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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att få kunskap om hur förskollärare ser på lek som undervisningsverktyg. 

Fokus i studien ligger på förskollärares syn på undervisning, relationen mellan lek och undervisning 

samt deras undervisningsroll. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer med 

totalt sex olika förskollärare. Semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupare diskussion 

med förskollärarna och för att på ett tydligt sätt fånga förskollärarnas uppfattningar. Data analyserades 

med hermeneutiken som inspiration för att kunna tolka och förstå intervjuerna så noggrant som möjligt. 

I resultatet växte det fram fyra teman som gjorde resultatet till en helhet. Teman besvarar studiens syfte 

och gör det möjligt att få en överblick av vad resultatet handlar om. Sammanfattningsvis kan man se att 

resultatet genererat att alla intervjuade förskollärare ser på leken som ett undervisningsverktyg för ett 

lärande och att det sker konstant hela tiden. Resultatet visar också att förskollärares undervisningsroll 

är av stor betydelse enligt förskollärarnas uppfattningar för att lek och undervisning ska ha en relation 

överhuvudtaget. I Studien kan man även se att det träder fram både möjligheter och svårigheter för att 

använda lek som undervisningsverktyg. 

 

Nyckelord: undervisningsverktyg, lek, lärande, förskollärarprofession, undervisning, undervisningsroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Innehållsförteckning  

Introduktion .................................................................................................................................................... 4 

Inledning ........................................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ........................................................................................................................................................... 5 

Lek ...................................................................................................................................................................... 5 

Undervisning ................................................................................................................................................... 6 

Undervisningsroll ........................................................................................................................................... 7 

Utmaningar och möjligheter med lek som undervisningsverktyg ........................................................ 7 

Syfte .................................................................................................................................................................... 9 

Metod ............................................................................................................................................................ 10 

Ansats .............................................................................................................................................................. 10 

Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................................................................... 10 

Datainsamlingsmetod .................................................................................................................................... 10 

Urval ................................................................................................................................................................ 11 

Metodval .......................................................................................................................................................... 11 

Genomförande ................................................................................................................................................ 11 

Dataanalys ....................................................................................................................................................... 12 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................................................... 12 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 13 

Tillförlitlighet .................................................................................................................................................................. 13 

Giltighet .......................................................................................................................................................................... 13 

Metodval ......................................................................................................................................................................... 14 

Resultat......................................................................................................................................................... 15 

Undervisningsbegreppet i förskolan ........................................................................................................... 15 

Äldre version av undervisning ..................................................................................................................................... 15 

Nya versionen av undervisning .................................................................................................................................... 15 

Förskollärares inställning till undervisning i förskolan .............................................................................................. 16 

Undervisning och lek ..................................................................................................................................... 16 

Relationen ...................................................................................................................................................................... 16 

Undervisningsroll .......................................................................................................................................... 17 

Närvarande förskollärare .............................................................................................................................................. 17 

Tillgängliga förskollärare .............................................................................................................................................. 18 

Förskollärares uppfattningar om undervisningsverktyg i praktiken ..................................................... 19 

Möjligheter med lek som undervisningsverktyg ......................................................................................................... 19 

Svårigheter med lek som undervisningsverktyg ......................................................................................................... 19 

Sammanfattning resultat ............................................................................................................................... 20 

Relation mellan undervisning och lek .......................................................................................................................... 20 

Undervisningsroll .......................................................................................................................................................... 20 

Begreppet undervisning ............................................................................................................................................... 20 

Diskussion.................................................................................................................................................... 21 



 

 

3 

Undervisning ett svårdefinierat begrepp .................................................................................................... 21 

Undervisningsrollen är förutsättningen för relationen mellan undervisning och lek .......................... 21 

Fler möjligheter än hinder ............................................................................................................................. 22 

Didaktiska implikationer och fortsatt forskning ....................................................................................... 24 

Referensförteckning .................................................................................................................................... 25 

Intervjuguide ................................................................................................................................................ 27 

Missiv Pedagoger ........................................................................................................................................ 28 



 

 

4 

Introduktion 

Inledning  

Undervisning är ett relativt nytt begrepp i förskolan och kommer att vara en del av den reviderade 

läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 (Skolverket, 2018). Just därför handlar den här studien om 

att studera lek som undervisningsverktyg. Med undervisningsverktyg menar vi i studien att det är ett 

verktyg för undervisning för att skapa en process till ett eventuellt ett lärande. 

Den reviderade läroplanens förtydligande av undervisning gjorde därför att vårt intresse för lek som 

undervisningsverktyg var ett aktuellt område att undersöka. Vår studie har därför också intresset att 

bidra med mer kunskap om hur förskollärare ser på lek som undervisningsverktyg i förskolans 

verksamhet. Det är också av intresse att se hur förskollärare förhåller sig till undervisning som är en del 

i den reviderade läroplanen. Idag finns det en del forskning om förskollärares uppfattningar om 

undervisning. Det finns dock begränsad forskning om när lek används som ett undervisningsverktyg. 

Detta har varit anledningen till att vi valde att inrikta oss och göra en studie inom området.  

Undervisning kan beskrivas på många sätt, bland annat av Barnett (1973) som definierar 

undervisning som att det genererar en viss förändring hos en annan person, samt att den som 

undervisar håller sig till en uppgift tills att den lärande kan förstå eller göra uppgiften på egen hand. 

Undervisning i denna studie handlar alltså inte om en lärare som talar till en klass elever. Säljö (2015) 

har kommit fram till att undervisning är målinriktat och kan planeras, men än att det inte behöver mynta 

ut i ett lärande. Undervisning i denna studie handlar om både det Barnett (1973) och Säljö (2015) menar, 

men det viktigaste är dock att förstå förskollärarnas uppfattningar om undervisning.  

Lek är central i förskolan och kan vara både fri eller styrd av förskollärarna (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2014). Lek kan också bidra med en mängd lärande både med och utan en vuxen 

som är tillgänglig. Då en vuxen är tillgänglig gör de det möjligt för barn att ha tillgång till olika material, 

vilket ses som en strategi för undervisning (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Lek kan 

beskrivas som något roligt men att det också bidrar till lärande (Altun, 2018). Forskare har dock kommit 

fram till olika utifrån undersökningar om förskollärares uppfattningar vad gäller vilket lärande som 

sker. En del förskollärare anser att det sker social utveckling medan en del förskollärare anser att lek är 

ett stöd för barns sociala- och akademiska utveckling (Fesseha & Pyle, 2016).  

Det existerar även utmaningar och möjligheter för en lekbaserad undervisning. Förskollärare som 

deltagit i en tidigare studie har upplevt olika praktiska hinder som kan bli en utmaning för lekbaserad 

undervisning (Fesseha & Pyle, 2016). Utmaningarna som har uppfattats i studien är bland annat tiden, 

som också kan ha upplevts ett hinder för förskollärarna. Förskollärare har också visat en positiv 

inställning med lek som undervisningsverktyg (Martlew, Stephen & Ellis, 2011). En möjlighet med att 

använda lek som undervisningsverktyg handlar om att det bidrar till att förskollärare får mer tid till 

individuella barn. När förskollärarna får mer kontakt med varje enskild individ blir barnen mer 

delaktiga. När barnen blir mer delaktiga bidrar det till att förskollärarna kan göra en process av 

undervisning som genererar i lärande inom till exempel matematik, bokstäver och svar på frågor. Det 

bidrar även till att alla barn kan vara deltagande i undervisningen utifrån sina egna förutsättningar 

(Martlew et al., 2011). 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppen lek, undervisning och undervisningsroll att definieras och förklaras 

för att läsaren ska få en förståelse för hur begreppen kan förstås och tolkas i detta arbete. Begreppen 

definieras genom fakta och därefter beskrivs förskollärares uppfattningar/tolkningar som är från 

tidigare studier av olika forskare. Möjligheter och utmaningar med lek som undervisningsverktyg 

kommer även att behandlas i studiens bakgrund. 

Lek 

Barn leker gärna så fort de får möjlighet till det, vilket också gör ämnet lek så intressant för pedagogik 

(Eidevall & Engdahl, 2018). En annan anledning till att lek är så intressant för pedagogik är att barn till 

skillnad från oss vuxna inte särar på begreppen lek och lärande om lärandet får ske i leken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Karlsson, 2014). Singer (2013) hävdar att lek och lekfullhet är grundläggande 

funktioner i tidig barndomsutbildning. Men en kritiker, Johan Huizinga, menar att det väsentliga i lek 

är nöje, där lek ska ge en känsla av frihet hos barnen. Han menar att ett för stort fokus på undervisning 

och utbildning kan medföra att det pedagogiska blir för dominant, vilket då gör att det viktigaste med 

leken är förlorat, det vill säga barnens nöje.  

När barn leker så utvecklas både deras fysiska och psykiska förmågor samt att de samspelar med 

deras kropp och själ på ett unikt sätt (Jensen & Harvard, 2009). Något som är intressant att veta är att 

allt barn gör som ser ut som lek, inte behöver vara lek, även om det kan betraktas som lek utifrån en 

vuxens perspektiv (Öhman, 2011). Barn kan utforska en leksak själv eller med ett annat barn på 

förskolan utan att leka.  

Oftast lär sig barn att leka tillsammans med en vuxen, därför kan det vara av stor vikt att vuxna tar 

ansvar att delta eller engagera sig i barns lek (Öhman, 2011). Då förskollärare deltar i leken lär sig barn 

lekens koder som är nyttiga för att de ska kunna utveckla lek på egen hand (Öhman, 2011). Eidenvall 

och Engdahl (2018) menar att lek är ett speciellt verktyg som fångar den som leker. De menar att lek 

utmärkas genom att den som leker har engagemang, koncentration, motivation, samspel, utmaningar 

och bearbetningar av erfarenheter. Man kan tydligt se att det finns många olika definitioner av lek och 

att det finns olika åsikter om vad som borde prioriteras i lek.  

