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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad vikarier i förskolan har för uppfattningar av leken 

i förskolan och vuxnas deltagande i barns lek i förskolan. Detta har undersökts genom fem intervjuer 

med vikarier i en småstad i Mellansverige där vikarierna har fått berätta om sina erfarenheter och 

uppfattningar kring ämnet. Utifrån studiens syfte har datamaterialet analyserats och presenteras i 

resultatdelen under rubrikerna Vikariers uppfattningar om lek i förskolan och Vikariers uppfattningar om 

vuxnas deltagande i barns lek. I studien framkom att det är svårt att definiera lek, men för att förstå dagens 

barn och deras lekar är det bra att som vuxen reflektera kring sina egna barndomslekar. Vuxna kan 

genom att delta i barns lek stödja och utveckla leken, fantasin och barns förståelse för sociala lekregler, 

men det måste göras med respekt för barnen på deras villkor. Slutligen belyses vikariers uppfattningar 

om att låta barn få vara här och nu i sina lekar.  
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Introduktion  

Inledning  

Förskolan är idag det första steget i utbildningssystemet. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

har i en studie undersökt relationen mellan lek och lärande i förskola, skola samt fritidshem och funnit 

att dessa är svåra att skilja åt. Lek och lärande är istället varandras förutsättningar och går hand i hand 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Att båda dessa delar ska ha en central roll i förskolan kan 

förstås av läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016a). Det framhålls att vuxna är viktiga som 

förebilder för barn och att: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 

2016a, s. 6). Inom förskolan träffar barnen olika vuxna, exempelvis förskollärare, barnskötare, 

specialpedagoger, lokalvårdare och vikarier. Under hela min utbildning har jag haft förmånen att få 

arbeta som vikarie inom förskoleverksamheten. Något jag varit mycket nöjd med då det gett mig 

praktisk erfarenhet av yrket. Genom bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag 

börjat se mitt vikariat utifrån förskolans perspektiv och att förskolan många gånger är helt beroende av 

vikarier för att få vardagen att fungera, då det enligt Skolverket (2016b) är stor brist1 på utbildad 

personal inom förskolan. Vikarier behövs inte bara när det är svårt att rekrytera utbildad personal, utan 

även när ordinarie personal är hemma för vård av sjukt barn (VAB) eller är sjuka själva. Vikarier behövs 

bland annat när ordinarie personal ska på utbildning, har kvalitetsdagar, går på mammaledighet eller 

tyvärr går in i väggen. Min upplevelse är att det ofta finns någon vikarie, med varierande utbildning, 

som barnen i förskolan träffar dagligen och att vikariers närvaro kan påverka förskolans dagliga 

verksamhet.  

Som redan nämnts ska leken ha en central roll i förskolans verksamhet. Tidigare forskning visar att det 

är viktigt att det ges tid till leken i förskolan och att det finns tillräckligt många vuxna i förskolan (se t. 

ex. Fleer, 2015; Greve, 2013). Men trots utbildning tycks det handla mycket om den vuxnes egen 

uppfattning om lek, hur vuxna förhåller sig till leken i förskolan. Exempelvis visar Aras (2016) studie 

att lärarna hade god kunskap om lekens många goda aspekter, men att de sällan deltog i barnens lek 

och ofta antog en passiv roll. Hakkarainen, Bredikyte, Jakkula och Munter (2013) visar att för att nå 

högre nivåer i leken och stödja barns lekförmåga gäller det att vara lyhörd inför barnet som du har 

framför dig, och inte fokusera på dina egna önskemål i leken, utan ge verktyg till barnen så att de kan 

utvecklas.  

Pramling Samuelsson (2011) menar att den svenska läroplanen för förskolan skiljer sig från andra 

länders läroplaner, då den saknar beskrivande metoder för arbetet i förskolan. Det finns angivet vilka 

mål som ska strävas efter, men hur arbetet ska gå till lämnas åt förskolläraren. Lillemyr (2013) belyser 

att leken är ett av de mest centrala ämnesområdena i förskolepedagogiken, och att lek är viktig i 

förskolebarns liv. Det är dock beroende på förskollärarens pedagogiska grundsyn och förhållningssätt 

till leken, hur mycket plats den får ta i verksamheten. Denna forskning gäller för utbildad lärare och 

                                                      
1 År 2016 var det endast 42 procent av personalen i förskolan som hade en förskollärarexamen, vilket är 

en minskning med en procent från året innan. År 2015 hade 25 procent av personalen i förskolan ingen 

utbildning för arbete med barn. https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

tabeller/forskola/personal hämtad den 8 mars 2017 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/personal
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/personal
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förskollärare, alltså inte vikarier. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 88) menar att det är de vuxna i förskolan 

som ska ge barnen stöd i sin lek och lyfter fram ett barns reflektion kring vuxnas deltagande i leken: 

”det är kul med vikarier. Dom leker med oss. Sen blir dom som dom andra…” Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) såg i sin studie att vid en förskoleavdelning där en förskollärare arbetade 

tillsammans med många vikarier på grund av sjukskrivningar, önskade förskolläraren vara mer 

delaktig i barns lek, men kände en förväntan att ta ett helhetsansvar för verksamheten och för de mer 

lärarledda aktiviteterna, vilket gjorde att hon sällan deltog i barns lek.  

Forskningen om vikaries uppfattning om leken i förskolan har jag funnit mycket sparsamt i mina 

efterforskningar. Det motiverar till att undersöka det närmare för att fylla en kunskapslucka inom 

forskningsfältet i att öka förståelsen för vikariers roll i förskolan när det gäller barns lek. Av olika 

anledningar är förskolor många gånger beroende av vikarier för att få verksamheten att fungera. 

Oavsett om det gäller utbildning för ordinarie personal, olika typer av långtidsvikariat då det kan vara 

svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning eller för olika typer av tjänstledighet eller 

sjukdomar behövs vikarier. Förskolan är en verksamhet som är beroende av vikarier som snabbt kan 

rycka ut, finnas på plats under en kortare eller längre period, snabbt lära sig verksamhetens rutiner 

samt icke att förglömma vinna barnens förtroende. Då leken sägs vara en viktig del i barns uppväxt och 

ska vara en central del i förskolan blir det intressant att undersöka vikariers uppfattningar om leken i 

förskolan. Jag finner det är även intressant att ta reda på hur vikarier uppfattar att pedagoger förhåller 

sig till leken, då vikarier kan vara de som i framtiden kommer att utbilda sig till förskollärare.  
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Bakgrund 

I följande avsnitt går jag igenom olika aspekter på barns lek och vuxnas deltagande i barns lek utifrån 

mitt problemområde. Inledningsvis diskuteras vad lek är och vad olika lekforskare säger om lek. 

Avslutningsvis går jag igenom roller vuxna antar när barnen leker och vuxnas deltagande i leken. Den 

forskning som förekommer i denna studie är överlag hämtat från ett sociokulturellt perspektiv på lek. 

Perspektivet är av social karaktär och handlar om att lärande och utveckling sker tillsammans med 

andra i något som vi deltar i tillsammans (Säljö, 2014). Det innebär att beroende på var och när barn 

växer upp, i vilken kultur de lever, så påverkar det deras utveckling. Detta då människan är en talande 

kommunicerande varelse som blir påverkad av sin omgivning men som även kan påverka omgivningen 

(Säljö, 2011).  

Vad är lek?  

En enkel och oskyldig fråga som vid första anblicken tycks relativt enkel att svara på, då förmodligen 

alla människor har lekt och borde veta vad lek är. Sandberg (2002) har i sin avhandling Vuxnas lekvärld 

undersökt vuxnas erfarenheter av lek. Där framkommer att barndomen och barndomens lekar alltid 

finns inom individen, även när vi är vuxna. Hon menar att lek inte enbart är något som barn utför, utan 

att även vuxna leker och behöver få leka. Lekarna får dock ett annat uttryck och beskrevs i avhandlingen 

som att dansa, gå på restaurang eller vara ute i skogen och plocka bär. Sandberg (2002) betonar att det 

för vuxna kan vara lättare att förstå nutidens barn och deras lekar om man som vuxen reflekterar över 

vad man själv lekte som barn.  

