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Abstrakt 
 

Svensk titel: ” Vi stör inte barnen” 

- En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i 

oplanerade leksituationer  

 

English title:  "We do not disturb the children" 

-  A qualitative study to give awareness on how preschool teacher's apply 

education in unplanned play situations  

 

Studiens syfte är att belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade 

leksituationer. För att syftet ska bli besvarat har vi formulerat följande frågeställningar: 

hur ser förskollärare på lek i oplanerade leksituationer? Hur ser förskollärare på 

undervisning i oplanerade leksituationer? Hur arbetar förskollärare med undervisning i 

oplanerade leksituationer? 

 

Den föreliggande studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg där fyra förskollärare har intervjuats. 

De teorier som har använts i studiens teoretiska ramverk för att analysera studien resultat 

är följande: sociokulturella perspektivet, pragmatismen samt det didaktiska perspektivet. 

Studiens resultat visar att miljön är en betydelsefull aspekt för barnen i oplanerade 

leksituationer eftersom förskollärarna får ta del av barnens intressen. Samtliga 

förskollärare belyste vikten av att stötta barnen och vara en närvarande förskollärare dock 

framhåller de att det är viktigt att observera barnens lek innan. Det framkom även i 

resultatet att förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppet i barns oplanerade 

lek såg olika ut. Studiens resultat visar en variation över hur förskollärare förhåller sig till 

didaktiska frågorna i barns oplanerade lek.  

 

Nyckelord 
Förskola, förskollärare, undervisning, oplanerad lek, miljön och förskollärares 

förhållningssätt.  

 

Tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till förskollärarna som har medverkat i vår studie. Vi vill också 

tacka vår studiegrupp och vår handledare Martin Gren som under varje opponering har 

gett oss konstruktiv kritik som varit befogad. Ett extra stort tack vill vi ge till 

studieverkstaden på Linnéuniversitetet i Växjö som har kommit med goda råd. 
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1 Inledning 
I juli 2019 antogs en ny läroplan i förskolan där undervisningsbegreppet stärkts. Barnen 

ska i sin fria lek erbjudas undervisning utifrån läroplanens mål i spontana och planerade 

leksituationer (Skolverket 2018). Att undervisning har fått en större plats i förskolan har 

utifrån våra erfarenheter tagits emot positivt, men det har även skapat en del oro ute i 

verksamheten. Våra uppfattningar är att barn tillägnar sig ny kunskap hela tiden och 

därför ska undervisning synliggöras genom leken. Det är en aspekt som vi anser inte har 

lyfts fram tillräckligt till förskollärare på förskolor som vi har arbetat på. Med 

utgångspunkt i våra erfarenheter är det inte vanligt att förskollärare synliggör 

undervisning i barns oplanerade lek.  

 

Skolverket (2018) beskriver hur viktig leken är för varje barn. Komponenter som motorik, 

samarbete, fantasi samt imitation är några aspekter som barnen får möjlighet till att 

utveckla färdigheter om i den oplanerade leken. Förutsättningar som är viktiga för att 

leken ska kunna komma till uttryck är att barnen har tillgång till en miljö där varje individ 

får möjlighet till att utveckla sina intressen som mynnar ut i olika upplevelser och lekar. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) beskriver Vygotskijs förklaring om att leken 

kan vara ett uttrycksmedel där barnen själva har möjlighet att skapa mening. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2007) skriver också om barns oplanerade lek och de menar att 

när barnen samspelar med varandra befinner dem sig på en jämlik nivå. Med en jämlik 

nivå menar författarna att barnen inte behöver uttrycka sig verbalt när deras oplanerade 

lek ändrar regler utan barnen förstår varandra. Däremot kan ett vuxendeltagande ur ett 

barns perspektiv hämma leken mer än vad deltagande bidrar till ett lärande.  

 

Eidevald och Engdahl (2018) ifrågasätter om fri lek innebär att den är fri från vuxna. De 

menar att denna uppfattning om fri lek inte existerar eftersom förskollärare har ett ansvar 

över att varje barn erbjuds undervisning i sin oplanerade lek. Författarna diskuterar att 

om barns fria lek ska vara fri från vuxna är förskollärarna inte medvetna om barnen har 

erbjudits undervisning i den fria leken eftersom förskollärarens deltagande bidrar till att 

de blir medvetna om undervisning uppstår. När förskolläraren deltar i barns fria lek blir 

hen inte bara medveten om att barnen har erbjudits undervisning utan barnen får även 

stöttning genom att förskolläraren kan exempelvis tillföra material. Eidevald och Engdahl 

(2018) beskriver även att leken har fått en lägre status eftersom den har kopplats samman 

med något som är fritt från vuxna. Den fria leken har därför setts ur ett perspektiv där 

barnen är kompetenta och utför den fria leken på egen hand. Författarna menar att 

undervisning inte kan uppstå när förskolläraren inte är närvarande. Björklund och Palmér 

(2019) skriver om lekresponsiv undervisning som handlar om att förskollärare är en 

deltagare i barns lek, som i likhet med Eidevald och Engdahls (2018) ord ovan handlar 

om att förskollärarens deltagande kan bidrar till att undervisning synliggörs i barns fria 

lek.  

 

Vi vill därför studera förskollärares uppfattningar kring deras pedagogiska arbete med 

undervisning i oplanerade leksituationer. Därför önskar vi att denna studie kommer att 

uppmuntra förskollärare till att vara närvarande och våga delta i barns oplanerade lek. Att 

göra det osynliga lärandet synligt är något som vi båda brinner för. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i 

oplanerade leksituationer. För att besvara syftet kommer studien att utgå ifrån 

nedanstående frågeställningar; 

  

  

1. Hur ser förskollärare på lek i oplanerade leksituationer?  

2. Hur ser förskollärare på undervisning i oplanerade leksituationer?  

3. Hur arbetar förskollärare med undervisning i oplanerade leksituationer? 
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3 Begreppsdefinition 
I följande avsnitt introduceras och beskrivs följande begrepp; undervisning, oplanerade 

leksituationer samt förskollärare. Vi har valt att förklara dessa begrepp för att de kommer 

att behandlas i vår studie. Vår förhoppning är att våra förklaringar hjälper läsaren att förstå 

varför vi har tillämpat dessa begrepp i vår studie. 

  

3.1.1  Undervisning 

” I förskolans undervisning är det viktigt att fånga barns intresse och lust att lära, vilket 

innebär att undervisningen ska vara lekfull och lämna utrymme för barns initiativ” 

(Eidevald och Engdahl 2018:95). Utifrån citatet ovan anser vi att undervisning i förskolan 

sker när förskolläraren tillsammans med barnen skapar förutsättningar till att 

undervisningstillfällen kommer till uttryck i barn oplanerade lek.  Eftersom vår studie 

handlar om hur förskollärare synliggör undervisning anser vi att begreppet är relevant att 

introducera för läsaren.  

   

3.1.2 Oplanerade leksituationer 

”Undervisningen ska utgå från ett innehåll som […] uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden (Skolverket 2018:7).  Med utgångspunkt i citatet 

ovan kommer vår studie att använda sig av begreppet oplanerade leksituationer när 

barnen befinner sig i sin spontana lek.  

  

3.1.3 Förskollärare 

” Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att 

det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2018:7). Som 

citatet uttrycker har förskolläraren det yttersta ansvaret över den pedagogiska 

verksamheten i ett arbetslag och därför kommer endast förskollärare behandlas i vår 

studie. 
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4 Tidigare forskning  
I kommande avsnitt kommer tidigare forskning att redovisas utifrån tre underrubriker: 

Förskollärares uppfattningar om leken, att ha kvalitet på sin undervisning samt hur 

undervisning skapas i oplanerade leksituationer. Studien som kommer genomföras kan 

tillföra ny kunskap kring leken och dess betydelse. I följande avsnitt beskrivs betydelsen 

av kvalité på undervisning. Dessutom hur förskollärare skapar och synliggör 

undervisningen för barn i deras oplanerade lek. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning som binder samman alla tre kategorier och ger läsaren en samlad bild.  

 

4.1 Förskollärares uppfattningar om leken 

Aras (2016) redogör för en studie där syftet var att undersöka förskollärares uppfattningar 

om den fria leken samt deras ställningstagande kring att vara en deltagare i barns fria lek. 

Metoden byggde på observationer och intervjuer med förskollärare. Resultatet presenterar 

förskollärares uppfattning om fri lek, aktiviteter samt förskollärares deltagande i barnens 

fria lek. Aras (2016) beskriver att förskollärarna även såg leken som ett verktyg för att 

stötta barnen utifrån deras behov. Vidare visade resultatet att den fria leken kan vara ett 

sätt att skapa undervisningstillfällen för att författaren menar att barnen får i deras lek 

möjlighet att utveckla och utmana sina färdigheter, vilket kan ske i exempelvis 

problemlösningssituationer.   

 

Det framkom även i Aras (2016) studie att förskollärare planerar och dokumenterar andra 

aktiviteter när barnen befinner sig i sin fria lek. Förskolläraren hade gärna tagit vara på 

barns fria lek eftersom de instämmer om att det är där det spontana lärandet kan komma 

till uttryck. Det framkom även att förskollärarna observerade leken från avstånd och de 

la stor vikt vid att skapa en trygg miljö. Däremot delade inte förskollärarna samma 

uppfattningar om att de skulle vara närvarande i barnens fria lek. Förskollärarna hade 

därför skilda uppfattningar om barns fria lek. Vissa ansåg att förskollärarna störde barnens 

lek medan andra ansåg att deras deltagande var gynnsamt för barnens utveckling när 

barnen accepterade att förskollärarna fick delta.  Samtidigt som en annan uppfattning 

syftade till att förskolläraren tog sig in i leken när exempelvis en konflikthantering 

uppstod.  

 

I Tatalović Vorkapić och Katić (2015) resultat framkom det utifrån observationer att 

leken är uppdelad i fyra kategorier; symbolisk lek, didaktisk lek (här ingår regler), bygg 

och konstruktion samt funktionell lek. Här kan lekens regler ha en påverkan för hur vuxnas 

deltagande ska implementeras. Författarna beskriver att den didaktiska leken innehåller 

förutbestämda regler för att den didaktiska leken innehåller olika lärandeområde. De 

förklarar vidare att inom denna lek har förskolläraren stor påverkan på lekens utformning 

däremot menar författarna att det är också viktigt att barnens perspektiv träder fram i 

leken för att barnen ska kunna påverka lekens utformning. Det framkom även att 

förskollärarstudenterna var närvarande i barnens lek genom interaktionen vilket bidrog 

till att de kunde tillföra olika material och verktyg för att upprätthålla barnens lek.  

 

Pyle och Danniels (2017) använde sig av observationer och intervjuer för att undersöka 

begreppet fri lek och förskollärarnas engagemang. Författarna beskriver att den fria leken 

är fri från vuxna vilket beskrivs i studien som att barnen har kontroll över sin lek utan att 

förskollärarna ska störa. Författarna redogör för två av förskollärarnas uttryck om vad 

som sker i leken med följande citat: ” the more they play, the more they learn. The more 

they play, the more they socialize” (Pyle och Danniels 2017:279). Det framkom bland 
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annat att förskollärarna beskrev den fria leken som en plats där barnen själva tar ställning 

och självständigt löser problem (Pyle och Danniels 2017).  

 

Syftet med Hall-Kenyon och Rosboroughs (2016) studie är att förskolläraren deltar i 

barns fria lek utifrån deras kunskap och förhållningssätt. Metoden utformades genom 

observationer, intervjuer samt videoinspelning, för att lyfta fram förskollärarnas 

perspektiv om deras stöd i barns lek. Ytterligare presenterar Hall-Kenyon och 

Rosborough (2016) sitt resultat i tre olika kategorier: relationen med barn, relationen 

mellan personalen samt barns sociala och emotionella förmågor som uppstår i 

oplanerade leksituationer. Studiens resultat påpekade att relationen mellan förskollärare 

och barn är viktigt för att barnen ska få en trygg miljö, men även det är även viktigt att 

förskollärare använder sig av ett lekfullt förhållningssätt. I citatet nedan använder 

förskolläraren sig av leken för att fånga barnet och dess intresse.” Jag hittade dig, där 

hittade jag dig” (Hall-Kenyon och Rosborough 2016:332). Hall-Kenyon och Rosborough 

(2016) menade att förskollärarens uppförande speglade ett förhållningssätt där 

förskolläraren såg barnet och därför ansåg de att barnet blir en deltagare i leken. Deras 

tolkning är att förskolläraren inte använder leken för att styra barnet in i ett annat 

perspektiv utan förskolläraren ville fånga barnets intresse med hjälp av leken.  

 

Hall-Kenyon och Rosborough (2016) tolkar lekens betydelse utifrån det socioemotionella 

perspektivet, där leken i sig påverkas av förskollärarens förhållningssätt. Tatalović 

Vorkapić och Katić (2015) instämmer till vis del eftersom de anser att interaktionen 

mellan barn och vuxna är betydelsefull för lekens utformning. Till skillnad från Hall-

Kenyon och Rosborough (2016) studie är Tatalović Vorkapić och Katić (2015) syfte att 

förskollärarstudenter utforskar förskollärares beteendet när studenterna deltar i barnens 

oplanerade lek.  Den metod som presenterades i studien var att studenter ur 

förskollärarprogrammet fick utforska hur lekens utformning och regler kan påverka i 

vilken utsträckning förskollärare deltar i aktiviteten. Bland annat vilken form av 

deltagande som används i interaktionen till barnens lek.  

 

4.2 Förskollärares uppfattningar om undervisning 

Syftet med Willams och Sheridans (2019) studie är att undersöka undervisning i 

förskolan. Författarna använde sig av observationer som metod. Studiens resultat 

presenterar hur förskollärares förhållningsätt kan påverka kvalitén på undervisning. 

