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Förord 
Denna C-uppsats har arbetats fram av Emma Johansson och Niklas Larsson. Den utgör vårt 

examensarbete för våra studier på Förskollärarprogrammet vid Mittuniversitet i Sundsvall.  

 

Då vi bor på samma ort har vi haft förmånen att arbeta genom fysiska träffar och varje del i uppsatsen 

har samarbetats fram genom aktiv dialog och reflektion. Det enda som har skett individuellt har varit 

insamlandet av litteratur samt rådatamaterial då vi gjort intervjuerna enskilt, men med arbetet jämnt 

uppdelat. Vi båda har haft en självkritisk inställning från start och har tacksamt tagit emot varandras 

konstruktiva feedback. Vi har tagit del av varandras transkriberingar och vi har tillsammans 

analyserat och bearbetat fram alla kategorier, underkategorier och stycken, samt vridit och vänt på 

varandras ord och formuleringar i hopp om att göra arbetet mer tydligt och lättläst.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de vikarier som ställt upp på vår studie, utan dem hade det inte varit 

möjligt att slutföra denna uppsats. Vi vill även tacka Jakob Billmayer för bra feedback i 

färdigställandet av uppsatsen.  
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Abstrakt  
Denna studie handlar om att undersöka outbildade förskollärarvikariers uppfattningar om lek. Detta 

har undersökts genom sex intervjuer på fyra olika förskolor där vikarierna har fått berätta om deras 

uppfattningar kring detta. Dessa svar har sedan analyserats och tolkats utifrån studiens syfte och 

sorterats till tre huvudkategorier som presenteras i resultatdelen: Vikariers uppfattningar om lek, 

Vikariers uppfattningar om sin roll i barns lek samt Vikariers uppfattningar om förskollärarens roll i jämförelse 

med sin egen roll i barns lek. Det visade sig att barns lek ses som något som är tillhörande barnen och 

förknippas med barns egna initiativtaganden, vilket i sin tur påverkade vikariers rolltagande i barns 

lek som ofta blev rollen som observatör. Diskussionen behandlar hur detta påverkar barns lärande 

och utveckling.  

 

Nyckelord: brist på förskollärare, förskola, förskollärarvikariers uppfattningar, lek, pedagogisk utbildning  
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Introduktion  

Inledning  

I Sveriges förskolor arbetar ett stort antal personal som inte har någon utbildning. Skolverket (2016a) 

säger att ungefär en femtedel av all personal saknar utbildning i arbete med barn. Begreppet 

obehöriga vikarier, som vi hädanefter kommer att kalla dem, innefattar vikarier utan formell 

pedagogisk utbildning i förskolan, som till exempel barnskötare och förskollärare besitter. Utöver 

detta händer det även att utbildad personal av olika anledningar, som till exempel sjukdom eller 

utbildning, är frånvarande från barngruppen. I många fall ersätts den frånvarande av en vikarie, som 

även denne troligtvis, också är obehörig. Dessa obehöriga vikarier är inte medräknade i Skolverkets 

studie, vilket innebär att antalet outbildad personal antagligen är högre i procent under vissa 

perioder. Enligt Skolverket (2017) kommer rådande situation inte att förändras, då det kommer att 

saknas drygt 77.000 utbildade lärare och förskollärare de närmaste fem åren. 

  

Trots att utbildad personal ibland lyser med sin frånvaro är verksamheten tvingad att fortsätta som 

vanligt med omsorg, lärande och lek. Leken är enligt tidigare forskning en stor del av förskolans 

verksamhet och en viktig del i barnets utveckling och lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 

2011). Även läroplanen för förskolan befäster vikten av att vuxna medvetet genom lek möter varje 

barn och engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 

2016b).  

 

Leken är enligt Knutsdotter Olofsson (2003) svår att definiera och hon menar att den ofta måste 

beskrivas i motsatser, som till exempel att lek är både på riktigt och på låtsas, att det går att göra saker 

på riktigt med leken som täckmantel, eller att lek både är glädje och djupt allvar. Som tidigare nämnts 

är det enligt läroplanen viktigt att den vuxne på ett medvetet sätt möter barnet i leken. Trawick-Smith 

och Dziurgots (2010) forskning tyder på att nivåer av utbildning och erfarenhet har en central 

betydelse för hur pedagoger ger respons på barns lekbehov. Resultatet från studien visar att 

pedagoger med högre utbildning kan anpassa sig bättre till barns lek, och lättare kan avgöra vilket 

slags stöd barnen behöver i leken. Pedagoger med låg utbildning däremot, ger oftare missanpassad 

stöttning i leken och missar oftare möjligheten att ta tillvara meningsfulla lektillfällen. 

 

Forskning visar att den vuxnes närvaro har positiv inverkan på barns lek. Ju mer engagerad 

pedagogen är i leken desto mer varierad och innehållsrik blir den. Fysisk tillgänglighet, och speciellt 

kontinuerlig närhet, från läraren kunde associeras med högre nivåer av lek-engagemang hos barnen. 

När läraren befann sig nära barnen var sannolikheten större för stort engagemang än när läraren gick 

i och ur leken eller inte var i närheten. Det visade sig också att det fanns betydelsefulla kopplingar 

mellan kvalité på interaktion och lek-engagemang. Tvåsidig interaktion mellan läraren och barnet var 

mer positiv och kopplad till de högre nivåerna av lek-engagemang. Likväl som att ensidig interaktion 

från läraren, som till exempel kommentarer om direktiv och reglering av negativa beteenden, ofta 

hämmar engagemanget i leken (Singer, Nederend, Penninx, Tajik & Boom, 2018; Pyle & Danniels, 

2016). 
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Med andra ord ses utbildning som viktigt för att kunna förhålla sig till leken på ett positivt och 

gynnsamt sätt för barnen. Då tidigare forskning pekar på att leken är en stor och viktig del i barnens 

utveckling och med tanke på det relativt höga antalet obehöriga vikarier som arbetar ute i 

verksamheterna, finner vi det tämligen intressant att det överlag finns avsevärt lite forskning inom 

området för outbildad personal i förskolan. Mestadels eftersom den outbildade personalen har en så 

pass betydande roll för att verksamheterna i dagsläget ska fungera och rulla på.  

 

I och med den brist på utbildade lärare som råder och det höga antalet arbetande personal utan 

formell utbildning, samt forskning som påvisar betydelsen av vuxnas engagemang och kunskap kring 

barns lek, ämnar vi undersöka hur obehöriga vikarier tänker kring lek och hur de uppfattar både sin 

egen samt förskollärarnas roll i barns lek.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt definierar vi olika begrepp för att underlätta läsningen av studien. Sedan redogör vi för 

vilket perspektiv vi valt att se leken på då större delen av vår bakgrundsforskning är baserad på detta. 

Därefter tar vi upp olika uppfattningar kring lekens betydelse och syfte, samt hur pedagoger 

uppfattar sin roll i barns lek. Sist tar vi upp hur utbildning kan bidra till hur pedagoger förhåller sig  

Begreppsförklaring 

Det finns två begrepp som vi använder oss av i studien, allra främst i resultatdelen, som behöver 

förklaras. Dessa två begrepp är informellt lärande och formellt lärande, vilket Nelson och Svensson (2005) 

förklarar enligt följande: informellt lärande sker i olika miljöer som väcker intresse och denna 

nyfikenhet leder i sin tur till lärande även om det från början inte var planerat. Formellt lärande å 

andra sidan är planerat och sker med ett syfte. Detta kopplar vi i vår tur ihop med leken och menar att 

informellt lärande också kan innebära och definieras som ett lärande som sker dagligen i lek i 

förskoleverksamheten utan att leken har ett specifikt syfte eller en pedagog inblandad. Ett lärande 

som handlar mer om social utveckling än om akademiska kunskaper. Likväl som att formellt lärande 

kan innebära lek som styrs eller utvecklas av en pedagog med ett tydligt syfte i form av akademiska 

kunskaper som mål. Med akademiska kunskaper menar vi ämneskunskaper och mer praktiska 

färdigheter inom dessa som exempelvis matematik, där mönster, räkning och sortering ingår, eller 

svenska där läsa och skriva utgör olika delar. 

Lek ur Vygotskijs perspektiv 

Vi utgår i denna studie från Vygotskijs (1995) förståelse av lek som ett sociokulturellt fenomen. 

Vygotskij menar att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Denna kreativa aktivitet kallar 

Vygotskij för fantasi. Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden och 

möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Därav är absolut allt som omger 

oss och som skapats av den mänskliga handen, hela kulturens värld, en produkt av den mänskliga 

fantasin och det mänskliga skapande som byggts upp av denna fantasi. Även lek betraktas som en 

kreativ process. Barn återskapar (reproducerar) ofta det de sett och hört från vuxna i sina lekar, men 

det är inte det enda de gör utan de återskapar och lägger till nytt, vilket gör det till en så kallad 

kombinatorisk aktivitet. 

  

Varje skapare, uppfinnare och geni, är alltid ett barn av sin tid och sin miljö enligt Vygotskij (1995). 

Därmed har den omgivande miljön både historiskt, socialt och kulturellt, en stor påverkan på barns 

kreativa skapande, som i denna studie innebär lek. Leken är alltså föränderlig och beroende av 

händelser och interaktion från omvärlden för att kunna utvecklas och fortgå. 

Varför lek? 

Lekens syfte kan uppfattas på många olika sätt. I både Pyle och Danniels (2016) och Tsais (2017) 

studier intervjuas pedagoger om deras uppfattningar av lek och där visas en bild av att pedagogernas 

uppfattning om syftet med lek inte alltid är ömsesidigt. Pedagogerna är eniga om att leken är bra för 

barnen på en social och personlig utvecklingsnivå och att detta i sin tur främjar lärande som kan 

tolkas vara av en mer informell karaktär. Pedagogerna var däremot inte eniga om att leken alltid kan 

användas för ett akademiskt lärande och ämneskunskaper. Det fanns endast vissa fall i studierna där 

pedagogerna såg leken och lärandet på ett mer holistiskt sätt, som innebär en kombination av lek och 



7 

lärande. I dessa fall ansåg pedagogerna att det var lättare att motivera till lärande genom att vara en 

engagerad pedagog som använder leken som verktyg för ett mer formellt lärande. Aras (2015) å sin 

sida visar på uppfattningar om att barnen först behöver rasa av sig med hjälp av lek för att de sedan 

ska kunna fokusera på vuxeninitierade lärsituationer. 