Lek beskrivs av blivande förskollärare som en rolig aktivitet, det vill säga att man har kul. Att ha 

roligt är den mest betydande följden av lek (Altun, 2018). Enligt förskollärare genererar lek i massor av 

möjligheter och egenskaper till barn, till exempel att lek ger barn tillgång till att få komma till uttryck 

för att känna avkoppling, frihet, samarbeta, tolka och förstå regler (Altun, 2018). Lek beskrivs av 

förskollärare som en lärande aktivitet vilket ger barn frihet att utforska, göra misstag, undersöka samt 

att prova och misslyckas (Pyle & Danniels, 2017). Blivande förskollärare har definierat vad lek är och 

beskriver det som att det finns en relation mellan lek och barns lärande och utveckling (Altun, 2018). 

Förskollärare menar att lek dels är roligt men att den medför olika typer av lärande beroende på vad 

man möter i den eller vad man väljer att göra. Med hjälp av lek kan barn bestämma och styra över sitt 

lärande och förskollärare kan underlätta barns lärande (Fesseha & Pyle, 2016).  

En del studier och författare anser att leken är till för att vara rolig, medan andra anser att leken 

också gärna bidrar med det pedagogiska delarna, som utbildning och lärande. I denna studie handlar 

lek om ett verktyg till undervisning, det vill säga de pedagogiska delarna som utbildning och lärande.  
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Undervisning 

Undervisning är ett begrepp som är starkt kopplat till skolan där en klass elever sitter och lyssnar till 

en talande lärare. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar dock att det är en mer 

föråldrad version av undervisning och att det inte går till så idag. De menar att man tidigare, och kanske 

fortfarande idag såg eller ser skolan som en plats där man blev lärd, det vill säga undervisad, i 

jämförelse med förskolan där man förut ansåg att barnen fick omsorg och endast lekte. Förskolan är 

dock i en tid av förändring, läroplanen revideras där en betoning på undervisning blir mer aktuell. Då 

den reviderade läroplanen gör entré menar Doverborg et al. (2013) att undervisning tar fart i förskolans 

verksamhet. Skolinspektionen (2016) menar dock att personal på förskolan inte håller isär begreppen 

och definitionerna “undervisning” och “lärande”. Man kan konstatera att undervisning och lärande är 

relaterad till varandra men att de inte har samma betydelse (Säljö, 2015). Säljö beskriver att 

undervisning är målinriktat och kan planeras, men även om man gör allt för att skapa goda 

förutsättningar så behöver inte undervisning mynta ut i ett lärande.  

I förskolan och i de tidigare versionerna av läroplanen har begreppet ”lärande” varit aktuellt länge. 

I den reviderade läroplanen plockar skolverket in undervisning som ett nytt begrepp som förskollärarna 

måste jobba utifrån. Man kan skilja på undervisning och lärande genom att förstå ”lärande” som att det 

utgår från barnen, det vill säga att dom lär sig något (Biesta, 2011). Barn lär sig hur de ska uppträda, 

hantera konflikter, klä på sig, vara på toaletten osv. detta är ett typ av lärande. Undervisning däremot, 

förutsätter att en förskollärare, eller någon annan, undervisar om något (Biesta, 2011). Till skillnad från 

“lärande” handlar undervisning om själva processen som ett eventuellt lärande kan komma ifrån. Det 

är dock inte självklart att det sker undervisning för att en förskollärare är där och deltar. Utan den 

avsiktliga processen i förhållande till läroplanens målområden krävs, och det är då man menar att det 

kan klassas som att det är undervisning, enligt Skollagen (SFS 2010:800). Undervisning som sker i 

förskolan ska vara av hög kvalitet, därför behöver man alltid förhålla sig till de normer och värden som 

finns i läroplanen, även när man gör undervisning (Eidevald & Engdahl, 2018). Alltså kan undervisning 

inte endast handla om begränsade ämnesinriktade mål. Undervisning handlar om att den vuxna måste 

vara flexibel och inte förplanera allt som ska ske (Skollagen, SFS 2010:800).  

Barnett (1973) beskriver undervisningsbegreppet på ett intressant sätt, dels att undervisning 

utvecklar en viss förändring hos en annan och dels att den som undervisar håller sig till en uppgift tills 

att den lärande kan förstå eller göra uppgiften på egen hand. För att det ska fungera måste den som 

undervisar vara lyhörd och flexibel, det vill säga förändra sina metoder så det passar den som 

undervisas. Detta gör att den så kallade “katederundervisning” blir inaktuell för denna definition av 

undervisning. Undervisning enligt Barnett blir alltså mer en dialog snarare än monolog. Denna typ av 

definition är ett sätt att se på undervisning och kan bli relevant för uppdraget inom förskolans 

verksamhet. I förskolan kan undervisning förstås som att den som undervisar ska bidra till att främja 

barns meningsskapande. Läraren har alltså ett betydande ansvar, samtidigt som att det är i samspelet 

mellan lärare och barn som kunskapandet kan ske (Doverborg et al., 2013). 

Vallberg Roth (2018) har i hennes studie studerat förskollärares uppfattningar och kommit fram till 

att förskollärare ofta förknippar lärande med undervisning. Hon menar att undervisning och lärande 

inte alltid hör ihop, detta eftersom det inte är självklart att det sker ett lärande hos barn när en 

förskollärare undervisar. Förskollärarna menar att anledningar till att undervisning och lärande inte 

alltid går hand i hand kan bero på att; barn inte vill lära sig det som förskolläraren försöker lära ut just 

då; att det kan vara så att något barn redan har lärt sig det eller att det är för svårt. Vallberg Roth har 

också kommit fram till att det lärande som eventuellt sker hos ett barn inte behöver överensstämma 
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med det lärande som förskolläraren planerat i sin undervisning. Därför anser hon att undervisning och 

lärande inte alltid hänger ihop. 

Förskollärare menar att läraren måste anpassa undervisningen efter barnen genom att vara aktiv, se 

och lyssna på det de observerar, och genom flexibilitet anpassa undervisningen (Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2017).     

 

Undervisningsroll 

På förskolor kan förskollärare använda sig av olika sorters strategier i sin roll i undervisning. Doverborg 

et al. (2013) har lyft fram sju principer som de anser är kärnan i att undervisa i förskolan. Strategierna 

beskrivs nedan och börjar med att det handlar om att introducera variation, vilket betyder att man gör 

något specifikt t.ex. gör mångfalden synlig, vilket i sin tur ger en förståelse om mångfald hos barn. 

Vidare kan man rama in det innehåll som förskollärare vill göra synligt för barn - Detta handlar om att 

få barn att rikta uppmärksamheten mot olika händelser just nu samt bakåt och framåt i tiden. Det kan 

ske genom att göra händelser synliga genom språket. Vidare är samordning av perspektiv en del som 

är viktig och innebär ömsesidighet i kommunikationen mellan barn och lärare. Språket blir expansivt - 

vilket betyder att barn får ett språk som fungerar utanför en viss situation. Barn behöver också stöttas 

och utmanas i sitt lärande och meningsskapande. Det handlar alltså om att barn ska våga fråga, uttrycka 

sina idéer och våga argumentera för det samt att barn ställs inför nya utmaningar som de inte mött 

förut. Barn kan skapa sin egen förståelse och inte endast lära sig förutbestämda kunskaper. Att mönster 

görs synliga för barnen - eftersom mönster utgör grunden för att förstå något.  

En betydande roll som förskollärare har i barns lek är att de ska se till så att det finns den 

sammanhängande tiden som barn behöver, för att de ska få möjlighet att skapa och utveckla en lek samt 

att de får leka utan att bli störda (Knutsdotter Olofsson, 2009). Förskollärare själva upplever att de kan 

inta olika roller i barns lek, de observerar, inspirerar, kommenterar, är barns lekpartner, stöder barn i 

lek, är lekledare, förstör lekar, är säkerhetshanterare, är problem- och konflikthanterare, responderar 

barn och tar sig an olika karaktärer (Jung, 2012). Enligt förskollärarna kan deras roll variera allt efter 

vad barns behov och intressen är, vilket innebär att förskollärarna anpassar sin roll utefter vad en 

barngrupp behöver. Behöver barn hjälp intar förskolläraren en roll som en hjälpande person som stöttar 

barnet. Bjuder barn istället in förskolläraren till deras lek kan de få inta en roll som lekkompis (Jung, 

2012; Tsai, 2015). Då barn rycks med i lek, glömmer tid och rum samt vilka regler det är som gäller på 

förskolan anser förskollärarna att det är deras ansvar att bromsa barnen och påminna dem om det (Tsai, 

2015). Förskollärarna menar att de anpassar sig efter vad barn i stunden är i behov av. Studier visar att 

ansluta lek och akademisk undervisning inträffar men oftast med hjälp av förskollärarna. 

Förskollärarna är alltså viktiga när man använder lek som undervisningsverktyg (Pyle & Danniels, 

2017).   

 

Utmaningar och möjligheter med lek som undervisningsverktyg 

Vad man kan förstå av studier är att förskollärare upplever att det ställs höga krav på att använda lek 

som ett lärandeverktyg. Detta gör att förskollärare upplever vissa svårigheter eller utmaningar med 

uppgiften (Fesseha & Pyle, 2016; Nor Puteh & Ali, 2013; (Martlew et al., 2011). Det finns vissa hinder 

som gör det svårt för förskollärare att använda sig av lekbaserat lärande. Lekbaserat lärande definieras 

som “aktivt lärande” (Martlew et al., 2011), vilket vi förstår är en del av lek som undervisningsverktyg. 