Studien påvisar att det förekommer en stor variation mellan förskolor och det påverkar 

den undervisning samt de lärande som skapas för barnen. Kvaliteten kategoriseras upp i 

låg och högkvalitet. Resultatet visade att förskolor med låg kvalitet saknade förskollärare 

med kompetens inom ämneskunskaper och därför kunde de inte möta barnet och 

synliggöra undervisning. I jämförelse med förskolor som hade hög kvalitet framkom det 

att förskolläraren uppmärksammade och uppmuntrade barnen till att utmanas samt 

utvecklas vidare. I samband med kvalitet redogör Williams och Sheridan (2019) även för 

att kommuners fördelning av resurser så som kompetensutvecklingen kan variera 

beroende på vilken kommun förskollärarna arbetar i.  

 

Willams och Sheridan (2019) beskriver förskollärarens kunskaper inom olika 

ämnesområden och de menar att det krävs att förskolläraren besitter kunskap inom de 

område som förskolläraren ska möta barnet i och göra undervisningen synlig. Däremot 

har undervisning i förskolan förknippats med planerade aktiviteter som exempelvis 

temaarbete, där syftet är att arbeta kring ett specifikt område. I likhet med ovanstående 

perspektiv bekräftar även Tatalović Vorkapić och Katić (2015) att när förskolläraren 

besitter kompetens inom olika ämnesområden kan det ge en positiv inverkan på barns lek 
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då förskollärarens förhållningssätt synliggör undervisningen för barnen. Thulin och 

Jonsson (2019) instämmer att förskolläraren uppmärksammar innehållet och det leder till 

att undervisningen träder fram utefter barnets intresse. Bland annat när den vuxna bemöter 

barnet med intresse och nyfikenhet kan förskolläraren bekräfta barnets perspektiv i ett 

gemensamt lärandeobjekt. I likhet med Thulin och Jonsson (2019) belyser Björklund och 

Palmér (2019) att om en förskollärare inte besitter kunskap om hur de ska lyfta fram 

undervisning i barnets oplanerade lek riskeras undervisningstillfället att gå förlorat. I sitt 

resultat presenterar Thulin och Jonsson (2019) vikten av att förskolläraren möter och 

besvarar barnets frågor i den fria leken. Här menar författarna att lekresponsiv 

undervisning kommer till uttryck när förskolläraren och barnet delar samma intentioner. 

Därför krävs det att förskolläraren besvarar barnets frågor för att förskolläraren ska kunna 

synliggöra undervisningen för barnet.  

 

4.3 Hur undervisning skapas i oplanerade leksituationer  

Björklund och Palmérs (2019) syfte var att synliggöra hur målorientering formas i leken 

samt hur leken påverkas utifrån barnens intentioner. Den metod som har använts är 

videodokumentationer där förskolläraren deltar i barnens lek. I studiens resultat framgår 

det att förskollärarens deltagande kan tillföra lärande genom interaktion mellan barn och 

förskollärare. Författarna förklarar vidare att lekresponsiv undervisning bygger på att 

förskolläraren blir en deltagare i barns lek. Undervisning har sin utgångspunkt i att 

förskolläraren försöker förstå barnets livsvärld i den lek som barnet befinner sig i. Det 

skapas fler tillfällen till oplanerad undervisning när förskolläraren är medveten om 

barnens tankesätt, här uppstår lekresponsiv undervisning. Däremot diskuterar Björklund 

och Palmér (2019) att en kritisk aspekt som kan komma till uttryck om förskolläraren inte 

observerar barnens lek innan förskolläraren deltar. Att förskolläraren observerar leken 

innan är därför en betydelsefull aspekt för att förskolläraren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om leken och bidra med kunskap. Björklund och Palmér (2019) beskriver 

även att förskollärarens deltagande bidrar till att leken blir målorienterad när leken riktas 

mot mål som verksamheten ska förhålla sig till.   

 

I jämförelse med Björklund och Palmérs (2019) studie där förskolläraren ska vara en 

deltagare i barns lek argumenterar Pyle och Danniels (2017) för motsatsen. Pyle och 

Danniels (2017) redogör i sitt resultat att förskollärare anser att när hen är en deltagare i 

barns fria lek utifrån ett undervisningsperspektiv, så anses leken inte vara fri. Till skillnad 

från Pyle och Danniels (2017) redogör Jonsson och Thulin (2019) i sitt resultat för vikten 

av att förskolläraren möter och besvarar barnets frågor i den fria leken. Här menar 

författarna att lekresponsiv undervisning kommer till uttryck när förskolläraren och 

barnet delar samma intentioner. Det krävs att förskolläraren besvarar barnets frågor för 

att förskolläraren ska kunna synliggöra undervisningen för barnet. Metoden som Thulin 

och Jonsson (2019) använde sig av i undersökningen var videoobservationer för att 

besvara deras syfte. Thulin och Jonssons (2019) syfte handlade om att förskollärare 

inspirerades av barnens frågor som byggde vidare på att förskollärarna kunde synliggöra 

undervisningen.  

 

Se över referensen) Jonsson (2011) förklarar hur förskollärare skapar arbetsformer för att 

alla barn ska få tillgång till en omgivning där undervisningen kan ske här och nu. I en 

dialog kan förskolläraren med hjälp av det talade språket stötta barnets omgivning. Det 

som återkommer i resultatet är didaktikens utgångspunkter; vad, hur, varför, vem, var och 

när. Bland annat diskuterar författaren i resultatet om att verksamheten inte alltid behöver 

präglas av en planerad utgångspunkt. Utan flexibiliteten kan lyfta didaktikens vad fråga 

om vad som är aktuellt och möjligt att fånga barnens lärande som uppstår här och nu.  
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Jonssons (2011) avhandlingen redogör för att metoden är utförd med hjälp av intervjuer 

med förskollärare. Syftet med Jonssons (2011) studie var att undersöka hur förskollärare 

planerar och utformar verksamheten utifrån förskolans läroplan för att de ska få insyn om 

hur och vad förskollärare gör för att lära ut de strävansmål som finns utskrivna i förskolan 

läroplan.  

 

Thulin och Jonssons (2019) studie utgår från att förskollärare såg barnens perspektiv. 

Metoden som användes var videoobservationer bestående av lärarledda aktiviteter i 

planerade och oplanerade leksituationer. I resultatet framkom det att förskollärarens 

närvaro hade betydelse för hur barnets perspektiv kunde komma till uttryck i oplanerade 

leksituationer genom att förskolläraren enkelt ställde frågor. Förskolläraren kunde då 

uppmärksamma undervisningen utifrån barnets perspektiv eftersom förskolläraren redan 

var en deltagare i leken. Därmed behöver barnet vägledning och stöd för att få fram sina 

idéer ifall barnet inte har utvecklat det verbala språket ännu. Det finns även möjlighet för 

förskolläraren att få syn på barnets intresse som kan användas och utvecklas vidare i 

verksamheten. När förskolläraren är medveten om leken både i planerade och oplanerade 

leksituationer är det möjligt för förskolläraren att i förväg utmana och stödja barnet i deras 

intresse och perspektiv. En konsekvens som har framkommit i studien är att 

förskollärarens kompetens blir betydelsefull angående områden där förskolläraren ska ge 

barnet/barnen stöd. Tatalović Vorkapić och Katić (2015) instämmer även kring 

betydelsen om att den vuxna är deltagare utefter den pågående aktiviteten för att 

uppmärksamma det centrala.   

 

4.4 Sammanfattning  

För att sammanfatta har följande områden lyfts fram: Förskollärares uppfattningar om 

leken, att ha kvalitet på sin undervisning samt hur undervisning skapas i oplanerade 

leksituationer. Första rubriken handlar om leken i sin helhet. Här presenteras 

forskningsartiklar som har sin utgångspunkt i barnens fria lek. Det lyfts fram artiklar som 

redogör för olika aspekter på leken. Artiklarna belyser vikten av att barnen får möjlighet 

att utöva olika lekar i sin fria lek. När barn är i sin fria lek kan det förekomma regler och 

olika former av lek där barnen behöver en miljö som är utmanande. En av artiklarna ansåg 

att barnen inte behövde stöd från vuxna utan att barnen får leka fritt i sin fria lek. Något 

som skiljde sig från de andra artiklarna.  

 

Den andra rubriken har sin utgångspunkt i kvaliteten på undervisningen som bedrivs. 

Forskningen har belyst att kvalitén på undervisningen påverkas av förskollärarens 

kompetens. Om förskolläraren har ämneskompetens och är nyfiken samt flexibelt kan det 

leda till att förskolläraren uppmärksammar undervisningstillfällen som uppstår i 

oplanerade lektillfällen.  

 

Den sista rubriken handlar om hur förskollärare synliggör undervisningen för barnen i 

deras oplanerade lek. I forskningen framkommer det hur viktigt det är att förskollärare 

visar intresse för barnens oplanerade lek. Här visar forskningen hur betydelsefullt 

förskollärarnas deltagande är för att undervisning ska uppstå genom att de är närvarande, 

som deltagare eller observatörer. När förskollärarna redan är närvarande i barnens 

oplanerade lek finns det större chans att förskolläraren kan besvara barnens frågor utifrån 

barnets perspektiv. Det kan leda till att förskolläraren kan ta vara på didaktiken här och 

nu. 
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5 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för denna 

studie. De tre teoretiska perspektiv som tas upp är följande: Det sociokulturella 

perspektivet som belyser den proximal utvecklingszonen. Pragmatismen ur John Deweys 

perspektiv presenteras för att förskollärare berättar hur de arbetar med förskolans 

pedagogiska miljö i den oplanerade leken. Det didaktiska perspektivet lyfter 

grundläggande aspekter som är centrala för att undervisning och lärande ska komma till 

uttryck.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1986) beskriver den proximala utvecklingszonen, som enligt honom innebär 

bland annat att i spontana aktiviteter kan begrepp som barnen inte har kännedom om 

dyka upp. Vuxnas samspel och diskussioner är nödvändiga för att förklara nya begrepp 

och sätta dessa i ett sammanhang till barnen. Vygotskij (1986) förklarar vidare att i en 

spontan situation möter vuxna barnets funderingar och osäkerheter. Hwang och 

Nilssons (2019) ord stämmer överens med Vygotskijs (1986) och belyser vidare att den 

proximala utvecklingszonen är när den vuxna ligger steget före barnet. Den vuxna kan 

då tillföra kunskap om abstrakt tänkande och lösningar på olika problem. Författarna 

beskriver att den proximala utvecklingszonen handlar om de mellanrum som finns 

mellan barnets kunskaper här och nu och det barnet kan uppnå i en interaktion med en 

vuxen.  Att förskolläraren ligger steget före barnet i en undervisningssituation anser vi 

är en del av undervisningen för att kunna bemöta barnets tankar och frågor samt utmana 

barnet. Den proximala utvecklingszonen kan vara till hjälp för denna studie för att se 

hur förskollärarna utmanar barnet i deras oplanerade lek.  

 

5.2 Pragmatismen 

John Dewey är en filosof och pedagog som har en betydelsefull roll inom pragmatismen 

(Kroksmark 2013). Författaren förklarar vidare att Dewey talar för att handling och 

tänkande går hand i hand. Säljö (2017) beskriver att pragmatismens grundläggande delar 

handlar om den kunskap som människan besitter och utgår från erfarenheter som därmed 

får en användning i det praktiska arbetet eftersom kunskapen ska ha en utgångspunkt i 

praktiken. Säljö (2017) förklarar att Dewey belyser vikten av att barnen får skapa en 

kroppslig upplevelse genom olika uttrycksformer som exempelvis skapande. I likhet med 

Säljö (2000) diskuterar Liedman (2017) Deweys begrepp learning by doing. Begrepp 

grundar sig i pragmatismens teori och det handlar om att en person inte kan skapa en 

förståelse genom endast en abstrakt utgångspunkt. Däremot skapar personen mening 

genom att utföra en praktisk handling utifrån en teoretisk tanke (Liedman 2017). 

Eftersom vår vision är att undersöka undervisning i relation till leken är vår tanke att 

begreppet learning by doing kommer kunna vara till hjälp i kommande analys för att 

barnen lär sig enkelt när det utför något i praktiken. 

 

 

Lundgren (2017) beskriver att människan får i relation till sin omgivning en förutsättning 

till att utvecklas vidare. Det som läraren undervisar barnen i är utefter barnets intresse och 

behov. Detta på grund av att barnet skapar mening genom att göra och att huvudsyftet i 

Deweys mening är att vuxna ska utgå från barns behov. Liberg (2017) förklarar vidare att 

syftet med undervisningen är att delge ett lärande som kan vara nödvändigt när barnet ska 

hantera olika problem som är nära barnets omgivning. Med hänsyn till Lundgrens (2017) 

ord anser vi att barnens intresse i relation till förskolans miljö och omgivning kan vara 

till hjälp när de insamlade materialet ska analyseras.  
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5.3 Didaktiskt perspektiv 

Jonssons (2011) sammanställning av verksamheten påverkas av de intresse och 

erfarenheter som barnet besitter. För att kunna möta barnet i nuet, alltså här och nu är det 

viktigt att lära ut, utifrån ett konkret förhållningssätt med ett tydligt fokus. Hur didaktiken 

kan komma till uttryck i praktiken är genom en dialog med en vuxen som hjälper barnet 

att sätta ord på det som sker i nuet exempelvis vad som synliggörs, hur barnet upplever 

situationen, var utförs aktiviteten, när kan förskollärare fånga situation och varför har 

denna aktivitet observerats och genomförts. Utifrån nuets didaktik och det didaktiska 

frågorna anser vi att dessa begrepp kan vara till hjälp för att analysera hur förskollärare 

fångar tillfället och därefter redogör för det didaktiska frågorna. 
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6 Metod 
I följande avsnitt presenteras vår metod utifrån följande rubriker: val av metodansats och 

datainsamling, studiens urval, metoddiskussion och genomförandet som presenteras i två 

underkategorier: fyra olika intervjuer samt bearbetning och analys av data. 

Avslutningsvis framställas studiens etiska övervägande.  