Jensen (2013) har sammanställt olika forskares teorier om lek för att ge en djupare förståelse av vad lek 

är och därmed förståelse av människan, som är en lekande varelse. Det kan vara svårt att få grepp om 

vad lek är, då lek är så mångfacetterad och kan beskrivas på olika sätt av många olika forskare. Jensen 

gör ett försök i att definiera vad lek är med tre punkter. Dessa är att leken är rolig eller lustfylld, frivillig 

och spontan samt är ett självändamål i sig (Jensen, 2013, s. 12). En svensk lekforskare som tagit fasta på 

regler när det gäller lek är Knutsdotter Olofsson (2003; 2009) som skriver om de sociala lekreglerna. Hon 

menar att förutsättningarna för att det ska bli lek är att barnet förstår dessa regler som bygger på: 

samförstånd – de som leker är överens om att de leker och vad de leker. Ömsesidighet – leken sker på en 

jämställd nivå oberoende av ålder och styrka. Och slutligen turtagande – det är inte bara en som 

bestämmer i leken, man måste turas om. Detta gäller både barn och vuxna och har betydelse för hur 

människan fungerar i samhället. En annan viktig förutsättning för lek, är att barnet känner trygghet så 

att det vågar ge sig hän åt leken, vilket är de vuxnas ansvar att skapa, menar Knutsdotter Olofsson 

(2003; 2009). Även Lillemyr (2013) belyser att trygghet är en grundläggande förutsättning för leken, då 

känslan av trygghet gör att barnen vågar leva ut sina lekar. Lillemyr (2013) menar att det är svårt att få 

en helhetsförståelse av vad lek är, men ett sätt att förklara leken är att se den ur flera dimensioner. Han 

ger förslag till fyra dimensioner i förståelse av lek, men skriver samtidigt att dimensionerna inte är 

någon definition av lek. Dimensionerna handlar om: 1) Leken är inre motiverad och ofta förknippad 

med spänning och lustkänsla. För barn är leken en belöning, ett mål, i sig. 2) I leken sätter barnet 

verkligheten åt sidan. Verklighetens krav gäller inte och barnen vet att det låtsas som om i leken, vilket 

gör att barnet kan leva ut sina egna förutsättningar och inte misslyckas i leken. 3) Det är barnet som har 

kontroll över vad som händer. I lek med andra måste barnet anpassa sig efter lekkamraterna, men 

bestämmer mycket över sin egen roll, kan ta initiativ, sätta gränser och bearbeta situationer. 4) Slutligen 

handlar det om samspel. Att kommunicera med andra och uppfatta leksignalen om att nu är det lek. 

Förstå lekens regler, följa temat och utveckla leken. Knutsdotter Olofsson (2009) framhåller att förmågan 
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att kunna leka tycks vara ett krav för att leva med andra människor och att det är något som bör 

utvecklas i tidig ålder.  

Vygotskij (1995) diskuterar fantasi och kreativitet i barndomen och menar att fantasin är en kombination 

av verkligheten, det vi erfarit, och hur vi tänker och kombinerar ihop dessa intryck till nya saker. Genom 

leken kan barn bearbeta sina upplevelser på ett kreativt sätt, alltså är det inte bara en ren spegling av 

vad de erfarit. Fantasin utgör grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturers områden, vilket 

innebär att allt som är skapat av människans hand bygger på fantasi. Vygotskij menar att: ”Alla de 

dagliga livets föremål, också de allra enklaste och vardagligaste, är så att säga kristalliserad fantasi” 

(Vygotskij, 1995, s. 14). Ofta finns en föreställning att barn har större fantasi än vuxna, men Vygotskij 

menar att ju större livserfarenhet en människa har, desto större material finns det att göda fantasin med. 

Dock använder barnet fantasin, och tror på den, mer än vuxna, vilket gör att barnets fantasi kan 

uppfattas ha en större rikedom. Den pedagogiska slutsatsen Vygotskij drar av detta är att det är viktigt 

att ge barnen många erfarenheter, för att göda fantasin och barnets produktivitet i livet då kreativitet 

och fantasi tillskrivs stor betydelse i dagens samhälle och även i framtiden.  

Sammanfattningsvis kan sägas att leken är svårdefinierad, den är utvecklande, fantasifull och lärande, 

innehåller många dimensioner och har ett socialt värde genom hela livet. Knutsdotter Olofsson (2009) 

menar att den som inte förstår de sociala lekreglerna förstör, och riskerar att bli utestängd från leken. 

Paradoxalt nog är det bästa sättet att lära sig lekreglerna just att leka, vilket argumenterar för att ge 

leken plats i förskolan med stödjande medlekande vuxna. Det går inte att anta att vuxna i förskolan 

utan pedagogisk utbildning har kännedom om detta. Det gör det intressant att undersöka vilken bild 

vikarier har av lek i förskolan, då tidigare forskning visar på lekens vikt i barns liv.   

Vuxnas rolltagande när barn leker 

Tidigare forskning (Aras, 2016; Fleer, 2015; Hakkarainen et al., 2013) visar olika sätt att identifiera och 

kategorisera olika roller eller egenskaper som vuxna antar när barn i förskolan leker. Fleer (2015) utförde 

videoobservationer av förskollärare i samverkan med barn i åldrarna tre till fem år under den fria leken 

i förskolan och fann i sin studie fem olika sätt för lärarna att förhålla sig till låtsasleken, där fyra av fem 

kategorier handlade om att befinna sig utanför barns låtsaslek på olika sätt. Lärarna hade ofta fokus på 

lärandet och försökte föra in kunskap i leken. Fleer förklarar det som att det beror på läroplanen och 

styrdokument inom förskolan som fokuserar lärande genom lek i förskolan. Strävansmålen inom 

förskolan och andra rutiner lärarna är ålagda att följa minskar tiden för barnen att få leka, samt minskar 

lärarnas möjlighet att delta i barns låtsaslek (Fleer, 2015). Fleer menar att vuxnas deltagande i barns 

låtsaslek har betydelse, för då har lärarna möjlighet att skapa spännande sammanhang och utveckla 

leken tillsammans med barnen.  

Aras (2016) visar i sin studie att det inte är helt enkelt att omsätta sin teoretiska förståelse i praktiken. 

Studien bygger på observationer av vad lärarna gjorde under tiden barnen, som var i fem- till 

sexårsåldern, hade fri lek i förskolan. Det som författaren fann var att lärarna ansåg det viktigt att delta 

i barnens lek, men det var något de själva sällan gjorde. Aras (2016) identifierar fem typer av roller som 

lärarna antog under barnens fria lek vilka var: oengagerad, åskådare, hjälpa till med rekvisita, 

medlekare samt regissör. Gemensamt för lärarna i studien var att de alla fyra tog rollen som observatör 

och oengagerad. Aras förklaring till detta kan tänkas bero på lärarnas självkänsla, att de använde tiden 

vid fri lek till administration, hur lärarnas uppväxt sett ut samt samhällets normer. Det finns flera 

dimensioner av vuxnas roll under barns lek och en viktig del bygger på engagemang från de vuxna. 
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Studien visar att lärarna har en särskild roll med stora möjligheter att främja barns lek under den fria 

leken i förskolan, men att lärarna behöver kompetensutveckling i hur de ska göra. Det visar även att 

lärarna behöver få mer tid till administration, så att de inte gör sådana uppgifter under den fria leken 

där de behöver engagera sig i barnen. I en studie av Greve (2013) observerades små barns2 vardag i 

förskolan, såväl inomhus som utomhus med hjälp av videokamera. Greve fann liknande resultat som 

Aras (2016), alltså att lärarna ges för lite tid till deltagande i barns lek samt ett behov av adekvat 

utbildning i arbetet med samhällets yngsta medborgare.  

De tre ovan nämnda studierna har undersökt vad lärare faktiskt gör under den fria leken i förskolan 

och pekar åt att tid, engagemang, lärartäthet och utbildning är huvudingredienser när det gäller att 

främja leken. Hakkarainen et al. (2013) har i ett projekt i anslutning till ett universitet byggt upp kreativa 

lekmiljöer för barn och familjer, som fungerar som ett lärande- och forskningscentrum för studenter 

samt en experimentell forskningsplats för universitetsforskare. Hakkarainen et al. har istället för att 

undersöka vad lärare faktiskt gör, försökt att identifiera vad som krävs av vuxna som leker med barn 

för att framgångsrikt utveckla leken. Det går inte att ”bara” leka, de lekande personerna behöver leka 

tillsammans. Författarna visade på detta genom att ställa ett typiskt lyckat lekexempel mot ett typiskt 

misslyckat lekexempel. Bland annat såg inte en vuxen vilka intentioner ett lekande barn hade i sin lek 

då den vuxne gick in och försökte styra om leken till något annat – de hittade inte ett gemensamt tema. 

För att lyckas i den gemensamma leken mellan barn och vuxna, identifierade Hakkarainen et al. (2013) 

viktiga strategier och tillvägagångssätt för vuxna att stödja förskolebarns lek. Dessa bygger på att 

observera och försöka förstå barnets lekidé och engagera sig i barnets lek samt att nå en ömsesidig 

upplevelse av leken. Den slutsats som författarna drar är att skickliga vuxna kan stödja barn i deras 

utvecklande av leken. Barn behöver olika stöd i olika åldrar och ju mer lekerfarenhet barnen får, desto 

skickligare blir barnen på att konstruera egna långvariga lekar. Lek är svårdefinierat och kan lätt störas. 

Hakkarainen et al. (2013) visar på denna sköra balansgång och hur viktigt det är att vara lyhörd inför 

barnet man har framför sig.  

För att summera visar tidigare forskning att det gäller att vara lyhörd inför barnet som man har framför 

sig. Leka med andra är avancerat och något man lär sig via övning. Därför är det viktigt att vuxna som 

arbetar med barn är medvetna om detta och ser vilka möjligheter som finns med leken. Forskningen 

visar att lärare i de yngre åldrarna ofta har den kunskapen om leken, men inte tiden, då de har många 

uppgifter att göra. Det är därför intressant att undersöka hur vikarier förhåller sig till leken, då det kan 

antas att de kan ha mer tid att vara i barngrupp, eftersom de inte har samma pedagogiska ansvar och 

administrativa arbetsuppgifter som ordinarie pedagoger.  

