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Bakgrund 
Utifrån den forskning som finns belyser flera lekforskare att leken kan vara betydelsefull för 

barnens utveckling, sociala kompetens och identitet. Forskningen visar också att rolleken ger 

barnen möjlighet att testa på olika roller och detta främjar barnens identitetsutveckling då de 

så småningom hittar sig själva med hjälp av den här leken.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka pedagogers resonemang kring rollek och dess betydelse för barns 

identitetsutveckling 

 

Metod 
Jag har utfört en intervjustudie, där nio intervjuer genomfördes med respondenter på två 

förskolor i Halland och två förskolor i Småland. Alla respondenter var kvinnor med 

varierande erfarenhet mellan 2 år och 30 år. 

 

Resultat 
Resultatet visar att pedagogerna anser att barns lek har en påverkan på deras liv. Det 

påverkar hur de blir som medmänniskor, det hjälper barnen att bearbeta erfarenheter och 

upplevelser och därigenom hittar barnen sig själva. Det framkom också att pedagogerna 

anser att genom att testa olika roller får barnen möjligheten att hitta sig själva och bli 

medvetna om vem dem är. Resultatet visar att de vanligaste rollekarna som förekommer 

utifrån pedagogernas uppfattningar är familjeleken andra lekar där barnen imiterar och 

identifierar sig med djur eller fiktiva roller så som Spiderman och Batman är också vanligt 

förekommande. 
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FÖRORD 

 

Min undersökning hade aldrig kunnat verkställas om det inte var för dem som ställt upp 

under arbetets gång. Jag vill börja med att tacka två pedagoger, en verksam och en under 

utbildning, som ställde upp och möjliggjorde genomförandet av pilotstudien. Dessutom vill 

jag tacka de nio pedagoger som deltagit i intervjuerna, utan er hade jag aldrig kunnat 

genomdriva detta arbete. Jag vill också tacka min handledare Martin G Erikson, som har 

kommit med värdefulla synpunkter och kommentarer under tiden som uppsatsen har växt 

fram. 

 

Tack mamma för din stöttning och för din hjälp med att läsa igenom arbetet, och tack kära 

sambo och son för att ni stått ut med mig under dessa hektiska veckor. 

 

Tack Campusbiblioteket i Varberg och Pedagogiska Biblioteket i Göteborg för utbudet av 

litteratur som legat till grund för hela undersökningen. 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Monica Provén och hennes kollegor 

Barbro Rask Andreasson och Ylva Åkesson på Lekterapin, Södra Älvsborgs Sjukhus i 

Borås, där jag genomförde min sista verksamhetsförlagda utbildning. Jag vill tacka för en 

fantastisk och lärorik praktik, det var ett privilegium att få möjligheten att tillbringa sex 

veckor tillsammans med er. Praktiken var berikande tack vare ert stöd och de utmaningar jag 

fick genomgå under praktikens gång, jag utvecklades som person både privat och i min 

yrkesroll. Ni har ett värdefullt yrke som är få förunnat och tack vare tiden hos er grundlades 

syftet med den här undersökningen. 

 

Jag hoppas att ni får en intressant och trevlig läsning! 

 

Tack! 

 

/Kim 
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1. INLEDNING  

 

Leken är ett verktyg där barnen har möjlighet att etablera nya kontakter, pröva olika 

identiteter, imitera verkligheten och skapa nya imaginära situationer och roller. I Läroplanen 

för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) belyses vikten av att barn får leka och att 

leken medvetet skall användas för att främja barns utveckling och lärande. Även Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2005) belyser vikten av att 

erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet, bestående av bland annat lek och skapande 

aktiviteter, i synnerhet under de tidiga skolåren.  

 

Den lek som förekommer i förskolan är beroende av pedagogernas syn på och uppfattning 

av vad som är tillåten lek eller inte. Läroplanerna beskriver tydligt att lek skall vara ett 

dagligt inslag i såväl förskolans som förskoleklassens verksamhet. Den belyses också som 

en central del i barns utveckling och lärande. Lek är en process som förbereder barnen inför 

vuxenlivet, genom leken skapas deras sociala kompetens, identitet och mycket mera. 

Verksam personal är ålagd att följa läroplanerna vilket gör att de blir skyldiga att tillgodose 

barnens behov av att få leka. 

 

Leken har stor betydelse för barns utveckling och den ses som en central del i barns 

livsvärld, det är också där intresset för den här undersökningen skapades. Leken är enligt 

Berg (1992;2009) och Lindqvist (2002) viktigt för barnens identitetsskapande. Därmed är 

pedagogernas resonemang om lekens betydelse för identiteten en viktig aspekt att belysa. 

Det finns inte särdeles mycket forskning som berör rollekens betydelse för identiteten, men 

jag har en förhoppning om att det skall belysas mer framöver. Som dagens samhälle ser ut 

just nu är barns identitet oerhört viktig, den symboliseras av den kultur och miljö som berör 

barnen.  
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2. SYFTE  
 

Syftet är att undersöka pedagogers resonemang kring rollek och dess betydelse för barns 

identitetsutveckling. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur resonerar pedagogerna kring barns rollekar? 

 Vilken betydelse anser pedagogerna att rollek kan ha för barns utveckling? 

o Hur resonerar pedagogerna kring rollekens betydelse för barns identitet? 
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3. BAKGRUND 
 

I detta kapitel redogör jag dels för lekens betydelse utifrån läroplanerna och dels för tidigare 

forskning om lek med inriktning mot barns rollek.  

3.1 Styrdokument 

Verksam personal på institutioner så som förskola och skola är ålagda att följa läroplanerna, 

de officiella styrdokumenten för alla skolinstitutioner i hela Sverige. I Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) belyses lekens roll samt att den medvetet skall användas för att främja 

barns utveckling och lärande. Med hjälp av leken stimuleras barns fantasi och kreativitet 

men också deras förmåga att bearbeta upplevelser och erfarenheter från omgivningen. 

Förskolan skall främja jämställdhet och motarbeta traditionella könsroller, det innebär att 

pojkar och flickor skall ha samma rätt att pröva på olika roller i sin lek oavsett om de är 

kvinnligt eller manligt betingade. Det står också att leken är ett verktyg barnen använder för 

att införskaffa olika typer av kunskap (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

I Lpfö98 klarläggs betydelsen av att ge barnen möjlighet att själva växla mellan olika 

aktiviteter under dagen. Detta för att utöka kunskapsinhämtandet och därmed främja deras 

utveckling (Utbildningsdepartementet, 2006 s.6). I Lpfö98 finns väl beskrivet att förskolans 

personal skall verka för att barnen utvecklar en förståelse för såväl sig själva som för andra 

samt att barnen skall uppmuntras utveckla förmågan att leva sig in i andras situation och få 

en förståelse för omvärlden. Det belyses också att verksamheten skall bidra till att barnen 

med tiden aktivt kan deltaga i samhällslivet (Utbildningsdepartementet 2006, s.3). 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) belyses vikten av att verksam 

personal tar hänsyn till de individuella behov och förutsättningar som finns i elevgruppen, 

vid planering av verksamheten. Det innebär också att en varierad undervisning är vitalt för 

barnens harmoniska utveckling. Här framhävs också vikten av att erbjuda eleverna daglig 

fysisk aktivitet bestående av bland annat lek och skapande aktiviteter, i synnerhet under de 

tidiga skolåren (Utbildningsdepartementet, 2005). Precis som i Lpfö98 står det också att 

leken är betydande för att eleverna skall tillägna sig kunskaper av olika slag. Verksamheten 

skall också utformas utifrån demokratiska värderingar och främja elevernas möjlighet att 

aktivt deltaga i samhällslivet (Utbildningsdepartementet, 2006 ss.4). Leken utgör grunden 

för den sociala kompetensen, därav är den viktig både i förskolan och i förskoleklassen med 

intentionen om att stärka barns livslånga lärande.  

3.2 Allmänt om lek 

Berg (2009, s.56) beskriver leken och dess funktion som ”lustfylld och flyktig men samtidigt 

allvarlig och nödvändig”. Leken är en gemensam nämnare för barnen, och alla barn har lust 

och vilja att leka oavsett hudfärg, ekonomiska förhållanden och bostad menar Granberg 

(2004, s.10). Leken finns överallt och oberoende av vilka förutsättningar som ges leker 

barnen i alla fall. Hon anser att det är ett naturligt tillstånd för barnen att leka. Leken ger 

barnen livsglädje. 

 

Lekforskare är överens om att lek är ett svårbeskrivligt fenomen oavsett vilken teori som 

förespråkas. Lek kan yttra sig på flera olika sätt, och i nationalencyklopedin beskrivs fyra 

olika typer av lek – konstruktionslek, regellek, sensomotorisk lek och rollek. Där beskrivs 

också lek som en låtsasverksamhet, där aktörerna kommunicerar med varandra med hjälp av 
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olika leksignaler. Bygglek är ett exempel på en konstruktionslek, regellekar kan exempelvis 

vara fotboll och sensomotoriska lekar är olika former av rörelselekar. 

Knutsdotter Olofsson (2009, s.77) beskriver leken som att verklighet omvandlas och formas 

till något nytt, och leksignalerna visar att det som sker är på låtsas och inte på riktigt. Det är 

av stor vikt att barnen har goda kunskaper om, och förståelse för, de leksignaler som finns. 

De barn som inte förstår leksignalerna kan heller inte delta i leken fullt (Knutsdotter 

Olofsson 2007, s.9). En signal är informationsbärande, oftast en kort signal förknippat med 

ljud, men leksignalerna innebär mycket mer än så. Det är barns sätt att vara i relation till en 

lek, det är deras inställning till både lek och verklighet, men också en tolkning av olika 

erfarenheter och händelser förknippade med och i leken. 

 

Knutsdotter Olofsson (2007, 2009) menar att det finns tre viktiga leksignaler – samförstånd, 

turtagande och ömsesidighet som hon har vidareutvecklat ur Garveys forskning. 

Samförstånd betyder att barnen leker tillsammans och är överens om lekens innehåll, 

turtagande innebär att barnen ibland får kompromissa och att de måste turas om. Det innebär 

dessutom att det inte är något av barnen som har makten i leken och den tredje leksignalen 

är ömsesidighet, vilket innebär att barnen deltar i leken på lika villkor oavsett storlek, ålder 

eller andra faktorer (Knutsdotter Olofsson, 2007, ss.25-26; 2009, ss.76-77). 

 

Jensen (2009, ss.107-112) beskriver vad transfer är i relation till leken, en form av 

överföring. Det innebär att barnen observerar handlingar från andra, dessa omvandlas sedan 

och därefter steg för steg upprepas detta i nya situationer och miljöer. Han belyser vikten av 

att barnen kan omvandla och överföra ett tidigare inlärt fenomen och därefter tillämpa i 

andra situationer, i synnerhet i låtsasleken. Först när barnen klarar det sker transfer. 

Förskolan, hemmet och andra platser är inte bara olika miljömässigt, utan olika typer av 

både leksaker och människor florerar på dessa platser. I takt med att barnen blir äldre, 

utvecklas deras förmåga att transferera, därmed blir de leksaker som finns och de lekar som 

sker mer lätthanterliga för barnen och en låtsaslek med inspiration från observerade 

vardagshändelser äger rum (Barnat, Klein & Meltzoff se Jensen 2009, s.111). 