 

6.1 Metodansats och datainsamling  

Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattningar om hur de synliggör 

undervisning i oplanerade leksituationer. Den föreliggande studien har utgått ifrån en 

kvalitativ metod som Denscombe (2018) beskriver är när forskaren gå på djupet av ett 

ämne. Fördelar med att använda sig av en kvalitativ forskningsmetoden är om studien 

behandlar sociala situationer och sociala områden eftersom metoden skapar utrymme för 

diskussion (Denscombe 2018). Holme och Solvang (1997) instämmer med Denscombe 

(2018) däremot tillägger Holme och Solvang (1997) att den kvalitativa metoden handlar 

även om att skapa en förståelse kring ett område. Den kvalitativa metoden har använts i 

denna studie då vår önskan var att få ett djupare perspektiv med hjälp av diskussioner 

kring undervisning i oplanerade leksituationer.  

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har förutbestämda frågor. Forskaren 

går in i samtalet med ett flexibelt förhållningssätt som innebär att agendan som 

intervjuaren utgår ifrån kan komma att ändras om intervjupersonen går i dialog med andra 

ämnen. I semistrukturerade intervjuer är svaren flexibla där det är öppet för att 

diskussioner ska kunna utvecklas (Denscombe 2018). I den föreliggande studien har 

semistrukturerade intervjuer behandlats. Vi hade en vision om att få djupare svar som 

besvarade syfte och frågeställningar utifrån intervjufrågor som bestämdes i förväg. Vi 

mötte informanterna i intervjun med ett flexibelt förhållningssätt där agendan anpassades 

utifrån varje informant, exempelvis omformulerade frågor.  

 

6.2 Urval 

Urvalet innefattade intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på tre olika förskolor. 

Förskolorna ligger i två olika kommuner i södra delen av Sverige som är belägna i 

liknande områden i mindre tätorter. I de områden som förskolorna var placerade i var 

villor och hyresrätter det centrala och områdena såg in princip liknade ut vid samtliga 

förskolor.  

 

Trost (2010) beskriver att strategiskt urval innebär att forskaren väljer personer som 

besitter en särskild kunskap inom ett specifikt ämne däremot kan en kritisk aspekt vara 

om forskarna använder sig av en mellan länk. Författaren belyser även vikten av att 

intervjupersonerna ska i första hand inte arbeta på samma avdelning för att intervjusvaren 

ska ge utfall i varierande svar. Däremot skriver författaren att det inte är någon garanti att 

svaren blir varierande, men det kan vara till hjälp. Vårt urval landade i att vi tog hjälp av 

respektive rektor för att få tag i förskollärare som kunde ställa upp. Vårt krav var att 

intervjua förskollärare av den anledning att förskollärare har ansvaret över den 

pedagogiska verksamheten och därför anser vi att vi valde vårt urval utefter en specifik 

kompetens som Trost (2010) skriver att strategiskt urval delvis handlar om. Alla i ett 

arbetslag kan och ska bedriva exempelvis undervisning däremot har förskollärare ett 

ansvar att se till att pedagogiskt arbete bedrivs. De förskollärare som rektorerna tipsade 

oss om passade vår studie eftersom det var en bred variation på när det tog sin examen 

samt barngruppernas ålder. Det var ett medvetet val från vår sida att nämna för rektorerna 
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att förskollärarna inte ska arbeta på samma avdelning för att intervjupersonerna inte skulle 

påverka varandra. 

 

Urvalet innefattade intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på tre olika förskolor. 

Förskolorna ligger i två olika kommuner i södra delen av Sverige som är belägna i 

liknande områden i mindre tätorter. I de områden som förskolorna var placerade i var 

villor och hyresrätter det centrala och områdena såg in princip liknade ut vid samtliga 

förskolor.  

 

I listan nedan har deltagarna blivit tilldelade fiktiva namn för att bevara anonymiteten. 

Det som har varit av vikt att veta om förskollärarna i relation till studien är hur länge 

respektive deltagare har arbetat som förskollärare samt vilken ålder barnen har i 

barngruppen. Informationen kan hjälpa läsaren att få en bild av varje förskollärare och 

även arbetssituationen med olika åldersgrupper.  

 

• Lisa har varit verksam som förskollärare i 10 år. Hon arbetar för tillfället med en 

barngrupp där barnen är mellan tre och fem år.  

 

• Inger har varit verksam som förskollärare i 38 år. Hon arbetar för tillfället med en 

barngrupp där barnen är mellan ett och tre år.  

 

• Lena har varit verksam som förskollärare i 25 år. Hon arbetar för tillfället med en 

barngrupp där barnen är tre år.  

 

• Sara har varit verksam som förskollärare i 24 år. Hon arbetar för tillfället med en 

barngrupp där barnen är mellan tre och fem år.  

 

Lisa och Inger arbetar på samma förskola (förskola 1) där de arbetar på olika avdelningar. 

Lena och Sara arbetar i samma kommun, men på två olika förskolor som ligger i olika 

enheter. Lenas förskola benämns som förskola 2 och Saras förskola benämns som 

förskola 3.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Vår studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod för att vi anser att metoden 

passade vår studie. Vår vision var att få djupa svar om ur förskollärare synliggör 

undervisning i barns oplanerade lek och vår argumentation är att vi fick tillräckligt med 

empiri för att studiens syfte skulle besvaras. Vårt urval bestod av fyra förskollärare och 

vi har tidigare i studien presenterat varför dessa förskollärare valdes till vår undersökning. 

Anledningen till att vi endast valde att intervjua fyra förskollärare berodde på tidsbristen 

och vi ansåg även att det var ett rimligt antal för vår studie. I efterhand anser vi att fyra 

intervjuer var ett rimligt antal för vår studie i relation till tidsaspekten. Samtidigt som fyra 

olika intervjuer resulterade i en mängd djupa perspektiv som gav oss bra med material att 

analysera. Denscombe (2018) förklarar att antalet intervjupersoner kan vara svårt att 

bestämma, men han förklarar vidare att tiden kan vara en avgörande aspekt gällande hur 

många intervjupersoner som deltar.  

 

Vi valde intervjuer som forskningsverktyg och det hade kunnat bli en kritisk aspekt 

eftersom vi endast har fått ta del av förskollärarnas uppfattningar kring hur de arbetar med 

undervisning. Vårt syfte och våra frågeställningar speglar förskollärarnas uppfattningar 

om vi däremot hade valt att observera, hade vår syn och våra resultat troligtvis förändrats 
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för att vi hade fått se hur de arbetade med undervisning i oplanerade leksituationer. Till 

skillnad från observationer har intervjuerna gett förskollärarna förutsättning till att 

beskriva deras arbetssätt. Det hade vi troligtvis gått miste om ifall vi enbart hade använt 

oss av observationer. Om studien hade utspelat sig under en bredare tidsperiod hade vår 

vision varit att utföra observationer och intervjuer för att vi tror att informanternas svar 

hade stärkts med deras praktiska handlingar.  

 

Intervjuernas händelseförlopp såg olika ut där tre av fyra förskollärare agerade lugnt och 

metodiskt utifrån de förhållningssätt som vi trodde att förskollärarna skulle ha. Däremot 

möttes en av oss av en förskollärare där vår uppfattning landande i att hon inte kände sig 

bekväm. Förskolläraren agerade genom att hon inte kände sig säker på om hon ville delta. 

Frågorna delades inte ut till förskollärarna i förväg, men om vi hade gjort det hade den 

ena förskolläraren möjligtvis känt sig mer bekväma från början. Den av oss som höll i 

intervjun släppte alla krav och började lugnt och metodiskt att ställa frågor som 

resulterade i att förskolläraren började känna sig tryggare och intervjun kunde fortsätta 

med förskollärarens samtycke. Vi anser därför att tillförlitligheten inte kan säkerställs i 

vår studie då de olika händelseförloppen inte går att återskapa.  

 

Det sociokulturella perspektivet, pragmatismen samt det didaktiska perspektivet har varit 

till bra hjälp eftersom vi har genom teorierna kunnat bearbeta studiens resultat och analys. 

Genom den sociokulturella teorin har vi kunnat bearbetat centrala begrepp utifrån de 

intervjusvar som vi samlat in. En del av förskollärarna har exempelvis uppmärksammat 

vikten av att alltid ligga steget före. Det kan kopplas till Vygotskijs begrepp, den 

proximala utvecklingszonen. Pragmatismen har varit till hjälp när studiens resultat skulle 

analysera miljön eftersom den har varit en central del. Därmed ansåg vi att pragmatismen 

var en passande teori eftersom intervjusvaren speglade teorins mittpunkt learning by 

doing, alltså att barnen lär sig i relation till sin omgivning samt genom praktiska 

handlingar. Det sista teoretiska ramverk som vår studie har utgått ifrån är didaktiken och 

det var givet för oss att använda. För att studien hjärta syftet, handlar om att undersöka 

förskollärares uppfattningar om hur de synliggör undervisningen i barns oplanerade lek. 

Således för att vår studie utgår ifrån att lära ut, vilket vi anser även speglar didaktikens 

fokus. Studiens teoretiska ramverk var även till hjälp när det empiriska materialet 

bearbetades och kategoriserades utefter studiens frågeställningar.  

 

Denscombe (2018) beskriver att trovärdighet inom den kvalitativa forskningsmetoden 

innebär att allt material som skapats under intervjun har exempelvis spelats in för att 

säkerställa att empirin inte förvrängs. Vi kan ge återkoppling till förskollärarnas yttrande 

kring intervjuerna eftersom de spelades in och därför anser vi att vår studie kan ses som 

trovärdig. Eftersom vi ställde följdfrågor till intervjupersonerna förde vi ett resonemang 

om att studien blir trovärdig. Detta för att vi kan till viss mån försäkra oss om att 

förskollärarnas svar speglas i de insamlade materialet. Denscombe (2018) beskriver att 

det är svårt att garantera en tillförlitlighet i en kvalitativ ansats då en social interaktion är 

svår att återskapa beroende på att en deltagare inte kan återskapa sina svar igen, det krävs 

för att studien ska bli tillförlitligt. Tillförlitligheten är för oss svår att garantera då den 

sociala aspekten kom emellan eftersom förskollärarens erfarenheter och kunskaper 

påverkade hur frågornas svar blev och därmed intervjuernas utformning. 

 

6.4 Genomförande 

I avsnittet identifieras genomförandet av den föreliggande studien. Avsnittet följs av två 

underrubriken: fyra olika intervjuer samt bearbetning och analys av data. Dessa 

underrubriker redogör för intervjuernas utformning samt bearbetningen av materialet.  
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6.4.1 Fyra olika intervjuer 

Denscombe (2018) beskriver begreppet personliga intervjuer utifrån tre olika kategorier. 

Den första kategorin innebär att deltagarna kommer överens om en lämplig tid, den andra 

kategorin är att uppfattningar och tankar utgår från informantens perspektiv. Den sista 

kategorin handlar om mötet mellan två personer där den som intervjuar kan påverka 

intervjuns utgång (Denscombe 2018). När vi tog kontakt med informanterna kom vi 

tillsammans överens om en dag, tid och plats som var lämplig. Rektorerna hade tagit 

kontakt med respektive förskollärare i förväg och det underlättade för oss  när vi skulle 

bestämma tid och plats. Intervjuns utformning skapade förutsättningar till att 

förskollärarna kunde uttrycka sina uppfattningar utefter de frågor som intervjuaren hade 

bestämt sen innan.  

 

Datainsamlingsmetoden kom till uttryck genom att vi genomförde två intervjuer var. 

Rektorerna skickade sedan ut mejl samt missiv till förskollärare i deras organisation som 

hade tid att ställa upp på kort varsel. I missivet (se bilaga A) skrev vi en kort presentation 

om oss som forskare till studien, studiens syfte samt allmän information om studien, antal 

frågor, ett tidsspann över intervjun samt information kring huvudkraven. Vetenskapsrådet 

(2017) förklarar att intervjupersonen bör upplysa informanten om ett skriftligt innehåll. 

Innan intervjun startade frågade vi om samtalet fick spelas in med hjälp av 

ljudupptagning. När vi hade tryckt på inspelningsknappen läste vi upp ett stycke ur 

missivet som berörde de fyra huvudkraven. Därefter påbörjades intervjun (se bilaga B) 

utifrån intervjuguiden med två allmänna frågor kring deras yrke.  

 

Denscombe (2018) skriver att det kan vara betydelsefullt för intervjuns tillvägagångssätt 

om samtalet startar med lättsamma frågor. Intervjupersonen kan befästa sin trygghet 

redan vid inledningen av samtalet och det kan påverka intervjuns resultat (Denscombe 

2018). Vår intervjuguide var uppbyggd av öppna frågor där vi som intervjuare var flexibla 

med samtliga följdfrågor för att diskussioner kunde äga rum. Dem fyra intervjuerna 

mynnade ut på olika sätt beroende på förskollärare och diskussioner skapades kring olika 

delar i intervjun. En av oss intervjuade en förskollärare som blev orolig och nervös innan 

inspelningen. När den som intervjuade ställde lättsamma frågor i början slappnade 

förskolläraren av och blev mer bekväm. I intervjuguiden framkom det inga ledande frågor 

för att vi som intervjuare inte skulle påverka eller leda informanten till ett specifikt svar. 

Intervjun avslutades med en öppen och kravlös fråga för att få ett tydligt avslut. När 

samtalet avslutades tackade vi hjärtligt för att de ville medverka i studien. 

 

6.4.2 Bearbetning och analys av data 

Till en början bearbetade vi materialet genom att det inspelade materialet transkriberades 

och kategoriserades upp under respektive intervjufråga. Forsberg och Wengström (2015) 

förklarar att man ska systematiskt kategorisera sitt material som samlats in. Anledningen 

till att empirin kategoriseras är att urskilja olika mönster för att kunna analysera 

materialet, det beskriver Forsberg och Wengström (2015) är en del av innehållsanalys. 