Vuxnas deltagande i barns lek 

Sandberg (2002) har i sin avhandling Vuxnas lekvärld undersökt vilka erfarenheter av lek som vuxna bär 

med sig samt hur vuxna uppfattar lek. Karaktäristiskt för förskollärarna i avhandlingen var att de hade 

antingen ett idealiserande eller ett pragmatiskt förhållningsätt till sina barndomslekar. Förskollärarna 

med ett idealiserande förhållningsätt tenderar att förhärliga sin egen barndom och ansåg att avbrott i 

barns lekar berodde på att barnen störde varandra. De med ett pragmatiskt förhållningsätt visade mer 

självkritik och menade att det var de vuxna som stod för avbrotten. Sandberg (2002) menar att det i 

möten med barn är värdefullt att komma ihåg hur man själv lekte som barn och att det är lättare att 

förstå nutidens barn genom sina egna erfarenheter, men att det gäller att förstå att tiderna förändras, 

                                                      
2 Barnen i studien var mellan 10 till 36 månader.  
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förutsättningarna för lek ser annorlunda ut idag än vad de gjorde när dagens vuxna var barn. Sandberg 

lyfter fram att det är viktigt att respektera barnen och att det som förskollärare är en fördel att förmedla 

till barnen att deras lek inte ska klassas som ett tidsfördriv och någon slags utfyllnad mellan 

vuxenstyrda aktiviteter och rutiner. För att åstadkomma detta menar Sandberg att det är av betydelse 

att barnen får leka färdigt och inte störas eller avbrytas av vuxna. En fördel att som vuxen delta i barns 

lek, är att den vuxne kan bidra till att hjälpa med stöttning i leken, visa på de sociala lekreglerna och 

skapa trygghet (Knutsdotter Olofsson, 2009). Men att delta i barns lek är inte helt oproblematiskt. 

Hakkarainen et al. (2013) visade att det inte bara handlar om att leka, utan handlar även om hur man 

leker. Aras (2016) och Fleer (2015) visar även att det handlar om hur vuxna förhåller sig till tiden och 

planerar sina åtaganden. Lillemyr (2013) menar att hur pedagoger förhåller sig till leken i förskolan 

handlar om pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska grundsyn.  

Lillemyr (2013) tar upp Fröbels idéer om att vuxna bör organisera för växande och utveckling, men inte 

blanda sig i barns aktiviteter, vilket då främst syftar på leken. Denna fråga om vuxnas deltagande i 

barns lek har gett upphov till mycket diskussion enligt Lillemyr. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) såg i sin studie av relationen mellan lek och lärande för lärare och barn i förskola, skola och 

fritidshem, att det bland annat fanns en vilja att skydda barns lek, vilket innebar att de vuxna ofta inte 

deltog i leken. Lärarna ansåg att leken har många goda egenskaper och en utvecklande kraft, vilket 

gjorde att lärarna ville skydda och inte störa barns lek. Johansson och Pramling Samuelson menar att 

det skulle krävas en förändring i diskursen i arbetslaget för att lärarna ska se att det finns en pedagogisk 

mening med att djupt involvera sig i barns lek. Inte för att korrigera leken, utan för att stödja kreativitet, 

fantasi och barns kontroll. Lillemyr (2013) skriver att oavsett om vuxna deltar i barns lek eller ej, bör 

denne vara medveten om den makt och inflytande som den vuxne har över barns lek. Detta är något 

som Tullgren (2003) har tittat närmare på i sin avhandling Den välreglerade friheten, där hon observerat 

fyra barngrupper på tre förskolor och deras pedagoger med kompletterande intervjuer. Pedagogerna i 

studien deltog ofta i leken tillsammans med barnen, vilket visade sig ge pedagogerna möjlighet till att 

styra och reglera lekarna till vad som av pedagogerna ansågs vara den goda leken. God lek var av sådan 

karaktär att den skulle bidra till att fostra barnen till goda samhälls-medborgare, exempelvis genom att 

leka brandkår som släcker bränder, familjelek med fokus på mat samt omvårdande lekar. Tullgren 

(2003) såg att leken som fenomen regleras och normaliseras, då vissa lekinnehåll prioriteras medan 

andra regleras bort. Detta utförs på olika sätt, bland annat genom att pedagogerna visar engagemang 

och deltagande i ”normala” lekar, men försöker avstyra lekar som inte passar in i normen. Ett annat sätt 

att styra var via inneslutningar och uteslutningar eller genom att ordna miljöerna så att de skapar leklust 

för den normaliserade leken. Leken styrdes ofta i vad Tullgren kallar att styra i namn av framtid mot en 

framtid vars idé om hur den kommer att bli formas i nuet.  

Även då det finns flera fördelar med att vuxna deltar i barns lek, är det inte helt okomplicerat. Bara 

genom att vuxna och barn leker, så har vuxna en stor makt – som de kan medvetet eller omedvetet 

utnyttja på olika sätt. Tullgren (2003) såg exempelvis att bara genom leende och välvilja kan vuxna styra 

barnen in i den så kallade goda leken. 

Avslutande kommenterar till bakgrunden  

Det har varit svårt att finna forskning om just vikarier i förskolan i förhållande till barns lek, därmed 

inte sagt att det inte finns. Desto mer har funnits om lek i allmänhet och vuxnas, lärares eller pedagogers 

deltagande eller inte deltagande i barns lek. Det som framkommit är att lek är något mycket komplext, 

som innehåller många delar och är svårdefinierat. Lek som fenomen har länge intresserat människan 
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och en rad lekforskare, se till exempel Knutsdotter Olofsson (2003) och Lillemyr (2013), har forskat kring 

lek. Genom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) kan förstås att leken har en central del i 

förskolan, men läroplanen säger inget om hur pedagoger ska arbeta med leken. Att delta eller inte delta 

i barns lek tycks kunna bero på den vuxnes egen grundsyn om lek samt hur mycket tid det finns till 

övriga uppgifter (Fleer, 2015). En vuxens deltagande i barns lek är inte helt okomplicerat då den vuxne 

medvetet eller omedvetet kan utöva sin makt över barnen och styra leken (Tullgren, 2003). Det finns 

även olika roller som den vuxne kan anta samt olika strategier för att stödja barns lek (Hakkarainen et 

al., 2013).  
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Syfte  

Tidigare forskning visar att förskollärare är väl medvetna om lekens positiva verkan och betydelsen av 

att ha närvarande och deltagande vuxna i barns lek. Vikarier saknar ofta pedagogisk utbildning och 

förmodligen den kunskap om lek som förskollärare har. Syftet med denna studie är att lyfta vikariers 

uppfattningar om barns lek och vuxnas deltagande i barns lek i förskolan. De frågeställningar som 

ligger till grund för studiens syfte är: 

Vilka uppfattningar uttrycker vikarier om leken i förskolan? 

Vilka uppfattningar uttrycker vikarier om vuxnas deltagande i barns lek? 
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Metod  
I metodkapitlet beskrivs hur undersökningen har gått till, vilka metoder som har valts för insamling 

av data och hur dessa har analyserats. Metodkapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

Metodval  

För att svara på studiens syfte har intervjuer valts som metod. Gillham (2008) menar att intervjuer är en 

lämplig metod när forskaren vill ta del av människors upplevelser och berättelser från deras 

livserfarenheter samt när forskaren inte vet vad som finns att upptäcka, eftersom respondenterna får 

formulera sina svar själva. Intervjuer kan ske på flera olika sätt med mer eller mindre öppna eller 

stängda frågor. För att ge respondenterna utrymme att berätta om sina erfarenheter och upplevelser 

kring lek i förskolan, har semistrukturerade intervjuer valts ut som metod. De är enligt Stukát (2011) en 

anpassningsbar och följsam metod, som ger intervjuaren möjlighet att få helt ny information och 

upplysningar som inte kunde förutses vid konstruerandet av frågorna. Bryman (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren möjlighet att anpassa frågorna efter situation med 

utgångspunkt från en intervjuguide där specifika teman finns som ska beröras. Som grund för den här 

studien ligger fem stycken semistrukturerade intervjuer där intervjuerna bygger på en intervjuguide 

(bilaga 1 Intervjuguide). Frågorna i intervjuguiden har inspirerats av den tidigare forskningen och 

använts just som en guide och inte alltid i samma följd, men med samma grundstruktur. Exempelvis 

genom att be respondenterna beskriva vad de anser lek är i början av intervjun, för att fånga det första 

de associerar till. Till grund för intervjuguiden genomfördes en pilotstudie för att testa frågorna. Efter 

pilotstudien utvecklades guiden något med mer preciserade frågor, då vissa frågor upplevdes som stora 

och svåra att svara på. Jag har medvetet valt bort att fråga om flickors respektive pojkars lek, då jag inte 

är intresserad av att genomföra studien ur ett genusperspektiv.  

Urval  

Kriterierna för respondenterna till att delta i studien var att ha arbetet mins en månad på en förskola 

som vikarie samt att respondenterna inte skulle ha någon pedagogisk utbildning. För att finna dessa 

togs en första kontakt med fyra förskolechefer, då de har kunskap om på vilka förskolor det finns 

vikarier med den typen av kriterier. Under intervjuerna framkom dock att respondenterna hade en 

betydligt längre erfarenhet en minimumet en månad, samt att flera hade en barnskötarutbildning i 

grunden. Studien utfördes i en småstad i Mellansverige och förskolecheferna valdes ut genom ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då endast förskolechefer inom stadsområdet kontaktades. 