 

Enligt Öhman (2011) är det svårt att skilja lärande från lek och hon anser att båda delarna är nära 

sammanvävda. Hon menar på att lärande är både en psykologisk och en social process, eftersom 

lärande är något som sker inom det enskilda barnet samtidigt som det sker i ett sammanhang, här och 

nu i leken. Därav är lek och lärande oskiljbara delar som tillsammans bildar en helhet (barns 

livsvärld). Det är dock leken själv och de sociala relationerna som är viktigast för barnet. Lärandet blir 

en så kallad biprodukt. 

 

Knutsdotter Olofsson å sin sida (2003) framhåller att lek bland annat handlar om känslans utveckling. 

Särskilt att kunna kontrollera de starka och farliga känslorna: rädsla, skräck, hot och aggression. Det 

är genom leken man kan prova sig fram och lär sig att bemästra och ha kontroll över dessa känslor. 

Hon fortsätter med att lek också handlar om en social samvaro och utvecklingen av barnets sociala 

kompetenser. Hon pratar om egenskaper som essentiella ingredienser för att kunna delta i lek, bland 

annat ömsesidighet och turtagande, för att klara av att förhandla och kompromissa i leken. 

Knutsdotter Olofsson nämner ytterligare en anledning till att leka, vilket är gynnandet av språkets 

utveckling, då barnen hela tiden kommunicerar med varandra för att utforma lekens innehåll. Även 

Öhman (2011) menar att leken är en nödvändig arena för barnen att stimulera utvecklingen av att 

kunna uttrycka sig själva. När barnen kan uttrycka sig i leken etableras en god självkänsla och 

känslan av kompetens utvecklas då barnen känner att de kan ta egna initiativ och ha kontroll. Vidare 

förklarar hon leken som ett tredje rum som befinner sig mellan å ena sidan barnets verkliga värld och 

de erfarenheter barnet gör där, å andra sidan den inre subjektiva värld och de önskningar, intentioner 

och känslor som finns där. Det barnet skapar med inspiration från både den inre och den yttre 

verkligheten blir sedan det som avspeglas i det tredje rummet; leken. Därför kan detta rum vara 

mycket stort eller mycket litet, beroende på hur öppenhjärtiga de som leker är med varandra (Öhman, 

2011).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns olika uppfattningar om lekens syfte för barnen i 

förskolan, men att de flesta är överens om att leken är nyttig för barns personliga, sociala och 

kognitiva utveckling. Det som sedan skiljer sig är uppfattningarna om implementeringen av 

ämneskunskaper i samband med leken. Det är inte bara dessa uppfattningar om lek som skiljer sig 

utan även hur pedagoger förhåller och engagerar sig i leken, vilket vi kommer in på i nästa avsnitt. 

Pedagogens roll i barns lek 

Något som blir relevant i anslutning till föregående avsnitt är att barn inte alltid kan konsten att leka. 

För att leken ska utvecklas i barngruppen menar Knutsdotter Olofsson (2009) att det krävs en 

pedagogisk medvetenhet hos de vuxna för att kunna lära dessa barn hur man leker, som till exempel 

att förstå leksignaler, hålla lekregler och lära dem lekkoderna. Därför kommer vi nu in på olika roller 

som pedagoger antar i barns lek.  

 

Studier visar på att det finns många olika roller som pedagoger antar i barnens lek. Till exempel visar 

Aras (2015) i sin studie att många pedagoger använder sin roll som övervakare och observerare i 
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barns lek, för att se var barnen befinner sig och hur de mår, vilket också var de mest vanliga rollerna i 

Fleers (2015) studie. Där intresserade sig pedagogerna för leken, men befann sig ändå vid sidan av 

(utanför) den. Pedagogerna blev därför aldrig en del av leken, utan ställde enbart frågor till de 

lekande barnen om innehållet i leken och lät barnen uttrycka sina tankar i ord. Detta följdes dock 

väldigt sällan upp av pedagogerna som heller inte gjorde något med informationen. 

 

Vidare visar Fleer (2015) en rollkategori i sin forskning där pedagoger försöker gå in i lek med 

avsikter som inte överensstämmer med barnens innehåll i leken. Fleer förklarar det som att 

fantasifulla situationer många gånger försummas eller misstolkas av pedagogerna, dels för att de inte 

befann sig tillräckligt nära leken. Men oftast skedde det på grund av att pedagogen hade för avsikt att 

göra den befintliga leken till ett mer djupgående lärande. Fastän barnen redan befann sig djupt i en 

lek försökte pedagogen att styra den mot ett specifikt lärande genom att tillföra material. Fleer 

förtydligar det som att pedagogen smugglade in sin agenda om lärande i barnens låtsaslek genom att 

tillföra material som skulle stödja utvecklingen av ytterligare fantasi och tillslut lärande. Dessa 

situationer slutade oftast med att barnen tog till sig materialen/leksakerna och utvecklade leken, men 

pedagogens tänkta roll som undervisare avvisades då barnen inte kunde förstå länken mellan 

pedagogens tänkta agenda och deras egna. Det kan tolkas som att pedagogen ser sin roll i leken först 

och främst som en utbildare och inte en lekkamrat. Även Hakkarainen, Bredikyte, Jakkula, och 

Munters (2013) studie som handlar om pedagogers interaktion och stödjande i barns lek, visar på att 

när en pedagog försöker forma leken efter sina egna intentioner utan att riktigt förstå barnens 

lekinnehåll kan leken brista och barnen vänder sig bort från pedagogen i ett försök att få leka sin lek 

ifred. Pedagogers okunskap kring barnens lekinnehåll kan tänkas bero på att de inte befinner sig 

tillräckligt fysiskt nära leken för att förstå den. Fleer (2015) och Hakkarainen et al. (2013) kommer i 

sina studier gemensamt in på betydelsen av vuxnas fysiska position och engagemang. Liksom Singer 

et al. (2018) och Pyle och Danniels (2016) menar de att genom att sitta nära de lekande barnen har 

pedagogen en chans att delta i leken, samt möjlighet att ge barnen bästa möjliga stöd både genom att 

utveckla leken och även ibland föra den mot en form av formellt lärande.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 111) å sin sida beskriver pedagogrollen ur ett annat perspektiv som hon 

förklarar som “leken i den vuxnes hand”. Hon pratar om tre faktorer som ligger bakom lekförmågan: 

trygghet, ostördhet och att ha lekens verktyg. Den första faktorn är att den vuxne ska skapa en trygg 

miljö, vilket inte alltid är så lätt, men det är den vuxnes ansvar om barn leker, hur de leker och vad de 

leker. Till exempel ska den vuxna kontrollera aggressiva eller andra otillåtna lekar för att skapa en 

trygghet i barngruppen. Den andra faktorn handlar om att personalen själva måste respektera leken 

och lära andra (barn och föräldrar) att också göra det. Detta för att den ska få frodas ostört. Den tredje 

och sista faktorn handlar om att pedagogerna lär barnen hur man leker, är tydlig med leksignaler och 

hur man beter sig som en bra lekkamrat. Sedan när barnen leker intensivt med varandra eller 

ensamma, kan pedagogen dra sig undan men samtidigt finnas i närheten, hjälpa till med praktiska 

problem som rekvisita, påklädning av maskeradkläder eller annat.  

 

Detta blir dock svårt att tillhandahålla om den vuxne inte vet hur man leker. Knutsdotter Olofsson 

(1996) beskriver svårigheten att leka som att den vuxne tror att det handlar om ett måste att vara 

barnslig, när det i själva verket handlar om att leka på sin nivå utan att göra sig till eller med krav på 

prestation. Hon förklarar att leken ska ske på barnens villkor, vilket betyder i samspel med barnen,  

att möta barnen där de är, lyssna på dem, delta i deras lek och prata med dem som den vuxna person 
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man är. I detta samspel med barnen blir det också relevant att fästa avseende vid Vygotskijs (1978) 

“zone of proximal development”. Den proximala utvecklingszonen kan förklaras vara en högre nivå i 

utvecklingen som barnen kan nå med hjälp av den vuxne. I leken kan den vuxne iaktta barnets 

befintliga kunskaper, utveckling och mognad för att sedan utgå från vad barnet potentiellt skulle 

kunna prestera och hjälpa barnet till nästa nivå i utvecklingen. “Leken är barnets livs-skola” som 

fostrar barnet både på det andliga och det fysiska planet (Vygotskij, 1995, s. 83). 

 

För att summera avsnittet kan pedagogens roll i barns lek beskrivas som viktig för att leken många 

gånger ska kunna fortgå och utvecklas. Dock visar forskning att den vanligaste pedagogrollen som 

antas är den som observatör och inte den som medlekare. Samtidigt som en stor del av annan 

forskning visar att fysisk närhet från vuxna har en betydande och positiv inverkan på barns lek, då 

det visat sig att fysisk närvaro ökar chansen att både assistera, stödja och utmana barnen. Vi har visat 

på pedagogers uppfattningar om lek och hur de förhåller sig till denna. I nästa avsnitt kommer vi att 

fokusera på hur utbildning kan vara en bidragande faktor i och med detta och hur det kan utspela sig 

i praktiken. 

Yrkeskategoriers betydelse för leken i förskolan 

Forskning visar att olika grad av pedagogisk utbildning har en betydelse för vuxnas interaktion och 

samspel i barns lek. Trawick-Smith och Dziurgots (2010) forskning nämndes tidigare i inledningen 

och syftet med studien var att undersöka om pedagogers utbildning och erfarenhet har betydelse för 

deras interaktion vid barns lek. Resultatet visar att pedagoger med hög utbildning och hög erfarenhet var 

mer benägna att interagera med bättre passform i leken. Under intervjuerna identifierade också denna 

kategori av pedagoger specifika delar av lärarutbildningen som förstärkt deras erfarenheter och 

följaktligen deras förmåga att anpassa deras interaktioner i barns lek. I motsats härtill var pedagoger 

med låg utbildning och hög erfarenhet mer benägna att ge sämre respons vid lek och gav ofta “direkt 

stöd” när inget stöd behövdes. Lärare med låg utbildning och låg erfarenhet var oförutsägbara i sin 

respons vid lek. Ofta missade de att ta tillvara på och att över huvud taget agera vid meningsfulla 

lektillfällen när möjligheten uppstod. Intervjuer med de två grupperna som hade låg utbildning 

avslöjade orsakerna till dessa mindre bra responser och interaktioner vid leken, bland annat bristande 

kunskap om lek och oförmåga att reflektera över barnets utveckling. 