Även Denscombe (2018) skriver att intervjusvaren som kategoriseras ska ha en koppling 

till syfte och frågeställningar. När vi skulle analyserade vårt empiriska material valde vi 

att tillämpa innehållsanalys som arbetssätt för att genom kategoriseringen urskilja de 

likheter och skillnader som framkom. Kategoriseringen hjälpte oss att urskilja de 

intervjusvar som var aktuella till denna studie. Vid kategoriseringen sorterade vi 

intervjusvaren utefter olika områden som skulle passa till studiens syfte och 

frågeställningar samt rubriker och underrubriker. Vid kategoriseringen sorterades 

intervjusvaren upp med hjälp av studiens syfte och frågeställningar som mynnade ut i 
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följande huvudrubriker: förskollärarnas uppfattningar om lek, deras uppfattningar om 

undervisning samt deras beskrivning om hur de arbetar med undervisning i oplanerade 

leksituationer. När vi hade skapat dessa huvudrubriker tog vi beslutet att tillämpa några 

underrubriker under varje huvudrubrik med syftet att göra det enkelt för läsaren. Även 

underrubrikerna skapades utifrån att intervjusvaren kategoriserades upp och därefter 

placerades lämplig underrubrik under en av huvudrubrikerna som hade samma syfte för 

att ledsaga läsaren genom studiens resultat. Även studiens teoretiska ramverk var till god 

hjälp under kategoriseringen av det empiriska materialet för att angelägna begrepp som 

studiens teorier bygger vägledde oss när vi bearbetade och analyserade intervjusvaren.  

Se över styckesindelningar.  

 

6.5 Etiska överväganden  

I forskningsetiken diskuteras frågor som rör informanternas deltagande samt dess sätt att 

behandlas i en forskningsstudie. Informanter som deltar i en forskning ska tas hand om 

och skyddas mot eventuella kränkningar (Vetenskapsrådet 2017) Vi som forskare ska ge 

samtliga deltagare skydd och därför tar vi hänsyn till de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet (2011) redogör för: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär enligt vetenskapsrådet (2011) att forskaren har som uppgift 

att informera deltagaren om studiens syfte samt att varje deltagare kan avbryta intervjun 

när som helst. Inför intervjun blev respektive deltagare informerad med ett missiv som 

skickades via e-post om de ändamål som undersöktes i studien. Det skedde genom ett 

missiv som skickades ut skriftligt via mejl till rektorerna som sedan skickade mejlet 

vidare till berörda förskollärare. 

 

Samtyckekravet betyder enligt vetenskapsrådet (2011) att informanterna ska ge samtycke 

till sitt deltagande samt att informanterna ska bli informerade om att de kan avsluta 

intervjun när som helst. Deltagarna fick själva avgöra i vilken utsträckning de ville 

medverka och förskollärarnas samtyckte spelades även in. Vi informerade om att det gick 

bra att avbryta intervjun om något inte kändes bra.  

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver även om konfidentialitetskravet och menar att 

information som berör deltagarna ska inkludera sekretess och tystnadsplikt. Deltagarna 

informerades om konfidentialitetskravet. Att uppgifter som framkom skulle 

anonymiserats i studien för att ingen deltagare skulle kunna identifieras.  

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om det sista huvudkravet, där de beskriver att 

informationen som deltagarna delge i intervjun ska informeras om att materialet endast 

används till ett specifikt forskningsändamål. Nyttjandekravet togs i beaktning då vi 

informerade informanterna om att allt material som samlats in används endast till studiens 

syfte.  
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7 Analys och resultat   
I följande avsnitt redogörs resultatet av det insamlade materialet som har sin utgångspunkt 

i studiens syfte: belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade 

leksituationer. Intervjufrågorna är uppbyggda av studiens frågeställningar där varje rubrik 

tillhör en frågeställning. Under rubrikerna: lekens inflytande i förskolan, förskollärares 

uppfattningar om undervisning i barns oplanerade lek samt förskollärares beskrivning 

kring deras arbete med undervisning i den oplanerade leken presenteras resultatet av 

varje intervjufråga i lämpliga underrubriker. Avslutningsvis har vi tillämpat en 

underkategori under varje rubrik där det empiriska resultatet analyseras i relation till 

studiens forskning samt teorier.  

 

 

7.1 Lekens inflytande i förskolan  

I nedanstående avsnitt behandlas studiens första frågeställning: hur ser förskollärare på 

lek i oplanerade leksituationer. Presentationen av denna kategori är utformad utifrån tre 

underrubriker: förskollärares uppfattningar, när miljön påverkar lekens tillgång samt 

lekens fokus. Som avslutning ges läsaren underrubriken analys av lekens inflytande i 

förskolan, som analyserar det empiriska resultatet. 

 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar   

En sammanställning av transkriberingarna visar att tre av fyra förskollärare resonerar att 

barns initiativtagande är det centrala i barns lek. Lena och Sara påpekar vikten av att 

barnen får använda sig av olika lekar i oplanerade leksituationer. De menar vidare att 

fantasilek och bygglek är viktigt för barnen att utöva i oplanerade leksituationer. Inger 

nämner att den oplanerade leken är en plats för barnen att bearbeta erfarenheter, något 

som även Lena berättar. Lena menar att leken är viktig för barnen i den mening att barnen 

bearbetar erfarenheter, exempelvis barns sociala relationer samt att barnen utvecklas i 

oplanerade leksituationer.  

 
Den är viktig tycker jag för dels för att barnen får bearbeta sitt eget de dem har dels från vår 

använder från våra undervisningsstunder som kommer med in i leken där dem liksom jobbar 

vidare med de på sitt sätt lite mer ehh ostyrt… utan våran påverkan men leken eee ju också 

liksom att känna på sociala relationer utveckla sig själv, vem är jag vem är jag i förhållande till 

andra…]  

                                                                                                                                             Lena 

                                                                                                                                                                          

Enligt Lena bearbetar barnen även erfarenheter från planerade aktiviteter, men i barnens 

oplanerade lek blir det som hon menar ” […lite mer eeeh ostyrt…] ” (Lena) och det 

belyser även Inger. Hon beskriver att det är betydelsefullt att barnen bearbetar 

erfarenheter i sin oplanerade lek. Förutom att förskollärarna resonerar kring barns 

initiativtagande samt att barnen bearbetar sina erfarenheter i oplanerade leksituationer 

lyfter Lisa och Lena vikten av att vara en närvarande förskollärare.  

 

 

 
[…Men också är en oplanerad att men de är oftas planerat när man går iväg någonstans man har 

en tanke med de men de var i stort sätt att vi går åh tar en promenad idag åhså får vi se vad 

promenaden ger då blir den ganska på ett oplanerad åh då handlar de verkligen om att lyssna 

lyhört på vad är de för diskussioner som kommer upp under promenaden åhså så ah finns 

närvarande…] 

 

                                                                                                                                              Lena 
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I citatet ovan uttrycker Lena vikten av att vara närvarande i nuet även om någon i 

arbetslaget har planerat en aktivitet kan det uppstå ett lärande på vägen till den planerade 

aktiviteten som behövs uppmuntras. Lisa instämmer och menar att en oplanerad lek inte 

är en enkel miljö. Hon beskriver vidare att en betydande del av barns oplanerade lek är 

att all personal är närvarande, antingen som deltagare i leken eller som observatör.  

 
Men också att man kan erbjudaaa att man kan erbjuda. . barnen ehh som till exempel nu när vi 

ska gå ut om vi alltid öppnar cykelförrådet … om vi alltid öppnar förrådet så ska dem ju alltid 

ha cyklarna… men om vi stänger där.. om vi inte öppnar de utan då måste barnen själva tänka 

på andra saker som de kan göra ute att de stimulerar .. att dem…                         

               

                                                                                                                                                        Sara 

                                                                                                                                                   
Lisa och Sara uttrycker sig eniga om att vara närvarande i barns oplanerade lek är en 

viktig del. Enligt Sara kan det vara meningsfullt att ibland utmana barnen genom att 

begränsa en aktivitet som barnen i första hand oftast går till. Hon menar i sitt citat att det 

är bra om barnen ibland får tänka själva för att möjliggöra andra vägar. ” Men att vi vuxna 

får ju såklart .. hjälpa till… hitta andra aktiviteter man kan göra ute … för dem fastnar lätt 

I vissa lekar som med cyklarna att dem ska cykla.. varje dag…” (Sara). Här betonar Sara 

vikten av att personalen ändå är närvarande för att vägleda och hjälpa barnen att finna 

andra aktiviteter som anses vara intressanta för barnen. Att man inte alltid är närvarande 

genom att man låser upp cykelförrådet utan att personalen hjälper barnen att utvidga sitt 

sätt att tänka.  

 

Intervjufrågan som handlade om hur arbetslaget såg på lek, hade samtliga förskollärare 

en likvärdig syn där det gick att urskilja ett mönster. Lisa, Inger, Lena och Sara menade 

att deras arbetslag ansåg att det är viktigt att ge barnen tid till att få leka.  

 
7.1.2 När miljön påverkar lekens tillgång  

Inger och Lisa beskriver att barns oplanerade lek blir en tillgång för barnens utveckling 

samt förskollärares sätt att se barnens intresse. De resonerar kring hur betydelsefullt det 

är att observera barnen i deras oplanerade lek för att leken ska få en chans att bli en 

tillgång. Inger berättar vidare att det material som hon får in vid observationer används 

vidare inför exempelvis en terminsstart då Inger berättar att ” [… i leken ser personalen 

barnens intresse…] (Inger)” för att utifrån observationer välja tema.  

 

Även Sara resonerar kring att den oplanerade leken blir en tillgång för förskollärarna till 

att utveckla verksamheten för att arbetslaget får syn på vad barnen vill leka med när 

barnen får välja på egen hand. Till skillnad från de resterande förskollärare berättar Sara 

om hur hennes arbetslag observerat och utvecklat avdelningen ”då har vi jobbat 

jättemycket med att få igång den för vi tyckte vi hade gjort den så fin först men barnen 

var ändå inte så intresserade…” (Sara). I citatet synliggörs Saras resonemang över hur 

hennes arbetslag utvecklade verksamheten genom att de observerat barnens intresse, men 

att barnen ändå inte var intresserade av skogsmiljön som arbetslaget hade utvecklat. Hon 

berättar vidare ” ehm jag vet inte… de har varit svårt att få igång dem där…men nu har 

dem börjat plocka nya saker och ställa på mattan och bygger en egen miljö då och plockar 

material”(Sara). Sara berättar att på grund av att arbetslaget har gjort miljön lite för 

färdigställt från start berättar hon att hennes arbetslag inte lyckades fånga barnens 

intresse. Hon förklarade att barnen kom efter en lång tid igång med avdelningens 
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skogsmiljö genom att de hittade nytt material som gjorde att barnen kom igång och 

utvecklade miljön och leken vidare.  

 

Lisa och Sara är samstämmiga om att det ska finnas en tanke med miljön för att leken ska 

kunna formas i miljön samt att miljön ska bjuda in barnen till olika lekar. Lena håller med 

Lisa och Sara om att miljön ska vara inbjudande. Dock förklarar Lena att hon vill att 

barnen ska stanna upp i den oplanerade leken och lära sig att fantisera utan att ständigt ha 

en miljö som innehåller färdigt material.  

 
Inte för mycket de här som man traditionellt sätt ha tänkt ahh de är dockor, spis åh kök åh den 

delen för de ee ju vanligt åh de behövs också men att det finns även de som är ganska ofärdigt 

för vi har ju lite en del men sjalar man har liksom lite andra grejer som kan bli lite vad dem 

känner för i stunden så att de är fantasin som bygger på för annars blir de väldig låst i leken…] 

 
                                                                                                                                    Lena 

 

Lena och hennes arbetslag tog under en tid bort köksdelen då deras mål var att barnen 

skulle utveckla sin fantasi i en miljö som inte innehöll färdigmaterial, men det uppstod 

då ett dilemma. Arbetslaget märkte att ett barn inte alls hittade sin plats i miljön och 

landade inte i någon lek när de provade att ta bort det traditionella materialet exempelvis 

köksdelen. Därför beslutade arbetslaget sig för att ta in köksdelen igen för att den leken 

var tydlig för henne. Beslutet ledde till att barnet som hade svårt att landa i en miljö som 

inte innehöll ett tydligt material började utveckla sin fantasi i andra lekar. Lena uttrycker 

att det är därför viktigt att ha en miljö som innehåller färdigt material, men även material 

som inte är färdigt, som ger utrymme för barnens fantasi.  

 

 

7.1.3 Lekens fokus 

Tre av fyra förskollärare förklarar att barnen ibland kan vara i behov av stöttning från 

förskollärare för att komma in i en oplanerad lek samt att vissa barn behöver stöd för att 

behålla sin plats i en oplanerad lek. Lisa berättar att man inte ska gå in och styra barnen 

utan man ska hjälpa barnen på traven och vara tillgänglig för att kunna locka barnen in i 

andra synvinklar för att de inte ska fastna i en viss lek. I likhet med Lisas ord menar Lena 

att hon som förskollärare går in för att hjälpa barnen att upprätthålla lekens fokus. Lena 

berättar vidare att det är en balansgång att ” […styra lagom mycke…]” (Lena). Hon 

förklarar att barnen har i sin oplanerade lek valt en viss lek från början och att hon då vill 

hjälpa barnen att stanna i den leken de påbörjade. Hon förklarar det genom att ” […vi 

springer inte från de ena till de andra…] ” (Lena). När Lena styr tillbaka barnen och sen 

stöttar deras första lek berättar hon att barnens första lek får ny glöd och ny fart.  

 

Sara berättar ”ja men det är ju att vi… vi delar upp barnen så att dem inte är för många i 

dem olika miljöerna… dem olika rummen” (Sara). I arbetslaget där hon arbetar delar de 

in barngruppen i mindre grupper för att upprätthålla lekens fokus i avdelningens olika 

miljöer. Här menar Sara att hennes arbetslag kan vara närvarande och ha kontroll över 

respektive smågrupp. Hon fortsätter att berätta att hon och hennes arbetslag brukar styra 

barnens oplanerade lek lite, om arbetslaget känner att de behövs för att sen när barnen har 

kontroll över leken backa undan och gå in igen vid behov.  