Detta för att spara tid genom att undvika att resa längre sträckor. Det finns en stor variation av förskolor 

inom stadsområdet vad det gäller antal avdelningar på förskolan samt upptagningsområde vilket gör 

urvalet brett. Det har inte funnits något intresse av att göra någon jämförelse mellan förskolor i 

stadsområdet och på landsbygden. Endast en vikarie valde att avstå sitt deltagande på grund av 

schematekniska skäl, då det var svårt att finna en tid som passade vikarien under de veckor som 

intervjuerna utfördes. Totalt intervjuades fem stycken vikarier under två veckor. Längden på 

intervjuerna varade mellan 25 till 40 minuter, exklusive småprat före och efter.  

Respondenterna består endast av kvinnor, vilket kan ha att göra med att arbete med yngre barn länge 

förknippats som ett kvinnligt yrke (Wernersson, 2014). Här följer en presentation av respondenterna 

där samtliga namn är fiktiva. Med småbarnsavdelning avses barn i åldrarna ett till tre år och med 

storbarn menas barn i åldrarna tre till fem år.  
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Lena arbetar på småbarnsavdelningen Larven. Förskolan har sex avdelningar och ligger i ett 

höghusområde med närhet till skog. Lena har en barnskötarutbildning och har arbetat som vikarie inom 

förskolan i 20 år. På den nuvarande förskolan har hon arbetet i fyra till fem år på förskolans olika 

avdelningar.  

Sara arbetar på samma förskola som Lena, men på storbarnsavdelningen Svanen. Sara har en 

barnskötarutbildning sedan gymnasiet och har arbetat som vikarie inom förskolan i fyra till fem år. På 

Svanen har hon arbetat i lite drygt två år, men har även hon varit på flera av förskolans avdelningar.  

Britt arbetar på förskolan Björnen som ligger i utkanten av staden med två avdelningar, en för småbarn 

och en för storbarn. I anslutning till Björnen finns en grundskola och mycket naturområden. Britt har 

arbetat som vikarie inom förskolan i ungefär ett halvår och har arbetat på Björnen de senaste tre 

månaderna. Hon har ingen fullföljd gymnasieutbildning men läser nu upp ämnen för att senare studera 

till grundskollärare.  

Anette har arbetat på Abborren de senaste nio månaderna. Abborren består av två småbarnsavdelningar 

i en egen byggnad, i anslutning till storbarnsavdelning och grundskola i ett bostadsområde centralt i 

staden. Anette gick en barnskötarutbildning på gymnasiet och har arbetat som vikarie inom förskolan i 

cirka tio år.  

Emma arbetar på småbarnsavdelningen Ekorren. Förskolan ligger i ett villaområde med en småbarns-

avdelning och två storbarnsavdelningar. Emma läste samhällsprogrammet på gymnasiet och har 

arbetat som vikarie i förskolan i fem år. Emma har arbetat på förskolans alla avdelningar, men mest på 

småbarnsavdelningen och har snart arbetat där i två år.  

Procedur 

Till att börja med skickades missiv, se bilaga 2 Informationsbrev till förskolechef, till fyra stycken 

förskolechefer i en småstad i Mellansverige. Där informerades om studien samt bads om hjälp att 

komma i kontakt med vikarier utan pedagogisk utbildning som har arbetat minst en månad3 på samma 

förskola. Detta för att vikarien ska ha hunnit bilda sig en uppfattning om verksamheten och möjligtvis 

reflekterat över barns lek. Via uppgifter från förskolecheferna kontaktades vikarier via telefon för att 

boka in intervjuer. Stukát (2011) skriver att platsen där intervjun äger rum bör upplevas som trygg och 

ostörd. Därför valdes att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, förskolor, i ett 

avskilt rum, antingen kontor eller om förskolan hade ett särskilt samtalsrum, med stängd dörr där ingen 

kom och störde.  

Analysmetod 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning via mobiltelefon med respondenternas 

medgivande. Efterhand som intervjuerna genomfördes transkriberades dessa till text av författaren. 

Fördelen med att göra detta själv är att man lär känna sin text och kan påbörja analysen av 

datamaterialet genom att föra anteckningar i marginalen (Löfdahl, Hjalmarsson, & Franzén, 2014). En 

annan fördel att transkribera allt eftersom är att möjlighet finns att förbättra sin intervjuteknik, då man 

lyssnat igenom materialet innan nästa intervju (Gillham, 2008). Efter samtliga intervjuer var 

                                                      
3 Det ansågs inte viktigt att de arbetat heltid under en månad, bara att det varit en lite längre tid på 

samma förskola. Dels för att de förmodligen känner verksamheten och har bildat sig en uppfattning av 

den och dels för att underlätta till att boka in intervju med dem, då de förmodligen finns kvar på samma 

förskola.  
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transkriberade skrevs de ut till pappersformat. Jag läste noggrant igenom dessa för att hitta intressanta 

passager i texten, markerade med färgpenna och skrev kommentarer i marginalen. När detta var utfört 

av samtliga fem intervjuer sökte jag efter teman i intervjuerna som kunde kopplas till den tidigare 

forskningen. Att söka efter teman i texten är något som Löfdahl et al. (2014) rekommenderar om man 

studerar hur olika människor förhåller sig till samma fenomen. Därefter ordnades temana in under 

studiens två frågeställningar för att besvara studiens syfte.   

Etiskt ställningstagande 

I arbetet har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) som består av 

fyra stycken huvudkrav. Det första är informationskravet som innebär att informera berörda parter om 

forskningens syfte, i det här fallet förskolechefer och vikarier. Det andra är samtyckeskravet som innebär 

att deltagandet är helt frivilligt. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna i 

undersökningen ska behandlas anonyma och personuppgifter förvaras så att tredje part inte kan ta del 

av dessa. Det fjärde är nyttjandekravet som innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till 

den avsedda studien. Detta har utförts genom att i första kontakten med förskolecheferna informera om 

studiens syfte med ett missiv, se bilaga 2 Informationsbrev till förskolechef. Innan intervjun påbörjades 

informerades respondenterna muntligt om studiens syfte och att uppgifterna endast används till denna 

studie, att respondenterna hålls anonym genom fiktiva namn samt att deltagandet är helt frivilligt. 

Respondenterna fick även ett informationsbrev, se bilaga 3 Brev om medgivande till intervjuer, med 

information om studien samt medgivande till ljudupptagning av själva intervjun. För registrering av 

intervjusvaren användes ljudupptagning via mobiltelefon, samt särskilt anteckningsblock och penna. 

Direkt efter intervjuerna antecknades det omedelbara intrycket av intervjun och om något oförutsägbart 

inträffade, något som rekommenderas av Eliasson (2013).  

Metoddiskussion 

Genom intervjuer får jag bara fram det som respondenterna vill berätta för mig. Jag vet egentligen 

ingenting om deras faktiska agerande när barnen leker. Något som å ena sidan skulle ge studien större 

tillförlitlighet är att komplettera intervjuerna med observationer för att se hur respondenterna 

interagerar med barnen i deras lek. Detta skulle på samma gång bidra till svårigheter för mig att 

genomföra studien, då respondenterna inte alltid vet från den ena dagen till den andra på vilken 

förskola eller avdelning de får arbeta. Det gör det svårt för mig att veta vilka vårdnadshavare jag skulle 

kontakta för godkännande av observation av deras barn tillsammans med respondenterna. Å andra 

sidan vill jag i denna studie ta reda på vad respondenterna uttrycker om barns lek i förskolan, vilka ord 

de vill beskriva den med och försöka förstå hur de tänker, något som kan vara svårt att upptäcka med 

observationer. En annan del som skulle kunna tagits med i studien är att kontakta den aktuella 

rekryteringsenheten för att ta reda på vilka kvalifikationer de söker hos vikarier de anställer. Även ta 

reda på vilka instruktioner och vilken information om leken i förskolan vikarierna får av 

rekryteringsenheten, förskolechefer och ordinarie förskollärare. Men för att kunna genomföra studien 

inom tidsramarna och smalna av studien valdes att utesluta detta och bara fokusera på respondenternas 

uppfattningar. För att öka reliabiliteten i studien har samtliga intervjuer spelats in och sedan 

transkriberats av författaren. I resultatdelen styrks tolkningen med citat från respondenterna.  

Stukát (2011) tar upp intervjuareffekten som innebär att intervjuaren kan påverka respondenten 

medvetet eller omedvetet genom ordval, tonfall och ansiktsuttryck till att svara på ett visst sätt. Jag la 

märke till vid transkriberingen av den första intervjun att respondenten ofta använda samma ord i sina 
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svar, som de ord jag använde vid frågorna. Om jag hade utvecklat och använt fler beskrivande ord hade 

svaren förmodligen blivit annorlunda. Å andra sidan ville jag inte vara för styrande genom frågorna, 

utan målet var att låta respondenten associera fritt kring mina frågor. Det kan å ena sidan tänkas att 

respondenterna försökte svara på mina frågor på det sätt de antog att jag ville ha svar. Å andra sidan 

var det frågor utan direkta rätt eller fel svar. Å tredje sidan kan det finnas olika mer eller mindre uttalade 

normer, exempelvis att man inom förskolan bör vara positivt inställd till lek. 