 

Evenshaug & Hallen (1992, ss.383-384) beskriver leken som ett karaktäristiskt drag för 

barns beteende. Den kan beskrivas som en engagerande och fängslande aktivitet som främjar 

såväl fantasi som kreativ förmåga. Leken stimulerar även den intellektuella, emotionella, 

sociala och motoriska utvecklingen vilket senare mynnar ut i barnens identitetsutveckling. 

Lillemyr (1990) menar att lek är av stor betydelse för barnens identitet och sociala 

kompetens. Även Lindqvist (2002) förespråkar lek för att barnen skall finna sin egen 

identitet, hon menar att leken har olika roller i barns livsvärld i form av sociala, funktionella 

och kulturella roller. Lindqvist skriver också att ett forum för bearbetning av erfarenheter 

och upplevelser är en central del i barns utveckling och deras identitetsskapande. Förutom 

identitetsskapande utvecklas också barnens sociala kompetens genom förståelsen för sociala 

regler när de leker olika rollekar (Vygotskij se Welén, 2009 s.39). 

 

Att leka är en process, där en viktig utgångspunkt är fantasi och kreativitet (Vygotskij, 

2006). Men det förekommer också regler i samband med leken menar Knutsdotter Olofsson 

(2009, s.76). Innanför lekens ramar är det lekreglerna som gäller, men om barnen träder ut 

ur leken är det vardagens regler som gäller igen. Barn laborerar med inre föreställningar, 

minnen, upplevelser och erfarenheter från verkligheten, och åskådliggör dessa i lekens 

handling. En rekonstruktion och sammanvävning av flera företeelser sker ofta i barns lek. 

 

Fantasi är något nyskapande, barnen inspireras även här av verkligheten men gör om den till 

något annat, detta klassas som fantasilek. Fantasilek är en möjlighet för barnen att frigöra sig 

från verklighetens ramar, och det overkliga är det som styr den här typen av lek (Löfdahl, 
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2009 s.94). Knutsdotter Olofsson (2007, s.62, 70) anser precis som Vygotskij (2006) att 

fantasi är en viktig förutsättning för att barnen skall kunna leka. När barn leker att en stol 

blir ett lok, ser de objektet som två saker, både en stol och ett lok, detta med hjälp av sin 

kreativitet och sin fantasi. Kreativitet är beroende av att barnen har utvecklat 

föreställningsförmågan, Gärdenfors (2009, s.52) tolkar Leslie som menar att barns låtsaslek 

är ett sätt att utveckla just den förmågan. 

 

3.2.1 Rollek 

Det finns en viss begreppsförvirring när det kommer till det som kan definieras som rollek, 

fantasilek och/eller låtsaslek. Gärdenfors (2009, s.51) skriver att rollek är en speciell form av 

låtsaslek. I Egidius termlexikon (1995, s.231) står det att rollek är när barn antar olika roller 

så som läkare, mamma eller polis. Jag har valt att använda mig av begreppet rollek, för att 

begränsa mig i min undersökning. Enligt Gärdenfors utvecklas rolleken i takt med att barnen 

blir äldre. Han framhäver också lekens betydelse för att kunna utveckla den sociala 

kompetensen. Knutsdotter Olofsson (1987) och Jensen (2009) är också dem överens om att 

lek och samspel barn emellan befrämjar den sociala kompetensen. Granberg (2004) 

beskriver även hon vikten av att barn får leka för att utveckla sin sociala kompetens. Social 

kompetens handlar dels om att kunna inta andras perspektiv men också om att kunna avläsa 

andras kroppsspråk och hantera konflikter etcetera (Knutsdotter Olofsson 2009, s.85).  

 

Granberg (2004, s.39) förklarar att barn imiterar personer i sin omgivning, både andra barn 

och vuxna. Den första imitationsleken bygger inte på olika roller, utan alla barn har 

likvärdiga roller exempelvis passagerare på en buss. Det är ingen som sticker ut, alla har 

samma typ av rang. Imitationsleken bygger på det barnen erfarit i verkligheten. Så 

småningom övergår imitationsleken till rollek. Berg (2009) skriver att en rollek är när ett 

barn antar en eller flera roller alternativt identiteter som denne har stött på i verkligheten. 

När barnen leker att en stol är en sittplats i en buss och att ett annat barn är busschaufför 

pågår omvandlig av både ting och personer till något som det inte är. Det innebär att när 

barnen låtsas att de själva, en lekkamrat eller ett objekt är något som det egentligen inte är, 

pågår en rollek. Det är en rollek när barnen klarar av att inta olika roller i en och samma lek. 

Ett exempel på detta är när två barn tillsammans med en docka leker att de är mamma, 

pappa och barn. 

 

Granberg (2004, s.45) förklarar att rolleken bygger på kreativt skapande blandat av många 

olika aspekter. Rolleken är som ett skådespel, det behövs olika typer av ljud och ljuseffekter 

som barnen själva skapar, beroende på lekens utformning och innehåll. Rekvisita och 

rollkaraktärer är andra viktiga bitar. Barnen flyter i och ur olika roller, de planerar och 

skapar leken. När barnen leker rollekar pratar de i både dåtid och nutid. När leken startar kan 

barnen säga ”vi leker att jag var sjörövarkapten och du var sjörövare, och vi letade efter en 

skatt”. Men under själva leken talar barnen till varandra i nutid. Om några konflikter skulle 

uppstå i relation till rollek då träder barnen ut ur sina roller och försöker lösa problemet 

annars kan inte leken fortskrida. 

 

Rollek är beroende av barns minnen och upplevelser och åsyftar verkligheten eftersom barn 

på ett modifierat sätt imiterar det som har upplevts och observerats (Berg, 2009 s.61). Berg 

förklarar att ”en rollek är som den verkliga roll/identitet som den avbildar, men samtidigt är 

den något annat” (2009, s.56). I rolleken får barnen en uppfattning och förståelse för att ett 

objekt inte alltid är vad det ser ut att vara. En säng kan bli en rymdfarkost, en ballong kan bli 

en fotboll och en spade kan bli en gitarr. Den här typen av förståelse ger barnen möjlighet att 

kunna pendla i en sfär som utgörs av både lek och verklighet (Berg, 2009 s.67). Barnen 

själva eller objekten som används i leken kan vara vem som helst eller vad som helst (inom 

lekens ramar), men när leken tar slut är de återigen sig själva (Berg, 2009 s.59). 
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Genom rolleken får barnen möjlighet att bearbeta sina egna upplevelser och erfarenheter, 

och på så sätt bearbeta allt som sker och testa olika personligheter och roller. Det kan vara 

rollen som busschaufför eller rollen som tjuv. I rolleken är det inte bara roller förknippade 

med positiva förväntningar som antas, barn leker även våldsamma rollekar och dessa är lika 

utvecklande och viktiga som de lugnare rollekarna (Granberg 2004, ss.57-58). Med andra 

ord är rollekens funktion en grund för barnens eget identitetsskapande.  

 

3.2.2 Internationell forskning om rollek 

I den forskning som finns använder olika forskare olika begrepp rörande samma typ av lek. 

En del forskare använder begreppet fantasilek, andra använder begreppet låtsaslek och 

ytterligare en grupp forskare använder begreppet rollek. I min undersökning använder jag 

begreppet rollek för att förtydliga vilken lek det handlar om. 

 

Cole & La Voie (1985) hade för avsikt att undersöka samband och relationer mellan rollek 

och kognitiv utveckling hos barn i åldrarna två till sex år. Författarna hänvisar till McCune-

Nicholich’s teori om rollekens fem nivåer. Den första nivån innebär att barnen använder 

objekt på det sätt som objekten förväntas användas. På nivå två har rolleken utvecklats men 

den är självcentrerad. När rolleken befinner sig på/i nivå tre innebär det att leken inte längre 

är lika självcentrerad som innan, samt att barnen nu antar roller som andra personer. Nivå 

fyra innebär att barnens lek har utvecklats till lekbeteenden som är kombinerbara. Vad gäller 

den femte och sista nivån har rolleken utvecklats ytterligare och barnen kan strukturera den 

bättre samt att de kan ersätta och byta ut olika objekt. Men objektersättningen förekommer 

inte alltid utan den kan uppstå senare (Cole & La Voie, 1985). 

 

McCune-Nicholich’s (se Cole & La Voie, 1985) teori befästs också genom Fenson & 

Ramsay’s empiriska studie av barns lek i ett till tvåårsåldern (se Cole & La Voie, 1985). Det 

finns dessvärre väldigt lite forskning om rolleken i förskola och förskoleklass vilket 

försvårar klargörandet av dess utveckling och betydelse. Cole & La Voie (1985) hänvisar till 

Fein som drar slutsatsen att när barn utvecklas och når fyraårsåldern är fysiska föremål inte 

längre grundläggande för att kunna leka, och det gäller även rolleken. Cole & La Voie’s 

(1985) resultat påvisar att de äldre barnen inte behöver objekt lika mycket som de mindre 

barnen för att kunna leka, resultatet påvisar att när barnen blir större ökar också deras rollek.      

 

Field, De Stefano och Koewler (1980) stärker både McCune-Nicholich’s och Feins studier 

om barns lek. Resultatet av deras forskning visade också att barns lek utvecklas från 

imitationslekar, där barnen nyttjar objekt så som de skall nyttjas och därefter leker barnen 

lekar där objekten får ett nytt syfte. Vartefter den här leken utvecklas till rollek, där barnen 

antar roller utifrån upplevda erfarenheter. Även här hittas samband mellan barns ålder och 

förmågan att leka rollekar, men de mindre barnen (två-tre år) leker inte dessa lekar lika 

frekvent som de äldre barnen (tre-fyra år) (Cole & La Voie, 1985).  

 

Det finns andra teorier som menar att rollekar övergår till regellekar och Cole & La Voie’s 

(1985) forskning visar att barns rollekar sällan förekommer hos två-treåringar för att sedan 

implementeras först hos tre-fyraåringar, men minskar, och det är då en del forskare menar 

att regelleken tar vid, även om en del roller fortfarande förekommer i den typen av lek 

också.  

 

Sociodramatiska lekar visade sig oftast förekomma när barnen är i femårsåldern, den här 

typen av lek uppstår eller utökas från tre års ålder till fem års ålder för att därefter sjunka 

igen, både hos barnen och av antalet barn som använder den. Den här typen av lek visade sig 

knappt bland de mindre barnen, för vissa barn existerade den inte överhuvudtaget. Andra 

lekar förekom som mest vid två till tre års ålder och avtog sedan för att återupptas i sex 
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årsåldern. Rolleken används mestadels av fyra till sexåringar, medan den sociodramatiska 

leken oftast förekommer bland femåringarna enligt Cole och La Voie’s (1985) 

undersökningsresultat.  

 

Jackowits & Watson (1980) har utfört en undersökning som påvisar att de mindre barnen har 

svårt för att samordna och omvandla samma lek i olika miljöer. Undersökningen visade 

också att varken formen eller funktionen på objektet som barnen förväntades transformera 

spelade någon större roll, de mindre barnen hade ändå svårigheter att transformera och låtsas 

att ett visst objekt var exempelvis en telefon till skillnad från de större barnen. 

3.3 Vad är en roll? 

Undersökningen handlar om rollek och dess betydelse. När det talas om rollek är det också 

viktigt att ha en förståelse för vad en roll är därför följer här en redogörelse för vad en roll är 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv.  

 

Jeffmar (1987, ss.84-85) utgår från kända teoretiker som Mead, Cooley, Biddle & Thomas, 

Shaw & Costanzo och Goffman när han redogör för rollteorin och vad en roll är. Jeffmar 

beskriver att en roll är det beteende som en person förväntas ha i olika sociala sammanhang. 

