetens, är inläst på läroplanen och 

har strategier för hur målen kan uppfyllas. Våra åsikter stärks av Sheridan och Williams (2018a) som 

menar att för att kunna tillgodose både barns intressen och verksamhetens läroplansmål är 

förskollärarens kompetens en viktig förutsättning. 

Förskollärarnas tolkningar av vad begreppet lek kan innebära 

Något som tydligt framträder i vårt resultat är förskollärarnas uppfattning om att leken är viktig för 

barns lärande och utveckling, vilket stärks av tidigare forskning (Aras, 2016; Häkkäräinen m.fl., 2013; 

Singer m.fl., 2014). Öhman (2011) beskriver att leken ska upplevas som spontan och frivillig, något som 

även förskollärarna i vår studie nämner. Förskollärarna menar att det är frivilligt för barnen att delta i 

lek vilket får oss att fundera över de barn som inte väljer att delta. Vi tänker oss att detta kan leda till 

att barn med eventuella svårigheter såsom blyghet, koncentrationssvårigheter eller autistiska drag 

riskerar att exkluderas ur verksamheten om barnen inte fångas upp. Förskollärarna i vår studie ser 

leken som ett verktyg för lärande och utveckling, något som påpekas av Öhman (2011). Författaren 

beskriver leken som ett medel för att träna upp kompetenser som är viktiga när det komm er till det 

sociala samspelet. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna anser att det sociala samspelet bidrar 

till mycket lärande och att det därför är viktigt att träna upp en lekkompetens. Vi förstår det som att 

eftersom lekkompetens är av sådan stor vikt, är det angeläget att alla barn ges möjlighet att träna upp 

denna kompetens utifrån deras egna behov och förutsättningar, även de barn med eventuella 

svårigheter.  

 

Vidare talar förskollärarna om det lekkompetenta barnet och att det inte är en s jälvklarhet att alla barn 

besitter en lekkompetens. Här visar forskning vikten av den vuxnes roll i barns lek för att främja deras 

utveckling och lärande (Aras, 2016; Singer m.fl., 2014). Att de vuxnas roll i barns lek är viktig 

understryker även förskollärarna i vår studie när de talar om barn som saknar lekkompetens. Genom 

stöttning från en vuxen menar förskollärarna att barnen kan utveckla en lekkompetens som de menar 

är avgörande för barns fortsatta utveckling. Även Häkkäräinen m.fl. (2013) ser den vuxnes roll i leken 

som viktig men lyfter även de negativa aspekterna som den vuxnes deltagande kan innebära. 

Författarna ser i sin studie att det krävs en lyhördhet, ett intresse och en god förståelse för barns initiativ 

om en vuxen ska delta i barns lek. Har  den vuxne inte det menar författarna att leken kan förstöras 

istället för att tillföra något som utvecklar leken. Eidevald och Engdahl (2018) menar att den vuxnes 

deltagande i barns lek inte ska ske på bekostnad av leken. Författarna förklarar att vuxna s om inte är 

lyhörda ofta stör när de kliver in i leken. Utifrån förskollärarnas utsagor kan vi tyda en medvetenhet 

om att inte störa barnen om det inte är nödvändigt. När de nämner den barninitierade leken, den fria 

leken, talar förskollärarna om ett forum där barnen själva får styra och där deras fantasi ges utrymme.  

Vilken relation har undervisning och lek enligt förskollärarna? 

I vår studie synliggörs det att förskollärarna ser leken som det självklara sättet att undervisa på. 

Tidigare forskning uttrycker en oro om att leken ska få mindre utrymme när undervisningsbegreppet 

förs in i läroplanen (Jonsson m.fl., 2017), en uppfattning som inte delas av förskollärarna i vår studie. 