Trots noggrann planering kan oförutsägbara saker inte undvikas i sammanhang som bygger på möten 

mellan människor. En respondent hade tagit fel på dag, men kunde ändå ta sig tid att delta i intervjun, 

men under lite kortare tid, vilket medförde att vissa frågor inte följdes upp samt att pauserna mellan 

frågorna kortades ned. En respondent drabbades av magsjuka dagen innan intervjun, vilket gjorde att 

intervjun senarelades och då hemma hos respondenten då dennes vikariat löpt ut veckan innan. Löfdahl 

et al. (2014) tar upp miljöns betydelse för intervjun, att den kan påverka hur respondenten svarar. I 

hemmiljö kan exempelvis trygghet och omsorg ses som viktigare, medan om intervjun sker på 

arbetsplatsen kan lojalitet och social förmåga vara sådant som hittas i respondentens svar. Jag har ändå 

valt att ta med dessa intervjuer i studien för att få en bredd och variation hos respondenterna.  

Engagemanget till att delta i studien från respondenternas sida har varit stort, med bara ett nej på grund 

av schematekniska orsaker. Kriteriet för att delta var att ha arbetat minst en månad på samma förskola 

samt att inte ha någon pedagogisk utbildning. Respondenterna i studien hade arbetat en längre tid som 

vikarie i förskolan, mellan 6 månader och 20 år. Det är med andra ord vikarier som gjort ett bra intryck, 

uppskattats för sitt arbete och fått fortsatt förtroende. Då leken har en stor betydelse i förskolan kan det 

tänkas att urvalsgruppen även är duktiga på att leka och är positivt inställda till lek. Flera av 

respondenterna hade även en barnskötarutbildning i grunden. Ett annat resultat hade kanske visats om 

jag hade fått kontakt med respondenterna med kortare erfarenhet av yrket samt helt saknat 

banskötarutbildning.   
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Resultat  
I detta avsnitt presenterar jag min tolkning av de intervjuer jag har genomfört och analyserat. Resultatet 

har ordnats efter studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt försöka besvara studiens syfte. Under 

varje frågeställning presenteras olika teman som framkom under analysen. Tolkningarna styrks med 

hjälp av citat från respondenterna. 

Resultatet delas upp under följande rubriker: Vikariers uppfattning om lek i förskolan och Vikariers 

uppfattningar om vuxnas deltagande i barns lek.  

Vikariers uppfattningar om lek i förskolan 

Vad är lek? 

I början av intervjuerna ombads respondenterna att berätta om sin uppfattning om vad lek är. Detta för 

att låta dem associera fritt och lyfta deras egna uppfattningar innan de övriga frågorna om lek ställdes. 

Gemensamt för respondenterna var att de tyckte att det var en svår fråga att svara på, men att det gav 

dem en tankeställare. Att lek är något som är roligt och bygger på eller stimulerar fantasin var något 

som samtliga respondenter belyste. Sara tog upp fantasi som en viktig del i leken, men även att barnen 

speglar det som händer i deras liv genom lek:  

Men annars är lek för mig ganska mycket fantasi, skulle jag vilja säga. Och ganska mycket 

det som är aktuellt för barn just nu. Om nån har fått småsyskon så märks det att man leker 

mycket det och det känns som att dom speglar det som händer i deras liv just genom lek 

(Sara) 

En annan del som framkom i vad som är viktigt för leken i förskolan var att känna trygghet. Tryggheten 

kunde bestå i att som barn, eller som vikarie, känna till förskolans rutiner och att veta vad som förväntas 

av barn och vuxna. Britt lyfter fram vikten av att barnen får känna sig trygga med de vuxna de har 

omkring sig i förskolan. Blir det många nya vikarier som barnen inte lär känna skapar det en oro både 

bland barn och föräldrar:  

För jag tycker att det är bättre då att ha fler fasta [anställda], så barnen känner de vuxna. 

Det är jättejobbigt för dom om det kommer någon ny och så kommer en ny och så kommer 

en ny […] Och så tycker jag synd om föräldrarna som ska behöva träffa nya vikarier och så 

vet dom inte om personen är bra. Det är ett orosmoment där (Britt) 

Respondenterna tog upp lekens sociala betydelse och att barnen lär genom att leka. Sara nämner leken 

som en kommunikativ form som vuxna kan använda för att lättast nå fram till barnen. Genom att leka 

tillsammans med barnen kan vi också lära oss saker tillsammans, menar Sara. Anette leker gärna med 

barnen men anser även att det är viktigt att låta barnen själva försöka lösa eventuella problem som kan 

uppkomma i leken. Genom att leka tillsammans med andra lär sig barnen att bli sociala och hur man är 

kompisar med varandra. Anette uttrycker det så här:  

Att barnen lär sig det sociala, alltså samspelet med varandra och hur man är mot kompisar, 

hur man är kompisar att man ska lyssna på varandra. Alltså det är inte bara ”så här vill jag 

göra, och så här ska vi alltid göra” utan man får liksom lära sig att ta in hur andra tycker 

och tänker. Det är viktigt och just med den fria leken att de får som komma på själva hur 

dom vill leka, vad dom vill göra (Anette) 
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I slutet av intervjuerna fick respondenterna frågan om det finns några meningslösa lekar. Denna fråga 

upplevdes betydligt lättare att svar på jämfört med frågan om vad lek är. Respondenterna var helt eniga 

om att det inte finns några meningslösa lekar. Alla lekar bidrar med någonting, på sitt vis för det 

individuella barnet. Anette menade att det är en individuell upplevelse om något är meningsfullt eller 

meningslöst. Emma beskriver det så här: 

Nja, alltså för en vuxens tycke kanske, men inte i barnperspektiv skulle jag säga. Allt dom 

leker, tycker ju dom är roligt. Det är ju inte meningslöst för dom e. Sen vad man har för 

åsikter som vuxen då rå, det får man ju hålla för sig själv kan jag tycka. (Emma) 

Skolifierad förskola 

Respondenterna i studien har olika lång erfarenhet av förskoleverksamheten, mellan sex månader och 

20 år.  Något som framkom var att respondenternas har lagt märke till är att leken som barnen själva 

styr över, upplevs få ta mindre plats idag än vad den fått tidigare. Flera nämnde att något som styr över 

dagarna i förskolan är måltiderna och vila, men det kom inte upp några tankar över om dessa skulle 

ändras på något vis. Däremot det som sker mellan måltiderna. Emma funderar över hur en dag skulle 

se ut med bara måltiderna och vila som fasta strukturer, men att barnen i övrigt fick styra över dagen. 

Hennes upplevelse är att veckorna i övrigt är mycket styrda av pedagogerna, och undrar då hur en 

heldag skulle se ut där barnen fick välja innehållet: 

För jag tycker att ofta kan det vara lite för uppstyrt ibland. Men, ja, det ska ju vara med. Det 

ska ju läras allting men jag tänker att man kan få in dom sakerna genom barnens lek lite mer 

på något vis. Att det blir på deras villkor. För nu är det vi vuxna som säger att ”nu ska vi 

göra det här, kom nu”. Men att man skulle få in det i leken bara lite så där naturligt. (Emma) 

Sara lyfter pedagogernas uppdrag och mål gentemot läroplanen för förskolan, att det krävs tid och 

planering för att nå dessa mål, bland annat genom pedagogiska samlingar och aktiviteter. Sara menar 

att dessa aktiviteter och samlingar kan göras på ett lekfullt sätt, men att det är många ämnesområden 

som ska behandlas i dagens förskola. Hon skulle vilja ge barnen mer tid att leka sådant som barnen 

själva initierar och hittar på:  

Jag tycker dock att vi får in ganska mycket ämnesområde i vår läroplan […] Det beror ju på 

så klart hur man jobbar med det och hur man planerar efter det och så. Men man vill ju också 

ge barnen tid att leka, leka. Nåt som ingen har bestämt att de ska leka, utan nåt som dom 

själva tycker är kul. (Sara) 

Britt har flyttat runt och har som förälder erfarenhet av förskolan utomlands. Hon upplevde att barnen 

där börjar tidigt med skolliknande ämnen som att lära sig läsa och räkna och att det tidigt blir skola för 

barnen och lite tid för lek. Hon tycker att det är viktigt att barnen får tid att leka mycket i förskolan och 

att det märks skillnad på barnen i Sverige och där hon bott utomlands. I Sverige upplever hon att det 

finns mer tid för lek, något som hon anser gynnar fantasin:  

Jag ser ju skillnad på barn där och barn här. Här har de ju mycket mer fantasi. De kan ju 

verkligen använda sig av den. (Britt)  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna att det är svårt att definiera lek, men att det är något som 

är roligt och bygger på eller stimulerar fantasin. För att kunna leka är det viktigt att känna trygghet 

både som barn och som vikarie. Respondenterna tog även upp lek som ett lärande tillsammans i ett 

socialt sammanhang samt att det inte finns några meningslösa lekar. Respondenterna uttryckte en 

upplevelse av att förskolan har blivit skolifierad med många vuxenstyrda aktiviteter. En önskan fanns 

om att ge barnen mer tid till att leka. 