Han menar att beroende på sysselsättning antas olika roller, exempelvis i hemmet antas 

roller som sambo, flickvän och mamma. Varje individ har olika roller exempelvis 

papparollen, syskonrollen eller chefsrollen men det kan också vara rollen som patient eller 

kund i en butik. I de olika rollerna förväntas individen bete sig på ett visst sätt beroende på 

vilken roll denne antagit därav kan en roll se olika ut. Jeffmar (1987, ss.84-85) menar att 

förväntningarna utifrån påverkar hur vi formar rollen, detta gör också att individen blir 

medveten om sig själv och andras syn på dennes handlande.  

 

Även Nilsson (1996, s.40, 175) menar att olika roller handlar om beteendeförväntningar. 

Beteendeförväntningarna varierar från roll till roll, och varje roll är knuten till olika sociala 

normer och regler som styr hur personen ifråga agerar när denne intar en viss roll. Nilsson 

(1996) menar att roller är som etiketter, när en person antagit rollen lärare har andra 

människor (föräldrar, elever och kollegor) vissa förväntningar på personen ifråga och rollen 

som antagits. Samspelet mellan föräldrar, elever och lärare kan då flyta på smidigare 

eftersom de har en bild över hur den andre bör bete sig, men om så inte sker blir samspelet 

svårare. Roller är beroende av varandra och kompletterar varandra, exempelvis lärare - elev, 

doktor - patient, tjuv - polis och/eller förälder – barn. Eftersom rollerna är beroende av 

varandra får de därmed sin innebörd genom den andre (motsatta) rollen.  

 

Angelöw & Jonsson (2000, s.31) beskriver vad som kallas för sociala roller, vilket innebär 

att individen integrerar andras uppfattningar, förväntningar, klargöranden och teorier i sig 

själv. Det kan förklaras som att barn tar över normer från andra i sin närhet, det kan vara 

föräldrar, morföräldrar eller till och med massmedias normer och värderingar som barnen 

införlivar i sig själva. Angelöw & Jonsson (2000, s.32) menar i enlighet med Nilsson (1996) 

och Jeffmar (1987) att roller bygger på förväntningar utifrån, och det är dessa som införlivas 

i individen och i rollen. De sociala rollerna är inte färdiga roller, utan de förändras och 

omformas genom det sociala samspelet mellan olika individer, grupper och i samhället 

överhuvudtaget. De förväntningar som är förknippade med olika roller förändras också och 

de har skapats och formats historiskt, kulturellt, socialt och i sociala samspel. Genom att 

individen införlivar de sociala rollerna förvärvas kunskaper om samhällslivet och denne får 

en bättre förståelse för samhället i stort. 
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Det finns tre förhållanden som är viktiga att klargöra förknippat med rollteorin. Det är 

positionen, rollen och rollbeteendet. Positionen är det yttre, exempelvis att personen ifråga 

är kvinna, man, lärare, elev etcetera. Rollen är som tidigare nämnts uppbyggd av de 

förväntningar från omgivningen som utlöses av positionen, det vill säga att samhället har en 

viss bild av hur en lärare skall vara och därmed tillskrivs rollen lärare olika normer, regler 

och förväntningar vilket också kan beskrivas som rollbeteendet (Angelöw & Jonsson 2000, 

s.32). Författarna påtalar att inom socialpsykologin särskiljs tillskrivna och förvärvade roller 

Tillskrivna roller är sådant vi inte kan påverka själva, exempelvis att vi föds in i en viss 

könsroll som man eller kvinna. Förvärvade roller är påverkningsbara och de roller vi antar 

utifrån individens egna val exempelvis yrkesrollen eftersom vi själva valt utbildning inför 

det yrke vi kommer anta. 

3.4 Vad är identitet? 

En identitet är något som skapas under en lång tid och identitetsutveckling är en föränderlig 

process genom hela livet (Berg, 2009). Identiteten skapas, utvecklas och påverkas av 

samhället, av allt som omger individen och Giddens (2003) påtalar att kulturen också har en 

påverkan på identiteten. Stier (2003, s.12) menar att ”identitet handlar om att befinna sig ”i 

vardande” och att möta de utmaningar som man ställs inför”. Precis som med begreppet lek 

är identitet ett stort och svårbeskrivligt fenomen, det finns inget simpelt svar på 

identitetsbegreppets betydelse. Identiteten kan enligt Stier (2003, s.14) ses som en bild av 

individen, vem och vad denne är, identiteten blir aldrig klar, den utvecklas hela tiden med 

människan och påverkas av det som omger individen. 

 

Ouvinen-Birgerstam (1984, ss.17-18) menar att människan har ett behov av att få svar på 

frågan vem är jag? Stier (2003, ss.17-19) menar också att frågorna om ’vem jag är’ och 

’vem du är’ relateras till våra individuella identiteter medan frågorna ’vilka är vi’ och ’vilka 

är de’ relateras till våra kollektiva identiteter. Kollektiva identiteter kännetecknas av att en 

grupp individer har något gemensamt som sammanför dem, exempelvis alla barn på en viss 

avdelning på förskolan. Han påtalar också att identiteter kan delas upp på ytterligare ett sätt, 

nämligen självdefinierade vilket berör ”jag och vi” frågorna och utifrån-definierade 

identiteter vilket berör ”du och de” frågorna. 

 

Identiteten utvecklas i samspel med andra och Cooley (se Stier 2003, s.24) menar att det är 

viktigt att ta hänsyn till den sociala omgivningen individen befinner sig i eftersom miljön 

runtomkring påverkar hur varje individ ser på sig själv utifrån andras uppfattningar och 

agerande. En förutsättning för identitetsskapandet är att barnen har förmågan att reflektera 

om sig själva, vilket är en förmåga som skapas genom spel och lek tidigt i livet menar Mead 

(se Stier 2003, ss.24-25). Detta kallas för självmedvetenhet. Barn som fått möjlighet att 

rolleka har också lättare för att utforma sin identitet eftersom de lärt sig att en identitet inte 

är något som är fastslaget utan kan förändras (Berg, 2009 s.59). Rolleken främjar 

identitetsskapande eftersom barn ofta använder sig av olika objekt i sina rollekar, ett 

exempel på det är när barn leker med dockor eller actionfigurer. I dessa lekar gestaltar 

barnen olika roller eller figurer som omvandlats från verkligheten, detta sker inom lekens 

ramar men utvecklingen påverkar såväl lek som verklighet. I rolleken ges barnen möjlighet 

att utveckla, forma och pröva på olika identiteter – de får också en uppfattning om rollens 

och/eller identitetens karaktär (Berg, 2009 s.69). 
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4. METOD 

 

I detta kapitel beskriver jag först intervju som undersökningsmetod därefter följer en 

redogörelse för det urval som gjorts vilket övergår till studiens genomförande. Även etiska 

principer, validitet och reliabilitet samt analys och bearbetning diskuteras i detta kapitel. 

4.1 Intervju som undersökningsmetod 

Lantz (2007, ss.9-11.) beskriver en intervju som en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten, men hon beskriver också intervjun som ett verktyg för datainsamling. I 

vetenskapliga sammanhang finns det olika krav för att en intervju skall klassas som väl 

genomförd. Det första kravet är reliabilitet, det vill säga att studien ger tillförlitliga resultat. 

Nästa krav är validitet vilket innebär att studiens resultat är giltigt. Det tredje och sista 

kravet innebär att det finns möjligheter för andra att kritiskt granska forskarens slutsatser i 

studien. Reliabilitet och validitet är begrepp som berör intervjuns kvalitet och dess värde, 

resultatet av undersökningen måste vara användbart. Ett användbart resultat grundar sig på 

att forskaren har ställt relevanta intervjufrågor som undersöker det som avses att undersöka 

(2007, s.12). I den här undersökningen är syftet att undersöka rollekens betydelse för 

barnens identitet Intervjufrågorna som använts berör både rollek och identitet. Lantz (2007) 

belyser också att det är viktigt att forskaren har kunskaper och färdigheter om hur en intervju 

skall genomföras för att det skall resultera i en väl genomförd intervju. 

4.2 Urval 

Respondenterna som deltog i min undersökning var alla kvinnor med varierande 

erfarenheter från två år till trettio år. Respondenterna arbetar på två förskolor i Småland och 

på två förskolor i Halland. Jag valde dessa eftersom jag kände till dessa förskolor väl och 

hade redan etablerade kontakter på flera av förskolorna. Nio respondenter intervjuades och 

de som har deltagit har fått fingerade namn: Anna, Edith, Frida, Helena, Kristina, Linda, 

Sofia, Yamilla och Yvonne.  Linda, Edith och Helena är utbildade barnskötare. Anna, 

Yvonne, Sofia, Yamilla, Frida och Kristina är utbildade förskollärare med varierande 

erfarenhet. Respondenterna var alltså både barnskötare och förskollärare men jag har valt att 

benämna alla som pedagoger i min undersökning.  

4.3 Genomförande 

Syftet är att undersöka pedagogers resonemang kring rollek och dess betydelse för barns 

identitetsutveckling därmed valde jag att utföra en kvalitativ intervjustudie.  

 

Lantz (2007, s.17) belyser vikten av att vara väl insatt i teorin innan intervjufrågorna 

utformas, detta för att öka undersökningens reliabilitet och validitet. Hon menar att om 

forskaren är väl insatt i teorin är möjligheten också större att intervjufrågorna faktiskt berör 

det område som skall undersökas. Kvale (1997, s121) menar att forskaren bör formulera 

intervjufrågorna ur ett tematiskt och ett dynamiskt perspektiv. Tematiskt skall frågorna vara 

formulerade så att de härrör till undersökningens syfte, tidigare forskning och teoretisk 

bakgrund. Han beskriver också hur intervjuguiden kan se ut, beroende på vilken form av 

intervju som skall genomföras. Jag har valt att använda mig av en mer strukturerad 

intervjuguide, eftersom detta enligt Kvale (1997, s.121) skapar bättre förutsättningar för att 

bearbeta och kategorisera insamlad data i analysfasen, till skillnad från en intervju som är 

mer spontan, vilket visserligen kan ge oväntade och spontana svar men det kan också 

försvåra analysen. 
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Dynamiskt bör intervjufrågorna vara formulerade med ett vardagligt språk istället för 

användandet av akademiska begrepp och formuleringar, detta för att samspelet mellan 

respondent och intervjuare skall bli positivt och lättsamt. Samspelet i intervjun är viktigt och 

om det fungerar bra är möjligheten större att respondenten kan uttrycka, beskriva och berätta 

om sina erfarenheter och upplevelser (Kvale 1997, ss.121-122). När jag utformade 

intervjuguiden letade jag efter beskrivande ord gällande rollek som jag skulle kunna 

använda mig av för att använda vardagliga ord och därmed få tydliga och lättförståeliga 

intervjufrågor istället för att använda ett akademiskt språk. 

 

Lantz (2007, s.33) beskriver att det finns olika typer av intervjuer, den öppna, den riktat 

öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade. Intervjuguidens utformning beror också 

på vad det är som skall undersökas, i min undersökning var jag intresserad av pedagogernas 

resonemang om ett rollekens betydelse för barns identitet därmed valde jag att utföra en 

halvstrukturerad intervju (Kvale 1997, s.117).  Kvale (1997, s.32) menar att en kvalitativ 

intervju tekniskt sett är en halvstrukturerad intervju, intervjun består inte av ett strikt 

frågeformulär men intervjun är heller inget öppet samtal. En fördel med den här typen av 

intervju är att följdfrågorna kan omformuleras och riktas mot respondentens svar för att få 

en tydligare bild och större förståelse för deras resonemang.  

