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Syftet med vår forskning är att bidra till kunskapande om diskussionen kring relationen 

mellan förskollärare, lek, lärande och undervisning i förskolan. Syftet undersöks utifrån 

följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i barns lek på förskolan? 

 Vilka intentioner har förskollärare med sitt deltagande i förhållande till förskolans 

undervisningsuppdrag?  

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsmetod där insamlingen av data skett 

genom semistrukturerade intervjuer av sex yrkesverksamma förskollärare. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är utifrån verksamhetsteorin. Insamlad data har analyserats med 

hjälp av Engeströms (2001) övre triangelmodell av verksamhetsteorin med begreppen 

subjekt, objekt och medierande artefakt. I studiens resultat framkom det att förskollärarna 

intog olika roller i barnens lek beroende på vilka intentioner de har med sitt deltagande i 

barnens lek. Alla förskollärare, utom en, beskrev att deras intentioner och syfte med 

deltagandet i barnens lek var att uppnå förskolans läroplansmål. 
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1 Inledning 

”När ni leker med barnen, undervisar ni då?"    

 

Denna fråga ställer Engdahl och Eidevald (2017) till verksamma förskollärare och svaret 

förvånar dem då de flesta förskollärare menar att de inte undervisar alls i sin verksamhet. 

Sedan 2011 är ett av förskollärarnas uppdrag enligt Skollagen (SFS 2010:800) att bedriva 

undervisning. Skollagens (SFS 2010:800) definition av undervisning beskrivs som 

"sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden".  

Samtidigt står det skrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att leken är viktig och 

har en central roll för barns utveckling och lärande samt att förskolans verksamhet ska 

präglas av ett medvetet bruk av leken. Utifrån detta är vår tolkning att leken ska brukas i 

undervisningssyfte, men det finns ingen explicit beskrivning på hur förskollärare ska gå 

till väga. 

 

Eftersom det inte finns bestämda beskrivningar för hur leken ska brukas i 

undervisningssyfte ser vi att förskollärarens uppdrag går att tolka på olika sätt. Det finns 

olika sätt att se på hur förskollärare kan förhålla sig till barns lek i förskolans verksamhet 

i relation till undervisning då Knutsdotter Olofsson (1987) och Steinsholt (1999) menar 

att traditionellt beskrivs leken som lustfylld, frivillig, spontan och inte målinriktad. Det 

innebär att barn leker för sin egen skull och inte har något mål med leken i sig. Steinsholt 

(2015) anser därmed att vuxna inte ska gå in i barnens lek utan tro på att barnen lär sig 

själva i leken. I motsatt till detta menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) att förskollärarna ska använda leken i undervisningssyfte eftersom förskolan är 

och kommer bli mer lärandeorienterad. Förskolan befinner sig idag i en tid av förändring, 

där nya krav ställs på verksamheten vilket kan ses i införandet av läroplanen samt 

revidering av den (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2016). Nilsson, Ferholt 

och Lecusay (2017) menar att vuxna kan delta i barns lek men att det beror på hur detta 

går till. Vuxna kan vara med och berika barnens lek genom att delta och att tillföra 

kulturella erfarenheter, som till exempel litteratur, drama, skapande och rekvisita 

(Nilsson, Ferholt & Lecusay, 2017). 
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Följande scenario är hämtat från en situation i en förskola som en av oss observerat och 

som väckte nyfikenhet kring lek i relation till undervisning: 

 

Barnen på förskolan var fascinerade av att en förskollärare hade åkt i diket på 

grund av all snö som låg på vägen. Barnen lekte med bilarna och pratade 

mycket om händelsen, ”Hur hade bilen hamnat i snön? Hur skulle bilen komma 

upp?” Förskolläraren tog vara på barnens frågor i leken och hämtade två vita 

papper, två bilar och en hjullastare. Förskolläraren använde de vita pappren 

som snö och beskrev händelsen hur bilarna möttes på vägen där en av bilarna 

åkte i diket och demonstrerade detta. Barnen var fascinerade och ställde frågor 

till förskolläraren om hur bilen skulle komma upp från diket, eller om den 

skulle vara kvar i diket. Då tog förskolläraren hjullastaren och frågade barnen 

om de trodde att hjullastaren kunde hjälpa till. Barnen kom med förslag och 

testade själva genom att försöka putta upp bilen ur diket med hjälp av 

hjullastaren. Sen sa ett barn att ”Man kan ju dra upp den!” Förskolläraren gick 

och hämtade ett snöre, band fast ena änden i bilen som satt fast i diket och den 

andra änden i hjullastaren och frågade barnen hur de skulle göra nu. Ett av 

barnen började dra hjullastaren framåt och bilen i diket följde med upp.  

 

Efteråt fortsatte barnen att leka händelsen själva genom att knyta fast snören i bilar och 

dra olika saker, främst lego. När vi reflekterar över detta scenario undrar vi över hur 

leken användes, fanns det ett syfte? Blev leken ett redskap för lärande eller blev det ett 

lärande som utvecklades på grund av att förskolläraren berikade leken?  

 

Mot bakgrund i att det finns tolkningsutrymme i förskolans styrdokument i hur leken ska 

brukas finner vi det relevant att studera hur förskollärare beskriver att de deltar i barnens 

lek och vilka intentioner de har med sitt deltagande i förhållande till sitt 

undervisningsuppdrag. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper till diskussionen kring relationen mellan 

förskollärare, lek, lärande och undervisning i förskolan. 

 

2.1 Frågeställning:   

 Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i barns lek på förskolan? 

 Vilka intentioner har förskollärare med sitt deltagande i förhållande till förskolans 

undervisningsuppdrag?  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning som har betydelse för studiens syfte och 

frågeställningar. I avsnitt 3.1 beskrivs lek i undervisningssyfte. Deltagande i barns lek 

presenteras i avsnitt 3.2 och i avsnitt 3.3 presenteras forskning kring den diskussion som 

förs bland forskare utifrån tre olika sätt att se på hur lek och undervisning i förskolan kan 

kombineras. I det avslutande avsnittet 3.4 beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt. 

I denna studie har vi valt att lyfta tre olika synsätt på hur forskare kan se på lekens roll i 

relation till förskolans undervisningsuppdrag. De tre synsätten är utvecklingspedagogiskt 

synsätt (Pramling Samuelsson, 2017), Steinsholts (2015) syn på barns lek som inspireras 

av Gadamers (1900-2002) filosofi samt synsätt om lekvärldar (Lindqvist, 1996). Vi har 

valt dessa tre synsätt eftersom de skiljer sig åt i sitt sätt att se på lek i relation till 

undervisning i förskolan och visar på så sätt en bred bild av hur komplext det kan vara 

om och hur leken används i undervisningssyfte i förskolan. 

3.1 Lek och undervisning i förskolan 

I revideringen av Skollagen (SFS 2010:800) blev förskolan en egen skolform och därmed 

gäller begreppen utbildning och undervisning även i förskolan. Definitionen av 

undervisning beskrivs i Skollagen (SFS 2010:800) som "sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Skollagen (SFS 2010:800) 

beskriver även att det är endast legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning i 

förskolan. Det finns olika tolkningar på hur undervisning ska bedrivas i förskolan där 

Barnett (1973) beskriver undervisning som två saker, dels att det utvecklar en viss 

förändring hos någon annan och dels att den som undervisar behöver anpassa sitt sätt att 

undervisa till den som undervisas för att han eller hon ska kunna förstå den nya 

kunskapen. Barnett (1973) anser även att undervisning förutsätter interaktion mellan den 

som undervisar och den som undervisas, där undervisningen blir en dialog snarare än en 

monolog. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2016) menar att förklaringen 

gör begreppet relevant för förskolans verksamhet. I förskollärarnas uppdrag ska 

undervisning bedrivas för att främja barns lärande och Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2016) lyfter att förskolan befinner sig i en tid av förändring där 
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nya krav ställs på verksamheten, vilket innebär att det idag finns förväntningar på att 

förskolan ska verka för barns lärande inom ramen för en lekfull och omsorgsfull miljö.  