Resultatet visar att förskollärarna i vår studie anser att undervisningen ska bedrivas på ett lustfyllt sätt 

och utifrån barns intressen, där leken är en självklar del av undervisningen. Vi upplever att 

förskollärarna i vår studie får undervisning genom lek att låta självklar och enkel och att de är så de 

alltid har arbetat i förskolan. Vi ställer oss frågande till om förskollärarnas inställningar kan komma att 
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påverka huruvida undervisningsbegreppet kommer att skapa den förändring som den reviderade 

läroplanen syftar till. Vi ställer oss även frågande till det vi under föregående rub rik problematiserade 

kring förskollärarnas utsagor gällande leken som frivillig när det kommer till barn med eventuella 

svårigheter. Om undervisning ska bedrivas genom lek såsom förskollärarna beskriver och vissa barn 

väljer att avstå, hur ska då dessa barn inkluderas i undervisningen? Här blir återigen förskollärarens 

kompetens av stor vikt för att varje barns behov och förutsättningar ska tillgodoses och läroplansmålen 

uppnås.  

 

Vogt m.fl. (2018) kan i sin studie se att en lekbaserad undervisning uppskatt as mer av barnen och att 

de sällan upplever denna typ av undervisning som tråkig. Detta kan kopplas ihop med det som 

förskollärarna i vår studie uttrycker när de beskriver att om undervisningen sker på ett lustfyllt sätt, 

blir det lättare att motivera barnen till deltagande. Thulin och Jonsson (2018) anser att förskollärarna 

bör se barnen som en resurs i undervisningen, vilket innebär att förskollärarna bör utgå från barns 

perspektiv och skapa undervisning tillsammans med dem. 

 

Resultatet visar även att förskollärarna ser leken som ett sätt att genomföra undervisning både spontant 

och planerat. Helenius (2017) ställer sig kritisk till att undervisning ska bedrivas vid varje givet tillfälle 

och menar att det riskerar att lyhördheten för barns intressen minskar. Nilsson m.fl. (2018) hävdar 

däremot att det är förskollärarnas kompetens som är viktig för att lyhördheten ska bevaras. I Jonsson 

m.fl. (2017) studie framkommer en oro för att undervisning kan bli svårt att utföra i spontana 

situationer, medan förskollärarna i vår studie menar att spontan undervisning till exempel kan ske när 

en vuxen går in i leken och tillför något. De svårigheter vi ser med den spontana undervisningen är att 

det krävs en medvetenhet hos förskollärarna om vad de vill förmedla till barn en utifrån 

läroplansmålen. Om den vuxne ska tillföra något som kan ses som undervisning krävs därför en 

medveten tanke bakom vad det är som tillförs och inte bara tillföra för att. Thulin och Jonsson (2018) 

nämner att förskollärarens kompetens är viktig för att kunna se de olika tillfällena för undervisning och 

menar att en hög kompetens medför en ökad medvetenhet som är avgörande för barns lärande. Vi 

tänker oss att eftersom undervisningsbegreppet är mer diskuterat idag kan den ha ökat kompetensen 

och medvetenheten hos förskollärarna i vår studie och kan vara anledningen till att vårt resultat skiljer 

sig från Jonsson m.fl. (2017). 

 

Vidare lyfter förskollärarna i vår studie leken i sig som ett föremål för undervisning och menar att det 

till exempel kan vara i en konfliktsituation där barnen behöver stöttning, vilket även Eidevald och 

Engdahl (2018) beskriver. Samtidigt som författarna anser att leken kan vara ett föremål för 

undervisning i sig, ser de en utmaning med att bibehålla lekens egenvärde. I två  internationella studier 

visar resultatet att lärarna känner en press från systemet och läroplanerna som lägger fokus på 

målstyrda aktiviteter (Hyvonen, 2011; Lynch, 2015). Detta innebär enligt lärarna i studierna att leken 

inte längre prioriteras. Vårt resultat visar inga indikationer på att förskollärarna har någon oro gällande 

leken. Förskollärarna hävdar att leken är så pass självklar i förskolan att det inte finns någon risk för att 

undervisningen ska ta lekens plats, något som går att problematisera. Vi uppfattar det som att om 

undervisning ska bedrivas genom lek, sker det till viss del på bekostnad av leken. Om leken ska ses 

som det självklara sättet att undervisa på riskeras lekens egenvärde att åsidosättas, vilket även Singer 

(2013) varnar för. Författaren menar att om undervisningen blir för dominant, riskerar barns glädje 

genom leken att försummas. 
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Vad innebär förändringarna i förskolans läroplan enligt förskollärarna? 