 

Intervjun började med två bakgrundsfrågor som berörde respondentens erfarenhet och 

utbildning, därefter följde fem huvudfrågor som tangerar barns lek och sju underfrågor som 

berör lekens eventuella betydelse för barnens utveckling. Intervjun avslutades med två 

övriga frågor varav den ena frågan berörde respondentens svar och om dessa baseras på 

upplevda erfarenheter eller en eventuell utbildning och den andra frågan var om 

respondenten själv skulle vilja tillägga något (se bilaga 2). De nio intervjuer som utfördes 

varade mellan 10-25 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

 

En pilotstudie utfördes när intervjuguiden var klar, med en verksam och erfaren pedagog, 

men jag fick justera frågorna och utförde därefter en pilotstudie till med en pedagog som 

inte är lika erfaren men som för tillfället utbildar sig till förskollärare, och då gav 

intervjuguiden ett bättre resultat. Ett missivbrev skrevs och delades ut till respondenterna 

inför intervjuerna (se bilaga 1). Där förtydligade jag att insamlad data enbart kommer att 

användas i forskningssyfte relaterat till min undersökning. Jag beskrev också 

respondenternas rätt att avbryta intervjun, hur lång tid intervjun beräknades ta och att jag är 

intresserad av att ta reda på pedagogers olika uppfattning om barns lek.  

 

Jag kontaktade de förskolor och pedagoger som jag valt att intervjua och berättade om 

studiens syfte och dem tillfrågades om de ville delta. Alla valde att delta, därmed intervjuade 

jag fem pedagoger i Småland på två olika förskolor och fyra pedagoger i Halland på två 

olika förskolor. Kvale (1997, s.119) menar att forskaren kan välja huruvida denne vill 

avslöja undersökningens syfte eller inte för respondenterna innan intervjuerna genomförs. 

Jag valde att avslöja att syftet tangerar barns lek och dess betydelse ur ett pedagogernas 

perspektiv. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram forskningsetiska principer som alla forskare måste 

ta hänsyn till i sina undersökningar. Principerna bygger på individskyddskravet som i sin tur 

kan delas upp i fyra olika huvudkrav, dessa kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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En problematik när det gäller de forskningsetiska principerna gäller informationskravet som 

berör respondenternas rätt till information, de har bland annat rätt att få veta vad studien 

handlar om. Det kan samtidigt vara positivt och av betydelse att respondenterna inte är helt 

medvetna om studiens syfte eftersom det kan medföra att de hunnit tänka ut bra svar på 

intervjufrågorna. Men jag var intresserad av vilka resonemang de för om rollekens betydelse 

och inte ett förutbestämt svar. Som forskare är det en viktig avvägning att göra, hur mycket 

information som skall tilldelas respondenterna om studiens fokus. Jag valde att endast delge 

viss information till respondenterna om studiens syfte, vilket gjordes både skriftligt och 

muntligt. Vid varje enskilt intervjutillfälle informerades respondenterna om de 

forskningsetiska principer som skall genomsyra hela undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

I enlighet med samtyckeskravet tilldelades respondenterna information om deras rätt att 

avbryta intervjun om och när de vill, detta eftersom deltagandet är frivilligt. Dessutom 

förtydligade jag att deltagandet är anonymt och att inga riktiga namn kommer att användas 

utan fingeras för att undvika igenkännelse vilket utgör en del av konfidentialitetskravet, där 

total anonymitet är vitalt. Dessutom påtalade jag att datainsamlingen enbart kommer att 

beröra min undersökning och att all insamlad data är konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2002; 

Björkdahl Ordell 2007, ss.26).  

 

4.5 Validitet & Reliabilitet  

Validiteten i en undersökning påvisar att forskaren undersökt vad som var avsett att 

undersöka, med andra ord har en forskning hög validitet om forskaren återkopplar 

undersökningen till syftet. Innehållsvaliditet innebär att en person som är vetenskapligt 

skolad har tagit del av och kommit med förslag på förändringar och förbättringar gällande 

intervjufrågorna (Kihlström, 2007 s. 231). När mina intervjufrågor utformades läste min 

handledare igenom intervjuguiden och kom med förslag på förbättringar. 

 

Intervjuerna spelades in eftersom jag ville minimera risken att själv tolka respondenternas 

svar vilket är lätt att göra när forskaren enbart antecknar (Larsson, 1986). Inspelningarna 

möjliggjorde att jag kunde transkribera intervjuerna noggrant och därigenom utröna olika 

kategorier som ligger till grund för resultatet. När en intervju spelats in kommer allt med till 

skillnad från när enbart anteckningar görs. Forskaren kan själv lyssna igenom intervjun dels 

för att transkribera och dels för att öka tillförlitligheten och giltigheten med undersökningen. 

En inspelad intervju möjliggör också för forskaren att analysera hur frågorna har ställts till 

respondenterna, exempelvis om dem har formulerats som ledande frågor eller öppna frågor 

(Kihlström, 2007 ss.231-232). I undersökningen förekommer citat från materialet i relation 

till de kategorier som framkommit, undersökningens tillförlitlighet förstärks genom detta 

eftersom citaten styrker och fördjupar det resultat jag har kommit fram till. Samtidig 

validitet åsyftar att intervjufrågorna är relevanta och svarar mot syftet, därför gjordes två 

pilotstudier för att säkerställa att respondenterna förstod frågorna och att deras svar tangerar 

mitt syfte och de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. 

 

Reliabilitet kan även betecknas som tillförlitlighet eller pålitlighet (Kullberg 2004, s.74; 

Kvale 1997, s.208). Tillförlitligheten i undersökningen berör resultatet. Transkriberingarna 

är grundligt genomförda i analysfasen, och det är viktigt för att kunna exponera resultatet på 

ett tillförlitligt sätt. Ett sätt att mäta reliabiliteten i en undersökning är det som kallas för 

medbedömarreliabilitet, vilket innebär att någon annan skall kunna göra om undersökningen 

med hjälp av det insamlade intervjumaterialet och att det inordnas i samma kategorier. Den 

överrensstämmelse som finns avgör om resultatet är tillförlitligt. Undersökningen får också 
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en högre reliabilitet om det är två forskare, men när intervjuerna genomförs kan 

respondenten känna sig obekväm om det sitter två intervjuare där, därmed kan det vara bra 

om det endast är en för att underlätta intervjusamtalet. Med tanke på att jag är ensam 

forskare hade det idealiska varit om en utomstående person tagit del av mitt insamlade 

datamaterial för att se om denne kommit fram till samma sak som jag i resultatet, detta 

klassas som interbedömarreliabilitet. Om personen ifråga får fram samma resultat innebär 

det att undersökningen har en hög reliabilitet
1
. 

4.6 Analys & Bearbetning 

När intervjuerna var genomförda påbörjades bearbetning av det insamlade materialet. 

Intervjuerna transkriberades vartefter intervjuerna lyssnades igenom flertalet gånger 

samtidigt som de lästes igenom, därefter jämfördes de med transkriberingen för att 

säkerställa att inget blivit utelämnat.  

 

Jag började leta efter mönster i materialet utifrån undersökningens syfte, frågeställningar 

och teori. Den teori som ligger till grund för arbetet är främst Knutsdotter (1996, 2007, 

2009), Jensen (2009) och Berg (1992, 2009) och i litteraturen har jag funnit nyckelord som 

sedan använts som beskrivningskategorier av resultat och diskussion. När materialet 

analyserades sorterade jag pedagogernas svar utifrån kategorier som är hämtade ur teorin. 

De kategorier jag kunde utröna var: rollek influeras av verkligheten, barn imiterar och 

identifierar sig i rolleken, verkligheten bearbetas i leken, när rollek utspelar sig, vilka 

förutsättningar som krävs för rolleken, rollekens betydelse för barns utveckling, social 

kompetens samt rollekens betydelse för barns identitet. 

                                                 
1
 Kihlström, Sonja. Föreläsning Fenomenografi. Campus Varberg (2010-04-01) 
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5. RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit i undersökningen utifrån de 

kategorier som beskrevs i avsnittet om analys och bearbetning. Först beskrivs de svar som 

berör pedagogernas resonemang om vad rollek är, vilka rollekar som förekommer på 

förskolan och när barnen leker rollekar. Därefter beskrivs vilken betydelse pedagogerna 

anser att rollek har för barns utveckling, sociala kompetens och slutligen för identiteten. 

5.1 Pedagogernas resonemang om barns rollek  

Detta avsnitt berör pedagogernas resonemang om barns rollek och vilka faktorer som 

påverkar rolleken. 

 

5.1.1 Rollekar influeras av verkligheten 

Samtliga pedagoger var överens om att lek bygger på erfarenheter från verkligheten vilket 

inkluderar identifieringar och imitationer av de personer som finns i deras omgivning. 

Pedagogerna tillfrågades om och hur de upplevde att detta förekom i barnens lek. De var 

överens om att barnens erfarenheter och upplevelser från verkligheten är av stor betydelse 

för barnens lek och därmed rolleken specifikt. Flera exempel på verklighetsbaserade lekar 

framkom. Både Helena och Edith upplever att barnens erfarenheter återkommer i deras 

rollekar, de menar att barnens egna upplevelser kan urskiljas i det de leker. Helena betonar 

att både tråkiga och roliga händelser återspeglas i leken. 
  

Man ser ofta att de leker och sådant som de varit med om, om de har vart på 

någon utflykt eller även om det har hänt tråkiga saker så kan det återspegla sig i 

leken sen. 

 

Likt Helena och Edith uttrycker också Anna att det går att urskilja barnens upplevelser i 

leken. Under sommaren hade flera av barnen på Annas avdelning besökt Kolmården. 

Upplevelsen av djurparksbesöket framkom sedan i barnens lekar på förskolan när de var 

tillbaka efter sommaren, då barnen lekte djurpark med varandra. Anna poängterar att barnen 

imiterade verkligheten när de antog rollen som apor och lekte i klätterställningarna ute på 

gården att de själva var apor som klättrade runt. 
 

Som förra hösten, nej, det var nu i höstas, det var jättemånga av våra barn som 

hade varit på Kolmården om vi bara tar ett exempel här nu och det var jättemycket 

prat om det här med djuren och de hade tittat på djuren och så kommer det ju i 

leken då. De lekte ute och dem klättrade i klätterställningarna och var apor då till 

exempel, så att de imiterar ju mycket.  

 

Barnens lek påverkas av allt de upplever i verkligheten menar Yamilla, i det exempel hon 

ger gäller det tv-spel, och barnen får då tillfälle att använda sig av sin fantasi, men hon 

upplever inte att leken blir identisk med verkligheten. 
 

Dem som spelar tv-spel till exempel, dem kan ju leka det här också, fast då 

använder dem ju sin fantasi. Det blir ju inte identiskt men man märker ju att det ja, 

kanske deras omgivningar där hemma, eller kanske har påverkat dem. 

 

Ett annat perspektiv på vilka faktorer som påverkar barns rollek är den omgivande miljön. 