 

Pihlgren (2017) beskriver undervisning som aktiviteter där förskolläraren har en idé om 

vad hen vill åstadkomma i form av lärande och har i sin forskning kunnat se att 

förskollärare planerar och undervisar på olika sätt beroende på hur förskollärare tolkar 

sitt uppdrag. Även Eidevald och Engdahl (2017) diskuterar undervisning där de menar att 

undervisningen formas på olika sätt beroende på vilka teoretiska utgångspunkter som 

pedagogen utgår ifrån.   

Leken är en betydelsefull metod i undervisningen anser Bulunuz (2013) som i sin studie 

studerat hur barn i förskolan utvecklar kunskaper om ett specifikt ämne beroende på 

vilken undervisningsmetod som förskollärarna använder sig av. Resultatet av studien 

indikerar att de barn som har fått möta undervisningen på ett lekfullt sätt, det vill säga att 

undervisningstillfället uppfattas som roligt och lustfyllt av barnen, har större förståelse 

kring ämnet än de barn som har fått direkta undervisningsinstruktioner. Att lära sig på ett 

lekfullt sätt visar i studien att barnen är mer delaktiga i aktiviteten och barnen kan ta till 

sig undervisningen på olika sätt i samma aktivitet. Öhman (2011) menar däremot att när 

förskollärare introducerar lekfulla aktiviteter som syftar till utveckling och lärande 

genomskådar barnen ofta detta och barnen ser att det inte är lek på riktigt utan spelar 

med. Även Buchsbaum, Gopnik, Griffiths, och Shafto (2011) visar i sin studie att 

undervisning begränsar barns utforskande och upptäckter. I studien fick en grupp barn 

utforska en leksak själva där en förskollärare fanns med, medans i en annan barngrupp 

visade förskolläraren leksakens funktioner för barnen i ett målstyrt lärande. Forskarna 

menar att den instruerande förskolläraren som har ett målstyrt lärande hämmar barns 

nyfikenhet och egna upptäckande eftersom barnen endast följer förskollärarens 

instruktioner. Den barngrupp som fick utforska själva, visade sig leka längre med 

leksaken.  

Leken beskrivs idag som det mest utmärkande kännetecknet för barndom (Öhman, 2011) 

och Barnkonventionen (Unicef, 2008) betonar alla barns rätt och behov av lek i artikel 

31. En kommentar till artikel 31 uttrycker en oro för att barnen inte får rätt till leken i 

förskolans verksamhet för att lekens egenvärde försvinner och istället görs till 

organiserade lekaktiviteter (United Nations, 2013). Øksnes och Sundsdal (2016, s. 50) 
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skriver att ”Lekens egenvärde handlar då om den mer eller mindre omedelbara glädje och 

lycka och det nöje och välbehag som barnen finner i den. Det är när man inte anser att 

leken är ett medel för något annat eller att man leker för att uppnå ett resultat.” Øksnes 

och Sundsdal (2016) ifrågasätter varför vuxna har svårt för att ge barnen utrymme att 

leka själva och beskriver att en orsak till detta kan vara att det är så starkt fokus på 

kunskapande i dag i förskolan, vilket gör att förskollärarna åsidosätter barnens lek. En 

annan orsak kan vara att leken används för att uppnå kunskapsmål som benämns i 

förskolans läroplan. Øksnes och Sundsdal (2016) menar att det finns för lite forskning på 

att leken verkligen ger resultat och kunskapsutveckling hos barnen när leken används 

som ett redskap för att uppnå lärande. 

3.2 Förskollärarnas deltagande i barns lek i förskolan 

Leken har en central roll i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som beskriver att leken 

är viktig för barns lärande och utveckling och att förskolan ska använda leken på ett 

medvetet sätt för att främja barns lärande. Vidare beskrivs att i leken stimuleras det 

lustfyllda lärandet genom fantasi, inlevelse och kommunikation där lärandet ska ske i 

samspel mellan barnen och vuxna i en miljö som utmanar och lockar till lek (Skolverket, 

2016). Enligt Lillemyr (2002) är det viktigt att pedagoger är deltagande i barnens lek men 

då ska förskollärarens förhållningssätt vara genomtänkt, vilket betyder att förskollärarens 

kvalifikationer om hur de ska gå in i barns lek har betydelse, speciellt när förskollärarens 

intentioner är till exempel att hjälpa barn med lekregler för att barnen ska kunna delta i 

lekar med andra barn (Lillemyr, 2002). Fleer (2015) menar att trots att leken har funnits 

länge inom förskolan intar förskollärarna oftast en passiv roll i barns lek. En anledning, 

enligt Hadley (2002), kan vara att förskollärare saknar självförtroende och strategier för 

hur de ska få ett meningsfullt deltagande i barnens lek. Fleer (2015) såg i sin studie att 

det fanns fem olika roller som förskollärare förhöll sig till i relation till barns lek. De två 

sista rollerna förekom sällan i studien.  

1. Förskollärarna är nära barnens lek – Förskollärarna är inte deltagare i leken men 

stöttar om behovet finns. 

2.  Förskollärarens intentioner är parallell med barnens lekintentioner – Barn och 

förskollärare har olika avsikter med en aktivitet, förskollärarens intentioner kan 

vara en lärandesituation medan barnen kan göra om det till en lek. 
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3. Förskollärare följer barnens lek – Förskollärarna observerar barnens lek men 

deltar inte. Förskollärarna visar däremot intresse genom att ställa frågor till 

barnen där barnen får sätta ord på sina tankar. 

4. Förskolläraren är engagerad i en hållbar kollektiv lek med grupper av barn – 

Förskollärarna deltar i konversationer som utvecklar leken. 

5. Förskollärare deltar i barnens lek – Förskollärarna intar en roll i barnens lek. I 

studien var denna roll begränsad, oftast till att vara en berättare men intog sällan 

en karaktär i leken. 

Weldemariam (2014), tar upp två övergripande roller av vuxnas deltagande i barns lek, 

dessa roller är den oklara rollen och den underlättande rollen. Den oklara rollen innebär 

till exempel att förskolläraren inte är deltagare i barnens lek utan står vid sidan av och ger 

instruktioner för att styra vad barnen ska göra i leken. Förskolläraren kan även använda 

leken med syfte att barnen ska lära sig något genom att förskolläraren ställer frågor till 

barnen för att få barnen att skilja på verklighet och fantasi, på detta sätt kan 

förskolläraren urskilja om ett lärande har skett. I den underlättande rollen är 

förskolläraren nära leken, ger godkännande signaler till barnen samt besvarar frågor. 

Förskolläraren kan även ta en mindre roll i leken men är passiv och låter barnen styra 

lekens innehåll men kan även ibland medvetet berika leken. Weldemariam (2014) menar 

att de som arbetar i förskolan behöver reflektera över sina pedagogiska handlingar för att 

inte förstöra leken för barnen och menar att barnen är kapabla till att lära sig och utforska 

i sin egen lek.  