 

7.1.4 Analys av lekens inflytande i förskolan 

Resultatet som kommer från intervjuerna har varit i likhet med samtliga förskollärare då 

de berättar vikten av att lyssna till barnens initiativtagande i den oplanerade leken när 

barnen vill ta sig an en egeninitierad lek. William och Sheridan (2019) redogör för att 
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förskolläraren bör har kunskap om de olika områdena som barnen ta sig an. Flera 

förskollärare framhåller att den oplanerade leken är viktig för barnen eftersom barnen kan 

ta sig in i olika roller och lekar. Här berättar några av förskollärarna vidare att barnen får 

utlopp för att bearbeta erfarenheter från planerade aktiviteter som barnen omformar i 

deras oplanerade lek. I samhörighet i det insamlade materialet redogör Aras (2016) för 

att barnen använder sina erfarenheter till att utveckla olika färdigheter i leken.  Även 

Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015) argumenterar för att leken innehåll där han 

uttrycker att leken innehåller olika regler och former exempelvis om leken är didaktisk 

eller om leken är utformad som en rollek.  

 

Ytterligare ett empiriskt resultat visade att några av förskollärarna förklarade betydelsen 

av att vara närvarande i barnens oplanerade lek. Den ena förskolläraren beskriver att 

personalen bör vara närvarande, antingen som deltagare eller som observatör. Vi 

uppmärksammar att förskolläraren berättar att den oplanerade leken inte är en enkel miljö 

för barnen och därför är det betydelsefullt att finnas i närheten som en trygghet. Vikten 

av att förskollärarna är närvarande genom att vara en deltagare i barns oplanerade lek 

redogör Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015) och Hall-Kenyon och Rosborough (2016) 

för i sina studier. Till skillnad från ovanstående författare beskriver Aras (2016) att 

förskollärarna är närvarande genom att på avstånd observera barns oplanerade lek istället 

för att vara med i leken.  

 

Ett empiriskt resultat som också presenteras är att en förskollärare förklarar att hon ibland 

erbjuder barnen andra material som de kan leka med i den oplanerade leken för att barnen 

inte alltid ska utföra samma lekar. Empirin som presenterades kan vi koppla till Tatalovi´c 

Vorkapi´c och Kati´cs (2015) studie som skriver att förskolläraren kan tillföra nya 

aspekter i en lek för att utveckla lekens syfte. 

 

Mer än hälften av förskollärarna förklarar vikten av att observera barnen.  Förskollärarna 

berättar att de får syn på barnens intresse genom observationer som blir en tillgång för 

miljöns utveckling. I det empiriska resultatet framkommer det att en av förskollärarna 

förklarar att det handlar inte bara om att observera barnens intresse och forma miljön 

utefter det som dokumenterats. I hennes arbetslag lyckades personalen inte introducera 

miljön för barngruppen och barnen fastnade inte för den nya miljön även om personalen 

hade dokumenterat barnens intresse. I relation till miljön beskriver Säljö (2017) Deweys 

perspektiv att när personalen framställer en miljö som gör att barnen själva skapar 

genererar det till att barnen få kroppsliga upplevelser. Lundgren (2017) förklarar bland 

annat att förskolläraren utvecklar en miljö utefter barnens behov och intressen för att 

barnen skapar mening i relation till sin omgivning. I relation till Lundgrens (2017) ord 

kan det kopplas med det som flera förskollärare berättar, att man inte ska göra miljön allt 

för färdigställd för att barnen vågade då inte ta sig an den nya miljön.  

 

Avslutningsvis framkommer det i empirin att det är meningsfullt när en förskollärare 

stödjer barnen i deras lek för att leken ibland behöver upprätthålla sitt syfte enligt 

förskollärarna för att barnen inte ska springa från lek till lek. I likhet med det empiriska 

resultatet beskriver Vygotskij (1986) den proximala utvecklingszonen som dels innebär 

att en vuxen är närvarande i barns oplanerade lek för att tillföra lösningar och bemöta 

barnet funderingar. Som det framgår i intervjuerna berättar vissa förskollärare att det 

behöver styra lite, om barnen exempelvis tappar motivationen. En förskollärare menar att 

det är en balansgång att styra lagom mycket samtidigt som en annan förskollärare 

resonerar kring att det är bättre att hjälpa barnen istället för att styra barnen. Ytterligare 

presenteras en annan förskollärares uppfattning om att hennes arbetslag arbetar i mindre 
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grupper för att barnens oplanerade lek ska upprätthållas. Att arbetslaget här delar upp sig 

och har olika ansvarsgrupper. Ett mönster vi kan urskilja är att förskollärarnas menar att 

de ska vara delaktiga i barnens lek däremot argumenterar Pyle och Danniels (2017) för 

att den fria leken ska vara fri från vuxna eftersom det är barnen som själva ska ha kontroll 

över sin fria lek. Till skillnad från Pyle och Danniels (2017) resultat diskuterar Aras 

(2016) att den oplanerade leken fick förskollärare att inse att de kan vara delaktiga genom 

att stötta.  

 

 

7.2 Förskollärares uppfattningar om undervisning i barns oplanerade 
lek 

I avsnittet behandlas studiens andra frågeställning: vilka uppfattningar som förskollärare 

har förskollärare gällande undervisning i oplanerade leksituationer. Här tas följande 

underkategorier upp: undervisningens framväxt, miljöns inverkan för hur undervisning 

kommer till uttryck samt förskollärares kompetensutveckling om undervisningsbegreppet. 

Som avslutning ges läsaren underrubriken: analys av förskollärares uppfattningar om 

undervisning i barns oplanerade lek, som analyserar de empiriska materialet.  

 

 

7.2.1 Undervisningens framväxt 

Inger förklarar att nu när undervisning har blivit mer centralt i förskolan har det blivit en 

” […stor grej…]” (Inger) och att hon tänker mer på undervisning nu i sitt arbete. Inger 

menar samtidigt att undervisning är något som förskolan egentligen alltid har bedrivit, 

men nu tänker hon mer på att synliggöra undervisning om hon ser något i barnens 

oplanerade lek.  
 

Ja men undervisning har vatt ett sånt lite laddad ord innan å jag tycker liksom som förskollärare 

tycker inte jag att det är något konstigt ord eh .. å jag tycker det är bra att man ändå liksom 

benämner det med ett sånt ord som att .. jaa det blir liksom likvärdigt med det vi gör och vi leker 

inte bara eller eeh vi passa inte bara barnen eeh åå undervisning är ju ändå ja men det passa 

här…] 

 

                                                                                                                                                     Lisa 

 

Enligt Lisa har undervisning varit ett laddat ord innan det stärktes i förskolans nya 

läroplan. Hon berättar vidare att hon som förskollärare inte tycker att begreppet 

undervisning är ett konstigt ord. Lisa förklarar vidare att den äldre generationen har känt 

att begreppet undervisning är mer kopplat till skolan, men att begrepp inte behöver vara 

så skrämmande. Hon förklara vidare ” [… utan ser det att vi blir en tillgång för deras ee 

inlärning och att vi då faktiskt kan kalla det för undervisning…] ” (Lisa). Lisa resonerar 

att begreppet undervisning kan bli en tillgång samt att samhällssynen får en likvärdig bild 

av det som förskolan faktiskt gör. Hon förklarar vidare att i förskolan passar vi inte bara 

barnen utan hon förklarar vidare att hon tycker att begreppet undervisning passar i 

förskolan eftersom de speglar deras verklighet. I likhet med Lisas ord menar Sara att 

undervisning inte endast sker i planerade undervisningstillfällen, exempelvis i samlingen 

mellan 9:30-10:00 utan undervisning sker hela tiden i förskolan även i barns oplanerade 

lek.  

 
[…Men just där känner man att de ehh man säger ju för att de ska kallas undervisning så ska 

den va planerad åhh att den ska följas upp åh jobba vidare åh ha ny planerade undervisning åhså 

vidare men jag har ju lite svårt för åh landa i enbart den delen för att jag kan tycka … för att när 

man är här och nu med barnen är vi ute på gården och de börjar upptäcka småkryperna så är jag 

där ta vara på deras fråger vi diskuterar de som händer ah ta kanske telefonen åhh fota där åh ta 
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med de in åh vi kan prata vidare om de åh utveckla de vidare … vi  kan gå åh låna böcker kring 

de eller någonting där åh asså jobba vidare me de här och nu … åh jag tycker kan man inte kalla 

de undervisning då tycker ja de är fel för de måste man kunna göra...] 

 

                                                                                                                                                Lena  

 

Lenas resonemang kring hennes uppfattning av undervisning är att undervisning kan ske 

ständigt, exempelvis här och nu samt är inte bara i en planerad aktivitet under en viss tid. 

Lena uttrycker att när hon befinner sig vid barnen och möter deras frågor samt utvecklar 

en händelse som har uppstått i barnens oplanerade lek, då är det undervisning för henne. 

Hon beskriver att det är därför en fördel att vara här och nu med barnen för att det som 

uppstår kan även dokumenteras i form av att händelsen exempelvis fotograferas. Det 

händer att hon ser att barnen sedan bygger vidare på en viss händelse i en annan oplanerad 

lek och då menar Lena att det är ett bra tillfälle för henne att bli en deltagare i barnens 

oplanerade lek och bygga vidare på undervisningen. ” […för att det ska bli en 

undervisning behöver jag vara aktiv.” (Lena).  

 

7.2.2 Miljöns inverkan för hur undervisning kommer till uttryck 

Lisa berättar ” ja, men det är ju, jag tycker att den är A och O. Det är det absolut viktigaste 

av allt, ja det är ju jätteviktigt att pedagogerna också är medvetna om vad dom gör…] ” 

(Lisa). Att Lisa tycker att miljön har en påverkan för hur undervisning kommer till uttryck 

i barns oplanerade lek synliggörs tydligt i citatet ovan. Hon beskriver att det är viktigt att 

personalen i förskolan vet vad de gör med miljön och även att personalen inte nöjer sig 

med den kunskap som de besitter för stunden. Hon förklarar vidare betydelsen av att 

utmana sig själv som förskollärare och eventuellt be om kompetensutveckling som bidrar 

till att miljön blir lämplig för varje barn. Lisa berättar vidare att ” […Man ser så mycket 

förändring hos barnen om man har en stökig barngrupp och sen så ändrar man och har 

lite mer tanke i lärmiljön det kan ändra jättemycket…] ” (Lisa). Här betonar Lisa hur 

betydelsefull miljön är för att undervisning ens ska komma till uttryck. Hon förklarar att 

miljön kan vara nyckeln till att en orolig barngrupp blir trygg och därför är det en fördel 

om arbetslaget bär på kunskap om miljöns betydelse gällande undervisningstillfällen.  

 

Inger och Lena förklarar vikten av att innemiljön är utformad utefter att personalen har 

arbetat fram tydliga miljöer som signalerar vad som kan ske i respektive miljö. Vidare 

menar Lena och Lisa att om miljön tilltalar barnen kan det leda till att miljön styr in barnen 

i de olika miljöerna. Lena berättar vidare att det kan hjälpa arbetslaget att synliggöra 

undervisningen. Lena resonerar kring hur viktigt det är att dokumentera oplanerad och 

planerad undervisning som tidigare har skett. Hon berättar att dokumentationen kan 

synliggöras på olika sätt i miljön för att barnen ska inspireras av tidigare 

undervisningstillfällen som de själva varit delaktiga i.  
                                                                                 

Enligt Sara ska barnens intresse speglas i de olika miljöerna för att undervisningen ska 

kunna komma till uttryck i barnen oplanerade lek. Hon förklarar även vikten av att 

personalen måste vara lyhörda för att anamma det som barnen är intresserade av.  

 

Lisa berätta att deras aktiviteter utomhus präglas av oplanerade leksituationer ”aa men 

utemiljön det blir ee *tyst i 4 sek* ja … det är ju man tar ju lite tillfället vad dom gör 

liksom: ja nu sitter vi här med sanden...] ” (Lisa). Lisa berätta vidare ur ett annat exempel 

när barnen hittar svampar utomhus och sedan spinner personalen och barnen vidare på 

ämnet om svampar en hel eftermiddag. Hon förklarar hur barnen och personalen resonerar 

tillsammans över exempelvis vad man kunde göra med svamparna och om man kan äta 

dem. Hon menar att om arbetslaget bara en tanke när de ska synliggöra undervisningen 
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ute så blir det bra. I likhet med Lisas ord ovan förklarar även Lena vikten av att vara 

närvarande i utemiljön för att kunna synliggöra undervisningen i material som barnen 

spontant vill upptäcka. ”mm jo genom att ehh ta vara på den miljön som finns att när man 

finns ute med barnen att finnas där och vara där bland barnen åh vara med där de dem 

upptäcker utforska liksom kunna spinna vidare på de…]” (Lena). Här får Lena en 

förutsättning för att kunna utforska tillsammans med barnen.  
 

Ah det är ju inte riktigt lika, där ligger man ju efter lite men vi har ju planerade mer asså i miljö, 

utemiljö blir ju tyvärr inte vad de borde vara eftersom den ligger som den ligger och vi kan inte 

ha saker framme för då blir det förstört så här på kvällar och helger, så de mycket eee blir ju inte 

gjort som man skulle kunna göra ute. För man känner att det blir bara förstört, det har gått så 

långt *fniss*, men ee annars så man har ju planera...] 

                                                                                                                                           Inger  

 

Inger förklarar att utemiljön inte bidrar till undervisning på samma sätt som i innemiljön. 

Hon förklarar att de ligger lite efter och att undervisningen borde synliggöras mer 

utomhus. Inger berättar även att det ligger ett missnöje i vart förskolan ligger geografiskt 

och att materialet blir förstört eller försvinner. Hon resonerar kring att utemiljön skulle 

kunna vara bättre än vad den är för tillfället och när undervisning kommer till uttryck 

utomhus så sker det först och främst i planerade aktiviteter. 
 