 

Detta är det närmsta vi har kommit en beskrivning av olika yrkeskategorier i samband med lek. Vi 

har överlag funnit det svårt att hitta forskning kring olika yrkeskategorier och lek inom förskolan. Det 

vi däremot har hittat är hur arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen ser ut mellan barnskötare 

och förskollärare efter revideringen av läroplanen för förskolan 2011. Eriksson (2014) beskriver i en 

studie om förskolans olika yrkeskategorier hur en utbildningsledare samt förskolechef betonar att det 

är en skillnad i yrkeskunskap mellan barnskötare och förskollärare. Exempelvis menade hon att 

teoretisk grundad kunskap inte kan ersättas av praktisk erfarenhet och de betonade också att det är 

förskolläraren som har den teoretiska kunskapen som krävs för att ansvara för undervisningen i 

förskolan, men också för att kunna tolka, driva och omsätta läroplansmålen i en pedagogisk praktik. 

Däremot framgår det av intervjuer med flera av förskollärarna i samma studie att fördelningen av 

arbetsuppgifter i praktiken inte verkar ha förändrats trots att förskollärare sedan 2011, i och med 

revideringen av läroplanen, har fått ett utökat ansvar. Detta är något som också visar sig i Gustafssons 

och Mellgrens (2008) utvärderingsstudie som gjordes på en förskola som var initierad av Kommunal 
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och Lärarförbundet. I studien berättar en förskolechef, förskollärare och barnskötare om hur deras 

arbetsuppgifter ser ut och det som framkommer är att arbetsuppgifterna är lika fördelade oberoende 

av utbildning. Utifrån detta kan det tolkas som att förskollärare och barnskötare har samma ansvar 

när det kommer till lek.  

 

Avslutningsvis har det varit svårt att hitta forskning kring hur arbetsfördelning och uppfattningar 

kring lek kan se ut för personal utan formell pedagogisk utbildning. Men funnen forskning tyder på 

väsentligheten av utbildning; att mängden kunskap kring lek förändrar och utvecklar hur man ser på 

och förhåller sig till den. Det visar sig dock att utbildningen enligt forskning inte spelar någon roll i 

praktiken inför hur arbetsuppgifter i arbetslaget fördelas yrkeskategorier emellan. 
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Syfte 

Eftersom det råder en brist på utbildade förskollärare idag och ett högt antal personal utan formell 

pedagogisk utbildning arbetar i förskolan är syftet med denna studie att genom intervjuer undersöka 

tankar om lek hos obehöriga vikarier i förskolan. De frågeställningar vi utgår från är: 

 

● Hur uppfattar obehöriga vikarier lek i förskolan?  

 

● Hur uppfattar obehöriga vikarier sin roll i barns lek i förskolan? 

 

● Hur uppfattar obehöriga vikarier förskollärarens roll i jämförelse med sin egen roll i leken i 

förskolan?  
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Metod  

Metodval 

Eftersom vi i studien vill komma åt informanternas tankar och erfarenheter har vi valt att använda oss 

av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Bryman (2011) beskriver att intresset i kvalitativa 

intervjuer riktar sig mot respondentens ståndpunkter. Dock finns det många olika sätt att utföra 

intervjuer på. Det beror helt på hur mycket utrymme man vill ge den intervjuade personen. Generellt 

sett menar Stukát (2011) att ju större detta utrymme är, desto bättre är möjligheten för att nytt och 

spännande material ska kunna framträda. Samtidigt minskar jämförbarheten med svar och 

svårigheterna att tolka resultatet ökar då svaren kan vara väldigt varierade. Därför är en kombination 

av de två angreppssätten den bästa utgångspunkten för vår studie. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, där vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) med en uppsättning 

utvalda rubriker som vid behov kompletterades med följdfrågor under intervjuns gång. Detta för att 

få så fyllig information som möjligt då metoden ger möjlighet att komma längre och nå djupare 

(Stukát, 2011). Om en intervju blir lyckad eller ej beror ofta på förberedelsefasen menar Gillham 

(2008), därför skapade vi en intervjuguide som var konstruerad med flera fasta rubriker innehållande 

öppna frågor som vi tänkte var inbjudande till tankar och reflektioner om lek, som kompletterades 

med underrubriker innehållande följdfrågor att tillgå vid behov av mer utvecklade reflektioner och 

svar. Vi valde även att spela in intervjuerna med ljudupptagning. Bryman (2011) menar att detta är ett 

viktigt tillvägagångssätt för att analysen ska bli så bra som möjligt, just för att man ska kunna fånga 

intervjupersonernas svar i deras egna ordalag.  

 

Procedur 

I sökandet på informanter började vi med att kontakta kommunens rekryteringsenhet för 

förskollärarvikarier. Detta för att underlätta sökandet efter obehöriga vikarier. Efter upprepade försök 

att få kontakt med rekryteringsenheten, utan att lyckas, blev vi tvungna att söka efter obehöriga 

vikarier på egen hand genom bekanta eller andra kontakter inom olika förskolor. Efter mycket om och 

men lyckades vi successivt få tag på sex obehöriga vikarier, varav endast en av de obehöriga 

vikarierna för oss var helt okänd. Vi skapade sedan två olika missiv till både de obehöriga vikarierna 

(se bilaga 2) och eventuellt berörda förskolechefer (se bilaga 3). Vi utvecklade en intervjuguide med 

fasta frågor som skulle ställas till alla respondenter. Dessa frågor var, även om de var förutbestämda, 

väldigt öppna med förankring i vårt forskningsområde. Intervjuerna delades sedan upp sinsemellan 

oss och genomfördes sedan på tu man hand med respektive respondent. Dessa intervjuer hölls på 

respondenternas respektive arbetsplatser förutom en som skedde i respondentens hem då det inte 

fanns möjlighet att genomföra intervjun på arbetsplatsen. Men tanken var från början att samtliga 

intervjuer skulle hållas på respektive respondents arbetsplats för att respondenternas sinne och tankar 

redan skulle vara inne i en förskolekontext. Intervjuerna blev allt från 20 minuter till 45 minuter långa 

och totalt införskaffades ett rådatamaterial på drygt 165 minuter. Dessa spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner och kompletterades med anteckningsblock och penna för anteckningar av intressanta 

reflektioner som senare kunde återupptas vid intervjun.  
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Etiskt ställningstagande 

Vid vetenskaplig forskning finns det vissa etiska överväganden att ta hänsyn till. Vi har läst och tagit 

stöd av Vetenskapsrådets (2002) Codex - Regler och riktlinjer för forskning. Det grundläggande 

individskyddskravet är konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kort och koncist innebär informationskravet att 

de av forskningen berörda blir informerade om den aktuella forsknings-uppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i undersökningen 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett oåtkomligt sätt för 

obehöriga. Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter om enskilda personer bara får 

användas för forskningsändamål. Med anledning av dessa fyra huvudkrav skickades ett missiv ut till 

både förskolechefer och respondenter med information om både syftet med studien, ljudupptagning, 

att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas, att deras personuppgifter behandlas 

konfidentiellt samt en begäran om samtycke till deltagande genom en underskrift. 

Urval 

Urvalet av respondenter grundar sig i ett målinriktat urval enligt Bryman (2011). Vid ett målinriktat 

urval väljs respondenterna ut för att de är relevanta inför forskningens mål. Utifrån vårt syfte har vi 

smalnat av urvalet av respondenter genom att söka oss till förskolepersonal som saknar formell 

utbildning inom pedagogik. Vi ville finna respondenter som representerar en så verklig bild av 

obehöriga vikarier i förskolan som möjligt, både gällande ålder och kön. Studien är därför baserad på 

intervjuer från sex obehöriga vikarier i åldrarna 20-60 år, varav fem är kvinnor och en är man, vilket 

vi tänker representerar en verklig bild av hur det faktiskt ser ut då det är fler kvinnor än män som 

jobbar inom förskola. Alla respondenter var av samma etnicitet och dessa arbetade på fyra olika 

förskolor i en mindre stad i Norra Mellansverige.  

 

Respondent 1: Jannike, 21 år. Erfarenhet inom förskola: 1 år. Har ett långtidsvikariat som är en del av 

heltidstjänst sedan ett år tillbaka. Tidigare utbildning: gymnasial med ekonomisk inriktning. 

 

Respondent 2: Sanna, 21 år. Erfarenhet inom förskola: drygt 6 månader. Sanna började som obehörig 

vikarie på flera olika förskolor, men arbetar sedan 4 månader tillbaka på en och samma förskola då 

hon fått ett längre vikariat. Tidigare utbildning: gymnasial med handelsinriktning.  

 

Respondent 3: Matilda, 33 år. Erfarenhet inom förskola: 9 år. Jobbar för tillfället som resurs på en 

småbarnsavdelning. Tidigare utbildning: gymnasial med hotell och restaurang som inriktning. 

 

Respondent 4: Margit, 60 år. Erfarenhet inom förskola: 5 år. Jobbar för tillfället som resurs på en 

småbarnsavdelning. Tidigare utbildning: ekonom. 

 

Respondent 5: Alicia, 20 år. Erfarenhet inom förskola: 1 år. Jobbar för tillfället som resurs på en 

småbarnsavdelning. Tidigare utbildning: gymnasial med ekonomisk inriktning. 

 

Respondent 6: Alexander, 25 år. Erfarenhet inom förskola: 2 månader. Började vikariera på flera olika 

förskolor, men arbetar för tillfället på en och samma förskola då han fått ett vikariat för 2 månader 
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framåt. Tidigare arbetade Alexander som obehörig vikarie inom låg- och mellanstadiet under 2 års 

tid. Tidigare utbildning: bandygymnasium med förskolepraktik.  

Metoddiskussion 

Då vi har valt att undersöka hur obehöriga vikarier uppfattar lek och olika yrkeskategoriers roller i 

den, menar vi att intervjuer är den mest optimala metoden för undersökningen. Observationer hade 

bara gett oss de obehöriga vikariernas konkreta ageranden i lek, och dessa hade i vilket fall som helst 

behövt komplettering av intervjuer för att vi skulle kunna besvara vårt faktiska syfte med studien. 