3.3 Tre olika synsätt på lek och undervisning 

Ett sätt att se på hur lek kan användas i undervisningssyfte är utifrån det 

utvecklingspedagogiska perspektivet där Pramling Samuelsson (2017) menar att barn ses 

som lekande lärande individer, där lek och lärande ses som oskiljbara. Eftersom 

förskolan idag har en läroplan är lärarens viktigaste uppgift, enligt 

utvecklingspedagogiken, att på ett intressant sätt rikta barns medvetande mot ett lärande 

objekt. Lärandets objekt beskrivs som de kunskaper eller förmågor som läraren vill att 

barnen ska utveckla för stunden, och lärandets objekt ska utgå ifrån målen som finns i 

förskolans läroplan (Doverberg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2016). Utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2014) att riktningen på arbetet och innehållet, det vill säga förskolans läroplans mål, 
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måste bli framträdande i förskolans verksamhet, vilket kräver en medvetenhet hos 

förskolläraren om målen i förskolans läroplan. Det går därmed inte att endast exponera 

barn för olika fenomen och hoppas att barnen ska lära sig någonting utan förskollärarna 

måste arbeta systematiskt med att barn ska uppfatta och erfara just det som de förväntas 

lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) anser att läraren måste se barns intressen för att kunna rikta 

intresset mot lärandeobjektet och menar att det kan ske på olika sätt oavsett om det är i 

leken eller under andra aktiviteter. Pramling Samuelsson (2017) menar därmed att det 

finns en outnyttjad potential i hur förskollärare använder barns lek i undervisningssyfte. 

Pramling Samuelsson (2017) anser att förskollärarna behöver ta ansvaret för läroplanens 

uppdrag och även se över vad de har för syn på barns lekande och våga ta in leken i sin 

undervisning för att ge förutsättningar för ett meningsfullt lärande.  

I motsats till utvecklingspedagogiken menar Steinsholt (2012), som är inspirerad av 

filosofen Gadamers syn på barns lek att lekens betydelse ”går långt bortom pedagogikens 

klassiska områden där han (Gadamer) gör anspråk på att visa att leken inte bara är ett 

pedagogiskt fenomen förknippat med barn utan att den också bidrar till att tydliggöra vad 

det generellt betyder att förstå”. Därmed anser Steinsholt (2015) att lärandet i sig kanske 

inte är det viktigaste utan det är förståelsen av någonting som är viktigt. Leken ses som 

oförutsägbar, något som inte går att framtvingas eller styras i någon speciell riktning 

(Steinsholt, 2012). Steinsholt (2015) anser att leken är viktig i förskolan, inte i 

lärandesyfte utan för att barnen ska få möjlighet att själva skapa förståelse för något 

vilket förklaras som självbildning. Leken ska vara barnens arena i förskolan och 

förskollärare ska inte lägga sig i med lärandemål. När förskollärare är med och styr i 

barns lek är det inte längre lek, då är det något annat anser Steinsholt (2015). Leken vill 

bara vara lek, det ligger inte i lekens intresse att vara ett instrument för bestämda mål 

(Steinsholt, 1999). I leken får barnen möjlighet att skapa förståelse om sin omvärld 

(Steinsholt, 2015). Steinsholt (2012) som utgår ifrån Gadamers syn på lek, att leken inte 

tillåter att de som leker inte förhåller sig till leken som om den vore ett föremål vilket 

innebär att vuxna inte kan delta i leken på ett halvförpliktigande eller distanserat sätt. ”En 

sådan distans kommer i sådana fall att leda till att man närmar sig leken som om den vore 

ett ting eller ´bara lek´” (Steinsholt, 2012). Steinsholt (1999, s. 109) beskriver lekens 

egenvärde, att leken är ”som en vacker blå viol, den är, utan ett varför”. Eftersom leken 
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har ett egenvärde och är i sig självt anser Steinsholt (2015) att den som leker blir lekt av 

leken. 

 

Lindqvist (1996) utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns lek som baseras på 

Vygotskijs teorier om lek, fantasi och kreativitet samt konst och estetik. Vygotskij (2005) 

menar att fantasin är en aspekt av verkligheten. Barns lek är en kreativ bearbetning av 

upplevda intryck, det är ett sätt att kombinera verkligheten och fantasin och skapa en ny 

verklighet (Vygotskij, 2005). Lindqvist (1996) menar att leken är den viktigaste formen 

där barnen utvecklar sitt medvetande om världen. I leken tolkar barnen sina upplevelser 

och ger dem liv. Lek är inom det sociokulturella perspektivet, enligt Lindqvist (1996), en 

skapande verksamhet som innebär ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt till skillnad 

från att använda leken som ett redskap för undervisning. Lindqvist (1996) skapade ett 

arbetssätt, som kallas för lekvärldar, där förskolepersonal skapade lekteman och vuxna 

gestaltade figurer där handlingen inspirerades utifrån litteratur som var känd för barnen. 

”En lekvärld kan beskrivas som en fantasivärld där barn och pedagoger skapar, träder in i 

och tillsammans leker i” (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & Ferholt, 2018, s. 35). 

Lindqvist (1996) menar att det är viktigt att de vuxna går in i rollkaraktären och det 

räcker inte med att endast klä ut sig utan när vuxna deltar i leken handlar det om att vara 

känslomässigt engagerad. I lekvärldsprojekt menar Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017) 

att det inte fokuseras på lek för lärande utan istället är fokus att skapa förutsättningar i 

aktiviteter där lek och utforskande möts. Lärande och utveckling blir då en aspekt av 

barns meningsskapande i leken. 

3.4 Teoretisk utgångspunkt 

Verksamhetsteorin representerar ett försök att systematisera förståelsen av att mänskliga 

handlingar är delar som kontinuerligt påverkar sociala praktiker i samhället (Säljö, 2000). 

Knutagård (2003) beskriver begreppet verksamhet med att vi människor är verksamma 

varje dag inom olika områden som är uppbyggda av olika handlingar och som samverkar 

mot ett mål. Verksamhetsteorin passar denna studie eftersom vi vill veta förskollärares 

tankar om sitt deltagande i barns lek och vilka intentioner förskollärarna har med sitt 

deltagande i leken.  



10 
 

Verksamhetsteorin härstammar från Ryssland i början av 1900-talet av Alexei Leontiev 

och Vygotskij. Modellen har utvecklats i tre generationer där Vygotskij lade grunden till 

triangelmodellens övre del och skapade begreppen subjekt, objekt och medierande 

artefakt. Subjekt är människan i verksamheten, objekt är det verksamheten riktas mot det 

vill säga ett föremål som är ställt i motsatts till subjektet. I kommunikationen mellan 

subjekt och objekt finns medierande artefakter vilket är den förmedlande länken som kan 

vara till exempel föremål, språk eller handlingar (Knutagård, 2003). Engeström (2001) 

fortsatte att vidareutveckla Vygotskijs och senare också Leontievs modell och teori och 

tillförde en nedre del på triangelmodellen med begreppen regler, gemenskaper och 

arbetsfördelning vilka medierar subjektets handlingar och därmed formar den verksamhet 

vi verkar i. (Modellen anges vid Figur 1).   

 

 

Figur 1. Engeströms modell av ett verksamhetssystem (Alnervik, 2012). 

Knutagård (2003) menar att modellen kan användas på vilken verksamhet som helst, det 

kan vara en enskild individ, organisation eller samhälle. Det går inte att bara studera 

enskilda samband utan vi måste se helheten av systemet. Systemet är i en ständig process 

där det konstruerar och förhandlar om sig vilket resulterar i att systemets uppgifter blir 

förnyade och omtolkade. Det innebär att det sker en rörelse mellan verksamhetens 

rörelser/knutar, vilket i sin tur betyder att det som först är ett objekt kan i nästa skede bli 

en medierande artefakt för att sedan bli en regel. Knutagård (2003) beskriver Engeströms 

system som ett ”knutarbete” och karakteriserar det som en ständigt pågående rörelse av 
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att knyta, knyta upp och knyta igen. Vidare menar Knutagård (2003) att omkringliggande 

system alltid är i interaktion med andra system eftersom verksamhetssystemet aldrig 

existerar för sig själv. Knutagård (2003) menar även att det uppstår motsättningar i 

Engeströms verksamhetssystem genom att det blir en konflikt mellan det totala 

verksamhetssystemet, samhället, det individuella verksamhetssystemet och individuella 

handlingar.  