Ett hinder som förskollärare upplever i en studie var att det fanns för lite tid för att de skulle hinna 
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planera tydliga lärmöjligheter i ett lekbaserat lärande-sammanhang (Fesseha & Pyle, 2016). Brist på 

personal, material och pengar upplevs av förskollärare också vara ett hinder som påverkar den sociala- 

och akademiska utveckling hos barn (Fesseha & Pyle, 2016). Vidare kan man se i en studie (Nor Puteh 

& Ali, 2013) att lekbaserat lärande var en utmaning eftersom förskollärare inte upplevde att de visste 

hur man skulle använda sig av det. När förskollärarna skulle undervisa i språk- och litteraturutveckling 

blev det mer tydligt att det var ett problem att förskollärarna inte vet hur de ska gå tillväga. 

Förskollärarna menar att de hellre uppmuntrar barn till lek och vill att den ska vara fri, de vill inte ge 

barn en bestämd aktivitet med ett bestämt lärandemål. Förskollärarna upplevde också press från 

rektorer och föräldrar (Nor Puteh & Ali, 2013). De kände att rektorer och föräldrar förväntar sig att barn 

ska nå en så hög akademisk utveckling som möjligt. Detta ledde till att det blev en utmaning för 

förskollärarna vilket gjorde att de i första hand valde att använda sig av direkta instruktionsmetoder 

istället för lekbaserat lärande för att undervisa barn i läs- och skrivutveckling (Nor Puteh & Ali, 2013). 

Det har gjorts kvalitetsgranskningar (Skolinspektionen, 2016) som tar upp kritiska perspektiv på 

undervisningen i förskolan. De problem som tas upp stämmer också överens med forskning som gjorts 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; Thulin, 2011; Eriksson, 2014). De kritiska 

aspekterna är uppdelat i tre delar där den första delen handlar om att det finns en otydlighet om vad 

undervisning är- och går ut på i förskolan. Den andra handlar om att det är svårt att urskilja begreppen 

undervisning och lärande och att förskollärarna ser dessa begrepp som att det har en lik innebörd. Den 

tredje och sista kritiska delen från kvalitetsgranskningen och forskningen handlar om att förskollärare 

inte får förutsättningarna från sina rektorer att ta ansvar för undervisningen. Vilket gör att barn inte får 

möjligheter och förutsättningar att möta en rättvis undervisningsform i förskolan. 

Förskollärare som deltog i en studie fick anta en utmaning som handlade om att de fick se över hur 

miljön var utformad i förskolan (Martlew et al., 2011). De skulle även se över om miljön passade till 

lekbaserat lärande. Förskollärarna uppmärksammade att de fick ändra om sitt tänkande kring planering 

av dagen och de planerade aktiviteterna. Tack vare att de arbetade med ett lekbaserat lärande upplevde 

de att de fick mer tid att spendera med de individuella barnen samt att de fick större möjligheter till att 

bygga och vägleda lärandet (Martlew et al., 2011). I Fesseha & Pyles (2016) studie var det över hälften 

av de som deltog som ansåg att lek förbättrade barns sociala- och akademiska utveckling. Med den 

sociala utvecklingen menar de bland annat konflikthantering, samarbetsförmåga och 

kommunikationsfärdigheter och med den akademiska utvecklingen menar de matematik, språk och 

vetenskap. De som såg på lek i det perspektivet beskrev lek som ett barn-centrerat tillvägagångssätt till 

lärande (Fesseha & Pyle, 2016). Man kan tolka att många av de deltagande förskollärarna uppfattar 

lekbaserat lärande som ett bra tillvägagångssätt. Detta för att lekbaserat lärande gör att alla barn blir 

deltagande vilket ger alla barn möjlighet till lärande oberoende deras tidigare förutsättningar. 

Förskollärare uppfattar även lekbaserat lärande som något som stöttade en positiv, engagerad attityd 

till lärande och stimulerade barnens självständighet och självsäkerhet (Martlew et al., 2011). 
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Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om lek som 

undervisningsverktyg för att bidra till diskussion om undervisning i förskolan. 

Forskningsfrågor 

Hur ser förskollärare på relationen mellan undervisning och lek? 

Hur ser förskollärare på sin undervisningsroll i leken? 

Hur ser förskollärarna på undervisning? 
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Metod 

Ansats 

Följande avsnitt presenterar vi den hermeneutiska metoden som vi inspirerats av. Eftersom vi vill få en 

förståelse för- och tolka hur förskollärare uppfattar lek som undervisningsverktyg blev hermeneutiken 

en rimlig metod att inspireras av. Vidare redogör vi för analysmetoden. Avslutningsvis beskriver 

kapitlet vilka etiska överväganden vi haft i beaktande då vi genomfört studien och vår metoddiskussion 

där vi för en diskussion kring de metodval som gjorts. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

En orsak till att hermeneutiken blev intressant att inspireras av var för att hermeneutiken utgår från att 

världen omkring består av innebörder som måste tolkas och förstås. I hermeneutiken menar man att då 

en människa upplever något försöker hon att förstå det med hjälp av tolkning, och tolkningen grundar 

sig från hennes tidigare erfarenheter, det vill säga hennes förförståelse (Ödman, 2007). Betydelsen av 

ordet hermeneutik är tolka, förklara och översätta. Hermeneutiken kan förklaras som en 

tolkningsmetod där man tolkar olika individers personlighet och handlingar samt även texter och bilder 

i olika former (Thurén, 2007). Hermeneutik används alltså särskilt när man vill få en förståelse för 

människors uppfattningar, tankar och perspektiv på världen (Brinkkjær & Høyen, 2013). Det man gör 

inom hermeneutik är att man tolkar och försöker förstå meningen som ligger bakom intresset (Brinkkjær 

& Høyen, 2013). När man arbetar med hermeneutisk utgångspunkt kan man använda sig av den 

hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att man tittar på det empiriska materialet man har samlat in, man 

upptäcker olika mönster och sammanhang som man arbetar med. Därefter går man tillbaka igen och 

kan då se mer mönster och sammanhang vilket sen tillsammans bidrar till att man kan skapa en helhet 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). Kvale (1997) beskriver den hermeneutiska cirkeln som “Den närmare 

bestämningen av de enskilda delarnas mening kan så småningom förändra den ursprungligen 

föregripna meningen hos helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda 

delarna och så vidare” (sida. 50). En svårighet med att inspireras av hermeneutiken är att 

hermeneutiken inte består av några klara steg för hur tolkningsprocessen ska gå till. Det kan därför vara 

viktigt att vara kreativ i sin tolkningsprocess. Vår uppgift i den här studien är att genom inspiration av 

hermeneutiken tolka och förstå den rådata som samlas in genom intervjuer.  

Datainsamlingsmetod 

Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

innebar att samtalet mellan förskollärare och författare var ett strukturerat samtal men i en öppen 

dialog (Bryman, 2018). En intervjuguide formulerades med olika teman som användes för att få svar 

på syftet med studien. Även teman och frågor som inte finns med i intervjuguiden kunde ställas för 

att få svar på syftet med studien (Bryman, 2018). Intervjun utgick alltså från intervjuguiden som har 

väl formulerade teman att diskutera kring. När intervjuguiden inte är så styrd underlättar det till 

djupare diskussioner i ämnet. De teman som finns i intervjuguiden resulterade också till att fler frågor 

kunde ställas där det fanns otydligheter. Frågorna i intervjuguiden var allmänt formulerade och vi 

kunde ställa följdfrågor till respondenten (Bryman, 2018).   
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Urval 

Studien baseras på ett målstyrt urval eftersom förskollärarens yrkesroll representerar de empiriska 

forskningsfrågorna som studien bygger på, i och med det blev valet ett målstyrt urval (Bryman, 2018). 

För att uppnå en så kallad “mättnad” behövde vi intervjua sex förskollärare. Sex förskollärare gav 

tillräckligt med svarsmönster till studien. Att intervjua fler än sex förskollärare behöver därför inte 

tillföra mer svarsmönster eller kunskap (Ahrne & Svensson, 2015). Hälften av förskollärarna som 

intervjuades befinner sig och jobbar i samma kommun, den andra hälften förskollärare var på samma 

sätt som de första också i samma kommun. Det vill säga att sex olika förskollärare placerat i två 

kommuner med tre förskollärare i vardera kommunen har intervjuats. Orsaken till att respondenterna 

befinner sig i olika kommuner är för att den kommun vi var intresserad att intervjua förskollärare från 

är en liten kommun. Då kommunen är så liten var det svårt att få variation på arbetsplatser för 

förskollärarna, det krävde att vi breddade informationsintaget från en närliggande kommun. Detta för 

att undvika att alla förskollärare har gemensamma erfarenheter där risken kan bli att datainsamlingen 

inte blir tillräckligt allsidig (Ahrne & Svensson, 2015). 

Metodval 

De metodval som vi har gjort i denna studie är att vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer. När 

man gör semistrukturerade intervjuer har man en intervjuguide som man följer med frågor. Frågorna 

behöver inte ställas i den följden som de står. Intervjufrågorna är öppna och man kan ställa följdfrågor 

om det är något man vill veta mer om och att intervjupersonen har stora möjligheter till att utforma sina 

egna svar (Bryman, 2018). Vi har därför valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom 

vi undersökte förskollärares uppfattningar. De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt för 

oss att ha öppna frågor samt möjligheten till att kunna ställa följdfrågor som gav oss en djupare 

förståelse för förskollärarnas egna uppfattningar. 

Vi bad intervjupersonerna om att få spela in intervjuerna, detta för att vi skulle kunna koncentrera 

oss på intervjun och intervjupersonen. Under intervjun förde vi anteckningar om vissa viktiga delar 

som togs upp samt hur reaktioner och kroppsspråk visade sig som kunde ha betydelse för 

sammanhanget och resultatet. Vår back-up på om inspelning av intervjun inte var möjlig var att det 

skulle finnas två personer vid intervjutillfället, där ena personen antecknade medan den andra ställde 

frågorna. Efter att intervjuerna var klar blev de transkriberade för att bli konfidentiella. 