 

7.2.3 Förskolornas kompetensutveckling om undervisningsbegreppet 

 

Lena och Sara berättar att deras arbetsplats har erbjudit kompetensutveckling i form av 

bland annat webbkurser där de efteråt har diskuterat i mindre grupper om begreppet 

undervisning.  

 
[…men de har ju tagit mest fart sen vi började läsa den här boken […] började vi läsa sen … 

var de i … det var nog i våras på vårterminen åh nu till på fredag har vi sista kapitlet… åh de 

har tatt et kapitel I månaden åh låta de liksom ta den tiden åh de är vi förskollärare som har gjort 

den delen men när vi har suttit i våra grupper åh man har läst … så diskuterar man de ändå i 

arbetslaget…]  

  

                                                                                                                                                Lena  

 

Enligt Lena har arbetslagen på hennes förskola läst en bok om undervisning som hon för 

tillfället läser och diskuterar med sitt arbetslag kring innehållet i boken. Hon förklarar att 

begreppet undervisning började diskuteras och bli mer aktuellt nu när undervisning 

stärktes i förskolans nya läroplan. Förskolan som hon arbetar på använder sig också av 

föreläsningar som är kopplade till aktuell forskning. Enligt Lena har boken om 

undervisning hjälpt henne mycket i sitt förhållningssätt kring att prata om undervisning i 

förskolan.  

 

Lisa berättar att deras rektor också arbetar med kompetensutveckling och implementering 

genom att arbetslagen har fått olika uppgifter och frågor som de har diskuterat. ” [… Å 

har man då haft lite olika med kompetensutveckling under ett tag liksom fått hjälp […] 

Ja men det är det här vi gör då. För det var som ett stort konstigt ord innan. Det låter ju 

lite skol-aktigt liksom”. Här förklarar Lisa att kompetensutveckling har hjälpt till att förstå 

begreppet undervisning och det har även varit betydelsefullt med kompetensutveckling 

för att förstå att undervisning i skolan inte är densamma som i förskolan.  
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7.2.4 Analys av förskollärares uppfattningar om undervisning i barns oplanerade 

lek 

Förskollärarna beskriver deras uppfattningar om hur begreppet undervisning tagits emot 

nu när begreppets stärkts i förskolans läroplan. Några av förskollärarna uttrycker att 

begreppet har medfört oror, att det blivit en stor grej samt att förskollärarna är mer 

medvetna om begreppet i oplanerade leksituationer. För att kunna bedriva undervisning 

beskriver tidigare forskning att förskolläraren bör besitta kunskap inom olika områden 

eftersom förskolläraren då kan synliggöra undervisningen för barnet (Björklund och 

Palmér 2019, Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c 2015, Thulin och Jonsson 2019, William 

och Sheridan 2019).   

 

Empiriska materialet visar också att förskollärarna berättar att begreppet undervisning har 

varit ett laddat ord, men att begreppet stämmer överens med verkligenheten i förskolan. 

Förskollärarna förklarar att undervisning kan bidra till att verksamheten blir likvärdig 

gentemot samhällssynen. Att i förskolan passar vi inte endast barnen utan undervisning 

sker i planerade och oplanerade former under hela dagen. En förskollärare uttrycker att 

när hon är närvarande i barns oplanerade lek utmanar hon barnet och ligger då steget före. 

Här går förskolläraren även i dialog med barnet och då berättar hon att hon bedriver 

undervisning med de barnet genom leken. I samband med att ligga steget före anser vi att 

det kan kopplas ihop med den proximala utvecklingszonen som handlar om att en mer 

kunnig människa ligger steget före exempelvis ett barn i oplanerade aktiviteter.  Den 

vuxna kan då möta barnets funderingar genom att tillföra ny kunskap (Vygotskij 1986). 

Utifrån didaktikens synvinkel redogör Jonsson (2011) för att en förskollärare ska kunna 

bemöta barnet i nuet krävs det att förskolläraren besitter ett tydligt förhållningssätt genom 

att sätta ord på ting som blir till en dialog.  

 

Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att miljön bidrar till att undervisningstillfällen 

skapas i barnens oplanerade lek. En av förskollärarna lägger stor vikt vid att man som 

förskollärare inte ska bli för bekväm i sin roll utan ständigt utveckla sina kunskaper för 

att ge barnen en stimulerande miljö. I likhet med intervjusvaren framhåller Lundgren 

(2017) utifrån pragmatiken att miljön ständigt ska utvecklas utifrån barnens behov. Det 

leder oss in i det didaktiska perspektivet som Jonsson (2011) skriver om. Författaren 

förklarar att förskolläraren ska möta barnet i nuet och jämt ifrågasätta sitt förhållningssätt 

i relation till didaktikens grundfrågor; vad, hur och varför. I relation till det empiriska 

materialet kan förskolläraren alltid ifrågasätta sitt förhållningssätt i förhållande till 

didaktiken för att inte bli för bekväm i sitt dagliga arbete.   

 

En förskollärare resonerar kring att om man har en orolig barngrupp kan miljön bidra till 

att barnen känner sig trygga och då har förskolläraren lättare att synliggöra 

undervisningen. Två forskningsartiklar skriver att förskolläraren behöver agera om 

barngruppen är orolig innan undervisning kan bedrivas (Aras 2016, Thulin och Jonsson 

2019).   

 

I intervjuerna uttrycker samtliga förskollärare att barnens intresse ska spegla förskolans 

miljöer för att barnen ska kunna visa sitt intresse. Förskollärarna menar att om barnen inte 

intresserar sig för materialet i miljön, kan personalen inte synliggöra undervisningen med 

hjälp av miljön. Här menar förskollärarna att alla i arbetslaget ska vara närvarande och 

lyhörda och i så fall förändra miljön, så att den passar barngruppen. Thulin och Jonsson 

(2019) skriver att när en förskollärare förstår barnens intresse bidrar det till att 

undervisningen träder fram. I likhet med Thulin och Jonssons (2019) ord berättar 
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Lundgren (2017) utifrån pragmatismen att undervisning och miljön har sin grund utefter 

barnets intresse.  

 

Det empiriska materialet gav oss även olika uppfattningar över hur förskollärarna 

synliggör undervisningen i förskolans utemiljö. En av förskollärarna berättar att det inte 

läggs lika mycket energi och fokus på undervisning och lärande utomhus. Något som 

förskolläraren menar att hon kan bli bättre på. Betydelsen om att vara närvarande 

instämmer Björklund och Palmér (2019), Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015), Thulin 

och Jonsson (2019) och William och Sheridan (2019) med. Flera förskollärare resonerar 

kring att det är viktigt att vara närvarande i utemiljön för att uppmuntra oplanerade 

undervisningstillfällen. En förskollärare berättar att barnen kan hitta ett material som 

sedan blir ett tema som arbetslaget bygger vidare på. Därför anses det i det empiriska 

resultatet som betydelsefullt att arbetslaget är tillgängliga för barnens önskemål och idéer 

när de är utomhus. Jonsson (2011) förklarar att när förskolläraren är flexibel i sitt 

förhållningssätt bildas didaktikens – vad eftersom ett oplanerat undervisningstillfälle 

uppstår, vad gör förskolläraren tillsammans med barnen. Att vara närvarande är något 

som även Hwang och Nilsson (2019) skriver om utifrån den proximala utvecklingszonen. 

Författarna skriver att när en vuxen är närvarande kan barnet få stöttning och utmaning i 

relation till sin oplanerade lek.  

 

Avslutningsvis presenterar empirin att förskollärarna har blivit erbjudna olika former av 

kompetensutveckling. Vissa förskollärare har en pågående kompetensutveckling inom 

begreppet undervisning samtidigt som att kompetensutveckling inte är lika aktuellt för 

andra förskollärare. Vissa förskollärare förklarar att kompetensutvecklingen sker i form 

av webbkurser, litteratur samt i diskussioner. Det framkommer också i intervjuerna att en 

förskollärare arbetar med frågor kring undervisning och hon medger att det har bidragit 

till att det har varit enklare att förstå begreppet. I likhet med att kompetensutveckling 

påverkar förskollärares förhållningssätt skriver William och Sheridans (2019) att 

kompetensutvecklingen kan se olika ut beroende på vilken kommun som förskolorna är 

placerade i.  
                                                                                                                        

7.3 Förskollärares beskrivning kring deras arbete med undervisning i 
den oplanerade leken  

I kommande avsnitt behandlas studiens tredje frågeställning: hur förskollärare beskriver 

att de skapar förutsättningar för att undervisning ska komma till uttryck i oplanerade 

leksituationer. Med frågeställningen som utgångspunkt behandlas följande 

underkategorier: hur förskollärare blir en deltagare i barns oplanerade lek och 

didaktikens betydelse. Som avslutning ges läsaren underrubriken: analys av 

förskollärares beskrivning kring deras arbete med undervisning i den oplanerade leken, 

som analyserar studiens insamlade material. 

 

7.3.1 Hur förskollärare blir en deltagare i barnens oplanerade lek   

 

När Inger synliggör undervisningen i barnens spontana lek berättar hon att hon oftast 

deltar i barnens bygg-lek eller när de spelar spel. Förskolläraren Sara instämmer med 

Ingers tankar om att det är enkelt att ta sig in när barn skapar i sin spontana lek. 

 

 
[…Det lättaste och tacksammaste är affär för då bjuder dom in en. Asså på ett annat sätt. Kom 

å köp. Å då liksom är det bara en biljett in direkt. Annars leker dom annat liksom om dom 
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kanske leker rollek på ett annat sätt mer än att dom då har dom redan sina konstellationer, jag 

är mamma du är barn du är de du är de…] 

 

                                                                                                                                             Lisa 

 

Lisa resonerar kring att hon för det mesta går in i leken när barnen leker affär. Hon berättar 

att i barnens rollek kan en ingång bli svårare för att barnen redan har bestämt regler. 

Däremot förklarar Lisa vikten av att vara närvarande vid exempelvis rollek för att vissa 

barn har svårt att ta sin in i leken när andra barn redan har bestämt reglerna. Hon resonerar 

att om ett barn inte kommer in i en lek, så kan Lisa stötta det utsatta barnet genom att hon 

frågar de resterande barnen ” [… har ni en kopp här till henne med så hon kan få lite 

dricka…]” (Lisa). 

 

Samtliga förskollärare beskriver att verktyget som de använder för att uppmärksamma 

undervisningen i barnens oplanerade lek är bland annat surfplattan. Här berättar de vidare 

att de använder exempelvis surfplattans sökfunktioner för att ta reda på barnens 

funderingar kring ett ämne. Lisa, Lena och Sara förklarar att de använder även surfplattan 

som verktyg till att dokumentera barnen i deras oplanerade lek. Här förklarar de vidare 

att de bland annat kan filma en aktivitet för att sedan i samråd med berörda barn samtala 

om en händelse. I jämförelse med de andra förskollärare menar Inger att hon använder 

surfplattan som ett hjälpmedel till sig själv för att använda sökfunktionen till saker som 

hon behöver veta mer om.  

 

7.3.2 Didaktikens betydelse   

Lena förklarar hur hon tänker i relation till det didaktiska frågorna i barnens oplanerade 

lek ”att jag försöker hela tiden tänka vad kan jag utmana dem vidare … vilka, vad kan jag 

ställa för frågor att försöka ha frågetänket hela tiden me mig där dem är…]” (Lena). Lena 

resonerar att hon hela tiden vill ha en tanke med de frågor som hon ställer till barnen. 

Samtidigt som hon berättar att hon alltid vill vara här och nu med frågor i barnens 

oplanerade lek. Hon benämner även att hon anpassar sitt förhållningssätt till barnens 

ålder. Lena berättar att när hon befinner sig i undervisningstillfällen med en ettåring så 

behöver hon exempelvis tolkar deras kroppsspråk mer. När hon befinner sig med en 

treåring menar Lena att hon kan tolka barnets verbala språk och inte bara barnets 

kroppsspråk.  

 

Tre av fyra förskollärare beskriver att didaktiken kommer till uttryck när förskollärarna 

analyserar en oplanerad aktivitet för att därefter kunna utveckla det som kom upp i den 

aktiviteten. Sara förklarar ytterligare att det finns olika metoder som hon använder 

exempelvis olika material, händelseförloppet samt hur hon som förskollärare kan 

utveckla en oplanerad aktivitet vidare.  

 

Till skillnad från Lena och Saras ord ovan om didaktikens betydelse i barns oplanerade 

lek menar Lisa och Inger att de oftast glömmer bort didaktiken i de oplanerade tillfällena. 

När de har synliggjort undervisningen i en oplanerad aktivitet förklarar Lisa och Inger att 

de oftast kommer på att koppla avdelningens mål till det didaktiska frågorna efteråt. Att 

de mestadels förhåller sig till didaktiken i planerade aktiviteter.  

 

7.3.3 Analys av förskollärares beskrivning kring deras arbete med undervisning i 

den oplanerade leken 

Avsnittet behandlar förskollärarnas erfarenheter kring att ta sig in i barns oplanerade lek 

utan att förskollärarna stör leken. Förskollärarna menar även att det är viktigt att vara 

närvarande för att ta del av barnens intentioner och för att kunna bemöta barnen i deras 
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oplanerade lek. En närvarande förskollärare skriver Björklund och Palmér (2019), 

Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015) och Thulin och Jonsson (2019) om och de menar 

att förskolläraren bemöter barnet genom att dela samma intentioner och vara närvarande. 

Björklund och Palmér (2019) skriver att lekresponsiv undervisning uppstår när 

förskolläraren blir en deltagare i barns lek.   

 

Mer än hälften av förskollärarna håller med om att det finns lekar som de anser är enklare 

att ta sig in i. En lek som utspelar sig som en affär eller bygglek kan ur Deweys begrepp 

learning by doing som Liedman (2017) skriver om kopplas ihop med att barnen skapar 

kännedom om hur en affär går till genom att praktiskt utföra aktiviteten. Förskollärarna 

förklarar vidare att med barns medgivande får dem en plats i leken. När förskollärarna 

har fått tillträde till att vara med i barnens lek kan de sätta ord på situationer som uppstår, 

vilket även Vygotskij (1986) beskriver. Han förklara att när en vuxna är närvarande i 

barnens oplanerade lek kan begrepp som barnen inte ha kunskap om tydliggöras av en 

vuxen.   