I studien kommer vi i analysen använda oss av Engeströms övre triangelmodell av 

verksamhetssystemet, det vill säga subjekt, objekt och medierande artefakt. I analysen 

kommer vi laborera med begreppen subjekt, objekt och medierande artefakt genom att 

placera hur förskollärarna ser på sin roll, leken och barns lek på olika platser i triangeln. 

Beroende på hur förskollärarna ser på sin roll, leken och barns lek påverkas vad som blir 

subjekt, objekt och medierande artefakt. 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod i avsnittet 4.1, urval av intervjudeltagare i avsnitt 

4.2, studiens tillförlitlighet i avsnitt 4.3, etiska aspekter i avsnitt 4.4, studiens 

genomförande presenteras i avsnitt 4.5 och i det avslutande avsnittet 4.6 presenteras 

databearbetning och analys. 

4.1 Metodval 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att kvalitativa metoder är bra om forskaren vill 

komma nära den miljö och de människor som ska undersökas. Då vi vill veta hur 

förskollärarna tänker och arbetar, utifrån studiens syfte, menar vi att kvalitativ metod är 

relevant för vår studie. Bryman (2015) beskriver att kvalitativ forskning är induktiv, 

kunskapsteoretisk och ontologisk. Induktiv är när forskaren vill få fram deltagarnas 

erfarenheter i förhållanden mellan teori och praktik. Kunskapsteoretisk beskrivs som att 

ta del av hur deltagarna tolkar en viss miljö i sin verklighet och ontologisk innebär att 

sociala egenskaper är ett resultat av samspel mellan individer. Christoffersen och 

Johannessen (2018) beskriver att kvalitativa forskningsmetoder är bra om forskaren är 

ute efter nyanserade historier om det fenomen som ska studeras. I kvalitativ forskning har 

forskaren möjlighet att vara flexibel, få fylligare svar av deltagarna och forskaren kan 

direkt svara på det deltagaren säger genom att formulera nya frågor men det kräver 

kompetens hos den som intervjuar att kunna ställa frågor och tolka svar (Christoffersen & 

Johannessen, 2018).  

 

För att kunna svara på forskningsfrågorna har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. I semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med 

öppna frågor för att få svar med egna ord från deltagarna, detta gör att forskaren har 

mindre inverkan på hur deltagarna svarar (Christoffersen & Johannessen, 2018). Vi hade 

i förväg gjort en intervjuguide (se bilaga 1) som består av teman med allmänna frågor 

som berör vårt syfte. Intentionen med frågorna var att de skulle vara öppna så att 

deltagarna själva kunde utforma sina svar utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Vi 

valde att utgå ifrån samma frågor under alla intervjuer vilket Christoffersen och 

Johannessen (2018) menar kan vara nödvändigt för att kunna systematisera svaren efter 

intervjuerna. Däremot tillkom det olika följdfrågor under varje intervju för att kunna få 

mer utförligare svar från deltagarna.  
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4.2 Urval 

Eftersom det enligt Skollagen (SFS 2010:800) endast är förskollärare som ska bedriva 

undervisning i förskolan valde vi att endast intervjua yrkesverksamma förskollärare. Det 

innebär att vi gjorde ett kriteriebaserat urval eftersom deltagarna måste uppfylla 

bestämda kriterier (Christoffersen & Johannessen, 2018) det vill säga att vara 

yrkesverksam och legitimerad förskollärare. Vi valde att intervjua sex förskollärare för 

att ge ett brett och trovärdigt resultat och förskollärarna arbetar i två olika kommuner, tre 

i varje kommun. Förskollärarna arbetar med barn i olika åldersgrupper, några arbetar 

med de yngre barnen som är mellan 1-3 år och några förskollärare arbetar med de äldre 

barnen i åldrarna 3-5 år. När vi valde förskollärare har vi inte lagt vikt vid varken ålder 

eller yrkesverksamma år då det inte har betydelse för studiens syfte. För att få fram 

förskollärare kontaktade vi tre olika förskolor som någon av oss studentforskare hade 

anknytning till och kontakten gjordes via mail eller via telefonsamtal. Vid kontakten 

informerades förskollärarna om syftet med studien.  

4.3 Tillförlitlighet  

Bryman (2015) beskriver fyra kriterier som stärker en kvalitativ studies kvalitet och 

tillförlitlighet. Dessa fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet beskrivs som att forskningen har 

genomförts efter de regler som finns och att resultatet är tillgängligt för personer inom 

professionen (Bryman, 2015). För att göra studien trovärdig har vi haft som intention att 

använda oss av transparens vilket innebär att vi tydligt vill redogöra för 

forskningsprocessen och att inte dölja något (Svensson & Ahrne, 2015). När vi ger en 

tydlig beskrivning av studien ska läsaren kunna bedöma om resultatet kan överföras till 

en annan kontext, vilket Bryman (2015) förklarar som överförbarhet. Pålitlighet innebär 

att alla faser i forskningsprocessen ska redogöras för så att läsaren ska kunna säkerställa 

pålitligheten av undersökningen. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att vi som 

forskare har en intention att vara objektiva till undersökningen för att inte egna 

värderingar ska kunna påverka studiens reslutat (Bryman, 2015).  

Vi är medvetna om att studien generaliserar en profession (Ahrne & Svensson, 2015) och 

därför reflekterar vi över om resultatet kan vara giltigt utanför dessa deltagande 
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förskolor. Därför måste vi som studentforskare tolka resultatet utifrån de intervjuer som 

studien grundar sig på.  

4.4 Etiska aspekter 

Studien har genomförts efter de fyra forskningsetiska principerna som Bryman (2015) 

och Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera berörda deltagare om undersökningens syftet samt att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över 

sin medverkan samt att den som är med får när som helst avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om de berörda ska behandlas med största 

konfidentialitet för att inte deltagarna ska kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som samlas in endast får användas i forskningens ändamål (Bryman, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2002) samt att all data kommer förstöras när undersökningen är 

godkänd (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna gäller för svensk forskning och är 

grundläggande för de personer som är inblandade i forskningen (Bryman, 2015). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det är viktigt att visa respekt för 

materialet och informanterna eftersom vi kommer få ta del av personliga upplevelser och 

historier, vilket även varit vår intention i studien. 

Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) genom att ha delgett 

förskollärarna information om studien vid första kontakten, förskollärarna har fått skriva 

under en samtyckesblankett (se bilaga 2) som innebär att vi har uppfyllt samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att vi har avkodat förskollärarnas namn i studien 

och har gett förskollärarna pseudonymer i resultatdelen, de kommer benämnas som 

Kerstin, Helen, Erika, Tilde, Ängla samt Inga. Ett barns namn förekommer i resultatet 

som vi valt att benämna som Tim. Nyttjandekravet uppfylls genom att vi inte sprider 

materialet vidare samt att all data raderas när studien är godkänd. 