När förskollärarna i vår studie pratar om införandet av undervisningsbegreppet i  den nya läroplanen 

framkommer det att de har en positiv inställning. Tydligt i förskollärarnas utsagor är att de ser 

införandet av begreppet undervisning som en möjlighet att höja statusen, både förskolans och 

förskollärarens. Förskollärarnas resonemang stämmer överens med förskollärarna i Jonsson m.fl. (2017) 

som beskriver att utöver förskolans ökade status, tror de även att verksamhetens kvalitét kommer att 

höjas i och med revideringen av läroplanen. Vi förstår det som att förskollärarna upplever det som  att 

de inte ges den respekt de förtjänar utifrån det jobb de utför men att de nu hoppas på en förändring. 

När förskollärarna pratar om begreppet undervisning, som ursprungligen kommer från skolvärlden, 

och menar att begreppet förhoppningsvis ska höja stat usen på förskolan, kan det tolkas som att 

förskolan skulle vara mindre värd än skolan. Vår uppfattning utifrån förskollärarnas utsagor är att de 

själva inte ser förskolan som mindre värd, men att samhället ger skolan större respekt. Förskollärarna 

i vår studie hoppas att införandet av undervisningsbegreppet ska synliggöra förskolans uppdrag och 

på så vis öka medvetenheten om vad förskolan innebär.  

 

Något som synliggörs i vår studie men som inte framkommit i den tidigare forskning som vi tagit del 

av är att förskollärarna upplever en otydlighet i skollagen och läroplanen när det gäller barnskötarens 

roll i undervisningen. Vi tolkar det som att denna otydlighet uppstår på grund av att skollagen (SFS, 

2010:800) formulerar det som att undervisning sker under ledning av förskolläraren medan läroplanen 

(Lpfö18) formulerar det som att undervisning genomförs gemensamt av alla i arbetslaget. Trots denna 

upplevda otydlighet är förskollärarna i vår studie överens om att barnskötarna kan bedriva 

undervisning likväl som förskollärarna, men att det är förskollärarens ansvar att det genomförs. 

Sheridan och Williams (2018a) framhäver vikten av förskollärarens kompetens när det kommer till 

barns lärande och undervisning i förskolan. Förskollärarna i vår studie menar att kompetens inte enbart 

kommer från utbildning utan även från erfarenhet och anser att barnskötare är lika lämplig som en 

förskollärare att utföra undervisningen. Den problematik som vi kan se med att undervisningen måste 

ske under förskollärarens ansvar är att om ingen förskollärare finns i arbetslaget kan alltså inte 

undervisning bedrivas. Som det ser ut i Sverige idag har inte alla förskoleavdelningar en verksam 

förskollärare, vilket försvårar möjligheten att uppnå kraven gällande undervisning i förskolan utifrån 

nya läroplanen. 