 

Två förskollärare redogör för att de har det didaktiska frågorna i åtanke när de är 

närvarande i barns oplanerade lek. En av förskollärarna berättar sitt tankesätt och ge oss 

en förklaring kring att hon alltid försöker ha didaktikens frågor i åtanke. Förskolläraren 

menar att hon i första hand alltid vill ha en tanke med de frågor som hon ställer till barnen 

i den oplanerade leken. Jonsson (2011) instämmer och beskriver att det didaktiska 

frågorna kan komma till uttryck i en dialog mellan barn och förskollärare och det skapar 

förutsättningar för att förskolläraren utmanar barnet vidare. I jämförelse med två andra 

förskollärare medger de att de glömmer för det mesta bort didaktiken i barnens oplanerade 

lek, men det beaktar didaktiken desto mer i planerade aktiviteter.  

 

Samtliga förskollärare uttryckte även att de använde sig av surfplatta som verktyg för att 

dokumentera barns oplanerade lek. Genom att förskollärarna dokumenterade barnens 

oplanerade lek belyste förskollärarna didaktikens grundfrågor som Jonsson (2011) skriver 

om. Det insamlade materialet visade att förskollärarna la stor vikt i att dokumentera 

barnen när de befann sig i sin oplanerade lek för att de ännu en gång få en inblick i barnen 

intresse. Förskollärarna framhöll att surfplattan var till god hjälp när de skulle analysera 

barnens oplanerade lek utifrån didaktiken grundfrågor. Majoriteten av förskollärare 

beskriver att de använder didaktikens frågor som hjälp för att analysera barnens 

oplanerade lek som förskollärarna sedan utveckla till planerade aktiviteter med barnens 

intresse som utgångspunkt.  
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8 Diskussion 
I nästkommande avsnitt presenteras en resultatdiskussion samt förslag till vidare 

forskning. Med dessa rubriker som utgångspunkt är vår vision att syfte och 

frågeställningar ska flätas samman och synliggöras i en diskussion kring studiens 

empiriska material i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk. I 

kapitlet diskuteras även vilka pedagogiska konsekvenser som har framkommit samt 

implikationer. Avslutningsvis ger vi läsaren ett förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade 

leksituationer. De frågeställningar som har nyttjats för att få svar på studiens syfte är 

följande: hur ser förskollärare på lek i oplanerade leksituationer? Hur ser förskollärare 

på undervisning i oplanerade leksituationer? Hur arbetar förskollärare med 

undervisning i oplanerade leksituationer? 

 

De fyra förskollärarna som arbetar ute i förskolorna anser att miljön är avgörande för hur 

barnen fångas i deras oplanerade lek. Miljöns betydelse för barnen i deras oplanerade lek 

redovisas i studiens teoretiska ramverk ur det pragmatiska perspektivet. Resultatet visade 

bland annat att förskollärarna fick syn på barnens intressen i deras oplanerade lek och 

därmed blev det en utgångspunkt för hur förskollärarna planerade sin verksamhet. Här 

formade förskollärarna barnens miljö för att den skulle bjuda in barnen till olika lekar.  

En aspekt som också framkom i resultatet handlade om att förskollärarna skulle ta sig in 

i barnens oplanerade lek och upprätthålla leken. Förskollärarna förklarade i intervjuerna 

att det var en balansgång att styra barnens lek i den mån att de inte påverkade leken utan 

la vikt vid att stötta och utmana barnen. Exempelvis att leken inte skulle avslutas eller att 

hjälpa och stötta barnen vid olika konfliktsituationer. I dessa situationer speglar det 

empiriska materialet den proximala utvecklingszonen som framhålls i det sociokulturella 

perspektivet under studiens teoretiska ramverk.  

 

I allmänhet blev våra erfarenheter bekräftade kring det som sker i barnens oplanerade lek 

och därför väcktes en nyfikenhet hos oss att undersöka vilken syn förskollärare har om 

leken. Våra diskussioner kring den oplanerade leken har upplyst oss om att det finns 

erfarenheter utifrån resultatet där lekens utformning har påverkat om förskollärare blir en 

deltagare i leken, bland annat i lekar där barnen skapar. Däremot framkom det i resultatet 

att tre av de intervjuade förskollärarna anslöt sig till den oplanerade leken när det uppstod 

en konflikthantering eller om leken behövde upprätthålla sitt fokus med stöd från en 

förskollärare. Tatalović Vorkapić och Katić (2015) förklarar att leken är uppdelad i 

följande kategorier: symbolisk lek, didaktisk lek, bygg och konstruktion samt funktionell 

lek. I studiens resultat framkom det att förskollärarens förhållningssätt påverkas utifrån 

vilken lek barnen befinner sig i och det kan exempelvis vara att den didaktiska leken 

skiljer sig från symbolisk lek för att den symboliska leken skapas av barnen. I den 

didaktiska leken kräver leken att en vuxen deltar för att leken innehåller regler som 

uppmärksammas av en vuxen. I likhet med diskussionen om olika lekformer beskriver 

Tatalović Vorkapić och Katić (2015) att lekens utformning påverkar hur mottagliga 

barnen är gentemot förskollärares deltagande.  

 

I relation till vad förskollärare har för syn på lek i oplanerade leksituationer anser vi att 

resultatet ser ut som det gör för att förskollärarna har en likvärdig uppfattning om lekens 

egenskaper. Studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning redogör för en liknande 

syn om vad leken innebär. Leken är bland annat fantasifull, social samt ger ett utrymme 
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för barnen att bearbeta sina erfarenheter. I likhet med förskollärares uppfattningar om 

leken kan en pedagogisk konsekvens i relation till resultatet vara att förskollärare som tar 

del av denna studie kan få en in inblick i hur lekens aspekter kan bli en tillgång för barnen 

i deras oplanerade lek. Att verkställa förskollärare blir inspirerade till att arbeta med 

förskolans olika miljöer på ett sätt som gynnar barnens oplanerade lek. De intervjuade 

förskollärarna till denna studie har redogjort för att barns oplanerade är viktigt. Dels för 

att förskollärarna får syn på barnens intressen, hur konstellationerna ser ut i barngruppen 

vilket kan leda till en mer harmonisk barngrupp och vardag.  

 

Ytterligare en pedagogisk konsekvens som kan inträffa är att förskollärare som tar del av 

vår studie förstå vikten av att observera barns oplanerade lek. I det insamlade materialet 

framkom det att förskollärarna lägger stor vikt vid att observera barnens lek. Våra 

erfarenheter speglar inte förskollärarnas svar fullt ut eftersom våra tidigare kunskaper om 

hur förskollärare observerar barns oplanerade lek handlar om att personalen för det mesta 

utför andra sysslor. I intervjuerna framkom det att förskollärarna observerade för att 

exempelvis få syn på barns intresse som de sedan kan använda som tema arbete. I likhet 

med det insamlade materialet menar Björklund och Palmér (2019) att förskollärarna ska 

observera leken för att sedan kunna bli en deltagare i barns oplanerade lek och tillföra ny 

kunskap.  

 

I relation till förskollärares uppfattningar gällande undervisning i oplanerade 

leksituationer är vår tolkning att resultatet ser ut på olika sätt beroende på förskollärares 

förhållningssätt och kompetens. Vi anser att samtliga förskollärare har fått olika 

förutsättningar kring implementeringen av begreppet undervisning. Det har presenterats 

i intervjuerna en skillnad mellan hur de olika förskolorna har erbjudits 

kompetensutveckling om hur undervisningsbegreppet har implementerats i förskolans 

verksamhet. Utifrån följande kan en pedagogisk konsekvens bli att kvalitén på 

undervisningen kan variera då dessa förskollärare utgår från olika förutsättningar. Vi bär 

med oss att förskola 2 och 3 har en pågående kompetensutveckling sedan ett år tillbaka 

om begreppet undervisningen och hur förskollärare kan arbeta med undervisning i barns 

planerade och oplanerade lek. Det kan vara en anledning till att vi fick utförligare svar 

från förskola 2 och 3. Vår tolkning är att om förskola 1 också hade haft en pågående 

kompetensutveckling om begreppet undervisning hade det möjligtvis påverkat vårt 

resultat för att svaren troligtvis hade blivit utförligare.  

 

Ytterligare en aspekt som framkommit var förskollärares uppfattningar om miljöns 

påverkan. Samtliga förskollärare har berättat om miljöns betydelse samt att det arbetar 

mer varierat kring förskolans utemiljö. En pedagogisk konsekvens i relation till miljön 

anser vi är att det i slutändan handlar om förskollärare kompetens. Desto mer kompetens 

en förskollärare bär på, desto mer kommer de kunna skapa en stimulerande miljö. Det 

instämmer Björklund och Palmér (2019), Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015), Thulin 

och Jonsson (2019), William och Sheridan (2019) med. 

 

I resultatet framkom det att undervisning uppstår när förskolläraren är delaktig i barnens 

oplanerade lek eftersom förskolläraren uppmärksammar undervisningen som sker här och 

nu. I relation till begreppet den proximala utvecklingszonen som nämns i studiens 

teoretiska ramverk speglar det våra tankar om att vi ser att förskolläraren måste vara 

närvarande och stötta barnet för att undervisningen över huvud taget kan komma till 

uttryck. I likhet med studiens teoretiska ramverk om att vara närvarande och stötta barnet 

belyser Björklund och Palmér (2019) begreppet lekresponsiv undervisning som innebär 

att förskolläraren är en deltagare i barnens lek. I relation till författarnas ord anser vi att 
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en förskollärare eller annan personal måste vara delaktiga i barnen oplanerade lek 

eftersom det är personalen som synliggör undervisningen för barnen. Här inkluderas även 

samverkan eftersom vår mening är att samverkan måste vara centralt mellan barn och 

vuxna för att undervisning ska uppstå.  

 

Förskollärarna uttryckte sina uppfattningar om hur de synliggör undervisning i all miljö 

oavsett om den är inomhus eller utomhus. Resultatet klargjorde att hälften av 

förskollärarna tog initiativ till att synliggöra undervisningen i utomhusmiljön när barnen 

redan befann sig i en lek. Förskollärarna menade att i utemiljön kan det ske en förbättring 

kring deras deltagande. Däremot beskrev de resterande förskollärarna att de faktiskt 

ständigt fanns med i barnens utomhuslek. Resultatet visade en variation av uppfattningar 

kring begreppet undervisning i utomhusmiljön. Vi har erfarenheter om att förskollärare 

inte är aktiva i barnens lek när de befinner sig i förskolans utemiljö. Därför valde vi att 

utforma en intervjufråga som belyste utemiljön för att ta del av förskollärarnas 

uppfattningar kring deras deltagande i utomhusmiljön. I förskolans innemiljö stämde våra 

uppfattningar bättre överens med de intervjuade förskollärarna om begreppet 

undervisning. Den tydligaste åsikten som samtliga förskollärare uttryckte var vikten av 

att miljön ska vara tydlig, genomtänkt och strukturerad för att barnen skulle känna att 

miljön bjuder in barnen till olika lekar. Förskollärarna argumenterade för att när barnen 

är aktiva i sin oplanerade lek blev det en ingång för dem att på sikt kunna ta sig in i 

barnens lek och synliggöra undervisningen. Genom dessa svar anser vi att samtliga 

förskollärare har en gemensam uppfattning kring begreppet undervisning i barnens 

oplanerade lek. Det belyser även Lundgren (2017) i relation till pragmatismen att barnet 

utvecklas i samband med sin omgivning, vilket stämmer överens med ovanstående 

resultat.  

 

Gällande det pedagogiska arbetet om undervisning uttryckte förskollärarna i resultatet att 

undervisningen sker inte endast under en utsatt tid. I likhet med studiens resultat och våra 

erfarenheter anser vi att det hör till vardagen att förskollärare synliggör undervisning i 

planerade leksituationer, men inte i barnens oplanerade lek. Beroende på förskollärarens 

kompetens, krävs det att hen besitter en bred kompetens inom olika ämnesområden för 

att kunna synliggöra undervisning i barns oplanerade lek. Det stämmer överens med 

Björklund och Palmér (2019), Tatalovi´c Vorkapi´c och Kati´c (2015), Thulin och 

Jonsson (2019), William och Sheridan (2019) som har presenterats i tidigare forskning.  

  

Implementeringen av begreppet undervisning har sett olika ut beroende på vilken 

kommun som förskolorna varit belägna i. Förskola 1 har haft kompetensutveckling där 

de har fört diskussioner i samtliga arbetslag kring begreppet undervisning. Till skillnad 

från förskola 1 har förskola 2 och 3 som befinner sig i samma kommun erbjudits 

webbkurs, litteratur och forskning om begreppet undervisning som en 

kompetensutveckling. Eftersom en av förskollärarna blev obekväm och nervös vid mötet 

glömde en av oss att ställa denna fråga till henne. Därför byggs denna tolkning på tre av 

fyra förskollärare. Att förskola 2 och 3 har en pågående kompetensutveckling har det 

bidragit till att diskussionen kring det didaktiska frågorna vad och hur kom till uttryck i 

beskrivningen om hur de arbetar. Intervjuaren tolkade att dessa två förskollärare hade det 

didaktiska frågorna nära till hands i sitt förhållningssätt i oplanerade leksituationer. Något 

som den andra intervjuaren inte fick samma känsla av. Det är en tolkning som också kan 

ha sin grund i den kompetensutveckling som kommunen till förskola 2 och 3 har.  

 

Studiens sista frågeställning belyser hur förskollärare beskriver att de synliggör 

undervisningen i barns oplanerade lek. Digitala verktyg har kommit fram som ett 
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hjälpmedel för att möta barnen i nuet kring deras funderingar, exempelvis genom att söka 

information eller dokumentera, som mynnar ut i en pedagogisk dokumentation. I och med 

att några förskollärare har uttryckt att de anpassar sitt förhållningssätt till varje barn 

använder de därför olika uttrycksformer, exempelvis skapande eller bilder.  