4.5 Genomförande 

Tidigt i studien tog vi kontakt med förskollärare via mail eller via telefonsamtal på deras 

arbetsplatser. I kontakten informerade vi om vårt syfte med studien, hur lång tid intervjun 

skulle kunna tänkas ta och vi bad informanterna att tänka omkring begreppen 
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undervisning och lek samt scenarion utifrån deras verksamhet där lek och undervisning 

förekommer. I kontakten bokade vi även datum och tid för intervjun. Vi var flexibla med 

datum och tider och kunde anpassa oss efter deras tillgänglighet för att på så sätt 

underlätta för förskollärarnas deltagande. Innan intervjun tog förskollärarna del av en 

samtyckesblankett som de fick läsa och skriva under (se bilaga 2). Vi frågade även efter 

ett muntligt samtycke att få spela in samtalet med en av våra telefoner, detta för att vi 

skulle kunna vara närvarande i intervjun. Vi fick muntligt samtycke från samtliga att 

spela in samtalet. Vi informerade även att intervjun kommer att raderas när arbetet är 

godkänt. Vi var båda närvarande vid intervjuerna om förskollärarna gav samtycke till det, 

vilket alla gjorde. En av oss ställde frågorna och den andra lyssnade och inflikade ibland 

med följdfrågor som uppkom. Christoffersen och Johannessen (2018) menar att det kan 

vara bra att vara två under intervjutillfällena för direkt efteråt kunna tolka och analysera 

deltagarnas svar. Alla intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplatser i ostörda 

rum. Trots att några av förskollärarna arbetade på samma arbetsplats genomfördes 

intervjuerna med en förskollärare i taget. Intervjuerna varade i cirka 30-40 minuter. 

4.6 Databearbetning och analys 

I analysprocessen har fokuset varit på hur förskollärare deltar i barns lek på förskolan och 

vilka intentioner de har i sitt deltagande i förhållande till förskolans 

undervisningsuppdrag. Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut i pappersform för att 

komma nära materialet (Löfgren, 2015). Innehållet i intervjuerna har diskuterats 

återkommande vilket har gjort att analysprocessen startat tidigt. För att analysera hur 

förskollärarna deltar i barnens lek har vi använt oss av Fleers (2015) och Weldemariams 

(2014) beskrivningar av hur förskollärare deltar i barns lek, detta jämförde vi med 

förskollärarnas beskrivningar av hur de deltar i barns lek.  

Eftersom vi i bakgrundsavsnittet har lyft tre olika synsätt att se på lekens roll i relation 

till förskolans undervisningsuppdrag, det utvecklingspedagogiska perspektivet, 

Lindqvists lekvärldar samt Steinsholts syn på lek, har vi även använt oss av dessa synsätt 

i analysarbetet. I den analysprocessen har vi även utgått ifrån Engeströms övre 

triangelmodell som består av begreppen subjekt, objekt och medierande artefakt 

(Engeström, 2001). Till hjälp i den fortsatta analysprocessen har vi använt oss av 

Rennstam och Wästerfors (2015) som utgår ifrån tre grundläggande arbetssätt som är 

sortera, reducera och argumentera.  
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I sorteringsprocessen har vi har läst det insamlade materialet många gånger för att bli 

förtrogna med materialet. Vi började med att kommentera materialet spontant med fokus 

på det vi fann intressant. Mönster började då träda fram och där började reduceringen av 

materialet då vi valde ut delar för att skapa en god presentation av materialet som utgår 

från studiens syfte. De mönster som framträdde var hur förskollärarna använde leken i 

verksamheten samt hur förskollärarna deltog i barnens lek. Där framkom det att 

förskollärarna intog olika roller i barns lek samt hade olika intentioner med sitt 

deltagande i barnens lek. Under nästa steg sammanställdes det sorterade och reducerade 

materialet och färgkodades utifrån de mönster som hittades samt utifrån de olika 

synsätten på leken för att finna nya mönster där likheter och skillnader kunde urskiljas 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Färgkodningen gjordes med hjälp av 

överstrykningspennor i olika färger utifrån de tre olika synsätten som studien grundar sig 

i samt utifrån framträdande mönster. För att kunna analysera hur förskollärare deltar i 

barns lek använde vi oss av Fleers (2015) samt Weldemariams (2014) beskrivningar. När 

vi analyserade vilka intentioner förskollärarna har med sitt deltagande har vi tagit hjälp 

av Engeströms övre triangelmodell där vi laborerat med subjekt, objekt och medierande 

artefakt för att se om vi fick olika resultat på utfall. Vi använde de olika begreppen 

genom att placera hur förskollärarna ser på sin roll, leken och barns lek på olika platser i 

triangeln. Med hjälp av färgkodningen och triangelanalyserna skapades teman som är 

kopplade till studiens syfte. De teman som framkom var Förskollärarnas deltagande i 

barns lek samt Förskollärarens intentioner med sitt deltagande i barns lek. Bryman (2015) 

menar att i en tematisk analys är fokuset på vad som sägs och inte på hur det sägs. De 

teman som framkommit i analysen kommer vi att beskriva i resultatdelen och 

argumentera för i diskussionsdelen. De teman som framkom var förskollärarnas 

deltagande i barns lek samt förskollärarnas intentioner med sitt deltagande i barns lek. 

Förskollärarnas citat kommer att presenteras i resultatdelen med talspråk för att 

underlätta för läsaren. 
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de teman som framkommit. I avsnitt 

5.1. presenteras Förskollärarnas deltagande i barns lek, i avsnitt 5.2. Förskollärarens 

intentioner med sitt deltagande i barns lek. 

5.1. Förskollärarnas deltagande i barns lek 

I samtliga intervjuer framkommer det att förskollärarna har en roll i barns lek men att det 

skiljer sig åt beroende på om de var deltagande eller inte. Det framkom även utifrån 

intervjuerna att intentionerna med deltagandet i barnens lek har med lärandet att göra 

men det skiljer sig åt hur förskollärarna gör detta.  

När det gäller förskollärares deltagande i barns lek uttryckte flera av förskollärarna att 

deras roll ofta var att hjälpa och stötta barnen i deras lek. Det framkom även att 

förskolläraren kunde vara deltagande genom att vara ”berättaren” i barnens lek. Det var 

några av förskollärarna som valde att inte delta i barns lek, utan istället observerade. 

Helen beskriver sin roll som stöttande och hjälpande på följande sätt: 

[…] det kan ju även finnas barn som behöver lite hjälp.. ifall det pågår en mamma, 

pappa barn lek och så är det ett barn som gärna vill vara med men vet inte riktigt, 

och förstår inte riktigt barnens leksignaler utan då kan jag som vuxen gå in och 

skapa en roll.. kanske behöver dom ha en brandman, eller kanske behöver dom ha en 

farmor som får plats i leken? 

Det framkom även i intervjuerna att vara en stöttande och hjälpande förskollärare till 

exempel innebar att hjälpa barnen med språket och att sätta ord på saker. Kerstin 

beskriver sin roll som förskollärare där hon vid olika tillfällen ser att barn kan behöva 

stöttning i leken: 

[…] att barn som inte lärt sig att leka måste man ju stötta. […] och sen hos större 

barn som inte har fått allt kunnande i leken och samspelet så måste man stötta. Det 

finns barn som inte vågar fråga om dom kan va med och leka och då kan man hjälpa 

till med ingångar.  

Ängla berättar att när hon deltar i barns lek ser hon sig själv som en berättare genom att 

hon sätter ord på vad som sker i leken för att uppmärksamma barnen om varandra: 

[…] vi har ett litet kök och man ser att ett litet barn går med en kastrull till spisen 

då kan man ju va sådär ”men titta, nu går Tim med kastrullen. Ska du laga mat 
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Tim?” och så kanske dom andra barnen ser det och hämtar nån grej och då kanske 

dom diskar lite i köket under kranen och då kan man fråga ”Diskar du?” […] man 

sätter ord på det för att barnen ska se varandra.   

Vår tolkning av det Ängla beskriver är att hon deltar genom att vara närvarande hos 

barnen men inte deltagande i leken. Hon berikar barnens lek genom att vara berättaren 

och på så sätt hjälper hon barnens lek att fortgå. 

En vanlig roll som framkom i intervjuerna är även att förskollärarna intar en 

observerande roll av barnens lek utan att själva delta. Kerstin förklarar att ”[…] då vill 

jag hellre observera och se om jag behövs va med här för mitt behov av att leka får inte ta 

i överhand över deras lek, tycker inte jag.” Erika beskriver sina intentioner med att vara 

observerande: 

[…] vi kanske observerar dom istället och kanske kollar vad gör dom? […] 

Då att man kollar en del på miljön, vad gör dom? Det här verkar dom inte 

intresserade av, nej men då tar vi in nåt annat så vi får igång leken igen så att 

det inte stannar upp utan att det finns möjligheter. 