 

Genomförande 

Chefen till vardera förskolan kontaktades där de fick möjlighet att ta del av den information som är 

nödvändig. Chefen fick även möjlighet till att samtycka eller neka att kontakt tas med personal inom 

dennes verksamhet. Efter kontakt med chef blev personalen på förskolan kontaktad via telefonsamtal 

eller personligt besök. Dessa fick även motta ett missivbrev där det tydligt framgick information om 

vad studien innebar för personalen. Efter godkännande av förskollärarna och samtal kring hur studien 

skulle gå till fick vi möjlighet att boka ett möte för intervju. I alla sex intervjuer använde vi oss av samma 

intervjuguide. Det var sex förskollärare som blev intervjuade och det var fyra av dem som godkände 

inspelning av intervjun. Intervjun spelades helst in, men då två förskollärare inte ville bli inspelad var 

vi två personer som deltog under intervjun. En av oss tog anteckningar och den andre skötte själva 

intervjun. Varför vi var två som intervjuade i dessa fall var för att den som skötte intervjun skulle kunna 

ha fullt fokus på respondenten. Vi upplevde också att det blev lättare att samla respondentens svar 
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genom att en av oss fokuserade på att föra anteckningar och den andra på att leda samtalet. Intervjun 

ägde rum på en lämplig plats där respondenten kände sig bekväm att prata (Ahrne & Svensson, 2015).  

Efter intervju tyckte vi att det var viktigt att visa tacksamhet och vi försökte göra det genom att tacka 

ordentligt.   

 

Dataanalys 

Själva analysen av materialet började vid insamling av data, dessa preliminäranalyser kan vara viktiga 

att ta vara på. Vi underskattade inte plötsliga “aha”-upplevelser som kunde dyka upp under arbetets 

gång (Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom syftet i studien koncentrerar sig i förskollärares uppfattningar 

av lek som undervisningsverktyg så analyseras subjektiva erfarenheter/uppfattningar i det empiriska 

materialet (Fejes & Thornberg, 2015). I början av analysprocessen var det centralt att få en helhetsbild 

av materialet, detta för att få en så bra inblick som möjligt. Vi lyssnade och läste igenom varje intervju 

var för sig, detta för att se om materialet kunde tolkas lika av oss båda eller om vi uppfattade materialet 

helt olika. All data har alltså analyserats på var sitt håll för att få en så rättvis analys som möjligt. 

Därefter analyserades all data tillsammans. I bearbetningen av data behövde vi ta bort det som inte var 

relevant för undersökningen. Texten som blev kvar var vårt material som vi jobbade vidare med, och 

det var det materialet som blev relevant för studien. Vi blev inspirerad av hermeneutisk analys vilket 

betyder att vi tolkade det empiriska materialet som vi samlade in. Vi tolkade det empiriska data genom 

den hermeneutiska cirkeln. Analysprocessen enligt hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln går 

till så att man tittar på helheten samt delar av materialet och repeterar det i en process för att bilda sig 

en förståelse av det man har undersökt (Brinkkjær & Høyen, 2013). I praktiken innebar det att vi 

analyserade materialet i omgångar. Vi kollade på transkriberingarna i det hela och bröt ner det i delar 

för att sedan jobba fram teman. Arbetet slutade inte där utan vi behövde gå tillbaka till 

transkriberingarna ett flertal gånger och bryta ner det i omgångar för att få en rättvis tolkning av 

materialet. Det nedbrutna materialet färgade vi med färger för att enkelt kunna se vilken del som 

tillhörde vilket tema och kategori. Då vi använde färger i analysen kodade vi materialet, vilket handlar 

om att vi försökte få en överblick av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Med kodning av materialet 

menar man att vi försökte hitta nyckelord och kopplingar i datamaterialet som hjälpte oss att hitta teman 

och kategorier. Resultatet består därför av fyra teman med underkategorier av materialet som besvarar 

syftet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har vi tagit i beaktande de fyra forskningsetiska principerna som finns. De fyra etiska 

principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra etiska principerna finns för att skydda de som är deltagande i 

undersökningen. Informationskravet handlar om att den som utför forskningen ska informera alla 

deltagare i undersökningen om vad syftet är, att det är frivilligt, att de får avbryta när de vill samt om 

alla faktorer som på något sätt kan påverka deras vilja att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002). Det har vi tagit i beaktande genom att alla deltagande i undersökningen har fått ett skriftligt 

missivbrev med information om studiens syfte, att det är helt frivilligt att delta och att man får avbryta 

när man vill. Vi har även nämnt det muntligt till respondenterna innan intervjuns början. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva får bestämma över sitt deltagande 
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i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Alla som har deltagit i studien har fått information om att 

deras deltagande inte är bindande utan att de får avbryta de när de vill. På alla förskolor där vi utför 

intervjuer har förskollärarna fått godkänna att de vill delta, samt att de får ändra sig när de vill. Genom 

detta har vi tagit samtyckeskravet i beaktande. Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som 

finns om de deltagande i undersökningen ska behandlas så konfidentiellt som de går och alla 

personuppgifter ska förvaras så att ingen utomstående kan få tag i dem (Vetenskapsrådet, 2002). I vår 

studie har vi inte samlat in någon information om de deltagandes personuppgifter. Alla intervjuer är 

transkriberade för att de ska bli konfidentiella. Samtyckesformulären är förvarade på ett ställe som 

endast vi som har gjort studien har åtkomst till. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som man 

har samlat in om enskilda personer i undersökningen endast får användas i vetenskapligt ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter vi har samlats in har endast använt till den här studien och 

kommer att förstöras efter att det här examensarbetet är betygsatt. 

 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet 

Om undersökningen görs på nytt med förskollärarna kan tiden från första undersökningen vara 

avgörande för hur respondenten svarar (Bryman, 2018). Tolkningar av det insamlade materialet 

kommer att påverkas av forskarens personliga benägenheter, medkänsla och förståelser. Genom detta 

kan det vara omöjligt att sammanställa kvalitativa forskningsresultat (Bryman, 2018). Själva 

undersökningen går att utföra på ett likadant sätt igen men det är svårt att säkerställa om resultatet 

kommer att bli detsamma på grund av att respondenternas erfarenheter kan ha förändrats eller att deras 

åsikter har förändrats över tid och forskarna som utför undersökningen kan tolka data på ett 

annorlunda sätt och se andra teman i den empiriska data som de väljer att lyfta fram. Att inte alla 

intervjuer blev inspelade kan även ha påverkat tillförlitligheten negativt. Varför det kan ha påverkat 

tillförlitligheten negativt är för att det finns en risk för att någonting som respondenterna sa under 

intervjutillfället kan ha missats i och med att vi inte hade chansen till att lyssna på intervjuerna igen. 

Med dessa konstateranden räknas tillförlitligheten som låg i denna undersökning. I undersökningen 

finns en god intern tillförlitlighet, vilket innebär att de som tillhör samma forskningslag har tillsammans 

kommit fram till hur de ska tolka det som de ser och hör (Bryman, 2018). Eftersom vi först tolkade 

materialet separat och sedan diskuterade vi ihop oss över hur vi skulle tolka det så skapades det en god 

intern tillförlitlighet i undersökningen.  

Giltighet 

Giltighet eller ”mätningens noggrannhet” är med vilken man kollar med hur stor säkerhet man har 

undersökt det man har planerat att undersöka i sin studie. Det kan även handla om i vilken utsträckning 

studien mäter det den ska samt att man kollar hur trovärdiga resultaten är (Brinkkjær & Høyen, 2013). 

Vi anser att studien i väldigt god utsträckning mäter det den ska och att det som var planerat att 

undersökas har blivit undersökt eftersom resultatet svarar på syftet med studien. I intervjun använde 

vi följdfrågor för att säkerställa att informanternas svar uppfattades korrekt av oss.  

Bryman (2018) nämner att om forskaren skapar en onaturlig miljö, till exempel ett speciellt rum för 

intervjuer, finns det en risk för att giltigheten i undersökningen kommer att bli låg. Detta eftersom 

intervjuer inte sker i respondentens naturliga miljö. Det kan resultera till att det blir en risk att resultatet 

inte helt stämmer överens eller är relevant i människors vardag och i den naturliga miljön. I vår 
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undersökning utfördes intervjuer med förskollärare på förskolan där de jobbade, i och med att 

intervjuerna ägde rum i deras naturliga arbetsmiljö bidrog det till att giltigheten i vår undersökning är 

god.  

Metodval 

I och med att hermeneutiken inte har någon klar arbetsgång har det varit en utmaning att som nya 

forskare tillämpa metoden och ta tolkningarna till en nivå av huvudtolkning. Eftersom hermeneutiken 

i vår uppsats bygger på tolkningar av andra människors ord har tolkningsprocessen krävt tid. Tid är 

dock ett moment som har påverkat vårt resultat då bearbetningen av tolkningsprocessen kräver 

eftertanke för att nå rätt nivå. Vi har i vår tolkningsprocess fått vara effektiv för att hinna klart med 

arbetet eftersom arbetet är tidsbestämt, vilket kan ha påverkat vårt resultat.  

Hermeneutiken har även påverkat vårt resultat genom att vår förståelse och tolkning har legat till 

grund till resultatet. I och med att allas värderingar och tolkningar är olika kan vi inte säga att denna 

studie är sanning för alla individer med andra förståelser och erfarenheter. Däremot kan vår studie 

fortfarande vara intressant i forskningssammanhang då den bidrar med en förståelse om förskollärares 

uppfattningar om lek som undervisningsverktyg.  