Yvonne för ett resonemang kring den miljö barnen befinner sig i till vardags, hon poängterar 

att omgivningen har en inverkan på barns lek. Barnen baserar sin lek på allt de hör, ser och 

gör både hemma och på förskolan, detta påverkar i sin tur deras lekar. Hon menar att leken 

ser olika ut beroende på vilken eller vilka socioekonomiska grupper barnen tillhör. 
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/… / om jag tittar tillbaka på min livserfarenhet i det här yrket så kan jag ju se då 

utifrån vilka socioekonomiska grupper barnet kommer ifrån om man jobbar på 

landsbygd eller bruksamhälle eller storstäder eller med invandrar, tät invandrar…  

vad ska man säga, barn som kommer från invandrartäta områden, alltså det 

påverkar ju deras lekar, vad de hör hemma och vad de ser hemma, vad de gör på 

sin fritid. 

 

Yvonne framhåller att trots att barnen är så olika och att de leker på olika sätt och har olika 

förutsättningar i leken finns ändå behovet av att få leka. Hon påtalar också att barns lekar 

förändras i takt med att samhället förändras. 
 

Men leken är ju oerhört viktig och leken är ju ett uttryckssätt som dem har. Så alla 

har ju lika stort behov utav lek, men leken ser olika ut i olika tidsepoker, alltså 

leken har ju förändrats också under alla år jag har jobbat… och så har det ju 

alltid varit rent historiskt och kommer alltid att vara, för samhället förändras. 

 

Pedagogerna är alla överens om att rollek influeras av verkligheten även om de har olika 

åsikter om på vilket eller vilka sätt leken baseras på verklighet. Som tidigare nämnts belyser 

några av pedagogerna att barns upplevelser återspeglas i leken som centrala medan Yvonne 

istället fokuserar på barns socioekonomiska tillhörighet och dess påverkan på leken.  
 

5.1.2 Barns imitationer och identifieringar i rolleken 

En aspekt av rollek som lyftes i intervjun var om pedagogerna upplever att barnen imiterar 

verkligheten eller identifierar sig med personer som figurerar i deras omvärld. Samtliga 

pedagoger svarade att barnen tar efter verkligheten och identifierar sig med dem som finns i 

omgivningen. Men Yamilla påpekar att det bara sker till viss del och ibland, hon skiljer 

dessutom på fantasi och verklighet. Yamilla menar att det finns barn vars lekar inte bygger 

på verklighet överhuvudtaget utan dessa lekar bygger enbart på barns fantasi. Men samtidigt 

klargör Yamilla att det finns andra barn som imiterar verkligheten och identifierar sig med 

de personer som figurerar där. Hon menar att när leken bygger på detta återger barnen en 

tolkning av sina erfarenheter i leken, det vill säga att verkligheten inte återspeglas identiskt i 

barnens lekar.  
 

Jag tror att alla barn har… man kan ju imitera, det kan man ju, men inte alltid, 

alltså barn kan ju leka att de är Amy Diamond och sjunga det tror jag att dem gör 

men inte hela tiden, jag tror dem ger sin egen tolkning. 

 

Fyra av pedagogerna lyfter att barnen ofta imiterar pedagogerna som jobbar på förskolan, 

det vill säga att många gånger i barns lek är det pedagogernas beteenden som återspeglas. 

Sofia påpekar att barnen gärna vill leka något som de har sett eller något som de själva har 

upplevt. 
 

Det är ju ofta att dem tar en roll som finns, som mamma och pappa barn är ju en 

sån typisk lek, även att leka dagis eller skola är ju en väldigt populär lek. Det 

kommer ju mycket att dem ska vara poliser, eller dem ska vara, dem ska vara 

någonting som dem har sett. Så absolut, dem vill ju gärna vara faktiska personer, 

alltså personer som finns. 

 

Anna beskriver hur verksamheten ser ut på hennes avdelning, hon nämner att de har 

prioriterat leken väldigt högt och på grund av det har de skapat olika lekstationer. Hon 

berättar bland annat om familjerummet där de flesta rollekarna förekommer. De har valt att 

döpa rummet till familjerum just för att locka både pojkar och flickor dit, hon berättar också 

att det finns material för alla att leka med i form av utklädningskläder, kontorsbord och soffa 

med mera. De rollekar som förekommer inne i familjerummet är dels den traditionella 
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familjeleken och dels lekar där barnen antar andra roller som riddare, djur med mera. Enligt 

Anna är det också detta rum som är det mest populära, både för pojkarna och för flickorna 

på hennes avdelning.  
 

/… / där leker dem djur med ibland och leker riddare och brottas och så är det ju 

mamma, pappa barn givetvis också, både att de själva är de här rollerna och 

ibland har de ju dockorna också som är med. /… / 

 

Den typ av rollek som pedagogerna anser vara den mest frekventa bland barnen på förskolan 

är familjelekar, då barnen leker mamma, pappa och barn. Det gör dem antingen med 

varandra, själva eller med olika objekt. När barnen leker familjelekar antyder både Yvonne 

och Kristina att barnen leker utefter tydliga könsmönster, det vill säga att pojkarna gärna 

identifierar sig med pappan och flickorna med mamman. Yvonne framhåller att det blir extra 

tydligt när barnen får syskon och är i tre till fem års ålder. Kristina påpekar istället att när 

barnen leker med små och stora djur symboliserar det stora djuret oftast pappan och hon 

poängterar att det brukar vara pojkarna som identifierar sig med den rollen. 
 

Ibland när man leker kanske med små och stora djur, så är ju alltid liksom … 

pappa det är alltid den stora och så det här med kön, men pojkarna vill ju gärna 

vara pappa. De tar på sig den där stora… faktiskt kan man se mycket det. 

 

Helena å andra sidan menar att när barnen lekar rollekar spelar det ingen roll för barnen om 

det är en flicka eller pojke som leker att de är mamma eller pappa.  
 

Men det är inte så att pojken måste vara pappa, han kan ju lika gärna vara 

mamma. 

 

Men däremot anser Helena att det tydligt går att se vilka roller som finns i en familj utifrån 

barns lek, exempelvis den traditionella mammarollen där hon sköter hushållsysslorna och 

papparollen där han åker och jobbar, Men en förändring har skett, och hon säger att de 

traditionella rollerna har förändrats med tiden och nu kan det lika gärna vara pappan som 

stannar hemma och lagar mat och mamman som åker och jobbar i barnens lek. Barnen antar 

olika roller och lever upp till de förväntningar som följer med dem utifrån deras upplevelser 

från verkligheten. 
 

Oftast är det nog, det här igen, ja när de leker mamma och pappa och man ser att 

det speglar sig väldigt väl, om det finns väldigt traditionella mamma, papparoller i 

en familj. /… / Jag upplever inte att det är lika starkt längre det här att man är en 

typisk mamma och står hemma och lagar mat utan det kan lika väl va när, i leken 

då, att pappan gör mat och mamman åker och jobbar. Men ett tag, för jag som har 

jobbat så länge, vet ju hur det va väldigt så traditionellt och var man tjej då så var 

det ju väldigt mammigt och man tog efter sin, allt vad mamman gjorde. 

 

Förutom traditionella könsroller, familjeroller och andra roller som finns nära tillhands i 

barns vardag påpekar sex av pedagogerna att tv, barnprogram, film och tv-spel påverkar 

barnens rollekar. De menar att barnen ofta antar fiktiva roller som Spiderman, Superman 

eller Batman.  Både Anna och Yamilla säger att de många gånger sett eller hört att barnen 

nämner figurer från både barnprogram och tv-spel i sina lekar, likväl som att Yamilla säger 

att hon hört barnen gå runt och nynna på sånger från olika barnprogram när de leker. 
 

Ja, man ser ju det kanske om de tittar på något speciellt barnprogram, då kan de 

ju också nämna att de kanske leker den och den personligheten, så men det kanske 

inte blir identiskt självklart. Men det kan ju märka om man råkar titta på 

Bolibompa också att man förstår det också, jag har märkt det att på vissa barn går 

de ju också, när de leker så går de ju och sjunger låter då från olika barnprogram 

/… / 
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Pedagogerna menar att barns lek skapas utifrån verkligheten genom att barnen försöker 

efterlikna den i sina lekar. Det är endast Yamilla som påpekar att imitationer inte sker i alla 

lekar.  
 

5.1.3 Verkligheten bearbetas i leken 

Sex av pedagogerna anser att i leken ges barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och 

erfarenheter oavsett om det är positiva eller negativa händelser. Pedagogerna belyser att 

bearbetningen hjälper barnen att komma vidare i sin utveckling, det hjälper dem också att 

förstå verkligheten och ta sig igenom jobbiga händelser.  
 

Jag vet ett barn som… dem hade krockat med en älg och sen lekte, var det ju 

nästan ordagrant sen kom man ju fram till när man hade pratat med föräldern hur 

det hade gått till då. Så då lekte han att körde bilen och älgen kom och det var allt 

ifrån å ringa till polisen till att det skulle komma en jägare och skjuta och väldigt 

så… 

 

Två pedagoger säger att leken är barnens redskap för att kunna hantera verkligheten på, 

varav Frida tror att leken kan vara barnens enda sätt att få utlopp för sina känslor och 

bearbeta dem för att kunna vidareutvecklas. Pedagogerna framhåller också att bearbetning i 

lekar kan leda till att barnen blir förberedda inför livet och för att de skall kunna komma 

vidare i sin sociala utveckling. 
 

/… / det är ju en övning inför livet kan man väl säga, att de har, kan de omvandla 

från verkligheten och sen leka det med sina kompisar. Dem, till exempel om man 

tar mamma, pappa barn eller såna dära då familjesituationer som dem sen leker 

här /… / dem använder ju det för att komma vidare socialt eller så, dem ser ju hur 

mamma och pappa gör och så… 

 

Anna resonerar kring lekens möjligheter och säger att barnen kan leka av sig på ett roligt 

och fantasifullt sätt i leken där de får möjligheten att bearbeta alla sina känslor, allt ifrån 

glädje till sorg, frustration och ilska. Kristina lyfter också hon att leken är vital för att barnen 

skall få leka ut sina känslor, samtidigt förtydligar hon att pedagogerna har en viktig funktion 

i barns lek. Hon menar att de kan hjälpa barnen genom att förklara och stötta dem i leken för 

att de skall få en förståelse för verkligheten. Sofia uttrycker att det är viktigt att ha en 

förståelse för sin omvärld, detta eftersom barnen omvandlar och bearbetar verkligheten i 

leken. Förutom att barnen skall kunna omvandla verklighet till lek anser Sofia att det är 

viktigt att barnen även har kunskapen att kunna skilja på verklighet och lek.  
 

Det är jätteviktigt och det är ju väldigt viktigt att man lär sig att skilja på lek och 

verklighet också. Många barn har ju problemet att se verkligheten, att kunna skilja 

på verkligheten och leken och ibland så blir det lite för verkligt 

 

Barnens bearbetning i leken gör att dem får nya relationer och ser nya samband till olika 

föremål och händelser i verkligheten. Yvonne och Yamilla påpekar att det är mycket som 

syns och kommer fram i barns lek. Det kan vara döden, konfrontationer, konflikter, 

svårigheter eller andra destruktiva händelser som barnen upplevt.  
 

/… / ja när de leker med Barbie, med gosedjur eller med något annat, det kan 

komma fram olika saker. Det här med döden, det här med att de bråkar, att de har 

en konflikt, att de har en svårighet.  

 

Leken är inte alltid positiv och lustfylld, utan bygger ibland på barnens negativa upplevelser 

och erfarenheter. Men den här leken är lika viktig som all annan lek menar Frida. 
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5.1.4 När utspelar sig rollek? 