 

Om vårt försök att få tag på kommunens rekryteringsenhet för förskollärarvikarier hade lyckats och vi 

hade fått hjälp med urval av respondenter hade resultatet kanske sett annorlunda ut. De hade kanske 

valt ut obehöriga vikarier som för oss var helt okända, men nu blev utfallet att flertalet av de 

obehöriga vikarierna var bekanta för oss sedan tidigare. Dessa var endast bekanta till namn och 

utseende utan någon närmare relation. Vi menar samtidigt att det skapar en liten trygghet i att 

intervjua en någorlunda känd person till skillnad från en helt okänd, då vi tänker att en okänd person 

kanske kan känna större nervositet inför att bli intervjuad. Dock är vald kommun inte så stor och 

tillgång på obehöriga vikarier likaså. Vi får aldrig veta om det kanske hade blivit samma obehöriga 

vikarier i alla fall, med eller utan rekryteringsenhetens hjälp.  

 

Vår valda metod är starkt beroende av vår egen förmåga och färdigheter, och det krävs både goda 

förkunskaper och god psykologisk förmåga. En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, utforska svar 

och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt eller olämpligt i en strukturerad intervju 

eller enkät (Stukát, 2011). Jämförbarheten mellan informanternas svar blir inte heller riktigt tillförlitlig 

och entydig då svaren kan te sig väldigt olika. Det har i efterhand visat sig vid genomgången av 

transkriberingarna att vi inte är erfarna intervjuare. Vi har flertalet gånger insett att vi borde ställt fler 

följdfrågor till respondenterna under intervjuerna, då det kanske hade bidragit till ett mer nyanserat 

resultat.   

 

Svensson och Ahrne (2011) menar att förhållandet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad 

påverkas av en mängd faktorer, bland annat av var intervjun sker. Intervjuer hemma hos den som 

intervjuas kan ibland vara mer känsliga än om det skulle det ske på arbetsplatsen. Det är viktigt att 

tänka på att få vara ostörd så att inga andra i familjen är med vid intervjutillfället. Samtliga intervjuer, 

förutom en, hölls på de obehöriga vikariernas arbetsplatser. Denna gjordes i hemmiljö hos den 

obehöriga vikarien, men i anslutning till en precis avslutad arbetsdag. Denna intervju var även den 

som tog längst tid. Intervjuns tidslängd kan kanske bero på att den skedde just i hemmet som, i detta 

fall, var en mer avslappnad miljö än respondentens arbetsplats. Det kan också ha med personliga skäl 

att göra. I övrigt kändes ingen av respondenterna särskilt stressad, men om det ska jämföras med 

intervjuernas längd kan nervositet ha haft en betydelse för intervjusvaren. Detta var anledningen till 

att vi valda att göra intervjuerna enskilt då vi inte vill att respondenterna skulle känna sig trängda 

eller få en känsla av att bli förhörda. Vi poängterade också för respondenterna vid varje intervju att 

det var okej med konstpauser, och att det inte gjorde något om de ville tänka en liten stund innan de 

svarade. Detta för att visa för respondenten att deras ord och tankar är viktiga.   
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Eftersom det var svårt att hitta obehöriga vikarier som var villiga att ställa upp på intervjuer drogs 

datainsamlingsprocessen ut en aning och vi tänker att om vi hade haft antingen mer tid, eller fått tag 

på fler obehöriga vikarier att intervjua, hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

Analysmetod 

För att det skulle vara möjligt att analysera det insamlade datamaterialet började vi med att 

transkribera intervjuerna ordagrant, samt skriva ner eventuella tankar och reflektioner som uppstod 

vid utförandet av transkriberingen och genomlyssningen av rådatamaterialet. Därefter sorterades 

datamaterialet i enlighet med Thornberg och Forslund Frykedals (2015) kodningsmetod, som innebär 

att man upptäcker koder i sina data, och de koder man konstruerar bygger på och vägleds av 

innehållet i de data man samlat in. För att komma åt dessa koder började vi med att ge varje 

transkriberad intervju en egen textfärg för att lättare kunna särskilja intervjuerna och skrev ut dessa. 

Sedan började arbetet med att klippa ut olika delar ur transkripten och sorterade dessa i olika skålar 

utifrån hur vi ansåg att de hörde hemma i våra tre olika frågeställningar. Rennstam och Wästerfors 

(2011) pratar om reducering och menar att allt insamlat datamaterial inte är relevant för resultatet, 

men att det material som tas med ändå ska ge en rättvis bild av den fullständiga insamlade datan. 

Därav gjordes en selektiv kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015) där vi kodade de tre olika 

frågeställningarna för att hitta olika kärnkategorier i dessa. En kärnkategori utgörs av en kategori eller 

ett begrepp som fångar upp viktiga delar utav data som flera av de andra kategorierna har kopplingar 

till eller relationer med. I varje skål uppstod flera olika kärnkategorier (underkategorier). Thornberg 

och Forslund Frykedal (2015) menar att koderna (underkategorierna) hela tiden är provisoriska, 

jämförande och grundade i data, därför är namnen på koderna utbytbara. Det hände också flertalet 

gånger att namnen på dessa underkategorier byttes ut till mer relevanta namn allteftersom innehållet i 

kategorierna utvecklades. Tillslut utkristalliserades tre huvudkategorier med tillhörande 

kärnkategorier vilket möjliggjorde vidare arbete i analysen där vi jämförde de olika kategorierna med 

varandra för att visa på samband eller skillnader i respondenternas svar. De huvud- och 

kärnkategorier vi har kommit fram till redovisas i följande resultatdel.  
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Resultat  

I denna del kommer vi gå igenom de tre huvudrubriker som vi arbetat fram under analysen. Dessa tre 

rubriker är baserade på de frågeställningar som vi presenterat i syftet. Detta för att behålla den röda 

tråden i arbetet och tydliggöra syftet med studien. Den första rubriken är: Obehöriga vikariers 

uppfattningar om barns lek där vi kommer gå igenom  de obehöriga vikariernas centrala uppfattningar 

om barns lek. Kategorin är uppdelad i tre olika underkategorier. Den andra rubriken är: Obehöriga 

vikariers uppfattningar om sin roll i barns lek där behandlar vi obehöriga vikariers syn på deras egen roll 

i barns lek. Denna kategori är uppdelad i två underkategorier. Den tredje kategorin är: Obehöriga 

vikariers uppfattningar om förskollärarens roll i jämförelse med sin egen roll i barns lek där vi visar på hur de 

obehöriga vikarierna ser på skillnaderna i de olika yrkeskategorierna. Denna kategori är uppdelad i 

två underkategorier. 

Obehöriga vikariers uppfattningar om lek 

Under analysens gång framkom några centrala teman ur respondenternas svar som har utvecklats till 

tre underkategorier. Dessa kommer vi gå igenom här med hjälp av citat från respondenterna och hur 

dessa kan förstås. Den första är ”Lek är väl lek”? som behandlar de obehöriga vikariernas generella 

tankar kring om vad lek är. Det andra är Lekens nytta där vi visar upp hur de obehöriga vikarierna ser 

syftet med leken. Det tredje är Normer och rutiner - hinder för lek där vi redogör för de obehöriga 

vikariernas tankar kring hur de uppfattar vad som behövs för lek och varför lek inte kan uppstå eller 

fortgå. 

“Lek är väl lek?”  

De obehöriga vikarierna i vår studie upplever lek-begreppet som stort och svårdefinierat. 

Lekbegreppet förknippades naturligt med barnlek utan att vi nämnt något om barn i vår 

frågeformulering (“Vad är lek för dig?”), vilket i denna kontext kan ses som naturligt, men ändå 

relevant att ta upp för vårt resultat. Generellt beskrivs leken som någonting förknippat med lycka och 

glädje. Den ses också vara mångfacetterad och kan utspela sig i många olika former. De obehöriga 

vikarierna menar att lek kan vara allt från legobygge, leka med bilar, rita, bygga, skriva, gympa, 

utomhuslek, spel, lek i grupp, familjelek, pyssel, cykla till renodlade rollekar. Det som dock är centralt 

är att leken är barnens eget initiativtagande till lek. Matilda beskriver det såhär: 

  

Lek för mig, ja det är när barnen får göra det dom vill själv. Deras egna lekar. Deras fantasi som 

får spel. Det kan vara allt från att bygga till att leka med bilar. Vad dom vill helt enkelt. På barns 

nivå. 

 

Det är inte bara Matilda som uttrycker sig om att leken är på barnens villkor och deras nivå utan det 

är något som visar sig i alla intervjuer. Vi tolkar detta som att lek är förknippat med en slags frihet och 

fri lek där barnen själva styr över innehållet. Något som blir intressant i och med detta och övriga 

beskrivna uppfattningar av vad lek är, är att begreppet fantasi nämns av endast två obehöriga vikarier 

under intervjuerna och endast i samband med reflektioner kring vad lek kan vara. Ingen av de andra 

obehöriga vikarierna nämner begreppet ens en gång. Vilket är en av de största skillnaderna i de 

obehöriga vikariernas uppfattningar genom hela studien. Det bör också tilläggas att de obehöriga 

vikarierna pratar om fantasi som något som bara finns där, utan vidare reflektion kring hur man kan 
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främja eller utveckla den. Det tycks som att den övergripande spontana tanken om lek är att det är 

något barnen gör tillsammans. Ett exempel på detta är Margit som berättar:   

 

Lek för mig det är när barnen.. ja dom hittar på olika saker, ja sysselsätter sig, leker med bilar, 

bygger med lego, tåg och leker tillsammans. Det är så roligt att se hur dom utvecklas. Ja, de hittar 

på saker och är tillsammans och har roligt.  

 

I vår studie är det vedertaget hos de obehöriga vikarierna att lek är något som utförs i gemenskap 

med andra. Det var återkommande att de obehöriga vikarierna talade om leken som något man gör 

tillsammans än något som man gör ensam. Lek tillsammans med andra kan, i detta fall, alltså tolkas 

vara en slags norm för lek. Leken är också starkt förknippad med barndom och att få vara barn. Leken 

ses som nödvändig i förskolan på grund av att barnen fortfarande är i en ålder där lek är en viktig del 

av deras liv. Sanna beskriver det såhär:  

 

Ja, men.. det är ju förskola. Det är ju innan man börjar i förskoleklass. Man ska ju känna sig mer 

fri. Det är inte så att man redan då börjar plugga matte och sådant där. Man måste kunna få vara 

barn också och inte bara börja med de där allvarliga sakerna som man behöver ha med sig i 

framtiden. 