Eftersom vår studie har utgått från en kvalitativ metod är våra resultat tolkade av oss genom andra 

människors ord, jämfört med en kvantitativ metod där siffror kan vara av intresse och tolkning av data 

inte är lika aktuellt. Det är ändå inte säkert att denna studie skulle vara mer trovärdig med en kvantitativ 

metod eftersom det innefattar en stor mängd data och att metoden eventuellt utgår från enkäter där de 

besvaras utan forskarens närvaro.  

Semistrukturerade intervjuer hjälpte oss att få så rättvisa svar som möjligt då vi som intervjuar hade 

möjlighet att ställa följdfrågor och verkligen försöka förstå vad förskollärarna menar. Intervjuguidens 

utformning av teman bidrog till att vi kunde få djupare intervjuer samt möjlighet till att ställa 

följdfrågor. Att inte alla intervjuer blev inspelade kan ha påverkat studiens resultat negativt i och med 

att vissa detaljer kan ha missats även om vi var två personer vid intervjutillfället. Det fanns inte heller 

någon möjlighet att lyssna på samtalet igen när vid funderingar av vad som menats vid intervjun.  
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Resultat  
Detta kapitel behandlar det empiriska material som ligger till grund för studien. Materialet har vandrat 

cirkulärt från helhet till del för att tolkas, förklaras och översättas så bra som möjligt, vilket betyder att 

det har tolkats med inspiration från hermeneutiken. Resultatet är uppbyggt av tre teman. Dessa teman 

är undervisningsbegreppet i förskolan; undervisning och lek samt förskollärares uppfattningar om 

undervisningsverktyg i praktiken. Under varje tema finns det en till tre kategorier som bygger upp det 

temat.   

Undervisningsbegreppet i förskolan 

Äldre version av undervisning 

Det som har visat sig genom den empiriska data är att de flesta förskollärarna har en närmare relation 

till den äldre definitionen av “undervisning”. Den äldre definitionen av undervisning menar en del 

förskollärare är den så kallade undervisningsform som bedrivs i skolan och som förknippas med att en 

lärare förmedlar kunskap till en klass elever. I skolans undervisning menar de att det finns en mindre 

flexibilitet och en plan som de ska följa, därför kan det upplevas som att lärare har en starkare åsikt och 

är mer sträng i undervisningen än vad förskollärarna är i undervisningen i förskolan. Det man kan tolka 

utifrån intervjuerna är att förskollärarna uppfattar undervisningen som är i skolan som en mer styrd 

form av arbetssätt.  

 

Nya versionen av undervisning 

När vi pratar om att undervisning tillkommit i den reviderade läroplanen visar det sig att förskollärarna 

är bekant med den nya formen av undervisning. De flesta menar att det går att omvandla den äldre 

versionen av undervisning och anpassa det till förskolans verksamhet. Förskollärarna menar att den 

nya formen av undervisning bland annat kan handla om att barnet är i centrum, vilket betyder att den 

nya formen av undervisning anpassas efter enskilda barn. “Vi använder inte skolundervisning, där 

läraren står längst fram i klassrummet och eleverna sitter vid sina bänkar och lyssnar.” (Förskollärare 

5). Citatet visar på hur förskolläraren själv beskriver att dels undervisning är något som förekommer i 

förskolans verksamhet, samt att det är anpassning av lärandet som är en del av undervisningen. Vidare 

säger en annan förskollärare: 

 

Absolut när vi planerar så planerar vi för en lärande situation men vi gör det på ett helt annat sätt än 

katederundervisning. Vi har ett helt annat sätt att ha undervisning, vi gör det på ett annat sätt, vi gör 

det på barnens nivå, vi anpassar undervisningen efter de barn vi har (Förskollärare 6). 

 

Citatet beskriver hur en förskollärares uppfattning är om den nya versionen av undervisning i 

förskolan. Undervisningen upplevs som en mer individanpassad undervisning. En annan förskollärare 

beskriver sin syn på den nya undervisningen med några få ord ”I förskolan känns undervisningen fri.” 

(Förskollärare 1). Det man kan förstå utifrån detta citat är att förskolläraren upplever undervisningen 

inte lika begränsad som i den äldre versionen av undervisning. 

Förskollärarna är tydliga med att beskriva att det finns en undervisningsform som de inte använder, 

vilket de benämner som “skolans undervisning” eller “katederundervisning”. Dessa begrepp som 

används pekar på att undervisningen som används idag på förskolan menar förskollärarna är en nyare 
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form av undervisning. Den nyare formen av undervisning tänker alltså förskollärarna som en mer fri 

undervisning där de anpassar undervisningen efter barns behov, utveckling och lärande. Det vill säga 

att den undervisning som passar för ett barn inte nödvändigtvis borde passa för ett annat barn. De anser 

att de länge har arbetat med undervisning undermedvetet, de har dock inte benämnt det de gör som 

undervisning. Förskollärarna uttrycker att om man ska implementera den nya formen av undervisning 

menar de att man ska vara medveten om vad undervisning betyder i förskolan. ”Att jag har ett syfte i 

vad det är jag vill utmana barnen med, vad är de jag vill utveckla dem i och beroende på vilken lek de 

är se om det finns matematik här, finns det naturvetenskap” (Förskollärare 1) och ”De är i leken jag kan 

fånga upp barnen där de är just nu i sin utveckling och möta dem där de är just idag och undervisa i 

leken. (Förskollärare 6)” Dessa citatet gör det tydligt att den nya formen av undervisning utifrån 

förskollärarnas uppfattningar är att barnen är en del av att styra undervisningen. Det vill säga att 

förskollärarna måste anpassa sin undervisning efter barnen.  

 

 

Förskollärares inställning till undervisning i förskolan 

Alla förskollärare i studien är dock inte positiv till att begreppet undervisning kommer in i förskolans 

läroplan. Varför en del ställer sig negativa till begreppet undervisning är för att de anser att det alltid 

har funnits en typ av undervisning i förskolan. En del förskollärare menar att undervisning sker 

dagligen men behöver inte definieras som “undervisning” eftersom det endast “ställer till det”. Varför 

förskollärare anser att begreppet undervisning kan “ställa till det” är för att det finns de som får fel 

uppfattningar om vad undervisning i förskolan är. De menar att om undervisning inte tolkas rätt utifrån 

förskolans läroplan och skollagen av personal kan det medföra att undervisning får fel mening. En del 

förskollärare uttrycker också en oro om att undervisning inte tydliggörs tillräckligt vilket kan resultera 

i att undervisning får ett mer skollikt innehåll. De flesta förskollärarna är överens om att man måste 

undvika tanken om att undervisning i förskolan ska innebära strikta lektioner, precis som i skolan. Vad 

man kan tolka och förstå av förskollärarnas uppfattningar är att de har delade åsikter om att 

undervisning är ett viktigt begrepp som kommer in i förskolans läroplan. Förskollärarna menar att man 

måste försöka vända på begreppet undervisning till något positivt i och med att det är en del av den 

reviderade läroplanen som kommer att träda i kraft. Ett fåtal förskollärare påpekar även att det är viktigt 

att man försöker avdramatisera begreppet och istället koppla det till förskolans pedagogik. En del 

förskollärare är positivt inställda till att begreppet undervisning kommer in i förskolans läroplan. De 

menar att undervisning är redan idag en del av förskolans verksamhet och tycker inte att det är en 

nackdel att det uppmärksammas. 

 

Undervisning och lek 

Undervisning och lek är ett tema som berör relationen och lek som ett verktyg som finns mellan 

undervisning och lek. 

Relationen 

Genomgående kan man se att förskollärarna är överens om att det är en stark relation mellan 

undervisning och lek i förskolan. De menar att det sker undervisning i lek nästan hela tiden. Lek är en 

stor del av barns vistelsetid på förskolan och därför blir relationen mellan undervisning och lek stark. 

Förskollärarna är överens om att undervisning och lek hör ihop och de menar att man ibland inte tänker 
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på att man undervisar. Några citat som visar att förskollärare anser att lek har en god relation med 

undervisning är: 

  

”Undervisning och lek hör ju som ihop, när vi leker om rymden så bygger vi en rymdraket och flyger 

tillsammans till olika planeter och lär oss om planeterna i ett äventyr. Lek och undervisning följs åt 

hela tiden. Det står i läroplanen att lärandet ska vara lustfyllt, och genom leken blir undervisningen 

ett lustfyllt lärande.” (Förskollärare 5) 

  

Ciatet gör det tydligt att det finns en relation mellan undervisning och lek. Undervisningen sker på ett 

lekfullt sätt. Ett synsätt som reflekterades över i förskollärarnas intervjusvar var att leken är en stor del 

av den nya formen av undervisning. ”Leken är ju det viktigaste, det är ju där dom utvecklar alla sina 

färdigheter, eller många.” (Förskollärare 3), ”De är i leken som undervisning existerar, därför tycker jag 

den relationen är väldigt stark.” (Förskollärare 6) och ”Lek är ju allt, det är där de sociala kompetenserna 

tränas, dom tränar motoriken, språkutveckling, man kan ju rabbla hur mycket som helst. Lek är ett 

fantastiskt redskap.” (Förskollärare 3). Citaten kan tolkas och förstås som att lek är en viktig plats för 

att nå en lustfylld undervisning.  