Vikariers uppfattningar om vuxnas deltagande i barns lek 

Vuxnas deltagande i leken 

Det framkom i intervjuerna att respondenterna fann det viktigt att delta i barnens lekar, men att det 

måste göras med respekt för barnen. Det går inte att bara klampa in i barns lekvärld, då finns risk att 

den förstörs. Respondenterna fann det viktigt att som vuxen vara lyhörd, lyssnande, inte tränga sig på, 

gå in med en känsla om man behövs eller inte och samtidigt visa att man ser alla barn och bekräftar 

dem samt ha en överblick över situationen. Det framkom att respondenterna upplever att ordinarie 

personal har många arbetsuppgifter som gör att de ofta inte har tid eller tar sig tid att delta i barnens 

lekar. Exempelvis dokumentation, diskutera dagens upplägg med en kollega, städa, kolla mailen, boka 

vikarie. Anette medger att när hon varit en längre tid på samma avdelning, så blir även hon mindre 

engagerad i leken då hon menar att hon får ett större ansvar över verksamheten och även hon kan få i 

uppgift att boka in vikarier. Att hinna med allt som ska göras och samtidigt delta i leken beskrivs som 

en svår balansgång. Emma berättar att det är sällan som vuxna deltar i barnens lek på den förskola där 

hon arbetar. Vuxna tar ofta rollen som åskådare och ingriper istället när något går överstyr. Emma 

upplever det som att barnen uppskattar när vuxna väl deltar i leken. Hon nämner att barnen mest är 

vana att leka med andra barn, inte så mycket med vuxna:  

Men ja, när man väl inbjuder till lek och liksom, man vill vara med, då tycker dom ju ofta 

att det är kul. Och då, det tror jag för att dom är van att inte vuxna är med. (Emma) 

Även om barnen ofta tycks uppskatta när respondenterna deltar i barnens lekar, är det inte alltid de får 

tillträde till barnens lek. Respondenterna redogör för erfarenheter av att få nobben. Exempelvis 

förklarar Lena att speciellt de äldre barnen på förskolan kan uttrycka sig verbalt till att de inte vill ha 

med en vuxen i leken, genom att hänvisa till hennes ålder: 

Med storbarn har jag försökt med när jag var där, men där fick man oftast inte vara med. Jag 

var för stor tycket de. (Lena) 

På Saras avdelning Svanen arbetas det under studiens genomförande aktivt med gemensamma 

regellekar i ett projektarbete. Sara tycker att personalen på hennes avdelning är medvetna och bra på 

att delta i barnens leker. Genom att delta kan de även väva in olika läranden och utmana barnen i bland 

annat språk och fantasi. Hon nämner att det är bra att som vuxen ibland backa undan för att låta barnen 

hantera leken på sitt vis, men att:  

Det är ju så klart kul att stå på sidan och iaktta, men det är, vi är ganska överens om att det 

är väldigt viktigt att delta, för att utveckla just. (Sara) 
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Att vara med i leken eller stå på sidan av 

När det handlar om lek bör vuxna vara goda förebilder och visa hur man leker och hur man leker med 

andra. Det kan handla om att vara en medlekande vuxen och genom sitt deltagande ge barnen verktyg 

att hålla leken levande, även när den vuxne lämnar leken. Sara visar på att vara en förebild och ger 

barnen verktyg i leken så att de kan fortsätta sin lek även när hon går åt sidan:  

Då känns det som att man har visat dem att så här kan man göra och så fortsätter dom, trots 

att jag går. (Sara) 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på hur de förhöll sig mot barn som inte tyckes leka, utan 

befann sig på sidan av leken. De framhöll att de tyckte det var viktigt att vara lyhörd inför dessa barn, 

se och bekräfta dem, försöka locka in till lek men att det aldrig skulle vara något tvång till att delta eller 

leka vissa lekar. Sara och Lena nämner att ibland kan barnen behöva få iaktta vad som försiggår för att 

känna sig trygga nog att så småningom delta själva. Huruvida alla barn får och kan delta i alla lekar 

rådde det delade meningar om. Emma tycker att det är viktigt att ge alla barn plats i leken och ta reda 

på vad barnen vill göra:  

Men, ja, det är viktigt att alla är med i leken och är det nån som inte är med och man kollar 

vad den vill göra och lite så där. […] alla får vara med. Men oftast så funkar det så bra, så 

att det brukar inte vara sådana situationer när nån blir utfryst eller vad man ska säga. 

(Emma) 

Anette däremot berättar om att hon tidigare ansåg det självklart att alla får vara med och leka, men att 

hon börjat reflektera över hur hon själv upplevde det som barn och menar att vissa lekar fungerar bara 

med ett begränsat antal personer:  

Nu försöker jag mer att läsa av […] Man kan inte pusha in nån bara så där. Så nä, alla kan 

inte vara med och leka. (Anette) 

Att som vuxen besluta vilka barn som ska leka med vilka är inte helt problemfritt. Britt framhäver att 

försöka leka med några som inte vill leka med dig, kan vara värre än att inte leka alls. Det kan förtydliga 

utanförskapet och skapa bråk: 

Måste inte. På så sätt tycker jag det är bra, för jag tycker också det är fel att tvinga folk att 

umgås om dom inte vill. För då kommer dom att bråka. Eller så kommer den ena känna sig 

utanför i leken. Och det är nästan värre än att inte vara med från början (Britt) 

Sara problematiserar det hela med att i förskolan eller på jobbet går det inte alltid välja sina kompisar. 

Personerna kanske inte är bästa vänner med alla eller skulle vilja bjuda hem varandra på fritiden, men 

att befinna sig på en arbetsplats eller i förskolan innebär att man får lära sig att samarbeta och leka med 

många typer av människor. Sara framhöll att hon tyckte att det var en viktig uppgift som vuxna har att 

visa barnen. Även att visa och lära barnen att det behövs kompisar för att kunna leka och att det är roligt 

att leka tillsammans. Lekarna går att utveckla så att fler kan delta: 

Det blir, det blir ju roligare, fast att man kanske inte vill vara med alla alltid. Så att jag 

tycker att det är viktigt att alla ska få vara med. Man får ändra sin lek lite då. (Sara)  

Genom lekprojektet på Saras avdelning har hon sett en skillnad och utveckling bland barnen i deras 

lekar och vilka de umgås med. Barnen behöver inte alltid leka med bästa kompisen för att det ska bli 
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roligt, det går bra att leka för att de vill leka samma lek eller för att det är roligare att leka med många 

än att vara själv: 

Dom, det märks att dom, lite har förstått att man behöver sina kompisar för att det ska bli 

kul. […]Och man ser också andra konstellationer i grupper som leker i hemvrån och grupper 

som, ja men tillsammans går och bygger en tågbana och så. Just för jag tror att dom har 

kommit varandra lite närmre. (Sara) 

Vara i nuet i leken 

Som vikarie i förskolan fyller du någon annans plats när denne är borta. Du har inte samma pedagogiska 

ansvar för verksamheten som ordinarie personal och respondenterna uttryckte att genom att vara ny 

på ett ställe kan det vara svårt att veta vad som förväntas av dig. Men i och med att du inte har samma 

uppgifter, exempelvis planering, dokumentation och husmöten att närvara på, har du istället mer tid 

att spendera med barnen. Flera av respondenterna uttryckte att de tycker att det är roligt att vara med 

barnen, sätta sig ner på golvet för att komma i barnens nivå och att krypa i gångar och att klättra i 

klätterställningar får respondenterna att känna sig som barn på nytt. Att leka med barnen och vara i 

nuet tillsammans med dem kan på så vis vara enklare som vikarie. Britt berättar: 

Din roll är egentligen bara att sysselsätta barnen […] Du har ju ingenting att göra så, utan 

du får ju försöka hitta, okej där är det nån som leker, ja försöka passa in på något sätt. (Britt) 

Som vikarie utan förskollärarutbildning kan man se på verksamheten på ett annat sätt än vad pedagoger 

kanske gör. Flera av respondenterna nämnde att de tycker att barnen ska få tid till att bara vara och få 

leka det de vill. Anette hänvisar till sin långa erfarenhet av förskoleverksamheten men avsaknad av 

högre utbildning, att hon upplevt sig ha ett annat tänk jämfört med förskollärare. Hon menar att 

föräldrar och pedagoger vill påskynda barns utveckling med styrda pedagogiska aktiviteter där det ska 

finnas en tanke och ett lärande bakom allt. Anette menar att det är viktigt att låta barn få vara barn och 

att det glöms bort att låta barnen vara i nuet:  

Och man känner men Gud, det är barn de har hela livet på sig att lära sig. […] jag har väl 

alltid känt att barn får vara barn. Och visst, de kan ju lära sig saker, men inte. Just det här 

styrda pedagogiska, det har blivit så stort. Att det ska vara en tanke bakom allt. (Anette) 

Sammanfattning 

Respondenterna sa sig gärna delta i barnens lekar, men att det måste göras med respekt för barnen. 

Respondenterna uttryckte en medvetenhet i att vara lyhörda och lyssna in barnen och att det även är av 

betydelse att kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen själva komma fram till lösningar i deras lekar. En 

anledning till att delta i barns lekar var att ge barnen verktyg till kunna utveckla leken. Det förekom 

olika uppfattningar kring om alla kan leka med alla eller om vissa lekar ska begränsas till ett visst antal 

personer. Slutligen framkom att vikarier ofta har mer tid än ordinarie personal till att leka med barnen 

samt att det är viktigt att våga stanna upp och i nuet med barnen i leken.  
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Diskussion 

Denna studie handlar om vikariers uppfattningar av lek i förskolan. Fem intervjuer har genomförts med 

vikarier i förskolan med olika lång erfarenhet av yrket. Dessa har sedan analyserats och redovisats i två 

underrubriker kopplade till studiens frågeställningar. Här nedan följer en diskussion av resultatet i 

relation till den tidigare forskningen ordnad under samma rubriker som i resultatdelen för att besvara 

studiens syfte. Kapitlet avrundas med avslutande reflektioner samt förslag till framtida studier.  