 

Leken ses ur ett perspektiv där lek är viktigt i sig, att leken är fri från krav och måsten. På samma sätt 

som en vuxen behöver koppla av ibland och läsa en bok, är det viktigt för barnen att “bara” få leka. 

Även Matilda pratar om leken som viktig i sig och att barn ska få chans att leka av sig utan att det hela 

tiden ska vara planerad lek. Samtidigt som leken är viktig för att barn ska få vara barn visar det sig att 

de obehöriga vikarierna reflekterar kring att den också kan vara bra för mycket annat, vilket vi 

kommer att komma in på i nästa underrubrik. 

Lekens nytta 

På frågan om varför man tror att lek kan vara viktigt för barn svarar Matilda: ”Ja, det är väl just det, 

ja.. det är väl en form av att utvecklas liksom.. i deras beteende. Det är lite naturligt att leken ska 

finnas där.” Leken ses här som en naturlig del av barnens liv och i många andra reflektioner från de 

obehöriga vikarierna finns en koppling till att lek hör samman med utveckling. Det vi har sett i 

analysen är att två olika former av utveckling äger rum i de obehöriga vikariernas reflektioner kring 

om vad som är lekens nytta. Informellt lärande och formellt lärande. Det informella lärandet i leken är 

det som är mest omtalat i de obehöriga vikariernas reflektioner. Ett exempel på detta är Alexander 

som uttrycker sig om lek och sociala regler: 

 

Jo, men som jag sa.. alltså.. att kunna leka i grupp. Att kunna leka med ett annat barn, där lär du 

dig den sociala biten. Det är liksom grunden i hur du lär dig ditt sociala.. hur man beter sig 

tillsammans och hur man.. hur man.. ja, men genom lek kan man lära sig att samarbeta med bara 

sådana där grunder liksom.. du ser.. ja, men “Jag hade den här!” “Nej, hon hade den först.”.. ja, 

men att förstå det där också. 

 

Leken ses här som en viktig del i den sociala utvecklingen, som Alexander menar är bland annat 

samarbete och hur man beter sig mot varandra i grupp, men han påpekar också att leken kan bidra 

med tillfällen att lära sig om rättvisa. Just samarbete och hur man ska agera i grupp är något som 

nämns flertalet gånger av de obehöriga vikarierna, men även andra sociala färdigheter som utvecklas 
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i samband med lek tas upp, som hur man kommunicerar med varandra, hur man kompromissar och 

lär sig ta hänsyn till varandra. Något som däremot inte nämns lika mycket och som bara några få av 

de obehöriga vikarierna kommer in på i sina reflektioner är lekens nytta för formellt lärande. Det som 

ändå utmärker sig i de obehöriga vikariernas reflektioner om formellt lärande i lek är att det alltid 

sker på initiativ eller aktivt engagemang av en pedagog. Jannike förklarar det så här: ”Pedagogisk lek 

kan man forma mot matten, till exempel.. nu ska vi leka under örnens alla vingar, så kan man köra 

prickar, då är det ändå lek, men lite lärande.” Den största skillnaden mellan den sociala utvecklingen 

och det akademiska lärandet är att det, som sagt, i det akademiska lärandet ofta är en pedagog som 

stöttar och utmanar barnen i leken och formar den mot ett specifikt innehåll eller syfte, till skillnad 

från de lekar som ses som socialt utvecklande där barnen kan lära sig mer genom varandra. Sanna tar 

upp ett exempel på detta akademiska lärande med ett planerat syfte, då hon reflekterar kring ett 

temaarbete på förskolan:  

 

Ja, men om man har ett.. ja, inte vet jag.. ett ämne då eller någonting, som de [förskolan] håller på 

med.. ett projekt. Det finns ju alltid ett syfte med sakerna. Man gör ju inte det för att barnen ska 

leka. Som vi hade.. ett gosedjursprojekt. Syftet med det var inte att de skulle ta med sina gosedjur 

för att gosa med liksom. De skulle få bygga egna hus till gosedjuren, då skulle de få mäta och 

räkna centimeter så här.. och ja, men.. de fick inreda det själva, måla det och tapetsera det precis 

hur de ville, men att de fick tänka till själva då. Det är ju också mycket så, men.. att lära genom 

lek.  

 

De obehöriga vikarierna visar på tankar om att leken är en självklar del av barnens liv och att den 

därför är ett viktigt verktyg för lärande, men det är inte alltid som leken fungerar utan problem, vilket 

vi kommer att komma in på härnäst. 

Miljö, normer och rutiner - hinder för lek  

Leken är en självklar del av barnens liv, men det är inte alltid självklart att den kan starta eller fortgå. 

De obehöriga vikarierna visar på olika anledningar som kan få leken att brytas eller att inte ens 

komma igång överhuvudtaget. De tre mest utmärkande anledningarna till detta är hur miljön i sig är 

utformad, pedagogers normer för hur lek ska gå till i olika miljöer, pedagogers normer om att alla 

barn leker samt verksamhetens dagliga rutiner. Miljöns utformning ses som hinder för lek ur två 

aspekter. Den första är brist på yta att leka på. Alexander berättar:  

 

Man får ju vara flexibel och anpassa sig efter hur som vi sa, atmosfären i rummet. Man märker ju 

direkt när det blir lite uppstressad stämning, då får man ta det beslutet att man går ut istället. [...] 

Det är ju olika aktiviteter.. ute blir det ju mycket större utrymme. Det är många lekar du inte kan 

leka inne. Ja, men springlekar och.. ute får du ju springa och skrika och göra vad du vill.  

 

Ytterligare ett exempel på detta är Sanna som förklarar: 

 

Det är en ganska liten byggnad. De har ju lite utrymme barnen. Det är därför vi går ut så mycket, 

för att de ska få större utrymme och få göra mer saker.. än att vara begränsade och ha ett stort 

lekrum och ett litet annat rum. Det är ju ingenting för 22 barn. Det går ju inte.  

 

Utomhusmiljöer ses alltså ofta som något som är större till ytan och mer tillåtande när det gäller till 

exempel mer fysiska och högljudda lekar, till skillnad från inomhusmiljö som bär på normen om 
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lugnare lekar där bland annat pyssel och spel premieras. På så sätt begränsas barnen i den mer fysiska 

och fartfyllda typen av lek inomhus. Den andra aspekten är miljöns innehåll sett till inredning, 

möblemang och material. Jannike exemplifierar: .. och sen kan jag tycka att nu är det bättre, men förr var 

det inga bra inspirerande miljöer. De kom inte på vad de skulle göra. Här uttrycks det att miljön är en viktig 

del i att inspirera barnen till lek, även Margit talar om hur viktigt det är med rätt material för att få 

barnen att leka:  

 

De använder det som finns. De vardagliga sakerna är bra, de pedagogiska sakerna brukar inte 

vara så intressanta. Det ser man ju på.. hemma i mammas kök där kastruller, vispar och slevar är 

mycket roligare. Ja, de lär sig liksom att ta tillvara på det som finns. 

 

Även om barnen tar tillvara på de material som finns i verksamheten, menar Margit att en viss typ av 

material inspirerar barnen bättre till lek. Något som också reflekteras över, men inte i lika stor 

utsträckning, är hur pedagogernas normer kring hur lek ska gå till kan påverka leken på ett negativt 

sätt. En norm, som vi nämnde innan, är att inomhusmiljön har en oskriven regel om en överlag 

lugnare atmosfär och enligt de obehöriga vikarierna är det vanligt att vuxna många gånger tycker att 

det blir för högljutt och för mycket spring och då försöker lugna ner leken, som i samma sekund blir 

störd av detta. En annan norm som de obehöriga vikarierna själva inte reflekterat över, men som 

framkommer tydligt i analysen, är att de obehöriga vikarierna tar för givet att alla barn kan leka. I 

samtal om varför barn inte leker anses det vara på grund av till exempel brist på motivation eller 

kamrater. Matilda berättar:  

 

Då går jag fram och pratar med barnet.. frågar vad den vill göra.. försöker luska ut vad den vill 

göra och försöka få in den i leken. Hjälper den att närma sig de andra. Pratar med dom. Försöka 

få reda på varför den inte vill va med. Är det något som hänt? 

 

Den första instinkten är att försöka få med barnet i en antingen redan befintlig lek, eller att starta en 

helt ny lek tillsammans med barnet. Tanken om att barnet kanske inte kan leka och inte förstår 

lekkoder som till exempel ömsesidighet och turtagning är inget som reflekteras över. Denna norm om 

att alla barn automatiskt kan leka kan bli ett problem för de barn som faktiskt inte kan leka, om de 

inte blir sedda, förstådda och får det stöd de behöver. Det är dock inte bara vuxenstyrning i form av 

förutfattade meningar och leknormer som kan hindra lek, utan också vuxenstyrning i form av 

verksamhetens dagliga rutiner. Jannike förklarar:  

 

Det ska vara sån struktur på allting.. Där har vi frukt, där har vi det, de hinner inte komma ner 

och komma på vad de vill göra utan det blir så stressigt hela tiden och när de väl kommer igång 

och ska leka så händer det någonting nytt.. 

 

Sanna pratar också om när lekar bryts och är inne på ett liknande spår: 

 

Ja.. eller om det kommer något annat i vägen, att man ska äta frukt eller ha samling eller 

någonting. [...] för det är ju rutiner för dem. Det är ju det att de inte har koll på klockan som en 

annan. [...] det är mer att “ni får fortsätta med leken sen”.  

 

Det är ofta som lekar avbryts på grund av att verksamheten kräver de basala rutinerna som att äta och 

sova, men också av andra planerade aktiviteter som exempelvis samling. Väldigt ofta tvingas barnen 
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avbryta sin lek, och väldigt sällan väljer vuxna att skjuta på verksamhetens rutiner till förmån för den 

pågående leken.  

Sammanfattning 

Obehöriga vikarier uppfattar barns lek som något som är brett och svårdefinierat och kan uttryckas i 

form av många olika aktiviteter. Det centrala är att det oftast är barnens egna initiativ och intressen 

som styr leken och att normen enligt de obehöriga vikarierna är att leken sker tillsammans med 

någon. Leken ses också som en viktig del i att bara få vara barn. Leken kan i sin tur ses som ett bra 

verktyg olika slags läranden och utveckling. Det som utmärker sig främst är att leken är nyttig för 

barnens sociala utveckling i form av ett informellt lärande som sker spontant i barnens lekar, men den 

kan också användas för ett mer formellt lärande i form av lekar med pedagogstyrt syfte. Men trots att 

leken har många positiva användningsområden finns det en risk att leken störs eller avbryts på grund 

av antingen miljöns utformning, sett till både utrymme och tillgängligt material, eller pedagogers 

förutfattade meningar om hur leken ska vara, eller på grund av planerade aktiviteter som samling, 

lunch eller vila. 