Kristina och Frida som båda jobbar på småbarnsavdelningar anser att rollekar förekommer 

först när barnen blivit lite större, de anser att de främst utspelar sig från tre års ålder och 

uppåt. Kristina uttrycker att hon inte kan se särdeles tydligt att mindre barns lek bygger på 

erfarenheter från verkligheten.  
 

Jag är ju på småbarnsavdelning och jag tycker att ibland kanske att det är, men 

jag kan inte säga det jättetydligt så… att jag kan härleda det till verkligheten… 

men när de börjar komma närmre tre år så kanske man kan koppla det lite till, ja 

upplevelser eller nåt kanske från verkligheten om det är det du menar. Kanske de 

äldre men inte så de yngre tycker jag nog inte så… 

 

Frida däremot säger att de mindre barnen leker bredvidlekar och att det är de äldre barnen 

som leker rollekar. De mindre barnen leker med leksaker som kassaapparater och popupdjur 

och de större barnen imiterar sina upplevelser. En lek som förekommer hos de större barnen 

på avdelningen, bland treåringarna är att de ofta leker att de sitter och fikar, vilket Frida 

antar beror på att de sett pedagogerna sitta och fika. 
 

Eller ofta om man har, dem vuxna sitter och fikar och så är det ju ofta mycket 

kafferep då vid det lilla bordet här borta och dem ska fika och vill du ha kaffe, 

säger dem så att, ja…  

 

Men Linda som också hon jobbar på en småbarnsavdelning anser snarare att det är de 

mindre barnens lek som bygger på verkligheten. Hon ger ett flertal exempel på när 

verkligheten har inverkan på det barnen faktiskt leker. Linda poängterar att när barnen blivit 

större är det fantasin som utgör grunden för leken och inte verkligheten. 
 

Särskilt hos oss och kanske ännu mer, ja kanske att de är mer fantasifyllda när de 

blir lite äldre. Men hos oss är det ju väldigt mycket imitation från verkligheten. 

Dem tar ju efter alltingen, allt man gör, allt man säger och allt som händer runt 

om dem. Ser dem en brandbil så leker dem ju brandbil sen och kör med den  /… /. 

Det är verkligen att snappa upp allt man gör och samling, de brukar sitta hos oss 

och leka samling… 

 

Men samtidigt menar Linda att just rolleken inte förekommer lika mycket med de mindre 

barnen som med de större barnen. Men i de rollekar som faktiskt förekommer på hennes 

avdelning är det de äldre barnen som kan prata som tar på sig mammarollen och barnen som 

är lite mindre tilldelas barnrollen.   

Hos oss så blir det ju väldigt tydligt för dem som är lite äldre och kan prata då 

dem är mamma och dem som är lite mindre som inte kan prata de får vara barnen 

då, och de som är lite äldre de växer ju jättemycket i det och blir förberedda inför 

nästa steg då, inför nästa avdelning där det kanske kommer ännu mer där de leker 

mycket rollekar då, hos oss är det ju inte så mycket rollek just nu, men det kommer 

ju sen. Men det tror jag är en viktig förberedelse, jag tror dem växer jättemycket i 

det.  

Sofia är övertygad om att rollekar förekommer till viss del när barnen är små i form av en 

imitationslek. Men hon betonar att leken förändras i relation till deras ålder. När barnen 

växer får de fler erfarenheter att konstruera leken med. Barnen får en möjlighet att skapa nya 

relationer och nya lekar med hjälp av att de kan väva samman erfarenheter och minnesbilder 

för att skapa nya situationer och vägar i leken. 
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I början gör den ju det när dem är små, då imiterar dem ju mycket. Det märker 

man ju på de tvååringarna vi har nu eller de treåringarna att dem gör ju det vi gör 

och dem gör ju det som barnen gör, dem större barnen. Men ju äldre dem blir och 

desto mer erfarenheter dem får tycker jag så kan dem skapa sig nya 

förutsättningar så dem kan använda sig kanske av flera erfarenheter och 

minnesbilder och så skapa en ny väg, en ny lek utav det, nya relationer och nya 

situationer. 

Precis som Sofia berättade att små barn imiterar vuxnas och barns olika beteenden, nämner 

också Kristina att om den lek som mindre barn leker kan klassas som verklighetsbaserad är 

det för att de härmar äldre barns lekar. 

5.1.5 Rollekens förutsättningar 

Barnen konstruerar rolleken utifrån sina erfarenheter och upplevelser men enligt 

pedagogerna finns andra förutsättningar för att rollek skall kunna äga rum. Både Kristina 

och Frida påpekar att en förutsättning för barns rollek är att de ges tid att leka. Yamilla 

poängterar att barnen behöver få leka och hon tror att barnen blir lyckliga när de ges tillfälle 

att leka. Kristina tror att barnens utveckling kan hämmas om pedagogerna hela tiden 

avbryter leken för att ha samling eller andra aktiviteter som pedagogen har bestämt. Hon 

säger att leken är viktig och genom den utvecklas barnen. 
 

Och det här att de får tid att leka för att utvecklas. Vi, ja, vi känner ju ofta det att 

när man avbryter barnen i lek, de håller ju på med någonting kanske i en 

utveckling eller att dem, ja utvecklar leken eller något, så kommer vi och avbryter 

det är precis som att då stoppar vi ju deras möjlighet att komma vidare, deras 

utveckling och lärande… 

 

Frida poängterar också att barns lek är viktig och därför menar hon att pedagoger bör fråga 

sig själva varför barns lek hela tiden avbryts för pedagogbestämda aktiviteter exempelvis 

samlingar, när leken är så viktig i sig själv samtidigt som hon undrar för vem samlingen är 

viktig. Är den viktig för barnen eller för pedagogerna? 
 

/… / utan vi försöker ha ganska mycket fri lek och att man är med dem och leker 

och att man inte behöver ha dem där samlingarna varje dag, för det inte är det 

som är det viktiga alltid, utan vem är dem viktiga för, oss eller barnen? 

 

Det framkommer också att pedagogerna anser att en annan förutsättning för barns lek är 

pedagogen. Yvonne menar att tyvärr får inte alla lekar lika stor plats på förskolan. Många 

pojkar vill gärna leka vildare rollekar som Spiderman och lekar med lasersvärd och andra 

vapen. Men Yvonne påtalar att pedagogerna många gånger får säga nej till dessa lekar på 

grund av att det är för lite personal. Hon anser att det är beklämmande att barnen inte kan få 

utlopp för hela sitt lekbehov. Pedagogerna har ansvar för en hel barngrupp och det finns 

barn som blir rädda för vildare lekar, därför passar det inte alltid att de förekommer på 

förskolan. Lekar som är vildare kan passa bättre att leka i skogen med de barn som vill det, 

men som det ser ut nu finns det inte personalresurser för det, därför tvingas pedagogerna 

ibland neka barnen dessa lekar. 

 
Men jag tycker också att leken, det är ju också sorgligt i det här jobbet ibland att 

man inte kan erbjuda barn det lekbehov dem har på grund utav att vissa barn 

behöver större ytor att leka på, och livligare lekar och då har man kanske inte 

personal så att man kan gå ut med dem barnen, utan då måste man vara inne så 

att det flyter på, så det är lite beklämmande. Men sen finns det ju lekar som inte 

är, som inte vi pedagoger upplever positiva för dem funkar inte här på förskolan, 

de kanske funkar ute i skogen. Om vi går ut i skogen kanske vi mer kan tillåta dem  

/… /  
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Man kan inte alltid tillåta alla lekar, det kan man inte. På grund av att vi har ett 

ansvar för den totala barngruppen, men den leken får kanske vänta tills man 

kommer hem eller när man är med sin mamma och pappa i skogen och sådär. 

Även Kristina anser att pedagogens roll är viktig, inte för att styra barnens lek men för att 

vägleda barnen, förklara och förtydliga för dem för att öka deras kunskaper genom leken. 

Men också att vi vuxna har, alltså det är nog mycket vi som får visa barnet och 

tala om för barnet /… / Jag kan känna att vi, vi vuxna bidrar ju med jättemycket, 

dels genom att bara sitta med, med barnen, man behöver ju inte… det är ju inte 

det att man styr barnen, men att man kan leda barnen vidare och få in jättemycket 

kunskap genom att bara vara delaktig i leken och försöka anpassa sig efter den. 

Pedagogerna lyfter också att i leken lär sig barnen att ta hänsyn till varandra, att turas om 

och utveckla empati. Anna menar att det är en förutsättning för att barnen skall kunna leka. 

5.2 Pedagogernas resonemang om rollekens betydelse för barns utveckling 

Pedagogerna tillfrågades om rolleken har någon betydelse för barns utveckling, och Yvonne 

menar att om leken inte hade gagnat barns utveckling hade de troligtvis inte lekt. Barnen 

behöver leken för att bearbeta, kunna gå vidare och orka ta in nya saker. Att leken har en 

stor betydelse för barns utveckling är egentligen självklart menar Yamilla och likaså Anna 

konstaterar att det är mycket som påverkas av leken, leken är betydelsefull ur flera 

perspektiv. Barns fantasi, koncentration, hänsyn och empati är beroende av leken, och i stort 

är leken en central del för barns utveckling enligt pedagogerna. 
 

 Alltså i leken, jag tycker ju lek är någonting som är bland det viktigaste i 

förskolan, för jag menar där lär de sig otroligt mycket. Det är ju fantasi och det är 

koncentration och det här bara med att kunna leka med andra barn, alltså hänsyn 

och empati. Det här med att få ur sig känslor då, våga agera, språk, det är ju 

jätteviktigt för deras utveckling. 

 

Linda tror att de mindre barnen växer i sig själva när de leker rollekar, de känner att de 

klarar av att anta olika roller och därmed förbereds dem inför nästa steg, inför nästa 

avdelning på förskolan där rollek förekommer ännu mer. Rollekar är för övrigt viktiga för att 

kunna förstå att olika roller har olika funktioner. Både Anna och Kristina menar att det är 

viktigt att barnen har kunskapen om de funktioner som berör rollerna. Anna tror att barnens 

förståelse för omvärlden skulle bli väldigt konstig om de inte har kunskap och förståelse för 

de beteendeförväntningar som är förknippade med hur en mamma, en doktor eller en polis 

skall bete sig. 

 
/… / för jag menar annars så… blir det väl jättekonstigt om man inte vet vad en 

polis ska göra eller en doktor eller så /… / 

 

Anna säger också att det är i den förståelsen som rätt och fel kommer in, vilket är vitalt för 

att barnen skall kunna bli bra medmänniskor. 

 
Att det är viktigt, alltså att folk förväntas, förväntas att jag ska uppträda på ett visst sätt i olika 

situationer men där är vi ju olika så att säga, men på något vis att man måste ha något sunt 

förnuft, det tror jag är viktigt för att, för deras utveckling och för att man ska bli en bra 

medmänniska så att säga. 
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Helena och Sofia tangerar samma ämne när dem härleder rollekens betydelse till att barnen 

får förståelse för relationer och samband. Sofia menar att barn lär sig hur olika personer är 

och när barnen leker att de är mamma får barnen fundera kring hur en mamma är och visa 

att det är mammarollen de antagit i sin lek. 

 
Det är ett sätt för dem att… få grepp om relationer sinsemellan och lära sig olika 

personers sätt att vara. Hur är man när man är mamma, om jag är mamma i 

leken, hur är man egentligen då? Och genom det då lär dem sig detta. 

 

Beteendeförväntningar kan se olika ut beroende på vilka erfarenheter och uppfattningar 

varje individ har om hur olika personer bör vara menar Edith. 
 