 

En del förskollärare uttrycker att undervisning i förskolan handlar om att lära ut användbara verktyg 

till barn för att förebygga till exempel konflikter. Enligt förskollärarna kan det vara enklare att lära ut 

sådana verktyg i samband med leksituationer. Det kan handla om att lära barn att säga stopp eller paus 

för att till exempel gå på toaletten. Förskollärarna menar att när bland annat användbara verktyg lärs 

ut i lek blir det undervisning. Här kommer två citat från två förskollärare “Vi lär barnen räkna, färger, 

bokstäver samt mycket mer, fast vi gör det på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi använder en typ av 

undervisning och anpassar lärandet efter barnen.” (Förskollärare 5), en annan förskollärare uttryckte 

sig såhär: ”Jag försöker i alla situationer få in någon typ av undervisning, det kan vara antal färger, 

antalsuppfattning, begrepp.” (Förskollärare 4). Dessa två citat visar på att förskollärarna använder sig 

av sina kunskaper i många olika situationer för att leken ska bli ett verktyg för undervisning.     

 

Undervisningsroll 

Undervisningsrollen visar sig genomgående av alla förskollärare vara ett viktigt verktyg för att nå ut 

med kunskap till barnen. De menar att det är i lek som allting händer, och det är i sin roll som 

förskollärare de ser att de har möjlighet att anta en undervisningsroll. De använder sig dock av olika 

sätt för att uttrycka sin undervisningsroll på. 

Närvarande förskollärare 

Något som alla förskollärarna uttrycker är att det är viktigt att man är närvarande och uppmärksam på 

barnen i sin undervisningsroll. Någon av förskollärarna anser att det handlar om att dela leken 

tillsammans med barnen och vara en sorts lekkamrat som utmanar barnen och strävar efter att de ska 

lära sig. En annan förskollärare nämner att deras undervisningsroll utgår från att vara en medforskande 

förskollärare som fångar barnens ögonblick. Dessa ögonblick kan förskollärarna hjälpa till att spinna 

vidare på och tillsammans med barns funderingar få en förståelse för hur saker fungerar. De anser att 

deras undervisningsroll också handlar om att utmana barn på ett roligt sätt som gör att barn inte 

behöver tvingas engageras utan att de frivilligt deltar. En person uttrycker att man försöker använda 

alla situationer som bara finns för undervisning vilket man tolka som att förskollärare är närvarande 

för att se alla möjliga situationer till undervisning. Hälften av förskollärarna menar dock att det behöver 
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finnas en tanke eller ett syfte med vad det är jag vill undervisa och lära ut. Även om barn hela tiden lär 

sig då de leker så menar förskollärarna att det kan vara viktigt att veta vad det är jag vill med 

undervisningen eller lärandet. Det vill säga bli medveten om vad man som förskollärare i sin 

undervisningsroll försöker ge barnen i sin ryggsäck. I dessa två kommande citat får man se hur två 

förskollärare uttrycker sin undervisningsroll i förskolan: “Rollen är ju att dela leken och vara en sorts 

lekkamrat men som även utmanar barnen och strävar efter att dom ska lära sig och att de ska få redskap att lära 

sig.” (Förskollärare 1) och “Det är också viktigt att kunna vara en medforskande pedagog när man undervisar, det 

är då det blir roligt för både mig som pedagog och barnen” (Förskollärare 6).  

Det man kan tolka av dessa två citat är att förskollärarna lägger stor vikt i att man som förskollärare 

ska vara närvarande tillsammans med barnen i leken för att kunna undervisa dem. Förskollärarna 

uttrycker att de i leken är närvarande hos barnen och utmanar dem för att tillföra något de anser att de 

kan bidra med så barnen kommer framåt i sin kunskapsprocess. Ett citat från en av respondenterna 

beskriver en situation såhär: ”Just det här med att vi sitter på bilmattan och leker med bilar “kan du 

skicka den bilen, han når inte” eller “kanske vi kan köra tillsammans?”” (Förskollärare 3). 

Citatet visar att förskolläraren tänker att man försöker hjälpa barnen framåt i sin kommunikation 

med ett annat barn genom att vara närvarande. Vad man alltså kan förstå utifrån det är att undervisning 

sker spontant i lek på grund av att förskollärarna finns där och stöttar för att underlätta och lära barnen 

hur man kan agera och handla i alla potentiella undervisningssituationer. 

 

Tillgängliga förskollärare 

En del förskollärare uttrycker att de nödvändigtvis inte anser att man måste delta i lek för att hitta 

tillfällen för att använda lek som undervisningsverktyg. De menar att det handlar om att låta barn få 

komma på egna lösningar där förskollärarna finns som stöd om det brister i något. Några förskollärare 

anser att man gärna ska ta en mer observerande roll för att få en enklare överblick om när möjligheter 

till undervisning kan ske i lek. En del förskollärare uttryckte att man ska vara en stöttande förskollärare 

som finns nära tillgänglig, antingen med i leken eller nära leken så man enkelt kan kliva in och 

undervisa om det finns möjligheter till det. En förskollärare beskriver sin undervisningsroll såhär: 

“Alltså jag tänker att jag ska vara stöttande, jag brukar försöka att inte själv gå in i leken för jag vill 

kunna sitta och vara stöttande.” (Förskollärare 3).  

 

Sedan tänker jag också att de är ju undervisning om man tänker i leken, jag tänker mig själv som att 

jag ska vara stöttande i leken men samtidigt inte gå in och förstöra någonting. Typ att jag kan vara 

stöttande och gå in och undervisa barnen där de behöver stöttning eller stå tillbaka om jag ser att 

barnen klarar de här själva och att de kommer längre med hjälp av det. Men att det är olika från gång 

till gång (Förskollärare 6). 

 

Utifrån citatet kan man förstå att anta en undervisningsroll handlar om att vara flexbel beroende på 

vilken situation man möter. Förskolläraren beskriver att man ibland måste vara stöttande och tillgänglig 

men samtidigt kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen själva utmanas i olika situationer. Det handlar 

om att se vilka kompetenser som behöver utvecklas hos barn i olika stunder och vilken 

undervisningsroll som passar bäst in i den situationen.  
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Förskollärares uppfattningar om undervisningsverktyg i praktiken 

Möjligheter med lek som undervisningsverktyg 

Citat från en förskollärare lyder “du kan ju göra vad som helst, det finns alla möjligheter. Det är ju vår 

fantasi som sätter gränserna för vad vi kan göra i leken, för de mesta är ju möjligt.” (Förskollärare 

2).  Förskollärarna menar tydligt att det finns alla möjligheter för att använda lek som ett 

undervisningsverktyg. De är alla överens om att det är förskollärarna själva som sätter gränserna. Det 

man kan tolka i det empiriska materialet är att förskollärarna har uppfattningar om att det finns stora 

möjligheter i att använda lek som ett undervisningsverktyg. ”Leken gör ju de omöjliga möjligt.” 

(Förskollärare 1) menar en förskollärare som ser leken som en stor tillgång med massor av potential. 

Undervisning sker konstant både medvetet och omedvetet av förskollärarna. Den medvetna 

undervisningen i lek kan ge förskollärarna möjligheter att utmana barn i deras svårigheter för lärande. 

Att använda lek som undervisningsverktyg ger även förskollärarna möjlighet att vara närvarande med 

barnen vilket kan bidra till att barn blir delaktig i undervisningen och i sitt lärande. I studien kan man 

tolka att förskollärarna inte endast ser på lek som att det är barnens rasttid där de får springa av sig, 

utan de ser att leken är så mycket mer. I lek kan de ske undervisning inom alla kunskapsområden och 

förskollärarna menar att man kan fånga barns intressen och utveckla barns kunskaper med hjälp av det. 

Svårigheter med lek som undervisningsverktyg 

Förskollärarna är överens om att det mestadels bara finns möjligheter med lek som 

undervisningsverktyg och har inte lika enkelt att komma på nackdelarna med det. De kommer ändå på 

några exempel som de upplever som hinder. Det som går att tolka av svaren och som är gemensamt för 

de flesta förskollärarna är att nackdelen med lek som undervisningsverktyg är att de inte vill förstöra 

barnens kreativa lekar med undervisning. De vill speciellt inte förstöra lekar genom att kliva in och ut 

från lekarna för att tillmötesgå verksamhetens övriga behov samtidigt som de ska undervisa. Vidare 

nämner också förskollärarna att när de tar plats i barns lek så kan barns lekmagi puttas åt sidan för att 

lägga fokus på det förskolläraren vill sätta till centrum. I övrigt kommer förskollärarna med lite olika 

förslag om vad de upplever som nackdelar eller utmaningar. En förskollärare uttryckte sig “om man 

blir avbruten i sin roll och måste till exempel tvärhjälpa någon på toaletten, eller svara i telefonen är det 

svårt att vara där varenda sekund.” (Förskollärare 3). Det upplevdes alltså att det kan vara svårt att vara 

en närvarande förskollärare hela tiden vilket kan upplevas som en utmaning. Det vill säga ett använda 

sig av alla möjligheter till undervisning som finns i lek vara en utmaning när andra sysslor samtidigt 

ska utföras. En svårighet som reflekterades i förskollärarnas intervjusvar var att det finns många sysslor 

som behöver göras i förskolan och det kan upplevas frustrerande då det är svårt att hinna med deras 

undervisningsroll så mycket som de önskar. De menar att de lätt blir avbruten av till exempel 

telefonsamtal eller att ta emot barn i tamburen som visserligen också är en del av yrket. 

Några förskollärare menar att då man använder leken som undervisningsverktyg kan det uppstå en 

svårighet i att få barnen att gå längre i sitt lärande än vad de vill eller är bekväma med. Till exempel om 

en förskollärare undervisar om siffror spontant i lek kan det vara så att barn är intresserad av att räkna 

till fem. Som förskollärare kanske man har en önskan om att komma längre i undervisningen vilket man 

kan göra genom att utmana barn att räkna längre. Det behöver dock inte betyda att barnen är lika 

intresserad av att fortsätta räkna och lära sig mer. Det gör att förskollärare kan känna sig begränsad i 

sin undervisning i den spontana leken. Någon förskollärare menar att det även kan uppstå svårigheter 

då man använder lek som undervisningsverktyg och vill planera långt i förväg vad man ska undervisa 

i. Detta eftersom man måste vara mer närvarande som förskollärare för att se vilka intressen barn har i 
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stunden, hur de reagerar på olika saker samt vilka frågor de ställer för att sedan komma på hur man 

kan använda sig av det för att undervisa i leken. 