Obehöriga vikariers uppfattningar om sin roll i barns lek 

I detta avsnitt kommer vi behandla hur de obehöriga vikarierna uppfattar just sin roll i barnens lek, 

där vi har kommit fram till två olika underkategorier. Den ena är Passiv roll i barns lek, som visar på 

olika passiva roller som de obehöriga vikarierna tar i barns lek. Den andra är Aktiv roll i barns lek och 

visar på de deltaganderoller som de obehöriga vikarierna tar i leken.  

Passiv roll i barns lek 

Det som framkommit i analysen är att de obehöriga vikarierna ofta är fysiskt nära leken oavsett om de 

är passiva eller aktiva i den. Det har också visat sig att det många gånger är den obehöriga vikariens 

eget intresse som styr över hur aktiv eller passiv man är i lek. Alexander pratar om lekar som han 

oftast deltar i och menar att hans intresse har stor betydelse för deltagandet:  

 

Ja, men det blir mycket pyssel. Det blir väl för att det är någonting man gillar själv också och det 

är ofta många som blir med när man gör det. Men allt som har med pyssel att göra brukar det 

alltid flyta på. Då brukar vi ofta bli en stor grupp tillsammans.. och det tycker jag är kul själv 

också 

 

Det blir tydligt att de obehöriga vikariernas intresse och engagemang inspirerar både de själva och 

barnen till att vara aktiva i lek. Kontrasten i detta har visat sig vara när barnen har ett stort intresse för 

någonting. Då väljer de obehöriga vikarierna många gånger att backa istället för att delta, speciellt om 

barnens och den obehöriga vikariens intressen inte överensstämmer. Sanna förklarar: 

 

Jag tror nog att det är.. för att de är så upptagna i det själva och de har så roligt i sin lek. Sen så är 

det väl inte det roligaste jag tycker heller. Det har blivit lite såhär.. jag känner inte att nu måste 

jag sticka in här och vara med lite [...] ja, och sen ser jag att.. jag vet att dom kommer att ha 

roligare själva än om jag är med för att då kommer jag.. de kommer väl uppenbarligen kanske se 

att jag inte tycker att det är lika kul som dem. 
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Analysen visar att det finns en generell önskan om att barnen ska klara av att leka självständigt, på 

egen hand. När det målet väl har uppnåtts intar de obehöriga vikarierna en mer passiv roll i leken. 

Antingen som observatör eller som ett stöd och hjälpande hand, som Alicia exemplifierar: ”Jag tycker 

att när de leker bra själv och att det funkar.. då tycker jag att man kan finnas där om det behövs, men 

inte att man ska gå in i leken. Då känns det som att man kan avbryta något.. tycker jag.” Den 

obehöriga vikarien agerar då som observatör som ser till att lekarna och barngruppen i stort flyter på, 

och rycker in när den märker att det inte fungerar i leken. Jannike påpekar dock vikten av att som 

observatör heller inte rycka in eller avbryta leken för snabbt när det blir en konflikt mellan barnen, 

eftersom det blir ett bra tillfälle för barnen att lära sig diskutera och lösa sina egna konflikter. 

Aktiv roll i barns lek 

När de obehöriga vikarierna väl beskriver sig som aktiva i lek framkommer två olika slags 

deltaganden. Det första är som en medlekare på barnens villkor där den obehöriga vikarien spelar 

med i leken och låter barnen styra innehållet. Margit ger ett exempel detta: ”Ibland kan jag ju få bli 

mamma eller något djur eller så. Det är aldrig så att jag försöker bestämma utan det är på barnen.” 

Den obehöriga vikariens roll är då att bara finnas med i leken som en lekkamrat. Det andra 

deltagandet är som regissör av leken. Detta sker dock sällan i den fria leken, utan mer i styrda 

aktiviteter och i lekar med lekregler. Jannike berättar: ”Men vi säger att vi leker hunden och benet, då 

kanske vi bestämmer inom leken att man inte springer iväg med benet.” Ett annat exempel på när 

obehöriga vikarier regisserar lek är när, återigen, leken inte fungerar bra. Margit förklarar:  

 

När vi har samlingar och sådant, då är vi med och bestämmer. Inte så mycket annars. De får leka 

fritt, men när man ser att det inte fungerar riktigt så går man in och bestämmer lite. Så frågar 

man dem om man kan hitta på något bättre nu eller göra något annat. För det här går ju inte. Då 

styr man dem mot ett annat håll. 

 

Det som ofta styrs vid dessa tillfällen då leken inte fungerar, är dock inte lekens innehåll utan snarare 

lekens karaktär. Det ses som viktigt att främja ett gott lekklimat och regissera leken på ett sådant sätt 

att barnen inte är dumma mot varandra. 

Sammanfattning 

De obehöriga vikariernas personliga intressen har visat sig ha en betydande roll för deras deltaganden 

i barns lek. De befinner sig oftast där barnen är, men är olika aktiva i lek beroende på hur 

självständiga barnen är. Ju självständigare barnen är desto mer intar den obehöriga vikarien en 

observerande roll, som ändå är fysiskt nära leken för möjligheten att kunna vara ett stöd för barnen 

vid behov. Målet är att barnen ska klara av att leka på egen hand och lösa sina egna konflikter, och det 

är sällan som den obehöriga vikarien tar en ledande roll i den fria leken. Där är det allt som oftast 

barnens intressen och tankar som får styra. Rollen som lekregissör utspelar sig mer i styrda aktiviteter 

och lekar då regler är nödvändiga för att leken ska kunna fungera. 
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Obehöriga vikariers uppfattningar om förskollärarens roll i jämförelse med sin 

egen roll i barns lek 

Här framkom två utmärkande underkategorier i hur de obehöriga vikarierna uppfattar sin roll i 

jämförelse med förskollärarens roll i leken. Den första är skillnader på kompetens och krav som visar på 

hur de obehöriga vikarierna reflekterar kring sin roll som outbildad i jämförelse med en utbildad 

pedagog. Den andra är anställningstidens betydelse där vi tar upp skillnaden mellan att vara 

tillsvidareanställd och att ha en timanställning. 

Skillnader på kompetens och krav 

Det har visat sig att det som skiljer sig mellan en obehörig vikarie och en förskollärare vid lek är dels 

kunskap kring lek och kunskaper kring utformning av lekmiljöer. Jannike berättar: 

 

Jag brukar inte tänka att jag har en annan roll i arbetslaget bara för att jag är outbildad, men jag 

lär mig mycket av dem för jag har ju inte samma kunskaper. Då kan jag se hur de leker och 

anpassa mig efter det och hitta sätt som passar mig. [...] Sen kan jag ju säga att jag inte har stor 

kunskap om hur man ska forma bra miljöer och det är väl det som är så dumt när man är 

outbildad och jobbar så här. Nu har jag ändå snappat upp vad som intresserar barnen och hur 

man kan forma de bästa möjligheterna för att få bra arbetsmiljöer.  

 

Från den obehöriga vikariens sida upplevs en likvärdighet i arbetslaget trots kunskapsskillnader 

gällande lek, men Jannike menar samtidigt att hon lär sig mycket av förskollärarna och växer i 

arbetslaget. Alexander förklarar det som att det inte ska vara någon skillnad och att obehöriga 

vikarier och förskollärare kan göra samma saker gällande lek, men att förskollärare har ett annat krav 

på sig att arbeta efter läroplanen:  

 

Ja, de har väl lite mer krav på sig. Ja men.. säg som nu, vi har ju naturvetenskap och planeter som 

tema just nu. Så de har ju ändå att de ska försöka få in det där i leken ibland. [...] Så de har ju 

ändå.. de måste ju ändå planera någonting. De har ju ändå det kravet på sig och det kravet finns 

väl kanske inte på mig egentligen, eftersom jag är vikarie då. Så det är väl skillnaden. Men det är 

väl klart jag vet ju också vad temat är så det.. ibland om man diskuterar planeter så är ju det bara 

positivt. 

 

Känslan hos de obehöriga vikarierna gällande att vara en del av arbetslaget verkar vara generellt 

positiv och de ser ingen större skillnad på sig själva och förskollärare i leken, förutom förskollärarnas 

krav på planeringar och att få in ett specifikt lärande i leken. Förskollärarna har alltså större krav på 

sig att göra planeringar eller andra uppgifter som de är ålagda och det blir tydligt i de obehöriga 

vikariernas utsagor att det är de som tillbringar mer tid med barnen. Alicia uttrycker sig följande om 

det:  

 

[...] men inne hos oss så.. de som är utbildade leker oftast inte så mycket. De diskuterar 

någonting som de tycker behöver diskuteras eller så är det något som ska göras. Jag vet inte vad 

det är de gör riktigt. Det slutar med att det alltid är jag som är i barngruppen.  

 

Dessa krav på planering och diskussioner förskollärare emellan är dock något som faller över även på 

obehöriga vikarier ibland, vilket vi kommer att fortsätta diskutera under nästa rubrik.  
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Anställningstid gör skillnad 

Det som främst skiljer obehöriga vikarier från förskollärare, bortsett från utbildning, är att 

förskollärare oftast har en fast anställning på en förskola och att obehöriga vikarier ofta är 

timanställda och arbetar på olika förskolor från dag till dag. Det har dock visat sig att långtidsvikariat 

har flera fördelar då de obehöriga vikarierna antyder att ju längre tid de har arbetat på ett och samma 

ställe desto mer förtroende ges de av både förskollärare och barn. De får till exempel löpande 

information om barn och verksamhet för att lättare kunna följa både barnens utveckling och den 

planerade verksamheten. Här är ett exempel på detta då Alexander reflekterar kring upplevelsen av 

att han får ta del av förskollärarnas arbetsuppgifter under sitt långtidsvikariat:  

 

Nu ser man sig ju som vilken anställd som helst egentligen. Jag är ju på samma avdelning nu 

hela tiden.. jag känner väl att jag har samma krav på mig jag också.. få allting att rulla på som det 

ska. Sen när man var ute som vikarie så blev det.. man har inte samma koll..  