Det har det ju på hela, hela… allihopa då som leker där, de förväntar sig ju detta 

att sån är ju mamma dåoch det är ju inte säkert att man har med sig samma 

heller…  
 

Barnen har olika erfarenheter och upplevelser beroende på sin kultur och Sofia indikerar att 

genom sina individuella minnesbilder, erfarenheter och upplevelser skapar barnen nya lekar 

och nya vägar. Hon säger att med fler erfarenheter skapas nya förutsättningar i barns lek och 

barnen skapar nya relationer till sådant de känner till samt att de skapar nya imaginära 

situationer och roller i leken. 
 

Utifrån sina minnesbilder och utifrån sina erfarenheter skapar, skapar saker i 

leken som de känner till och får en annan relation till genom leken. /… / Men ju 

äldre dom blir och desto mer erfarenheter dom får tycker jag så kan dom skapa sig 

nya förutsättningar så dom kan använda sig kanske av flera erfarenheter och 

minnesbilder och så skapas en ny väg, en ny lek utav det, nya relationer och nya 

situationer. 

 

Pedagogerna är överens om att leken är viktig för barns utveckling men några av dem hade 

svårt att förtydliga vilken betydelse den kan ha. En av pedagogerna svarade att leken har en 

enorm betydelse men definierade inte vad det skulle kunna vara.  
 

5.2.1 Barns sociala kompetens 

Barnens sociala utveckling var en annan aspekt som lyftes fram, flera av pedagogerna menar 

att barnens erfarenheter utvecklar dem socialt vilket de sedan nyttjar sig av i sina rollekar. 

Som nämnts tidigare har det framkommit att leken har betydelse för barns utveckling och 

deras sociala förmåga. Anna menar att barnen redan på förskolan får träna på hur en person 

skall bete sig i en grupp, och att barnen får kunskap om hur det fungerar att vara i en grupp 

med andra barn. Detta har sedan betydelse för dem när de kommer till skolan eftersom de 

redan lärt sig att de skall bemöta varandra med både hänsyn och empati. 

 
Men det blir ju det här, dem har ju redan tränat det här med att kunna va bland 

andra, kunna liksom fungera i en grupp med kanske en eller femton, så jag tror det 

hjälper ju till sen när de kommer upp, längre upp i åldrarna. Fast då är det ju inte 

lek på så vis, utan då är det mer det här … med samvaron. 
 

Två pedagoger menar att barns erfarenheter från verkligheten ger dem en social 

förberedelse, framförallt inför förskolan och vidare i livet, men även i leken. Linda menar att 

grunden i leken är att barnen har en social förmåga, vidare menar hon att barn ser hur till 

exempel föräldrar beter sig och nyttjar detta i sin lek, och också detta påverkar dem socialt. 

Det är en erfarenhet inför livet att ha förmågan att kunna omvandla verklighet till lek, om 

barnen kan ta in verklighet i lek sker en utveckling, och barnet vågar visa vem han eller hon 

är. Linda påpekar att barnen förutom det får möjligheten att bygga upp både självförtroende 

och självkänsla genom leken. 
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Ja, alltså jag tror det är viktigt för dem, när dem kan ta in verkligheten i leken så 

utvecklas man ju väldigt mycket socialt, och det är ju hela själva grunden… 

egentligen till leken med då att man är… det här med att våga och visa vem man 

är och bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla och våga ta för sig, det 

är ju viktigt faktiskt nu att man vågar det och att man pushar på barnen /… / 

 

När pedagogerna tillfrågades om barnen testar sociala normer och regler svarade dem att de 

anser att barnen testar regler på hur man skall vara gentemot varandra och att de prövar 

förskolans regler men också andra regler i sina lekar. Frida påtalar att genom leken lär sig 

barnen hur de skall vara mot varandra. När frågan förtydligades och pedagogerna blev 

tillfrågade om barnen prövar förväntningar på hur man skall vara förknippat till en viss roll 

eller viss situation blev svaren lite annorlunda. Anna svarade att barnen agerar utefter vad de 

har sett och om vi jämför med vuxnas förväntningar på hur en doktor beter sig faller barnen 

in i ramen för hur en doktor skall vara när de leker en sådan lek. 
 

Alltså de leker ju doktor och sånt med här, och ja, man vet ju inte hur de tänker 

sig, men när man ser på dem hur dem agerar i leken och så är det ju så som man, 

som vuxen i alla fall förväntar sig att ungefär så gör ju en doktor. Så säger dem 

och så uppför dem sig mot den här då som kanske ligger och ska vara sjuk då. 

 

Frida och Sofia resonerar kring de barn som tvingas sluta leka när de är små eller inte får 

leka vissa lekar och hur det påverkar den person de blir när de blir större. Det är viktigt för 

barnen att få bearbeta allt de upplever, och det är även viktigt att de får testa de sociala 

normer och regler som finns i samhället. Vad gäller sociala normer och regler säger Sofia att 

det är viktigt att pedagogerna föregår med gott exempel, hon påpekar att det står i läroplanen 

att förskolan skall försöka fostra barnen till att bli goda samhällsmedborgare. Sofia menar att 

barn som inte har förståelsen för sociala normer och reglar kan hamna utanför samhället när 

de blir större, de kan inte gå vidare om inte den förståelsen finns. Frida säger att de barn som 

inte fått leka vapenlekar eller krigslekar kanske också påverkas av det i vuxen ålder sedan.  
 

Jag tror att barn, äldre barn som tvingas sluta leka tidigt dom… dom går miste om 

mycket för att det är jätteviktigt att utvecklas genom leken och det är deras sätt att 

bearbeta saker som dom får till sig. /… / du kan stå utanför samhället, vad ska 

man säga, samhället ja i stort. Så absolut ska du gå vidare, och… om du inte ens 

kan hantera en social norm eller regel på förskola som barn då kommer du inte gå 

vidare heller. 

 

Pedagogerna är överens om att rollek är utvecklande för såväl barns sociala kompetens som 

deras identitet. Pedagogerna anser också att barns sociala kompetens är viktig för att de skall 

kunna fungera dels i skolan och dels i andra situationer utanför förskolan.  
 

5.2.2 Rollekens betydelse för barns identitet 

Pedagogerna tillfrågades om vilken betydelse barnens lek har för deras självuppfattning, sex 

av pedagogerna tror att leken och identiteten har ett samband. Men samtidigt menar de att 

det inte enbart är rollek som har betydelse för barns identitet utan även andra lekar. Rolleken 

är betydelsefull för all utveckling, vilket Yamilla förtydligar. Leken är viktig för mer än 

barns självuppfattning och hon säger att leken är viktig för att skapa en helhet för barnen. 

Självuppfattningen utvecklas individuellt och varje individ måste själv få känna och 

utveckla sin självuppfattning. 
 

Jag tycker leken är viktig inte bara för självuppfattningen, leken är nyttig för allt, 

för hela barnet, för en helhet. Självuppfattningen den får ju komma, varje individ 

får ju märka själv, känna av själv, alla är vi så olika, barnen är likadana, vissa är 

ju så självmedvetna. 
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Linda däremot var osäker på om självuppfattningen har någon större relevans i leken, men 

samtidigt tror hon att barnen skapar sin självuppfattning genom leken. Barnen har möjlighet 

att hitta sig själva genom rolleken eftersom de får tillfälle att prova på olika roller och 

fundera över vem de vill vara, menar Linda. 
 

Sen sin självuppfattning, det är nog inte så viktigt just då, kanske det är mer så att 

man skapar sin självuppfattning under tiden man drivs igenom i leken eller så 

men… att man bygger på den… 

 

Det skulle väl vara att genom att leka olika roller så hittar man sig själv i så fall 

då… att dem ja, dem leker ju så mycket roller på en dag och är och spelar och 

tänker och vem vill jag va, vart hör jag hemma liksom? Det skulle vara det i så 

fall… 

 

Linda påtalar att det är viktigt att barnen får möjligheten att testa olika roller och att det skall 

vara tillåtet att en pojke leker prinsessa i leken, detta för att stärka deras identitet. Om barnen 

inte ges möjligheten att prova på olika roller tror hon att det kan hämma deras jagutveckling. 
 

Och det är ju viktigt att man till exempel inte dämpar en pojke som vill leka 

prinsessa, det är ju oerhört viktigt för hans självuppfattning sen, senare i livet, han 

måste ju få prova på alla roller så att man inte pytsar in dem i… annars blir det 

lite så att du ska va där, och du ska va där och du ska va där, då dämpar man ju 

självuppfattningen mycket utan att man är öppen. Så jag tror det är jätteviktigt för 

att dem ska få, för att dem ska hitta sig själva så … 

Anna berättar om de barn som kommer till förskolan och är helt nya i gruppen och att flera 

av dem är lite blyga. Hon menar att då måste pedagogerna hjälpa dem in i leken och först 

när barnen vågar delta och agera i leken kan de börja bygga upp sin identitet. 

Då är det ju det här arbetssättet som vi har med leken, de här som inte riktigt 

vågar fråga om man får vara med och leka, där man går lite och tittar på avstånd. 

Då kan man ju hjälpa dem lite in i leken, och på så vis när de börjar sedan och 

vågar, och dem agerar i leken, så måste det ju vara att de bygger upp sin egen 

jagkänsla och självbild. 

En annan av pedagogerna säger att det var länge sedan hon såg lekar som berörde barns 

självuppfattning. Helena beskriver en lek där barnen har tilldelats olika roller och det barn 

som upplevs ha lägst status fick vara med i leken men som hund.  

/… / barn som lekte att de var hund, att man ofta såg att det var de här barnen som 

var lite… vad ska man säga, upplever sig själva ha lite lägre status, de fick vara 

med i leken men okej då fick du vara hund. 

Helena tillfrågades om hur det visar sig att barnet hade lägst status och hon menar att det var 

en rollek där barnen blev tilldelade roller och att de accepterade att anta rollen som hund. 

Den leken var ju typisk då, att dem, de godkände att va den här… som bara va en 

hund då men… de kanske blev mer tilldelade roller, de kanske inte tog på sig 

rollen lika självklart själv då. 

Vad gäller barns deltagande i leken talar Frida om de barn som av olika anledningar inte får 

vara med i leken, att konsekvensen kan bli att de får en sämre eller dålig självbild. Sofia 

nämner också barns deltagande i leken men i positiv bemärkelse, hon menar att barns 

deltagande i leken och insikt om att någon annan vill leka med dem medför att de får en 

positiv självbild. Rolleken har betydelse för barnens förståelse för och insikt om att de är 

betydelsefulla, men också för insikten om vem man är. 
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Det, de lär sig nog vilken position de har och hur betydelsefulla dem är, sen tror 

jag att man får det på andra sätt också, men leken den är ju, den är ju deras sätt 

att bearbeta tankar och naturligtvis har dem ju tankar om sitt egna jag. Absolut.  

Helena påpekar att barnet stärks i sig själv med hjälp av rolleken. I rolleken vågar barnet 

testa att vara någon det egentligen inte är. Hon menar att barnet kan känna att det stiger 

några grader när de känner att de kan, speciellt när de blir accepterade och bekräftade av 

andra, det gör att de vågar lite mer och därmed får de en bättre självkänsla eller självbild. 
 

Det är att inse det som barn att växa i det, att jag har faktiskt kompisar och jag 

har många som vill leka med mig att, det är att man stärker sitt jag, inte det att 

man blir kaxig eller så men man är faktiskt sedd som människa och det börjar ju 

redan när man är liten. 