Förskollärarna ser det även som en balansgång om de ska vara med i barnens lek eller 

inte. Erika säger ”[…] jag försöker alltid att känna av för jag vill inte heller störa det dom 

gör.” Inga beskriver att hon försöker observera barnen för att se om de vill att hon ska 

delta i leken eller inte då hon menar att alla barn inte vill ha en vuxen med i leken. Helen 

ger ett exempel på när hon organiserar en aktivitet där hon är nyfiken på hur barnen 

kommer hantera materialet och intar då en medveten observerande roll i en aktivitet som 

hon startat upp. Hennes intentioner är även att utveckla aktiviteten beroende på barnens 

intresse:  

[…] men jag tar mina matteknappar som jag har.. så brukar jag hälla ut dom 

på en matta.. däri brukar jag sen inte styra mer, men man kan också bara 

avvakta och se vad som händer, sätta sig och observera och se vad är det som 

barnen gör. […] sen kan man ju gå vidare också med det.. blir dom väldigt 

intresserade av att kolla detta så kan man ju göra det på andra sätt sen tänker 

jag […]. 

Ängla förklarar att det är viktigt att barnen behöver ha fri lek och att hon då intar en roll 

som observatör utanför leken för hon menar att så fort hon är med så blir leken styrd 

och säger ”Så fort jag är med i leken blir det lätt undervisning för man styr leken på ett 

sätt.” Hon berättar även att hennes utbildning och kunskaper gör att hon lätt riktar leken 

till exempel mot målen i förskolans läroplan.  
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Alla förskollärarna, utom en, menar att leken kan förstöras när vuxna deltar i leken. Erika 

beskriver att det är nyttigt för barnen att få leka och att de lär sig i samspelet i leken men 

menar även att leken kan förstöras när vuxna deltar. Erika ger följande exempel när hon 

har gått in i ett barns lek där leken stannade upp: 

Låt säga att vi är inne i det här, bygger med bilar, men då kommer jag där 

och så tar han undan dom, lägger dom i lådan och går där ifrån. Då har jag 

stoppat han, han kanske satt där och tänkte massor, och kanske och sitter 

och lär sig själv om man säger så. Alltså lär sig genom att sitta och fixa med 

bilar och hade jättemycket tankar och idéer men här kommer jag och 

stannar upp det. 

Erika reflekterar över sitt deltagande i leken och menar att det är viktigt att kritiskt 

granska sina egna handlingar och vara lyhörd och observerande för att inte barns lek ska 

förstöras. 

5.2. Förskollärarens intentioner med sitt deltagande i barnens lek 

I intervjuerna framkom det att alla förskollärarna hade en intention med sitt deltagande 

men att det varierade. Alla förskollärare utom en nämnde att förskolans läroplansmål 

finns med i tanken och att de har målen som intention med sitt deltagande i barnens lek. 

Förskollärarna berättar att intentionerna med sitt deltagande skedde vid både spontana 

tillfällen som vid planerade. Förskolläraren Kerstin beskriver ett planerat lektillfälle i den 

dagliga verksamheten där målet är att barnen ska lära sig att dra upp sina dragkedjor, 

detta lektillfälle anser hon även är undervisning på ett lustfyllt sätt.  

[…] Så då fick dom börja med att bara känna igen sina egna kläder […] Och sen 

började vi med att ”i den här affären lär man sig att dra upp dragkedjan också”. Och 

helt plötsligt såg man ju att dom kunde ju för det var inget annat dom skulle göra. Vi 

var inte på väg någonstans. […] Sen går man tillbaka till det här när man går ut i 

tamburen ”När du var i min affär och handlade så såg jag att du kunde dra upp” då 

blir det ju ett lärande som är lustfyllt och det blir ju motiverande på ett annat sätt. 

Tilde berättar om sina tankar om hur hon använder sig av leken i undervisningssyfte och 

benämner det som undervisningslek och förklarar undervisningslek som: 

[…] nä men jag tänker att undervisningslek då.. målstyrt.. då kanske man har en 

tanke med den här leken att nu ska vi lära oss om kroppen då kanske man har mer 

bestämt redan innan, alltså det är mer planerat kan jag tycka.  

Det framkom i intervjuerna att förskollärarna använder leken som ett tillfälle för 

undervisningssyfte. Erika menar att hon tar tillvara på leken i undervisningssyfte utifrån 

barnens intresse och tänker att ”man kan få med lek i undervisningen och undervisning i 
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leken”. Erika beskriver att när hon till exempel ser att ett barn har ett intresse i att leka 

med bilar och radar upp bilarna, upplever hon att barnet mäter och vill vid en sådan 

situation ta tillfället i akt att utmana barnet genom att introducera matematiska begrepp i 

barnets lek. Även Helen berättar att hon har ett syfte någonstans i bakhuvudet när hon är 

med och styr i barnens lek och menar att ”det är ju vi vuxna som jobbar på förskolan som 

kan se till att det blir en lärandesituation”. Helen beskriver ett lektillfälle som hon 

benämner som styrt av vuxna: 

[…] där man försöker att få in våra delar som finns då i läroplan och våra 

prioriterade mål och allt som vi har som vi riktar oss mot […] vi jobbade med 

vattenledningar för något år sedan till exempel.. våran modul byggdes upp här och 

då stack det upp små pinnar ur marken. Barna blev så intresserade utav dom där 

pinnarna och liksom undrade ”vad är det för pinnar som sticker upp?” så tog vi och 

försökte förklara att man gräver rör. Vi försökte då visa detta med hjälp av 

vattenslangar och trattar och barnen fick själva hälla så att de kunde se att vattnet 

gick i de här rören […] det här blev så lyckat tycker jag för de fick verkligen en 

förståelse.. ja länge lekte dom vattenledningar och länge pratade dom under de här 

vattenledningarna. Det var ju under lek men det var också med ett syfte. 

Ängla berättar om ett tema som de arbetade med, temat var ”Ekorren satt i granen”. I 

temat ville arbetslaget arbeta med sången i lekform och arbetslaget dramatiserade sången 

vid ett tillfälle där Ängla intog rollen som ekorren och hennes kollega intog rollen som 

den omplåstrande mamman. Barnen fortsatte sedan leken efter dramatiseringen och de 

vuxna hade fortfarande kvar sina roller. Ängla beskriver att arbetslaget utvecklade sedan 

leken genom att introducera rekvisita som öron och svans som barnen använde i sin lek.  

Ibland är förskollärarnas intentioner att inte delta i barnens lek. Ängla beskriver att 

barnens egna lek är den lek som uppkommer i stunden och som är spontan, ”barnen tar 

initiativ till leken och har liksom fått inspirationen själva.” Inga beskriver att allt som 

barnen får vara med om under en dag på förskolan kan bli lek. Under dagen försöker Inga 

och hennes kollegor få till möjligheter för barnen att leka fritt i miljön, det vill säga 

barnens egna lek, för det tycker de är viktigt. Inga menar att barnen behöver få vara 

själva också ”[…] ibland behöver dom inte ha nån som är där och pratar hela tiden, eller 

lägger sig i hela tiden. Ibland behöver dom få stunder där man inte är så på.” Helen 

beskriver att barnens egna lek är den fria leken, då finns det ingen vuxen som styr i leken. 

Helen beskriver vidare att barn ”lär sig nog mer om man själv är väldigt inne i nåt och 

man har ett lek-flow, till exempel, då lär du dig otroligt mycket.” Andra tillfällen när 

Helen anser att barns lek kan förstöras är när de vuxna avbryter med till exempel rutiner.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till analys av resultatet och 

tidigare forskning, studiens valda metod, vidare forskning samt egna tankar. 