 

Vår vision var att ta del av förskollärarnas uppfattningar kring hur de skapar undervisning 

i den oplanerade leken. Därmed vävdes även didaktiken in i intervjuguiden för att ett 

teoretiskt ramverk som tillhandahålls i studien är det didaktiska perspektivet. Det finns 

en nyfikenhet från vår sida att undersöka om didaktiken finns med i förskollärares 

förhållningssätt när de synliggör undervisning i barnens oplanerade lek. Resultatet 

presenterade att vissa förskollärare inte besvarade didaktikens grundfrågor som Jonsson 

(2011) skriver om i studiens teoretiska ramverk däremot reflekterade de över det 

didaktiska frågorna omedvetet under intervjun. Det framkom även att några av 

förskollärarna inte reagerade utefter vad och hur i barns oplanerade leksituationer utan 

reflektionerna kom vanligtvis efter undervisningstillfället. Till skillnad från en annan 

förskollärare som ständigt hade ett didaktiskt tankesätt med sig i sin yrkesprofession. Där 

hon hela tiden tänkte på vilka frågor hon skulle ställa samt hur utmanade frågorna skulle 

vara. Här kan vi dra en slutsats om att förskolläraren för det mesta har didaktiken i åtanke 

eftersom hon analyserar för hur hon ska utföra aktiviteten. 

 

I studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning skriver Jonsson (2011) om det 

didaktiska perspektivet. Hon synliggör didaktikens frågor; vad, hur, varför, vem, var och 

när. I resultatet framkom vad – frågan när en förskollärare som tidigare nämnt ständigt 

ifrågasatte vilka frågor som hon skulle utmana barnen med. Hur – frågan visade sig när 

förskollärarna redogjorde för hur de skulle ta sig in i den oplanerade leken. Vem – frågan 

kom till uttryck i studien när förskolläraren anpassade sitt förhållningssätt till 

barngruppens ålder och bakgrund. Var – frågan syntes i studien när förskollärarna 

berättade att de befann sig med barnen i deras lek. Slutligen presenterar Jonsson (2011) 

när – frågan som synliggjordes i studien när förskollärarna förklarade att de är närvarande 

i barnens oplanerade lek som deltagare eller observatörer. Avslutningsvis visade tre av de 

intervjuade förskollärarna att de efter aktiviteten analyserade över varför utfallet av en 

planerade aktivitet blev som den blev. Däremot anser vi i samråd med Björklund och 

Palmér (2019) samt Thulin och Jonsson (2019) att en förskollärare bör vara delaktig i 

barns oplanerade lek för att undervisning ska komma till uttryck.  

 

Vi vill bidra med kunskap om att förskollärare inte stör barnen i deras oplanerade lek. Vi 

anser däremot i likhet med tidigare forskning och vårt empiriska material att det är 

nödvändigt att observera barnen innan förskolläraren går in i deras lek. Denna studie kan 

även bidra till att verksamma förskollärare kan lära sig av att didaktiska frågor kan vara 

till hjälp för att synliggöra undervisningen i oplanerade leksituationer. Men även hur 

betydelsefull förskolans miljö är för barnen i deras oplanerade lek. I leken får barnen, som 

intervjupersonerna säger, utlopp för bland annat sina fantasier samt träna sina färdigheter. 

Men då bör förskolans miljö vara introducerad och väcka barnens intresse, något som 

studiens analys samt teoretiska ramverk belyser. Det har framkommit många aspekter 

från studiens empiriska material som visar på att även förskollärares stöd, som redogörs 

i studiens teoretiska ramverk är av betydelse för barnen i deras oplanerade lek. Vår 

förhoppning är att vår studie kan synliggöra och uppmuntra till att det finns olika 

förutsättningar för varje förskollärare att bedriva undervisning i barns oplanerade lek. En 

förutsättning skulle kunna vara att det förekommer kompetensutveckling som kan bidra 

med kunskap om hur de kan arbeta med barnen i deras oplanerade lek.  
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8.2 Förslag till vidare forskning  

I den föreliggande studien intervjuades förskollärare som fanns nära till hands och som 

hade tid att ställa upp med kort varsel, det har nämnts tidigare i texten. En intervjufråga 

som vi ställde i intervjun handlade om hur de synliggör undervisning i utemiljön. Det har 

tidigare nämns att denna fråga fanns med för att vår studie inte syftar på någon speciell 

miljö och våra erfarenheter om hur förskollärare arbetar i förskolans utemiljö skiljer sig 

från hur förskollärare arbetar med miljön och undervisningen inomhus. Det framkom i 

intervjuerna att förskollärarna ansåg att förskolan utemiljö inte var lika utvecklad som 

innemiljön samt att tankesättet om att lära ut utifrån det didaktiska frågorna inte var lika 

aktuellt i utomhusmiljön. Därför hade ett framtida forskningsområde kunnat vara att göra 

en undersökning om hur förskollärare arbetar med undervisning och didaktikens frågor i 

förskolans utemiljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31 

 
Referenser   
Aras, Selda (2016). Free play in early childhood education: a phenomenological study. 

Early Child Development and Care, 186(7), s.1173–1184 

DOI: 10.1080/03004430.2015.1083558 

Tillgänglig på internet: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2015.1083558?needAccess=tr

ue . [Hämtad 2019-12-04]   

 

Björklund, Camilla. Palmér, Hanna, (2019). I mötet mellan lekens frihet och 

undervisningens målorientering i förskolan. Forskning om undervisning och lärande, 

7(1), pp.64–85. 

Tillgänglig på internet: https://forskul.se/wp-

content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s64-85.pdf .[Hämtad 2019-11-14]     

  

Bruhn, Karl (1954). Didaktik. Lund: Gleerup 

 

Bråten, Ivar (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 4:e uppl., Lund: Studentlitteratur 

 

Eidevald, Christian & Engdahl, Ingrid (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: 

omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. 1: a uppl., Stockholm: Liber 

 

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2015). Att göra systematiska 

litteraturstudier värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 

Johanneshov: MTM 

 

Hall-Kenyon, K.M. & Rosborough, A.A., (2017). Exploring pedagogical relationships 

in the context of free play. Early Years, 37(3), pp.326–337. 

DOI: 10.1080/09575146.2016.1183190 

Tillgänglig på internet:  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2016.1183190?needAccess=tr

ue 

.[Hämtad 2019-11-14] 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 2: a uppl., [rev. och utök.] Lund: Studentlitteratur 

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2019). Utvecklingspsykologi. Fjärde utgåvan 

[Stockholm]: Natur & Kultur 

 

Jonsson, Agneta., 2011. Nuets didaktik: förskolans lärare talar om läroplan för de 

yngsta. , p.2011. 

Tillgänglig på internet:  

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:406251/FULLTEXT01.pdf . [Hämtad 2019-

11-14] 

 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2015.1083558?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2015.1083558?needAccess=true
https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s64-85.pdf
https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s64-85.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2016.1183190?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2016.1183190?needAccess=true
http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:406251/FULLTEXT01.pdf


  
 

32 

Jonsson, Agneta, Williams, Pia, and Pramling Samuelsson, Ingrid. 

"Undervisningsbegreppet Och Dess Innebörder Uttryckta Av Förskolans 

Lärare." Forskning Om Undervisning Och Lärande 5.1 (2017). s: 90–109. [Hämtad 

2019-11-14]  

 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2007). Lic.-avh. "Att lära är nästan 

som att leka": lek och lärande i förskola och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Kroksmark, Tomas (2013). De stora frågorna om skolan. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Liberg, Caroline. (2017). Att vara lärare I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, 

Caroline (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. Fjärde utgåvan, reviderad Stockholm: 

Natur & Kultur. Kapitel nummer.  

 

Liedman, Sven-Eric. (2017) Vad formar en människa I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger 

& Liberg, Caroline (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. Fjärde utgåvan, reviderad 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Lindqvist, Gunilla. (1995). Förord. I: Vygotskiĭ, L. S., and Kajsa Öberg 

Lindsten. Fantasi Och Kreativitet I Barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995. Print. 

 

Lundgren, Ulf P. (2017). Läroplansteori och didaktik I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger 

& Liberg, Caroline (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. 4:e uppl, reviderad 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid. Johansson, Eva (2006). Play and Learning--Inseparable 

Dimensions in Preschool Practice. 

DOI: 10.1080/0300443042000302654 

Tillgänglig på internet: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654?casa_token=-

m1gCJmSxb4AAAAA:OiuJJxYwDYarZssmxtlAF50qJefHM07PWLhSGVI2LAxy8iIg

n8esWChC7iIXxhaMq4u812qpOOXH . [Hämtad 2019-11-14]                                                          

 

Pyle, Angela och Danniels, Erica (2017). A Continuum of Play-Based Learning: The 

Role of the Teacher in Play-Based Pedagogy and the Fear of Hijacking Play. Early 

Education and Development, 28(3), s. 274–289.  

DOI: 10.1080/10409289.2016.1220771 Tillgänglig på internet:  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10409289.2016.1220771?needAccess=tr

ue 

[Hämtad 2019-12-04] 

 

Skolverket (2018) Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016. Stockholm. 

Skolverket. 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Prisma 

 

Säljö, Roger. (2017). Den lärande människan I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & 

Liberg, Caroline (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. 4:e uppl, reviderad Stockholm: 

Natur & Kultur 

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Samuelsson,+Ingrid+Pramling/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Johansson,+Eva/$N?accountid=14827
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654?casa_token=-m1gCJmSxb4AAAAA:OiuJJxYwDYarZssmxtlAF50qJefHM07PWLhSGVI2LAxy8iIgn8esWChC7iIXxhaMq4u812qpOOXH
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654?casa_token=-m1gCJmSxb4AAAAA:OiuJJxYwDYarZssmxtlAF50qJefHM07PWLhSGVI2LAxy8iIgn8esWChC7iIXxhaMq4u812qpOOXH
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0300443042000302654?casa_token=-m1gCJmSxb4AAAAA:OiuJJxYwDYarZssmxtlAF50qJefHM07PWLhSGVI2LAxy8iIgn8esWChC7iIXxhaMq4u812qpOOXH
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10409289.2016.1220771?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10409289.2016.1220771?needAccess=true


  
 

33 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser 

nu vår sista termin och skriver vårt examensarbete. De ämne som vi har valt att skriva 

om, handlar om hur förskollärare synliggör undervisningen i oplanerade leksituationer, 

alltså barns fria lek. Detta ämne intresseras oss som blivande förskollärare för att 

undervisning är ett begrepp som håller på att implementeras i verksamheterna för att 

undervisning har stärkts i den nya läroplanen. Vi vill ta reda på hur ni förhåller er till 

undervisning i oplanerade leksituationer och vilka roller ni intar.  

 

Vårt examensarbete präglas av tidigare forskning, teorier som bearbetas av litteratur. 

Vår studie kommer även att utföra intervjuer för insamling av empiri. Därför vill vi 

boka ett samtal och intervjua dig som bär på denna kunskap, har erfarenheter och en 

utbildning som är betydelsefull för vårt examensarbete. Intervjun kommer att bestå av 

22 frågor. Med detta är vår önskan att en trygg och behaglig intervju, med dig kommer 

att äga rum samt att en givande diskussion skapas. Intervjun beräknas tas mellan 40–50 

minuter och vår förhoppning är att du har ett intresse och möjlighet för att medverka i 

denna studie.  

 

Beträffande intervjun tas vetenskapsrådets forskningsvetenskapliga principer till 

beaktning. För att ert deltagande är frivilligt och om något i intervjun inte känns 

behagligt går det att avbryta när som helst. Din medverkan kommer att grunda sig på 

nyttjandekravet, där all empiri som samlas under intervjun kommer endast användas till 

studiens syfte.  

 

Om frågor uppstår innan eller efter vårt möte är ni mer än välkomna att ta kontakt med 

oss. 

 

Hoppas att vi får till en träff. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Josefin Eriksson, Epost: Je222zi@student.lnu.se  

Shqiprona Gashi, Epost: Sg222rx@student.lnu.se  
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II 

 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Vad fick dig att vilja läsa till förskollärare? 

 

Vad är lek för dig i oplanerade leksituationer? 

  

 

Hur ser du på lek i oplanerade leksituationer? 

 

- Vilken syn har ni i arbetslaget angående leken?  

 

 

Vad har leken för tillgång i förskolans verksamhet?  

 

- Hur agerar du för att skapa en miljö där leken är central? 

- Hur agerar du för att bidra så att leken upprätthåller sitt fokus?  

 

Vilken uppfattning har du om undervisning i oplanerade leksituationer?  

 

- Vad anser du att miljön kan ha för påverkan på hur undervisningen kommer till 

uttryck? 

- Hur arbetar du med undervisning i den oplanerade leksituationen i innemiljön?  

- Hur arbetar du med undervisning i den oplanerade leksituationen i utemiljön? 

 

När anser du att undervisning kommer till uttryck i oplanerade leksituationer? 

 

Vad har du för tankar angående implementeringen kring begreppet undervisning i 

förskolans verksamhet? 

 

- Vad har rektorer gjort för att ni ska få en tydlig introduktion till begreppet 

undervisning?  

- Vilken form av kompetensutveckling? 

 

Hur gör du för att uppmärksamma undervisning i oplanerade leksituationer?  

 

- Vad använder du för verktyg för att uppmärksamma undervisningen?  

 

Vilka leksituationer ger dig som förskollärare en ingång till att kunna skapa 

förutsättningar till undervisning i oplanerade leksituationer?  

 

- Vad finns det för lekar eller gruppkonstellationer, där du upplever att du kan 

skapa förutsättningar för undervisning? 

 

Hur kommer didaktiken till uttryck i ditt förhållningssätt för att möta upp barnen i deras 

oplanerade lek?  

 

Hur är det bästa med att arbeta som förskollärare?  

 



  
 

III 

Då hade vi ingen mer fråga. Vi vill tacka så hjärtligt för din tid!  

 