  

Sammanfattning resultat 

I texten kommer vi att sammanfatta resultatet utifrån forskningsfrågorna i syftet.  

Relation mellan undervisning och lek 

Genomgående har man kunnat förstå att relation mellan undervisning och lek i förskolan är stark 

eftersom förskollärare anser att det ofta sker undervisning i lek. Förskollärare menar att den största 

tiden på förskolan spenderas av barn i lek vilket också är en anledning till att det skapas det en stark 

relation mellan undervisning och lek. I undersökningen kan man se att det träder fram goda möjligheter 

för att de ska använda lek som undervisningsverktyg. De menar att i lek kan de ske undervisning inom 

alla kunskapsområden när som helst. Förskollärarna uppfattade även en del svårigheter med att 

använda lek som undervisningsverktyg. En svårighet handlade om att de inte ville förstöra barns lek 

genom att gå in i leken och sen behöva går ur den för att göra andra saker som även hör till yrket. När 

en förskollärare kliver in i leken för undervisning kan de ske att lekmagin puttas åt sidan för det som 

förskolläraren vill att barnen ska fokusera på. 

 

Undervisningsroll 

Förskollärarnas undervisningsroll har kategoriserats i två kategorier. En del förskollärare föredrar att 

vara en närvarande förskollärare som deltar i leken. Den andra kategorin beskriver de förskollärare som 

tillgängliga förskollärare vilket betyder att de inte alltid är deltagande i leken men att de är tillgängliga 

för barnen. Förskollärarna är dock överens om att deras undervisningsroll är det mest betydelsefulla 

redskapet de har för att nå ut med kunskap till barnen. Resultatet visar att förskollärares 

undervisningsroll är av stor betydelse för att lek och undervisning ska ha en relation överhuvudtaget. 

Några av möjligheterna som förskollärarna nämnde var att genom att använda lek som 

undervisningsverktyg blev de närvarande med barnen. När de var närvarande med barnen ledde det i 

sin tur till att barnen fick möjligheter till att vara delaktiga i sin undervisning och i sitt lärande.  

 

Begreppet undervisning 

Förskollärarna i studien är bekanta med den nyare definitionen av undervisning. De beskriver att den 

bland annat kan innebära att man sätter barnen i centrum och utformar undervisningen efter dem. 

Förskollärarna uttrycker att i den nyare formen av undervisning krävs det att förskollärarna är 

närvarande och flexibla. Alla förskollärare i studien var överens om att lek har en betydande roll i den 

nya formen av undervisning. Begreppet undervisning kommer att komma in i förskolans läroplan och 

förskollärarna har lite olika tankar kring det. De anser att det alltid har funnits undervisning i förskolan 

även om man inte benämnt det med det begreppet. Några förskollärare uttrycker att man måste ta bort 

all dramatik kring begreppet och istället koppla det till förskolans pedagogik. 

Förskollärarna uttryckte vikten av att behålla förskolans undervisning lekfull och lustfylld nu när 

begreppet undervisning kommer in i förskolans reviderade läroplan, så att den inte började efterlikna 

skolans striktare undervisning. De nämnde att det redan sker undervisning på förskolan även om det 

specifika begreppet inte har funnits med i läroplanen tidigare. 
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Diskussion 
Detta avsnitt innehåller en diskussion kring de resultat och slutsatser som kommit fram i studien. 

Förskollärarnas uppfattningar om lek som undervisningsverktyg kommer att problematiseras och 

diskuteras. 

Undervisning ett svårdefinierat begrepp 

Ordet undervisning går att tolka och förstå på många olika sätt beroende på vem man frågar och i vilket 

syfte man frågar. En del av förskollärarna tycker faktiskt att det kan vara svårt att anpassa begreppet 

undervisning till förskolan. Varför det har varit svårt att anpassa begreppet till förskolan beror på att 

undervisning länge har förståtts som att elever lyssnar till en talande lärare, den så kallade 

”katederundervisningen”, alltså den föråldrade versionen av undervisning som Doverborg et al. (2013) 

och Barnett (1973) beskriver. Katederundervisningen är något som förskolan inte är intresserad av enligt 

Skollagen (SFS 2010:800), vilket också tydligt har visat sig i intervjuerna med förskollärarna. 

Förskollärarna lyfter vikten av att försöka vända begreppet undervisning till något positivt för 

förskolan. En del förskollärare ställde sig till och med negativa till begreppet undervisning vilket skulle 

kunna förstås som att undervisning är ett främmande begrepp för förskolan. Förskollärarna menar 

också att begreppet undervisning är svårt att jobba in om man inte har rätt kunskaper om det. I och med 

att undervisning är ett så laddat begrepp kan det vara av vikt att vara väl påläst om vad begreppet 

betyder i förskolans värld innan man använder det.  

Förskollärarna förklarar i intervjuerna hur de ser på begreppet undervisning. Vad som tolkas är 

delvis i linje med hur undervisning definieras i annan litteratur och forskning (Doverborg et al., 2013; 

Skolinspektionen, 2016; Säljö (2015). Vad man kan tolka är att förskollärarnas uppfattningar om 

undervisning ibland blandas ihop med lärande, vilket Säljö (2015); Skolinspektionen (2016) och Vallberg 

Roth (2018) har konstaterat och uppmärksammat tidigare. Säljö (2015) är tydlig med att uttrycka att 

undervisning faktiskt inte behöver resultera i ett lärande. En del av förskollärarnas uppfattningar om 

undervisning i förskolan kan uppfattas som att undervisning är lärande. Det upplevs som att det finns 

en viss svårighet att hålla isär begreppen lärande och undervisning, precis som skolinspektionen (2016) 

också kommit fram till. I de äldre versionerna av läroplanen var det ett större fokus på lärandet istället 

för undervisning, vilket skulle kunna vara en förklaring på svårigheten av urskiljandet av begreppen. 

Utifrån hur Skolinspektionen (2016) beskriver att undervisning och lärande är relaterad med varandra 

så skulle det också kunna förstås som en anledning till att undervisning förknippas med lärande.  Det 

skolinspektionen menar är alltså att undervisning är processen till ett eventuellt lärande 

(Skolinspektionen, 2016) och därför skulle lärande kunna förstås som samma sak som undervisning. 

 

Undervisningsrollen är förutsättningen för relationen mellan undervisning och 

lek  

Vad man kan tolka och förstå utifrån förskollärarnas uppfattningar är att förskollärarna har en viktig 

roll att anta när de tar sig an sin undervisningsroll. Förskollärarna menar att de måste vara flexibla och 

kliva in i många olika roller vid rätt tillfällen. Förskollärarna menar på att det kan vara viktigt att 

anpassa sig efter vad barns behov och intressen är, vilket både Jung, (2012) och Tsai, (2015) bekräftar. 

Studier visar även att en relation mellan lek och undervisning endast inträffar med hjälp av 

förskollärarna (Pyle & Danniels, 2017) och därför är det precis som förskollärarna säger viktigt att som 

förskollärare finnas där vid rätt situationer så barnen får möjlighet till utveckling. Förskollärarna menar 
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att det är i leken de kan nå ut till barnen på ett bra sätt, detta i och med att barnen har ett så stort 

engagemang, koncentration och motivation i leken, precis som Eidevald och Engdahl (2018) beskriver, 

vilket gör det mer tydligt att rätt undervisningsroll ger stora chanser att påverka barns lärande. 

Doverborg et al. (2013) har beskrivit olika undervisningsstrategier, dessa kan påverka barns 

utveckling, men Doverborg et al. (2013) anser att engagemanget måste finnas hos förskollärarna för att 

ge barn undervisning med ett varierat lärande och innehåll. Förskollärarna beskriver sina 

undervisningsroller lite olika beroende på olika situationer, men man kan förstå att det finns ett intresse 

hos förskollärarna att vara en medforskande pedagog som är lika nyfiken som barnen är. Det blir också 

tydligt för oss att förstå att förskollärarna anpassar sin roll efter vad verksamheten behöver just för 

tillfället. En slutsats från den tidigare forskningen och förskollärarnas uppfattningar från studien, är att 

barn omedvetet bestämmer vad förskollärarna tar för roll.  

I resultatet kan man se att lek har en betydelsefull del i undervisningen på förskolan, vilket gör att 

förskollärarnas undervisningsroll är ett viktigt redskap i barns lekar. Vad vi kan förstå är att 

förskollärarna upplevde att det var grundläggande att vara närvarande och uppmärksamma på vad 

barnen gjorde. Det går också att förstå att förskollärarna anser sig ha en betydelsefull roll genom att se 

leken som ett undervisnignsverktyg vilket även Pyle och Danniels (2017) nämner i deras studie. I och 

med att förskollärarna ska anpassa sig efter barns behov och läroplanens riktlinjer kan man förstå att 

förskollärarna eftersträvar att tillgodose barns önskan till stor del. Är barn i behov av hjälp kommer 

förskolläraren anta en roll i någon form som en stöttande person. En slutsats är därför att det kan vara 

bra att vara medveten om vilken roll man tar som förskollärare och inte låta sig styras av vad barn ropar 

efter. Det handlar inte om att inte anpassa sig efter barn eller att inte vara flexibel, men det kan handla 

om att nyttja rätt stunder för undervisning och inte ingripa för fort med en roll som inte hjälper barn 

framåt i sin kunskapsutveckling.   