Vikariers uppfattningar om lek i förskolan 

Respondenterna i studien uttrycker liknande resultat som den tidigare forskningen (Jensen, 2013; 

Knutsdotter Olofsson, 2009; Lillemyr, 2013), att det är svårt att sätta fingret på och definiera vad lek är. 

Som Jensen (2013) och Lillemyr (2013) beskriver även respondenterna att det är något som är roligt och 

frivilligt. Respondenterna tog även upp lekens sociala karaktär, att lära genom att leka tillsammans, 

genom lek bli sociala varelser samt kommunicera och visa respekt för varandra. Jensen (2013) tog upp 

att vi människor kan sägas är lekande varelser. Sandbergs (2002) avhandling visar att det kan vara 

lättare att förstå dagens barn och leka med dem om man som vuxen först reflekterat över sina egna 

barndomslekar. Det kan förstås av både den tidigare forskningen och respondenterna i den här studien 

att det är svårt att definiera lek, men att alla människor har någon form av erfarenhet av lek från sin 

egen barndom. Den erfarenheten påverkar förhållningssättet till dagens barn när de leker. Om vi kan 

göra oss medvetna om vad vi tycker är viktigt för leken och vad vi uppskattade i leken som barn, kan 

det enligt Sandberg bli enklare att förstå barnet du har framför dig. Jag anser att det inte krävs någon 

pedagogisk utbildning för att stanna upp och reflektera kring dessa saker, men att det skulle ge en större 

medvetenhet till de som gör det. Det kan motivera till att ge vuxna i förskolan, därmed även vikarier, 

tid att reflektera över vad lek innebär för dem och vad man lekte som liten för att bli en medveten 

medlekande vuxen.  

I bakgrunden hänvisas till Johansson och Pramling Samuelssons (2006) studie som visade att det är 

svårt att skilja lek och lärande från varandra. De ses istället som varandras förutsättningar och går hand 

i hand. Respondenterna säger sig ha märkt av en minskning av leken i förskolan till följd av 

pedagogernas många åtaganden genom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) och vuxenstyrda 

aktiviteter. Sandberg (2002) framhåller vikten av att respektera barnen och deras lekar, samt att inte 

klassa barnens egna lekar som ett tidsfördriv när vuxna gör något annat. En av respondenterna som 

uppfattade att det var mycket pedagogstyrda aktiviteter i förskolan var Emma. Hon sa sig tycka att 

verksamheten kunde vara lite för uppstyrd ibland, med hänvisning till allt som ska läras i förskolan. 

Att hon upplevde det som att det var de vuxna som bestämde vad barnen skulle göra och då med en 

avsaknad av lek. Emma ställde sig undrande till varför inte lärandet kunde komma in naturligt genom 

leken på barnens villkor. Men som togs upp ovan uppfattas lek och lärande som varandras 

förutsättningar och går inte att skilja åt (Pramling Samuelsson, 2011). Emma har arbetat på den här 

förskolan i två år och tycks inte se den kopplingen mellan lek och lärande i förskolans verksamhet. Vad 

kan detta bero på? Är det så att denna förskola är väldigt skolifierad och att leken har rationaliserats 

bort till bara den tid när pedagogerna inte har planerat in annat? Om lärande genom lek och lek genom 

lärande finns med som en tydlig grundpelare i verksamheten, borde det vara något som märks i den 

dagliga verksamheten kan jag tycka. För att å ena sidan kunna säga något om hur det förhåller sig med 

lekfullt lärande och lärande på barnens villkor på förskolan där Emma vikarierar krävs ett större 
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material än en intervju av en vikarie i verksamheten. Det skulle exempelvis behövas fler intervjuer av 

till exempel andra vikarier i samma verksamhet och barnen som befinner sig där, för att ta reda på mer 

kring det som Emma upplever. Å andra sidan har Emma arbetat på förskolan i två år och på samtliga 

avdelningar. Det hon berättar för mig är hennes egna uppfattningar, utifrån vad hon vill dela med sig 

av. På så vis är det hennes sanning, då det är hennes upplevelse. En annan aspekt att väva in är att 

Emma kanske inte brukar reflektera kring lek och lärande i förskolan, då vikarier inte deltar på ordinarie 

personals reflektionstider. Hennes uttalande kan ändå ge en fingervisning av hur vikarier uppfattar 

förskoleverksamheten i relation till lek och lärande. En fundering som detta har väckt hos mig är vad 

förskollärare förmedlar till vikarier om lek i förskolan. Förskollärare har som nämnts tidigare en rad 

olika uppgifter att utföra i sitt yrke och av olika anledningar arbetar förskollärare under perioder 

tillsammans med vikarier. Hur delaktiga görs vikarier i verksamheten vad det gäller förhållningssättet 

till lek i förskolan? Finns det nedskriven information eller är det något som ”sitter i väggarna” som 

vikarierna måste försöka läsa av? Det kan vara något för ordinarie personal att ta med sig, att göra det 

tydligt för vikarier vilket förhållningssätt man vill ska synas i verksamheten.  

Vikariers uppfattningar om vuxnas deltagande i barns lek 

Att fantasi är något som tillskrivs leken var samtliga respondenter eniga om. Respondenterna menade 

att fantasin utvecklas i leken och att barnen är bra på att använda sig av den när de leker. Vygotskijs 

(1995) resonemang kring att vuxna har större utbud till sin fantasi i jämförelse med barn motiverar till 

att ha medlekande vuxna i barns lek. Genom att vuxna leker med barn kan de ge barnen fler verktyg 

till att utveckla fantasin och kreativiteten senare i livet men också här och nu.  

Sandberg (2002) undersökte vuxnas erfarenheter av lek och fann att karaktäristiskt för förskollärarna i 

avhandlingen var att de hade antingen ett idealiserande eller ett pragmatiskt förhållningssätt till sina 

barndomslekar. Huruvida respondenterna i studien har ett idealiserande eller ett pragmatiskt 

förhållningssätt till sina barndomsleker, kan jag inte säga något om. Men något som framkom i 

resultatet var lite olika sätt att förhålla sig till om alla barn får vara med i alla lekar eller inte. Sara lyfte 

fram den institutionaliserade barndomen genom att nämna att på förskolan eller arbetsplatsen går det 

inte alltid att välja vilka vi ska umgås med, man får vara med alla och mer eller mindre leka med alla. 

På fritiden gäller annat, för då går det att välja vilka sitt umgänge. Emma var av en liknande 

uppfattning, att det är viktigt att ge plats åt alla barn i lekarna. Britt menade att det inte går att tvinga 

någon att leka med varandra och att man på så vis kan bli utanför i leken, en känsla som Britt menar är 

värre än att inte vara med alls. Anette förklarar att hon tidigare tyckte att alla kan leka med alla, men 

att hon har börjat reflektera över sin egen barndoms lekerfarenheter och menar att alla visst inte kan 

leka med alla, då vissa lekar bara kan inrymma ett visst antal personer. Dessa olika uppfattningar kan 

tänkas kopplas samman till respondenternas förhållningssätt till lek och egna erfarenheter av lek. Som 

Sandberg (2002) belyser kan det vara av vikt att vuxna som arbetar med förskolebarn har reflekterat 

kring hur man själv lekte som barn och att det är lättare att förstå nutidens barn genom sina egna 

erfarenheter, men att det gäller att förstå att tiderna förändras, förutsättningarna för lek ser annorlunda 

ut idag än vad de gjorde när dagens vuxna var barn. I inledningen citerades Knutsdotter Olofsson (2009, 

s. 88) där hon lyfter fram ett barns reflektion kring vuxnas deltagande i leken: ”det är kul med vikarier. 

Dom leker med oss. Sen blir dom som dom andra…” Detta kan bekräftas genom den här studien. 

Respondenterna sa sig gärna och ofta delta i barnens lek, exempelvis genom att jobba i sandlådan, krypa 

i gångar, bygga Duplo eller genom olika regellekar så som kurragömma. Vad det gäller ordinarie 

personals deltagande i barnens lek upplevde två av fem att de ordinarie var bra på att engagera sig, 
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medan tre av fem upplevde att det skedde mycket sparsamt. Att ordinarie inte deltog i lekarna berodde 

enligt respondenterna på avsaknad av tid, då många uppgifter ska hinnas med att utföras och då 

dagarna kunde upplevas uppstyrda och innehålla mycket planerad vuxenstyrd verksamhet. Den 

ordinarie personalen är inte intervjuad eller tillfrågad i denna studie, så det går inte att säga något om 

hur de upplever situationen, om de skulle önska mer tid för lek eller inte. Med stöd från Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) kan det antas att ordinarie personal skulle önska mer tid till lek. Men som 

tidigare forskning från bakgrunden visar är det inte helt oproblematiskt att som vuxen delta i barns lek, 

för det handlar om hur man deltar som vuxen (Aras, 2016; Fleer, 2015; Lillemyr, 2013). Respondenterna 

i studien berättade om ett intresse för barnens lek och att de gärna lekte med barnen. De förmedlade en 

medvetenhet i att det kan vara en komplicerad uppgift, så att det gäller att gå in med en känsla för 

barnens lek. Det kunde handla om att vara lyhörd och lyssna in barnen, för att se vad respondenterna 

kunde bidra med och när det var bättre att hålla sig på sidan av. Respondenterna i den här studien har 

olika lång erfarenhet av att arbeta i förskolan men visar upp en medvetenhet i deras utsagor om att 

leken har en betydande roll i förskolan. När det är vikarierna som tycks vara de vuxna i förskolan som 

har och kanske tar sig mer tid till att leka med barnen anser jag det viktigt att de är medvetna kring 

detta. Respondenterna visar på förhållningssätt och kompetens som eftersöks hos vikarier i förhållande 

till lek i förskolan. För att få fler kompetenta och medvetna vikarier inom förskoleverksamheten kanske 

ett reflektionensdokument kring lek i förskolan vore något att arbeta fram för vikarierna att jobba med 

förslagsvis en gång i månaden.   