 

Förskollärarnas positiva inställning till att begreppet undervisning införs i läroplanen medför även att 

de inte ser några större farhågor eller utmaningar för deras egen del. Kajsa uttrycker att hon hoppas att 

förskolans sätt att undervisa ska påverka hur undervisningen bedrivs i skolan. Vi tolkar det som att 

Kajsa menar att förskoleklassen har skolifierats. När förskoleklassen infördes var tanken att arbetssättet 

skulle präglas av förskolans verksamhet och bygga en bro mellan förskolan  och skolan (Skolverket, 

2014). Ackesjö och Persson (2010) visar på att resultatet istället blev det omvända, förskoleklassen har 

skolifierats. Förskollärarnas inställning om att begreppet undervisning blir enkelt att införa i förskolan 

får oss att fundera över vad det kan få för konsekvens. Vi tänker oss att meningen med revideringen 

av läroplanen är att det ska ske en förändring i förskolans arbetssätt men såsom vi tolkar förskollärarnas 

utsagor menar de att deras arbetssätt inte behöver förändras. Om för skollärarna inte ser några 

utmaningar med att införa begreppet undervisning i förskolan kan följden bli att förskolan inte 

utvecklas på det sätt som förändringarna i läroplanen avser. Eidevald och Engdahl (2018) ser även dem 

risker med att ha inställningen att undervisning redan bedrivs i förskolan och att arbetssättet därför 



27 

inte behöver förändras (Eidevald och Engdahl, 2018). Författarna ser begreppet undervisning som 

något mer än det lärande som sker i förskolans vardagliga rutiner och menar att det kräv s en förändring 

när begreppet undervisning införs i läroplanen.  

Slutsatser 

Det som framkommer i vår studie är att förskollärarna till stor del är överens i sina tolkningar och 

hanteringar av begreppen undervisning och lek i förskolans verksamhet. Förskollärarna tolkar det som 

att undervisning pågår hela dagen, förutsatt att en vuxen är närvarande och att de har en medvetenhet 

i vad de undervisar om. Forskning vi tagit del av visar en oro för att förskolan ska skolifieras och bli 

för kravfylld samt att undervisning kan bli svår att utföra spontant, vilket medför en oro att leken ska 

få mindre utrymme. Förskollärarna i vår studie indikerar ingen större oro gällande att 

undervisningsbegreppet förs in i läroplanen utan snarare ser det som positivt för förskolan s och 

förskollärarens status. Begreppet undervisning är idag mer omtalat vilket visar sig i vår studie då 

förskollärarna har fått en större förståelse och en ökad medvetenhet om vad begreppet kan innebära. 

Förskollärarna i studien anser att leken har en sj älvklar plats i förskolan och att den är viktig för barns 

lärande och utveckling. Därför menar förskollärarna att undervisningen bör bedrivas på ett lekfullt sätt 

utifrån barns intressen och är inte oroliga för att undervisningen ska ta lekens plats. Förskollärarna i 

studien hävdar att leken är så pass viktig att den även är ett föremål för undervisning i sig. 

Förskollärarna lyfter även vikten av sin egen roll i barns lek dels för att stötta barns utveckling gällande 

lekkompetens men även för att tillföra och utmana i leken, vilket vi finner stöd i från tidigare forskning. 

Trots den ökade förståelsen för undervisningsbegreppet och hur undervisning kan bedrivas i förskolan, 

framkommer det att förskollärarna fortfarande upplever begreppet som ovant att använda  vilket 

stämmer överens med tidigare forskning. Forskning lyfter otydlighet med begreppet och att det skapar 

en förvirring inom verksamheten, denna otydlighet visar sig i vårt resultat när det kommer till vilken 

roll barnskötaren har i undervisningen, men även när det kommer till vad undervisning är. 

Framtida studier 

I vår studie har vi fokuserat på förskollärarnas tolkning och hantering av begreppen undervisning och 

lek i förskolans verksamhet. Förskollärarna i studien tror sig ha en förståelse för begreppet 

undervisning och lek och hur de ser att undervisningen kan b edrivas i relation till leken. Förskollärarna 

lyfter leken som det självklara sättet att bedriva undervisning i förskolan. Ett tänkbart förslag för 

framtida forskning är att genomföra observationsstudier för att studera hur undervisning genom lek 

gestaltar sig. Genom observationer kan det synliggöras om leken har en så självklar plats när det 

kommer till undervisning i förskolan som förskollärarna i vår studie uttrycker. Vidare kan 

observationer synliggöra var, när och hur dessa undervisningstillfällen genomförs. Ett annat alternativ 

för framtida forskning är att utföra ytterligare intervjustudier när den nya läroplanen har trätt i kraft 

och undervisningsbegreppet implementerats i förskolans verksamhet i syfte att undersöka om det har 

skett några förändringar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missiv till verksamhetschef 

 

Hej! 