6.1. Resultatdiskussion 

När vi analyserar de olika teman som framkommer i resultatet utifrån Engeströms övre 

triangelmodell av verksamhetsteorin ser vi att objekt, subjekt och medierande artefakter 

skiljer sig åt beroende på vilket utfall, vilka intentioner, förskollärarna har med sitt 

deltagande i barnens lek. Gemomgående i analysen av resultatet är att förskollärarna 

strävar efter kunskapsutveckling hos barnen utifrån målen som finns i förskolans 

läroplan. Skillnaden är att förskollärarna använder leken på olika sätt. Utifrån 

Engeströms övre triangelmodell av verksamhetsteorin tolkar vi att förskollärarna ser på 

barnens lek som ett medierande redskap för att uppnå förskolans läroplansmål. Vi har 

utifrån analysen tolkat tre olika sätt som förskollärarna använder sig av leken. (1) Den 

oklara rollen är enligt Weldemariam (2014) när förskolläraren till exempel använder 

leken i syfte att lära. (2) Att observera vad barnen gör i leken för att sedan kunna 

utvärdera detta och använda det som förskollärarna ser i leken i andra aktiviteter. (3) 

Förskollärarna använder leken som redskap för att hjälpa och stötta barnen i deras 

individuella utveckling utifrån förskolans läroplansmål. I likhet med Fleers (2015) studie 

är den stöttande och hjälpande förskollärarrollen en vanlig roll som förskollärare intar, 

där förskollärarna är vid sidan av för att finnas till hands om förskolläraren anser att 

behovet uppstår. Utifrån vårt insamlade material tolkar vi det som att förskollärarna ser 

sin roll som att barnen är i behov av förskollärarna för att kunna utvecklas och få nya 

kunskaper.   

En tolkning av materialet är att det utvecklingspedagogiska synsättet på lek i förhållande 

till undervisning har den mest framträdande rollen. Ett resonemang kring denna syn 

utifrån Engeströms övre triangelmodell av verksamhetsteorin kan vi tolka att 

förskollärarna ser sig själva som subjekt, läroplanens mål som objekt och använder leken 

som medierande artefakt för att barnen ska få möta förskolans läroplans innehåll. (Se 

figur 2).  
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Dock ser vi även tendenser till att förskollärarna berikar leken på andra sätt än genom 

direkt undervisning. Detta kan ske till exempel genom att förskollärarna intar en roll i 

barns lek, exempelvis när Ängla beskriver hur hon intar rollen som ekorre, det kan även 

berika barnens lek genom att ge rekvisita som Ängla och hennes kollegor gjorde vid ett 

tillfälle. Det går även att berika leken när förskolläraren intar en observerande roll genom 

att se hur miljön skulle kunna utvecklas för att barns lek ska kunna fortgå, som Erika 

beskriver i sitt exempel att hon observerar vad barnen inte intresserar sig av i miljöerna. 

När vi tolkar det Ängla och Erika beskriver utifrån Engeströms övre triangelmodell av 

verksamhetsteorin ser vi att barnet blir subjektet, leken blir objektet och förskolläraren 

blir den medierande artefakten som berikar leken på olika sätt. (Se figur 3). 

När vi tolkar förskollärarnas beskrivningar av barnens egna lek framkommer det att 

barnens egna lek är viktig för barnen och förskollärarna menar att leken kan förstöras 

med vuxnas deltagande. En möjlig tolkning av detta ser vi kan vara att förskollärarna blir 

osäkra på sin roll i barns egna lek, när förskollärarna inte har något lärandemål med sitt 

deltagande. Utifrån Engeströms övre triangelmodell skulle detta sätt att se på leken kunna 

tolkas som att barnen är subjektet, leken är objektet och den medierande artefakten är det 

material och den miljö som barnen kan använda i leken men även att det ska finnas tid 

för barnen att kunna leka själva. (Se figur 4). 

Studien visar på att förskollärarna intar olika roller beroende på intentionerna de har med 

sitt deltagande i barns lek. Resultatet visar att målen i förskolans läroplan har en 

betydande roll när förskollärarna deltar i barnens lek men framträder olika tydligt 

beroende på hur förskollärarna har använt sig av leken i undervisningssyfte. Det som 

framkom i resultatet var att förskollärarna både använder sig av leken för att få ett 

lärande men förskollärarna kunde även använda sig själva för att berika barnens lek på 

olika sätt. Resultatet visar att det även finns en osäkerhet hos förskollärarna om huruvida 
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de ska delta i barns lek eller inte när förskollärarna inte har något lärandemål som syfte 

med sitt deltagande. Alla förskollärare, utom en, beskrev att barnens egna lek är viktig 

för barnen och att den kan förstöras om vuxna deltar. Vi tolkar det som att det blir 

motsägelsefullt eftersom förskollärarna beskriver att barnens egna lek är viktig men 

samtidigt använder dem sig av leken i undervisningssyfte. Med hjälp av Engeströms övre 

triangelmodell av verksamhetsteorin har vi förstått att beroende på hur leken används, 

visualiserat med triangeln, det vill säga om leken är objekt eller medierande artefakt, 

påverkar det innehållet i barnens lek samt förskollärarens roll i leken. Utifrån resultatet 

såg inte förskollärarna att leken kunde vara subjektet, alltså att det var leken som 

kommunicerade till barnet som då är objektet och den medierande artefakten är miljön 

som barnet vistas i. Detta är det Steinsholt (2015) menar att vi leker inte, utan vi blir lekta 

av leken.  

Vi blev förvånade över resultatet att förskollärarna uttryckte att förskolans läroplan var 

ett så starkt styrande verktyg för dem, det vill säga att leken användes för att uppnå målen 

som finns i läroplanen. Dock är det inte oväntat eftersom förskolans läroplan är det 

verktyg som ligger till grund för förskollärarnas uppdrag, vilket gör att det som står i 

läroplanen styr hur verksamheten utformas. Vi tolkar att förskolans läroplan styr på så 

sätt vad förskolans verksamhet innehåller och på vilket sätt barnen får utforska och lära 

sig. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2016) menar att det idag ställs nya 

krav och förväntningar på vad förskolans uppdrag innebär, det vill säga att barnen ska 

lära sig något. Vi tolkar resultatet i studien som att de krav som Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2016) beskriver även syns i studien eftersom förskollärarna 

beskrev att de medvetet utgår ifrån läroplansmålen när de deltar i barns lek. Vem ställer 

de här kraven, och hur kan vi anpassa kraven efter barnen som finns i förskolans 

verksamhet? Vad innebär det för barns lek när förskollärarna har krav på sig att lära ut 

specifika läroplansmål?  

Vi reflekterar över om förskolans kunskapsmål får för stort fokus på bekostnad av 

barnens egna lek. Blir leken endast ett tillfälle att förmedla förskolans läroplansmål eller 

får leken utrymme i sin egenskap att bara vara lek? Detta diskuterar Øksnes och Sundsdal 

(2016), det vill säga att leken omvandlas till en pedagogisk aktivitet vilket gör att leken 

inte längre är lek. Buchsbaum, Gopnik, Griffiths, och Shafto (2011) visar i sin forskning 

att undervisning i lekförhållanden begränsar barnens egna upptäckter. Øksnes och 
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Sundsdal (2016) menar att det finns för lite forskning på att det verkligen uppstår ett 

lärande när leken används i undervisningssyfte. Hur kommer det sig då att leken används 

i undervisningssyfte?  