Tullgren (2003) visar att leken i förskolan kan användas för att styra in barnen till de goda samhälls-

medborgare som de förväntas bli i framtiden. Hon kallar det att styra i namn av framtid men menar att 

den bilden av framtiden formas i nuet och kan se helt annan ut i framtiden. En lärdom att ta med sig 

från respondenterna är att våga stanna upp och bara vara i nuet. Anette tog upp sina upplevelse av att 

föräldrar och pedagoger vill påskynda barns utveckling med styrda pedagogiska aktiviteter där det ska 

finnas en tanke och ett lärande bakom allt. Flera respondenter nämnde att de vill låta barnen leka och 

vara i nuet. Det återknyter till det som inledningsvis togs upp i vad som definierar lek, att den är 

lustfylld och en belöning i sig, frivillig och spontan, verklighetens krav ställs åt sidan och det är barnet 

som har kontrollen, samt ett samspel och kommunikation med andra (Jensen, 2013; Lillemyr, 2013). Jag 

vill avslutningsvis belysa att det är viktigt att komma ihåg dessa delar i arbete tillsammans med barn, 

oavsett pedagogisk utbildning.  

Avslutande kommentarer 

Det har varit givande och spännande att arbeta med uppsatsen och jag hoppas att de som läser den får 

en vidgad syn på vikarier och lek i förskolan. Lek är ett intressant ämne som det finns mycket forskning 

kring. Att bryta ned det till vikariers uppfattningar har varit en utmaning, då det varit svårt att hitta 

litteratur och forskning om vikarier i förskolan, något som har motiverat till att belysa denna 

yrkesgrupp som ständigt är närvarande i förskoleverksamheten. Att intervjua vikarier med olika lång 

erfarenhet har varit givande och bidragit till ny inspiration att ta med ut i verksamheten. Exempelvis 

Saras lekprojekt som bidragit till ökat självförtroende bland barnen och nya gruppkonstellationer när 

barnen leker. Även Emmas fundering över att låta barnen själva välja innehållet i sin vardag vore 

spännande att genomföra.  

Jag vill här lyfta och sammanfatta tre viktiga aspekter som framkommit i diskussionen. Den första är 

vad förskollärare förmedlar till vikarier om lek. Det är en uppgift för varje förskola att fundera över. 

Vad det är för förhållningssätt kring barns lek man vill ska synas i verksamheten och hur detta kan 
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förmedlas till vikarier som vikarierar där. Det andra är hur vuxna deltar i barns lek. Det har framkommit 

i uppsatsen att det inte bara är att lek. Det gäller att som vuxen vara lyhörd inför barnen som finns 

framför dig, lyssna in dem och finna ett samförstånd i leken. Ett sätt för att få större förståelse för dagens 

barn och deras lekar visade sig vara att gå till sig själv och reflektera över hur man själv lekte som liten. 

Den tredje aspekten som lyfts i diskussionen är att våga stanna upp och vara i nuet i leken. Jag vill åter 

knyta an till inledningen, att leken är viktig och svårdefinierad, men som oftast innehåller dessa tre 

komponenter: leken är rolig eller lustfylld, frivillig och spontan samt är ett självändamål i sig (Jensen, 

2013). 

Framtida studier 

I den här studien har vikarier intervjuats om sin uppfattning av leken i förskolan. Det har inte 

undersökts under vilka premisser vikarier anställs, vad de får för information om arbetet, vad 

rekryteringsenheten, förskolechefer och förskollärare förmedlar för information till vikarierna eller hur 

lättillgänglig den är. Att ta reda på den informationen samt att utveckla reflektionsunderlag för vikarier 

att arbeta med kring hur de uppfattar leken i förskolan skulle kunna vara föremål för framtida studier.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som vikarie inom förskolan? 

Hur länge har du vikarierat på denna förskola?  

Huvudfrågor 

Beskriv vad lek är för dig! 

Vad tänker du om lekens roll i förskolan? 

Hur upplever du den fria leken i förskolan?  

Finns det tid till lek? 

Blir barnen avbrutna i sin lek för att göra pedagogstyrda aktiviteter? 

Finns det skillnad på barns lekar inne och ute? Hur tänker du kring det? 

Vilken betydelse har rummen för barns lek? 

Är det vissa rum som endast tillåter en typ av lek? Kan du ge exempel? 

Hur tänker du kring vuxnas deltagande i barns fria lek? 

Hur får vuxna tillträde till barns lek? 

Är leken fri när vuxna deltar? 

Vad är din erfarenhet av att vuxna antar för roll när  barnen leker? Exempel på roller: 

åskådare, hjälpa till med rekvisita, medlekare, oengagerad, regissör, passar på att gör 

pappersarbete. 

Brukar du delta i barns lek? På vilket sätt? 

Vad brukar du göra när barnen leker? 

Hur ser du på din roll som vikarie när barnen leker? 

Vad händer med leken när du går till ett annat rum? 

Vad är din uppfattning av vad ordinarie pedagoger gör när barnen leker? 

Märker du av något uttalad plan eller mål för hur ordinarie personal vill arbeta med leken? 

Finns det vissa lekar som uppmuntras mer än andra? Kan du ge några exempel? 

Finns det vissa lekar som avleds? Hur motiveras detta? 

Normer kring lek 

Hur tänker du kring barn som står vid sidan om och tittar på? 

Hur tänker du kring regeln ”alla får vara med i leken”? 

Finns det meningslösa lekar? Kan du förklara? 

Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till förskolechef  

Hej! 

Jag heter Carina Norgren och studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu 

läser jag min sjunde och sista termin i utbildningen och är i full gång med att skriva mitt 

examensarbete på 15 högskolepoäng.  

Mitt syfte med studien är att undersöka vikariers uppfattning om den fria leken i förskolan. 

För att söka svar på min frågeställning kommer jag att använda mig av intervjuer. Jag önskar 

därför att komma i kontakt med vikarier i Ditt område som har arbetat i minst en månad på 

samma förskola, men som saknar pedagogisk utbildning. Jag är tacksam om Du vill 

undersöka möjligheten till detta. Jag önskar om möjligt genomföra intervjuerna på förskolan 

som uppskattningsvis tar som längst en timme.  

Jag vill gärna spela in med hjälp av ljudupptagning under intervjun för att jag lättare ska 

kunna analysera svaren efteråt.  

Jag följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

vikarien kan avbryta sitt deltagande när denne vill. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt så att de som läser uppsatsen inte kan identifiera vikarien, förskolan eller Ditt 

namn. Min handledare, examinator och lärare är behöriga att läsa och lyssna på materialet. 

Uppgifterna kommer bara att användas till denna studie. Efter godkännande av examinator 

kommer uppsatsen att publiceras på Digitalt vetenskapligt arkiv (DiVA).   

 

Vid funderingar är Du välkommen att kontakta mig. Annars hör jag av mig onsdag 15 mars. 

Carina Norgren 

xxxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxxx 

Handledare 

Marcus Sundgren 

xxxxxxxx@miun.se 

 

Tack på förhand! 

  

mailto:xxxxxxxx@student.miun.se
mailto:xxxxxxxx@miun.se


 

 

 

27 

Bilaga 3 

 

Brev om medgivande till intervjuer  

Hej! 

Jag heter Carina Norgren och studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu 

läser jag min sjunde och sista termin i utbildningen och är i full gång med att skriva mitt 

examensarbete på 15 högskolepoäng.  

Mitt syfte med studien är att undersöka vikariers uppfattning om den fria leken i förskolan. 

Som vikarie inom förskoleverksamheten är Du viktiga för mig i min studie. Jag är därför 

tacksamma om Du vill delta i en intervju som uppskattningsvis tar som längst en timme. 

Jag vill gärna spela in med hjälp av ljudupptagning under intervjun för att jag lättare ska 

kunna analysera svaren efteråt.  

Jag följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och Du 

kan avbryta Ditt deltagande när Du vill. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

så att de som läser uppsatsen inte kan identifiera förskolan eller Ditt namn. Min handledare, 

examinator och lärare är behöriga att läsa och lyssna på materialet. Uppgifterna kommer 

bara att användas till denna studie. Efter godkännande av examinator kommer uppsatsen att 

publiceras på Digitalt vetenskapligt arkiv (DiVA). 

 

Vid funderingar är du välkommen att kontakta mig.  

Carina Norgren 

xxxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxxx 

Handledare 

Marcus Sundgren 

xxxxxxxx@miun.se 

 

Tack på förhand! 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till en intervju 

 

____________________________ Underskrift 

 

____________________________ Namnförtydligande 

Datum 
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