Vi heter Ida Åkebrand och Sofia Andersson och läser just nu kursen Självständigt arbete vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om hur förskollärare tolkar 

och hanterar begreppen undervisning och lärande. Vi kontaktar dig eftersom vi önskar besöka den 

förskola du är chef på för att intervjua ett par förskollärare. Det är viktigt för  oss att du är informerad 

om detta och söker ditt samtycke för att utföra studien på din förskola.  

Vi kommer följa vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att största möjliga 

konfidentialitet kommer att tillämpas i arbetet. Förskolans, förskollärarens och avdelningens namn 

kommer inte användas i arbetet och all information vi får av informanterna kommer enbart att 

användas till det ändamål vi beskrivit och därefter förstörs materialet när uppgiften är godkänd. 

Forskningsetiska riktlinjer innebär också att det är frivilligt att delta och att samtalet när som helst kan 

avbrytas. För oss är det förskollärares uppfattningar som är intressant, vilket innebär att det inte är 

förskolan eller förskolläraren i sig vi lägger fokus på.  

Vi kommer inom ett par dagar att kontakta dig per telefon för en bekräftelse på ditt samtycke samt 

ställa några frågor angående vårt urval.  

Om du har några frågor angående den här undersökningen går det givetvis bra att kontakta oss:  

 

Ida Åkebrand: 07X- XXX XX XX, idkexxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Sofia Andersson: 07X- XXX XX XX, soanxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx  

 

Mvh Sofia Andersson och Ida Åkebrand 
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Bilaga 2: Missiv till förskollärare 

 

Hej! 

Vi heter Ida Åkebrand och Sofia Andersson och läser just nu kursen Självständigt arbete vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om hur förskollärare tolkar 

och hanterar begreppen undervisning och lärande. Vi kontakta r dig eftersom vi genomför en 

intervjustudie med förskollärare och skulle gärna se att du vill delta.  

Vi kommer följa vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att största möjliga 

konfidentialitet kommer att tillämpas i arbetet. Förskolans, förskollärarens och avdelningens namn 

kommer avidentifieras i arbetet och all information vi får av dig kommer enbart att användas till 

studiens ändamål och när uppgiften är examinerad förstörs allt material. Forskningsetiska riktlinjer 

innebär också att det är helt frivilligt att delta och att du när som helst kan avbryta samtalet utan vidare 

förklaring. För oss är det förskollärares uppfattningar som är intressant, vilket innebär att det inte är 

förskolan eller förskolläraren i sig som ligger i fokus. Vi önskar spela in samtalet för att lägga full fokus 

på samtalet och vara säkra på att vi inte missar viktiga detaljer i den kommande analysen. Det är enbart 

Ida och Sofia som kommer att lyssna på inspelningarna och materialet kommer inte att lämnas till 

någon annan.  

Vi kommer inom ett par dagar att kontakta dig per telefon för en bekräftelse på ditt deltagande samt 

bestämma passande tid för när intervjun kan tänkas ske.  

Om du har några frågor angående den här undersökningen eller ditt deltagande går det  givetvis bra 

att kontakta oss: 

 

Ida Åkebrand: 07X- XXX XX XX, idkexxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Sofia Andersson: 07X- XXX XX XX, soanxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx  

 

Mvh Sofia Andersson och Ida Åkebrand  
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 

Teman vi pratat kring i våra intervjuer: 

 

● Undervisning 

● Lek 

● Undervisning - Lek  

● Farhågor - Undervisning 
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