 

Det är alltså en stor skillnad i arbetsuppgifter och på fördelningen av dem, men ju längre 

anställningstiden blir desto mer förtroende och uppgifter får de obehöriga vikarierna. Detta 

förtroende är något som inte bara visar sig i bland kollegor utan också något som visar sig hos 

barngruppen. Sanna berättar om hur hennes roll i barngruppen har förändrats efter att hon arbetat på 

samma ställe under en längre tid:  

 

Ja men att både jag och barnen känner oss trygga. Det blir ju det, det blir en trygghet för alla. För 

det vet jag ju också.. när det kommer en ny vikarie, att barnen visar lika mycket respekt. Att de 

liksom testar lite “så här får vi göra för den här fröken” och det är ju mycket sådant. Det kanske 

det var lite grann i början för mig med, men jag blev ju kvar så länge, så det funkade ju inte. Men 

det märker man på en gång och det märker vikarierna själva också, det har dom sagt till mig.  

 

Hon menar att barnen utvecklar en respekt samtidigt som de skaffar en anknytning till den 

obehöriga vikarien. Sanna förklarar att det är lättare för barnen att tänja på gränserna inför en 

okänd obehörig vikarie än vad det är för en känd sådan. Det sker alltså en form av anknytning 

mellan obehörig vikarie och barn ju längre tid det går vilket i sin tur underlättar arbetet för den 

obehöriga vikarien tillsammans med barnen i leken. De obehöriga vikarierna uttrycker det som 

att det underlättar när man känner barnen, eftersom alla barn är olika och det är svårt att veta 

hur man ska bemöta varje enskilt barn i leken.  

Sammanfattning 

De obehöriga vikarierna ser alltså skillnader på hur krav, kompetens, arbetsfördelning och barn 

förhåller sig till de obehöriga vikarierna i leken. Utbildad personal har ett krav på att arbeta med 

läroplanen och andra åtaganden, som de obehöriga vikarierna känner att de inte har på samma sätt. 

Det visar sig dock att dessa skillnader förändras i takt med att anställningen på en förskola förlängs. 

Obehöriga vikarier får mer ansvar ju längre deras placering fortlöper, samtidigt som anknytningen till 

barnen växer ju mer tid som de obehöriga vikarierna spenderar i barngruppen. Vissa obehöriga 

vikarier uttrycker även att deras kompetens ökar genom att de får arbeta tillsammans med utbildad 

personal.  
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Diskussion 

Vår studie handlar om obehöriga vikariers uppfattningar om lek, deras egen roll i den samt 

jämförelsen mellan obehöriga vikariers och förskollärares roller i lek. I detta avsnitt kommer vi att 

besvara studiens syfte genom att diskutera resultatet med stöd av tidigare forskning. Vi utgår här från 

studiens tre frågeställningar i samma ordningsföljd som de är skrivna i syftet. Vi diskuterar hur 

obehöriga vikariers uppfattningar om barns lek påverkar barns lärande och utveckling, hur de 

uppfattar sin obehöriga vikarieroll i lek och hur denna kan förbättras genom långtidsvikariat samt hur 

utbildning kan främja deras kunskap om lek. Diskussionen avslutas med en slutsats och förslag till 

framtida studier. 

Obehöriga vikariers uppfattningar om lek påverkar barns lärande och 

utveckling 

Enligt resultatet uppfattar obehöriga vikarier lek som något som tillhör barnen. De menar att lek är 

något som oftast sker på barnens initiativ och villkor, samtidigt som det finns en outtalad önskan om 

att barnen ska bli självständiga i sin lek. Detta leder till att de obehöriga vikarierna i denna studie 

sällan styr innehållet eller försöker tillföra någonting nytt i leken. Detta i sin tur resulterar i att barnen 

sällan utmanas i sitt lärande då de obehöriga vikarierna endast agerar medlekare tillsammans med 

barnen. Utifrån det Vygotskij (1995) antyder om kreativitet och fantasi är leken beroende av händelser 

och interaktion från den omgivande miljön för att kunna utvecklas och fortgå. Därav kan de 

obehöriga vikariernas inställning till leken ses som problematisk i relation till barnens utveckling och 

lärande, då barnen kanske inte får den utmaning eller stimulans de behöver för att vidareutvecklas. 

Dock visar resultatet att de obehöriga vikarierna allt som oftast befinner sig fysiskt nära leken och är 

medvetna om lekinnehållet då leken observeras på nära håll. I anknytning till Fleers (2015) och 

Hakkarainen et al. (2013) diskussion om betydelsen av vuxnas fysiska position och engagemang kan 

detta ses som ett bra tillfälle för de obehöriga vikarierna att gå in i leken med syftet att ge barnen bästa 

möjliga stöd, utmana dem och eventuellt styra den mot någon form av lärande. Det blir tydligt att de 

de obehöriga vikarierna i denna studie som nyligen börjat vikariera inom förskola visar en form av 

osäkerhet inför att engagera sig i lek så som Fleer (2015) och Hakkarainen et al. (2013) beskriver det. 

Anledningen till att obehöriga vikarier sällan går in och styr leken kan tänkas vara för att 

arbetslivserfarenheten och kompetensen, som ökar med tiden, varierar från vikarie till vikarie då alla 

inte har en längre erfarenhet inom förskoleverksamhet. Denna osäkerhet som obehöriga vikarier har 

inför att styra lek kan ses som ett beklagligt dilemma då obehöriga vikarier är de som spenderar mest 

tid i barngruppen, medan personal med utbildning inom lek inte har möjlighet att engagera sig i 

barns lek i lika stor utsträckning som de obehöriga vikarierna. 

 

Studien visar att obehöriga vikarier oftast intar en observarande roll i barns lek, men det händer också 

relativt ofta att de obehöriga vikarierna deltar i leken, då nästan alltid som medlekare på barnens 

villkor. En tredje roll infinner sig när den obehöriga vikarien får syn på ett barn som inte leker. Den 

obehöriga vikarien intar då rollen som motivatör, då den spontana tanken verkar vara att barnen är 

sysslolösa och då behöver motiveras att gå med i en lek eller starta en egen tillsammans med den 

obehöriga vikarien. Detta kan ses som problematiskt då det kan vara så att detta icke lekande barn i 

själva verket inte vet hur man leker. I resultatet förekommer aldrig en reflektion om att vissa barn 

kanske inte kan leka. Något som blir relevant i anslutning till detta är Knutsdotter Olofssons (2003) 
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perspektiv på pedagogrollen som leken i den vuxnes hand. Där pratar hon om olika faktorer som 

ligger bakom förmågan att leka och anser att en faktor handlar om just pedagogens förmåga att lära 

barnen hur man leker, vilket bland annat kan innebära att vara tydlig med leksignaler och hur man 

beter sig som en bra lekkamrat. De obehöriga vikariernas avsaknad av reflektioner kring icke lekande 

barn kan tolkas som att de tar för givet att barn automatiskt vet hur man leker, men med en 

inställning som denna; att barn redan har den kompetens som krävs för att leka, kan istället komma 

att utgöra motsatsen till utveckling då barnen kanske inte kommer att kunna utveckla sin fulla 

lekpotential.  

Långtidsvikariat främjar den obehöriga vikariens roll i verksamheten 

En annan faktor som är bakomliggande lekförmågan enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är att skapa 

en trygg miljö för lek. Den vuxna är ansvarig för om barn leker, hur de leker och vad de leker. De 

obehöriga vikarierna i studien nämner att långtidsvikariat skapar en större trygghet för barnen och att 

det främjar anknytningen mellan barnen och den obehöriga vikarien. Det är alltså inte bara fysisk 

närvaro i sig som gör det möjligt för den obehöriga vikarien att stödja och utmana barnen i leken, 

långtidsvikariat främjar en trygghet hos barnen som i sin tur ger den obehöriga vikarien möjlighet att 

lära känna barnen och närma sig dem i leken där hen kan stödja och utmana barnen på ett annat sätt 

då kännedomen om barnen är mer fördjupad. En längre anställning har många fördelar och det 

optimala vore om obehöriga vikarier alltid kunde vara anställda på ett långtidsvikariat. Dessvärre är 

detta inte möjligt då personal plötsligt kan bli sjuka eller frånvarande av andra orsaker och den 

obehöriga vikarien endast behövs under en kortare tid, kanske 1-3 dagar. 

 

Den sista faktorn som Knutsdotter Olofsson (2003) menar är bakomliggande för lekförmågan är 

möjligheten till ostördhet, vilket uppfylls i allra största grad av de obehöriga vikarierna i vår studie då 

de verkar väldigt måna om leken då de obehöriga vikarierna förknippar leken med barnens egen 

initiativförmåga och den helst inte bör störas. Även om det är bra att låta leken vara ibland visar 

forskning från Singer et. al (2018) och Pyle och Danniels (2016) att vuxnas närvaro och interaktion har 

positiv inverkan på barns lek. Ju mer engagemang pedagogen har i leken desto mer varierad och 

innehållsrik blir den vilket i sin tur leder till högre nivåer av lekengagemang hos barnen. Vårt resultat 

visar dock att en av de vanligaste rollerna som de obehöriga vikarierna tar är att observera leken för 

att se till att barnen leker inom vissa ramar. Om barnen leker på ett oönskat sätt går de obehöriga 

vikarierna in i leken och reglerar dessa negativa beteenden med tillsägelser, vilket Singer et. al (2018) 

och Pyle och Danniels (2016) diskuterar kan hämma barns engagemang i leken. Något som vi däremot 

ser väger upp detta är just långtidsvikariat. De obehöriga vikarierna menar att långtidsvikariat inte 

bara låter dem lära känna barnen bättre, utan de upplever också att de får lära sig nya saker och sätt 

att arbeta från sina utbildade arbetskollegor när de varit en del av arbetslaget under en längre tid. 