I bakgrunden diskuteras kring tre olika sätt att se på lek och undervisning i förskolan. Vi 

ser det som att det handlar om hur förskollärare använder leken i undervisningssyfte. Vi 

tänker att det är mer komplext än så än att bara utgå från ett perspektiv. Går det att blanda 

olika perspektiv för att hitta en balans i praktiken? Vi tror att det inte finns en bestämd 

norm för hur barn lär sig i lek och undervisning och därför behöver förskolläraren 

kunskap om olika sätt att möta alla barn där förskollärare utgår från barnet och dess 

individuella behov i verksamheten. Går det då att utgå från det som Pramling Samuelsson 

(2017) menar att man ska rikta barnet mot ett lärande objekt men vad händer då om 

barnet leker utifrån Steinsholts (1999) tankar, att få vara upprymd i leken och att inte vill 

bli störd i sitt lekande av vuxna som använder leken i undervisningssyfte? Är det inte här 

diskussionen kring lek och undervisning bör vara istället? Det vill säga hur förskolläraren 

kan möta varje barn i deras sätt att leka och lära. Vi ser att förskollärarrollen behöver ha 

en bred kunskap om olika sätt att se på lek och undervisning för att kunna vara flexibel 

och anpassa pedagogiken för att kunna möta olika barns behov av lek och undervisning. 

I scenariot i inledningen såg vi att förskolläraren utgick ifrån barnens lek och var lyhörd 

för barnens frågor i leken när hon tillsammans med barnen utforskade hur bilen drogs 

upp ur snön. På detta utforskande sätt ser vi att det skapades en förståelse hos barnen 

vilket berikade deras lek. När vi reflekterat kring detta scenario ser vi det som att 

förskolläraren har berikat barnens lek genom att tillföra förståelse kring en händelse som 

barnen varit nyfikna på. Detta kopplar vi till Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017) som 

menar att förutsättningar för lärande skapas när leken och utforskandet möts men att 

leken inte ska användas för att det ska bli ett lärande i sig utan för att utveckla leken. 

Denna syn på lek utgår från lekvärldsprojekt där barn och pedagoger träder in och skapar 

en lek tillsammans (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & Ferholt, 2018). Var i 

diskussionen kring lek och undervisning skulle scenariot i inledningen passa in, då vi ser 

att förskolläraren utgår ifrån samma sätt att se på leken som Nilsson, Ferholt och Lecusay 

(2017), men platsar samtidigt inte in i Nilssons, Grankvists, Johanssons, Thures och 

Ferholts (2018) beskrivning av lekvärldar eftersom vi tolkar det som att förskolläraren 

inte var känslomässigt deltagande i barnens egna lek, men ändå berikades leken. Vi ser 
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att det finns fler möjligheter att berika leken utan att förskolläraren träder in i en roll i 

barnens lek, förskollärarna kan berika leken genom att utgå från barnens lek och vara 

lyhörd för deras intressen och utforskande. Detta visades i resultatet där Erika 

observerade barnens lek i syfte att se om miljön var tillräcklig eller om den behövdes 

utvecklas för att barnens lek skulle fortgå. Även Ängla berikade barnens lek genom att 

tillföra rekvisita som gjorde att barnens lek utvecklades.  

Utifrån vårt resultat ser vi att det är komplext hur förskollärare deltar i barnens lek 

beroende på vilket synsätt förskolläraren utgår ifrån och eftersom de flesta i vår studie 

utgår ifrån att förmedla läroplansmålen ser vi att barnens egna lek behöver få mer 

utrymme. 

6.2 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens forskningsfrågor valde vi att enbart genomföra 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide. Fördelarna är att intervjusituationen 

liknade ett samtal där deltagarna kunde formulera sina svar utifrån öppna frågor, vilket 

ger ett rikt material. Vi valde att båda vara närvarande under intervjun och upplevde det 

som ett bra val eftersom en kunde koncentrera sig på samtalet och vilka frågor som skulle 

ställas och den andra kunde lyssna och flika in med följdfrågor om det uppstod. Vi är 

dock medvetna om att det kan uppstå en obalans i maktförhållandet mellan forskare och 

informant på grund av att vi var fler än den som intervjuades. Vi upplevde dock inte att 

förskollärarna kände sig obekväma i samtalet. Det kan dock vara en nackdel att använda 

sig av endast en metod då materialet kan bli rikare om olika metoder kombineras. Ett 

alternativ hade varit att observera förskollärarna i lek och undervisningssituationer och 

därefter intervjuat förskolläraren. Ett annat alternativ hade varit att använda sig av 

fokusgrupper, vilket vi hade tänkt ifrån början men det var svårt för förskollärarna att 

ställa upp på detta eftersom de ansåg att det tog för mycket tid från verksamheten.  

6.3 Vidare forskning 

Det har väckts många tankar och funderingar under studiens gång om hur lek, lärande 

och undervisning kan förstås i relation till varandra samt samverka i förskolan. Vi ser att 

det finns mycket att undersöka och forska om, till exempel hur olika perspektiv kan 

mötas i praktiken. Ett exempel skulle vara att ha fokusgrupper där deltagarna innan har 
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fått läsa ett kort stycke var utifrån olika synsätt på barns lek och undervisning för att 

sedan diskutera detta i fokusgruppen.  

Vi ser även att det skulle vara intressant att forska vidare i hur barn ser på förskollärarnas 

deltagande i leken. Känner barnen av när det är deras egen initierade lek eller när 

förskollärarna är med och styr utifrån förskolans läroplansmål? 

Avslutningsvis är vår förhoppning att denna studie kan bidra till diskussionen om hur 

förskollärares intentioner med sitt deltagande i barns lek kan variera beroende på hur 

barns lek samt förskolans undervisningsuppdrag. Vi hoppas även att denna studie kan 

bidra till att förskollärare reflekterar kring de synsätt som finns i förskolans olika 

verksamheter och kan på så sätt förhålla sig kritisk till styrdokument och olika teorier för 

att kunna anpassa sitt arbetssätt utefter barnen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Tema 1: Lek 

1. Vad kännetecknar lek i förskolan för dig? 

2. Varifrån har du fått din bild av leken? 

3. Hur tänker ni kring barns lek i den dagliga verksamheten? Vilka 

lektillfällen ges? 

(Planerad/ styrd) 

4. Hur ser du på din roll som förskollärare i barns lek? 

Tema 2: Undervisning/målstyrda processer 

5. Vad kan känneteckna undervisning/målstyrda processer för dig? 

6. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare? 

7. Varifrån har du fått din bild av undervisning/målstyrda processer? 

8. Hur undervisar du? 

Planerad? Oplanerad? 

9. Vilka möjligheter/risker erbjuder användningen av begreppet 

undervisning/målstyrda processer i förskolan? 

10. Vad kan vara kritiskt med att använda undervisning i förskolan? 

- Varför? 

11.  Hur kan undervisning i förskolan förskoleanpassas? 

 

Tema 3: Relation/Samverkan lek och undervisning 

12. Vad kan känneteckna undervisande lek? 

- Kan du ge ett exempel? 

13.  Anser du att undervisning i förskolan kan omfatta lek? 

- Varför? 

- Ser du att det finns några risker med att ta in leken i undervisningen? 

14.  Vad tror du sker med leken om leken blir undervisande? 

15.  Vi diskuterar olika perspektiv i skolan, vet du om några, är det något 

som ni lyfter på er arbetsplats/arbetslag/individuellt? 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Information till deltagande samt samtyckesblankett 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18  

  

Annelie Hansson och Caroline Reinholdsson genomför en studie i kursen Examensarbete 

inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie om samverkan mellan lek och undervisning i 

förskolan.   

 

Annelie Hansson och Caroline Reinholdsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra 

till kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra 

empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli 

examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation 

vid Jönköping University.   

 

All information som genereras kommer att anonymiseras. Dessutom kommer all 

information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t 

ex genom stöld.   

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, 

Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se)   

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.   
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