Slutsatserna vi kan dra av förskollärares uppfattningar om förskollärarnas roll i lek som 

undervisningsverktyg är att om förskollärarnas engagemang är bristfällig eller obefintlig kommer 

undervisning att vara minimal i lek. Därför kan man tolka utifrån resultatet och tidigare forskning att 

förskollärares undervisningsroll är av stor betydelse för att lek och undervisning ska ha en relation 

överhuvudtaget. 

 

Fler möjligheter än hinder 

Förskollärarnas uppfattningar i studien är att de finns alla möjligheter med att använda lek som 

undervisningsverktyg. De nämnde många möjligheter som finns i den medvetna undervisningen i lek. 

En möjlighet handlar om att förskollärarna kan utmana barn i sådant som de tycker är svårt. När 

förskollärare använder lek som undervisningsverktyg får de även möjlighet till att vara närvarande 

förskollärare. Att vara närvarande förskollärare leder till att barn får vara delaktiga i både 

undervisningen samt i sitt eget lärande. Fesseha och Pyle (2016) bekräftar att barn, tack vare leken, får 

möjlighet att vara med och bestämma över sitt eget lärande. Vidare enligt Fesseha och Pyle innebär lek 

också att förskollärare kan göra undervisningen mer spontan när det passar i verksamheten. 

Förskollärarna som deltog i studien är alla överens om att lek är så mycket mer än bara lek. I leken får 

undervisning inom alla olika kunskapsområden plats samt att de gör det möjligt för förskollärarna att 

fånga barns intressen och sen få deras kunskaper att utvecklas. Vad man kan förstå utifrån dessa 

möjligheter är att lek som undervisningsverktyg bidrar med att anpassa undervisning efter enskilda 

individer.  
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I tidigare forskning har man även där kunnat se att förskollärare som har använt sig av ett lekbaserat 

lärande inom förskolan har fått mer möjligheter till att spendera tid med individuella barn. När de 

spenderar mycket tid med barn har förskollärarna kunnat bygga bra relationer samt enklare väglett 

barn i deras lärande (Martlew et al., 2011). Vidare har de kommit fram till att lek som 

undervisningsverktyg bidrar till att barn på förskolan blir deltagande i undervisningen. Deltagande i 

undervisningen leder i sin tur till att barn oberoende av sina förutsättningar får möjlighet till lärande 

(Martlew et al., 2011). Att lek som undervisningsverktyg är något som är positivt för både förskollärare 

och barn blir tydligt studien. Förskollärarna ger genom undervisning i lek alla barn möjlighet till 

inflytande och delaktighet i den undervisning och lärande som sker. Pyle och Danniels (2017) menar på 

att lek kan beskrivas som en lärande aktivitet och att man i lek får en sorts frihet till att kunna utforska, 

undersöka, prova och göra fel. Den tolkning man kan göra av resultatet är att lek som 

undervisningsverktyg är något som alla förskollärare är positiva till. Förskollärarna får chansen till att 

möta de individuella barnen och utmana dem utifrån deras individuella förutsättningar och intressen, 

vilket också tidigare forskning visar på (Martlew et al., 2011 & Pyle & Danniels 2017).  

Att använda lek som undervisningsverktyg var för de flesta förskollärarna endast en positiv tanke, 

men det finns några nackdelar som förskollärarna uttrycker sig om. Förskollärarna upplevde att 

alldagliga uppgifter som tillhör yrket påverkade deras möjligheter att gå in i barns lekar. Det vill säga 

att svara i telefon eller möta familjer i tamburen var exempel på att förskollärarna sällan kunde stanna 

i en lek en längre stund. En del förskollärare ville därför inte gå in i barns lek för att sedan behöva kliva 

ur leken snabbt inpå. Förskollärarna upplevde alltså att de hellre tog en observerande roll för att 

säkerställa barnens kreativa lekar. En slutsats av att ta en observerande roll kan vara att förskollärarna 

får en bra överblick av vad som händer och vad som kan behöva jobbas vidare med i olika sammanhang. 

Men samtidigt kan det påverka förskollärarnas möjligheter att faktiskt gå in i leken och undervisa. 

Förskollärarnas roll i lek är en varierande faktor enligt både Jung (2012) och Tsai (2015), de menar att 

barns behov och intressen är styrande i vilken roll förskollärare tar. Vill barn att en förskollärare ska 

vara med i lek när förhållandena inte är optimala kan man tänka att leken påverkas negativt när 

förskollärarna väljer att inte delta.  

Förskollärarna anser att de har många möjligheter att påverka barn i deras kunskapsutveckling 

genom lek, vilket gör att förskollärarna behöver använda sig av deras känsla och professionella kunskap 

innan de kliver in i lek för att använda det som undervisningsverktyg. Nor Puteh och Ali (2013) kom 

fram till att förskollärare gärna vill att barn ska leka ostört och att förskollärarna inte ska vara 

bestämmande i leken och styra bort barnen från deras lek och lärande mot ett annat lärande. 

Förskollärarnas uppfattningar i vår studie handlar om att det är en utmaning att inte styra barnen för 

mycket mot ett lärande som förskollärarna anser att barnen ska fokusera på. Vi kan tolka att det 

förskollärarna upplever stämmer överens med det Nor Puteh och Ali menar. Vad man kan förstå är att 

förskollärarna vill finnas vid barnens sida och se deras kunskapsutveckling samtidigt som de är rädda 

att förstöra lekmagin som barnen skapat.  

Förskollärarnas uppfattningar var att de kände sig begränsade i sin undervisning i den spontana 

leken. Det kan grunda sig i att förskollärarna ibland vill utmana barn med undervisning, att till exempel 

räkna. Förskollärarens tanke skulle då kunna vara att räkna längre än vad barnen själva hade tänkt att 

göra i sin lek. Om barnen inte är intresserade av att lära sig att räkna längre kan undervisningen 

resultera i att förskollärarna tar över leken och förstör den så kallade lekmagin hos barnen. Den slutsats 

man kan dra utifrån detta är att när förskollärarna försöker utmana barn även om de inte vill, kan det 

lustfyllda i lek förstöras. Altun (2018) uttrycker att det viktigaste resultatet av lek är att ha roligt. 
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Slutsatserna vi kan dra av detta är att förskollärarna ser fler möjligheter i att använda lek som 

undervisningsverktyg. Nackdelarna har nämnts men har inte varit lika självklara hos alla förskollärare 

och därför tolkar vi det som att det är fler möjligheter än nackdelar med att använda lek som 

undervisningsverktyg.   

Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 
I och med att undervisning är ett relativt nytt begrepp i förskolan var studiens syfte att ta reda på 

förskollärares uppfattningar om lek som undervisningsverktyg. Vi ville ta reda på hur förskollärare ser 

på relationen mellan undervisning och lek samt hur förskollärare ser på sin undervisningsroll i lek. I 

studien framkommer det att undervisning är ett relevant begrepp för förskolan även om det finns olika 

åsikter om i vilken grad. Det har även visat sig att undervisning redan har existerat i förskolan innan 

begreppet kom till läroplanen. Studiens resultat kan göra så att förskollärarna får möjlighet att se andra 

förskollärares utsagor om hur de ser på lek som undervisningsverktyg.  

Vad man kan tolka av intervjuerna med förskollärarna är att lek som undervisningsverktyg är en 

del av förskolans verksamhet. Studiens resultat kan ses som relevant eftersom det kan bidra till att 

förskollärarna får en större förståelse om att undervisning existerar i många sammanhang i förskolan. 

Förskollärarna kan själva sätta måttet på hur mycket didaktiskt lärande som faktiskt kommer att ske i 

lek.  

Något man behöver vara medveten om speciellt nu när begreppet undervisning kommer att komma 

in i den reviderade läroplanen är att det kan finnas en risk för att förskolan möjligen blir mer skollik. 

Blir förskolan mer skollik finns det även en risk för att fokuset kommer hamna på att barnen ska prestera 

bra resultat i undervisningen. Det kan resultera i att det lustfyllda som präglar förskolans undervisning 

just nu kan komma att försvinna. 

Framtida forskning kan handla om att ta del av det som faktiskt sker i förskolan genom 

observationsstudier. I en observationsstudie kan det vara centralt att se hur förskollärare konkret 

använder sig av lek som ett verktyg för undervisning. Detta skulle vara intressant ur ett 

proffessionsperspektiv att se hur undervisning faktiskt förekommer konkret i lek i förskolan. Det skulle 

även vara av intresse att se hur förskollärare ser på undervisningsbegreppet efter att förskolan har 

inarbetat sig på den reviderade läroplanen. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

- Hur ser förskollärare på sin undervisningsroll i leken? 

   

-Lekens betydelse 

  

  

-Lek är bara lek 

  

 

- Förskollärares syn på relationen mellan undervisning och lek 

 

  

- Möjligheter med lek som undervisningsverktyg? 

  

  

- Svårigheter med lek som undervisningsverktyg? 
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Bilaga 2 

 

Missiv Pedagoger 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen i Sundsvall. Vi heter 

Anna Edlund & Maja Tundal. Vår sista termin innefattar ett självständigt arbete där vi får 

möjlighet att fördjupa oss och undersöka ett område inom förskolans pedagogiska ramar. 

Vårt intresse ligger i vad förskollärare har för uppfattningar om leken som 

undervisningsverktyg. För att få så bra material som möjligt till undersökningen behöver vi 

intervjua förskollärare för att få veta hur de uppfattar leken som undervisningsverktyg. 

Insamlat material är endast tillgängligt för oss (Anna och Maja) samt vår handledare Ulla 

Damber. Alla individer samt alla förskolor i undersökningen kommer att avidentifieras med 

fiktiva namn, vilket innebär att alla blir anonyma i uppsatsen. 

 Syftet med den här informationen är att få er tillåtelse att intervjua er.  

Hör av er vid frågor. 

Sundsvall den DATUM 

 

Vänliga hälsningar 

Anna Edlund och Maja Tundal 

 

 