Längre anställningstid skulle kunna gynna obehöriga vikariers syn på lek på ett positivt sätt, då de 

kan få ta del av utbildad personal som föregår med gott exempel i lek. Men här finns ett dilemma. Det 

är svårt att veta om alla utbildade pedagoger föregår med gott exempel i lek. För ibland händer det, 

som tidigare forskning från till exempel Fleer (2015) visat på, att utbildade pedagoger går in i lek med 

en avsikt som inte överensstämmer med barnets lekinnehåll och förstör den, även fast pedagogens  

intention från början var god. Att alla utbildade pedagoger är goda förebilder är därför ingenting som 

kan tas för givet.    
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En mer jämlik kunskap kring lek underlättar 

De obehöriga vikarierna beskriver att det finns en skillnad mellan utbildad personal och de själva när 

det gäller den planerade leken med formellt lärande som syfte. Överlag visar tidigare forskning 

(Eriksson, 2014; Gustafsson & Mellgren, 2008) att mängden arbetsuppgifter är jämnt fördelade i ett 

arbetslag trots skillnaden på utbildningsnivå bland personalen. När obehöriga vikarier får en längre 

anställning kan det utifrån detta tolkas som att de då blir tvungna att utföra samma typ av uppgifter 

som den utbildade personalen. Vilket också Jannike antyder som den enda obehöriga vikarien i vår 

studie att vara anställd under en längre tid och är en del av det ordinarie arbetslaget. De obehöriga 

vikarierna beskriver dock att de inte upplever någon skillnad på sin egen roll och den utbildade 

personalens när det gäller den fria leken. Men det framgår i resultatet av denna studie att de 

obehöriga vikarierna skiljer sig från utbildad personal i den aspekten att bara två av sex obehöriga 

vikarier reflekterar kring fantasibegreppet och resterande ingenting alls. I de få utsagor där fantasi 

förekommer görs heller inga reflektioner över vilken betydelse fantasi har för lek eller barnens 

utveckling överlag. Enligt Vygotskij (1995) är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom 

kulturens alla områden och möjliggör ett konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt skapande. I enlighet 

med att Vygotskij också betraktar lek som en kreativ process då barn ofta reproducerar och lägger till 

nytt från det de sett och hört av vuxna i sina lekar, blir det också mycket relevant att den omgivande 

miljön har en stor påverkan på barns kreativa skapande. Leken är föränderlig och beroende av 

händelser och interaktion från omvärlden för att kunna utvecklas och fortgå (Vygotskij, 1995). Av den 

anledningen är det viktigt att obehöriga vikarier förses med mer kunskap kring lek och fantasi för att 

all personal i verksamheten, inte bara förskollärare, på ett medvetet sätt ska verka för att stötta och 

utmana barns behov i lek.  

 

Som redan nämnts förväntas det höga antalet outbildade vikarier inte minska inom de närmsta åren. 

Detta i sin tur kan komma att leda till att dessa obehöriga vikarier blir de som får fylla ut bristen på 

förskollärare och ges då längre vikariat och anställningar, vilket också bidrar till att de obehöriga 

vikarierna tilldelas större ansvar. De kommer då att ingå i arbetslag på ett annat sätt än tidigare, med 

samma ansvar att säkra kvalitén i verksamheten som både barnskötare och förskollärare har. Vi är 

därför övertygade om att en utbildning om lek för obehöriga vikarier skulle gynna både 

förskolepersonal och obehöriga vikarier då detta skulle främja obehöriga vikariers hantering av lek, 

eftersom Trawick-Smith och Dziurgots (2010) forskning visar att högre utbildning ger 

förskolepersonal bättre verktyg att utmana och stödja lek och Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att 

det krävs en pedagogisk medvetenhet för att kunna lära barn att leka. 

Avslutning 

Syftet med denna studie är inte att på något vis påvisa brister hos obehörig vikarierande personal. Vi 

vill poängtera problemet med den rådande bristen på utbildade förskollärare och att det redan höga 

antalet obehörig personal som arbetar i förskolan är ett faktum, samtidigt som vi vill belysa de 

möjligheter som finns i att förbättra situationen med den rådande förskollärarbristen. Om antalet 

utbildad personal ej ökar måste verksamheten kompletteras och förbättras på ett annat sätt. För att 

underlätta i den rådande situationen med förskollärarbristen anser vi att obehöriga vikarier borde 

erbjudas en utbildning inom lek. Utifrån det Trawick-Smith och Dziurgots (2010) antyder, att lärare 

med låg utbildning och låg erfarenhet var oförutsägbara i sin respons vid lek och ofta missade att ta 
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tillvara på och agera vid meningsfulla lektillfällen när möjligheter uppstod, kan det ses som viktigt att 

dessa obehöriga vikarier får ta del av någon slags utbildning i lek som berörd huvudman erbjuder. 

Det får inte bli en uppgift som vilar på den utbildade personalens axlar, då det tydligt inte ingår i 

uppdraget som pedagog att utbilda obehöriga vikarier. Att som förskollärare bli tvungen att utbilda 

obehöriga vikarier i lek med tanke på den rådande personalbristen skulle bara tillföra en ännu högre 

arbetsbelastning än den som redan finns för utbildad personal idag. Tanken är att utbildningen av 

obehöriga vikarier ska underlätta för utbildad personal i uppdraget att se till barns olika behov och 

utveckling i lek samt säkringen av verksamhetens kvalité. Vi upplever att de obehöriga vikarierna i 

vår studie också visar en vilja att ta till sig ny kunskap när de berättar om sina tankar kring lek.  

Framtida studier 

I den här studien har obehöriga vikarier i förskolan intervjuats om sina uppfattningar kring lek och 

sin egen samt förskollärares roll i den. Det har inte undersökts om samtliga obehöriga vikarier i 

studien har fått någon information om leken i förskolan vid nyanställning av kommunens 

rekryteringsenhet. Därför vore det intressant att undersöka vad olika kommuner ger för information 

om lek i förskoleverksamheten och om de obehöriga vikarierna har blivit erbjudna någon form av 

utbildning om lek.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som vikarie? 

Jobbsituation just nu: Jobbar du på något speciellt ställe just nu eller hoppar du runt mellan förskolor? 

 

Huvudfrågor 

 

Vad är lek för dig? 

Vuxenperspektiv, barnperspektiv 

Ensamlek.. lek i grupp 

Har du några speciella barndomsminnen vad gäller lek? 

Ser du några skillnader på lekarna barnen leker nu i jämförelse med de lekar du lekte när du var barn? 

 

Hur tänker du kring lekens roll i förskolan? 

Lekens betydelse.. 

Hur tänker du kring lek och lärande? 

Vad tänker du att barn lär sig när de leker? 

 

Hur ofta brukar du leka med barnen på förskolan? 

Hur tar du dig in i leken? 

Hur går du ur leken? 

 

Vilken typ av lek engagerar du dig oftast i? 

Varför tror du att det är så? 

Vilken typ av lek engagerar du dig inte lika mycket i? Varför tror du att det är så? 

 

Hur tänker du kring din roll som vikarie i lek? 

Vilken lekroll tar du oftast i leken? 

Är du aktivt med i leken som en lekkamrat? 

Bestämmer du lekreglerna och regisserar leken? 

Observerar du leken på avstånd? 

 

Vad tänker du kring pedagogernas roll i lek?  

Vad är den vuxnes uppgift? 

När bör den vuxna vara med i leken? 

När bör den vuxna inte vara med i leken? 

 

Tankar kring leknormer.. 

Vad gör du om du ser ett barn som inte leker? 

Vad gör du om barnen leker en väldigt våldsam lek? 

Vad tänker du kring mottot: “alla får vara med”? 
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Vad tänker du är ett hinder för lek? 

Tankar kring den fysiska miljöns betydelse. 

Är det vuxenrelaterat? 

Tidsrelaterat? 

Miljörelaterat? 
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Bilaga 2 

Brev om medgivande till intervjuer 
Hej!  

 

Vi heter Emma Johansson och Niklas Larsson och är två studenter från förskollärarutbildningen vid 

Mittuniversitet i Sundsvall. Vi är just nu inne på vår sista termin och är mitt uppe i att skriva ett 

examensarbete i pedagogik på 15hp.  

 

Vårt syfte är att undersöka uppfattningar om barns lek hos personal i förskolan som saknar formell 

utbildning till förskollärare eller barnskötare. Som personal utan formell utbildning inom förskolan är 

Du viktig för oss i vår studie. Vi är därför tacksamma om Du skulle vilja delta i en intervju om dina 

tankar kring lek. Uppskattningsvis tar intervjun som längst en timme. Vi kommer att spela in 

intervjun med hjälp av ljudupptagning för att lättare kunna analysera svaren efteråt.  

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och Du kan 

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

att varken Ditt namn eller förskolan som Du arbetar på kan identifieras av de som läser uppsatsen. De 

enda behöriga att läsa och lyssna på materialet är vår handledare och examinator. Uppgifterna 

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

komma publiceras på Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA). 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Annars kommer någon av oss att 

kontakta dig xxxxxx den xx april. 

 

Emma Johansson 

xxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxx 

 

Niklas Larsson 

xxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxx 

 

Handledare 

Jakob Billmayer 

xxxxxxx@miun.se 

 

Tack på förhand! 

 

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

  

____________________________ Underskrift  

  

____________________________ Namnförtydligande  

Datum  

 

 

 

  

mailto:emjo1501@student.miun.se
mailto:nila1500@student.miun.se
mailto:jakob.billmayer@miun.se
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Bilaga 3 

  

Informationsbrev till förskolechef 
Hej!  

 

Vi heter Emma Johansson och Niklas Larsson och är två studenter från förskollärarutbildningen vid 

Mittuniversitet i Sundsvall. Vi är just nu inne på vår sista termin och är mitt uppe i att skriva ett 

examensarbete i pedagogik på 15hp.  

 

Vårt syfte med studien är att undersöka uppfattning om barns lek hos personal i förskolan som saknar 

formell utbildning till förskollärare eller barnskötare. För att söka svar på vår frågeställning kommer 

vi att använda oss av intervjuer. Vi är därför intresserade av att intervjua personal som saknar formell 

utbildning i ditt område. Vi önskar om möjligt genomföra intervjuerna på förskolan som 

uppskattningsvis kommer ta som längst en timme. 

 

Vi kommer att spela in med hjälp av ljudupptagning under intervjun för att lättare kunna analysera 

svaren efteråt. 

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och Du kan 

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

att varken Ditt namn eller förskolan som Du arbetar på kan identifieras av de som läser uppsatsen. De 

enda behöriga att läsa och lyssna på materialet är vår handledare och examinator. Uppgifterna 

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

komma publiceras på Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA).  

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Annars kommer någon av oss att 

kontakta dig xxxxxx den xx april. 

 

Emma Johansson 

xxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxx 

 

Niklas Larsson 

xxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxx 

 

Handledare 

Jakob Billmayer 

xxxxxxx@miun.se 

 

 

Tack på förhand! 
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