 

Edith och Kristina belyser att barnet behöver få en förståelse för sin egen och andras roller, 

vilket Kristina menar kan möjliggöras genom rollekar. 
 

Jo, men att de förstår liksom sin egen roll i ett sammanhang lite så liksom, vad de 

själva… ja, hittar sig själv eller förstår liksom vad jag har för betydelse i det, eller 

ihop med andra eller så tror ja /… / 

 

Sex av pedagogerna framhåller att rollek har en stor betydelse för barns identitet, medan de 

andra tre inte påtalade rollekens betydelse för identiteten lika tydligt. Pedagogerna anser att 

barnen stärker sitt jag genom rollekar och de får därmed en känsla av att de är omtyckta och 

betydelsefulla i leken. 
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6. DISKUSSION 
 

I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen att diskuteras i relation till den 

litteratur som lyfts upp i bakgrunden samt i relation till syftet. Syftet var att undersöka 

pedagogers resonemang kring rollek och dess betydelse för barns identitetsutveckling.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt följer först en sammanfattning av resultatet vartefter en diskussion lyfts kring 

centrala delar ur resultatet i relation till undersökningens syfte. 

 

6.1.1 Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkommer det att pedagogerna anser att leken präglas av vad barnen upplever 

med utgångspunkt i sin omgivning. Utifrån sina erfarenheter och sin förståelse prövar de 

sedan olika roller i sin lek. Bearbetning av dessa erfarenheter och upplevelser är en central 

och betydelsefull del i barns lek för att deras utveckling skall fortskrida.  

 

Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna anser att det finns ett samband mellan 

barns identitetsutveckling och deras sätt att imitera, identifiera och återspegla verkligheten i 

sina rollekar. Pedagogerna påtalar att barnens rolltagande och identitetsskapande främst 

speglar sig i den traditionella familjeleken det vill säga mamma, pappa och barn leken. Detta 

beror enligt pedagogerna på att familjen är det som finns närmast barnen. Några pedagoger 

anser också att de barn som inte ges möjlighet att leka, eller tvingas sluta leka får svårare att 

utvecklas då de går miste om en så viktig del under barndomen. 

 

Den sociala förmågan är något pedagogerna anser utvecklas genom att ge barnen tid för att 

leka. Barns lek utgör grunden för deras sociala kompetens och genom leken har de möjlighet 

att bearbeta allt de varit med om, detta för att kunna gå vidare i sin utveckling menar 

pedagogerna. Vilket är en förutsättning för att de skall kunna utvecklas och bli goda 

medmänniskor och samhällsmedborgare. Detta belyses i förskolans läroplan, där det står att 

pedagogerna skall arbeta för att främja barns utveckling, vilket skall främja deras möjlighet 

att aktivt kunna delta i samhällslivet (Utbildningsdepartementet 2006, s.3). Det står också att 

förskolan skall vara ett komplement till hemmen och stötta föräldrarna i barnets fostran, 

utveckling och växande. Leken belyses som en central del i barns utveckling och lärande. 

 

6.1.2 Rollek 

I resultatet framkommer det att pedagogerna anser att barns erfarenheter och upplevelser är 

betydande för hur deras lek ter sig. Pedagogernas resonemang stämmer överens med den 

bild som förmedlas av bakgrundslitteraturen. I Egidius termlexikon (1995, s.231) står det att 

rollek är en lek där barnen gestaltar olika karaktärer som existerar i deras omvärld, både 

människor och djur. Utöver rollekar där barnen antar fiktiva roller från film eller spel, 

påtalar pedagogerna att de rollekar som äger rum på förskolan och som innefattar barns 

imitationer och identifieringar främst är familjelekar. Men det kan likaså vara när barn leker 

att de är olika djur på en djurpark eller när de använder sig av leksaksdjur i olika storlekar 

som symboliserar olika roller som mamma eller pappa. Pedagogerna är eniga om att 

rolleken är beroende av barns minnen och upplevelser, vilket innebär att de anser att den 

påverkas av verklighetsrelaterade erfarenheter, vilket både Berg (2009, s.61) och 

Knutsdotter Olofsson (2009, s.76) belyser. Knutsdotter Olofsson förklarar att barns inre 

föreställningar, erfarenheter, minnen och upplevelser återkommer i leken, speciellt i 

rollekar. Att barnen imiterar verkligheten i leken är pedagogerna överens om. Först 

observerar och iakttar de sin omvärld, därefter omvandlas det i deras lekar och successivt 

kan de upprepa vad de lärt sig i nya situationer och miljöer. Det kallar Jensen (2009, s.107) 
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för transfer. Det kan förslagsvis ske genom den djurparkslek som ägde rum på Annas 

avdelning i samband med att barnen hade besökt Kolmården under sommaren. Barnen 

omvandlade sina erfarenheter till rollek. Berg (2009, s.59) säger att rollekar pågår när 

barnen låtsas att de själva, en kompis eller ett föremål är något som det egentligen inte är. 

 

Pedagogerna säger att de kan urskilja barns egna upplevelser i leken. De upplever att de kan 

se i barnens lekar om barnen varit med om något speciellt, oavsett om det är positiva eller 

negativa företeelser. Det kan vara allt från vardagliga upplevelser, sådant som sker varje dag 

och varje vecka, till nya upplevelser i form av utflykter eller semestrar. Den kultur barnen 

befinner sig i präglar deras liv och i olika kulturer upplever barn olika saker. I en kultur kan 

det vara vanligt att pussa varandra på kinden vid ett möte och i en annan kultur kan det 

istället vara vanligt att ta i hand när personerna ifråga träffas. Kulturbegreppet används 

mycket inom sociologin, det symboliserar ”värden, normer, beteendemönster
2
 och materiella 

resurser som är karaktäristiska för en viss grupp” (Giddens, 2003 s.559). Det framkommer 

också att pedagogerna sett att vissa barn leker mer med olika föremål och vissa barn leker 

mer med varandra istället, pedagogerna menar därmed att barnen nyttjar sig av olika objekt 

eller låtsasobjekt för att leka en rollek. 

 

Yvonne lyfter ett intressant perspektiv som berör den socioekonomiska tillhörigheten barnen 

har. Hon påpekar att det ligger till grund för vilka upplevelser barnen bär med sig, eftersom 

barnens kultur påverkar lekens utformning. Med andra ord innebär det att leken ter sig olika 

beroende på vilken kultur barnen lever i och vart barnen befinner sig, alltså om de bor i en 

storstad eller om de bor ute på landet. Som konsekvens av att samhället hela tiden förändras 

och utvecklas, förändras också barnens lekar. Yvonne uttrycker dessutom att barnen har ett 

lekbehov, oberoende av vilka förutsättningar de har i samhället finns ändå en gemensam 

faktor, lusten och behovet av att få leka. Granberg (2004, s.10) beskriver också hon att barn 

har leken gemensamt oavsett vilka erfarenheter de bär med sig. Barnen har olika bakgrunder 

och det ger dem olika förutsättningar och möjligheter i leken.  

 

Granberg (2004, s.39) påtalar att barns lek bygger på imitationer från verkligheten, och att 

den första typen av rollek är en imitationslek vilket även framkommer i pedagogernas svar. I 

den leken är det inte de olika rollerna som är det centrala, utan Granberg (2004) menar att 

barnen till en början antar roller där alla är likvärdiga, det vill säga att ingen sticker ut. 

Yamillas resonemang om att barns lek är baserad på verklighet ibland och på fantasi ibland 

är anmärkningsvärt speciellt i relation till Vygotskijs (2006, ss.17-18) teori om 

erfarenheternas betydelse för barns fantasi. Vygotskij (2006) menar att barns erfarenheter 

präglar deras förmåga att fabulera. Barns föreställningsförmåga är betydelsefull för att de 

skall kunna leka vilket också Knutsdotter Olofsson (2009, s.84) anser. Vygotskij (2006, 

s.19) menar att desto fler erfarenheter ett barn har desto lättare har barnet för att fantisera 

och vara kreativ, vilket kan jämföras med fyra av pedagogernas resonemang om att barn har 

mer fantasi när de är äldre och att deras lekar är mer fantasifulla då. Speciellt Sofia för en 

diskussion kring vilka erfarenheter barnen har och menar att de äldre barnen har fler 

erfarenheter och minnesbilder som samordnas till nya situationer och relationer, nya vägar 

och lekar. Dessa nya kombinationer är omarbetade från verkligheten med hjälp av vår 

fantasi (Vygotskij, 2006.s18). 

 

Gemensamt för samtliga pedagoger är att de anser att familjelekarna är den mest 

framträdande rolleken på förskolan och att barnen gärna identifierar sig med mammarollen 

eller papparollen. Två av pedagogerna relaterar dessutom barns rolltagande till stereotypa 

                                                 
2
 Beteendemönster är sammanhängande reaktioner som gör att en person kan ”anpassa sig till olika 

situationer och stimuli” (Egidius 1995, s.31). 
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könsmönster, och de menar att vilka roller pojkar och flickor tar på sig är betydande i leken. 

Pojkarna identifierar sig gärna med pappan och flickorna med mamman. Men en annan 

pedagog belyser att det inte spelar någon roll för barnen om det är en flicka eller pojke som 

är mamma eller pappa. Övriga pedagoger uttalar sig inte om barnens rolltagande förknippas 

med kön. Men Linda indikerar att det är viktigt att låta barnen testa på olika roller. Hon 

säger att om en pojke vill leka prinsessa måste det vara tillåtet. Fråntas pojken möjligheten 

att prova på en feminin roll hämmar vi därmed hans självuppfattning, i och med det 

påverkas hans identitetsutveckling med negativ inverkan på identiteten. Berg (2009, s.69) 

understryker precis som Linda rollekens betydelse för barnen och deras identitet. Identiteten 

är och förblir en föränderlig process, men utvecklingen av den startar redan i tidig ålder. 

Berg (2009) påpekar att identiteten främjas genom att barn får låtsas vara olika personer, då 

de måste få prova på olika identiteter för att kunna hitta sin egen. Med andra ord kan de 

stärka sin identitet genom lek. Granberg (2004, ss.57-58) förespråkar också hon att låta 

barnen testa olika roller och personligheter i sin lek. I enlighet med läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2006, ss.3-4) skall jämställdhet mellan könen vara en 

grundpelare i förskolans verksamhet, likväl som att all verksam personal i förskolan skall 

sträva efter att bryta traditionella könsmönster. Alla barn skall ges samma möjligheter att 

utveckla intressen och förmågor oavsett vilka stereotypa könsroller det bygger på. Lindas 

avdelning arbetar med jämställdhet och därför är det viktigt för henne att tillåta både 

feminina och maskulina roller för alla barn. I förskolans läroplan står det att det är 

pedagogernas skyldighet att sträva efter att uppmuntra och stärka barns inlevelse i andras 

situation (Utbildningsdepartementet 2006, s.3). Det är därför av stor betydelse att tillåta alla 

typer av rollekar, när imitationer och identifieringar sker med personer från verkligheten 

utvecklas deras förmåga att kunna förstå och inta andras perspektiv. 

 

Resultatet visar också att pedagogerna anser att leken är en möjlighet för barnen att kunna 

bearbeta verkligheten. Pedagogerna uppfattar bearbetningen som en hjälp för barnen att få 

en förståelse för sin omvärld. Detta stärks av Lindqvists (2002) resonemang om leken som 

ett eminent redskap för bearbetningen. När barnen leker exempelvis doktor eller att de har 

krockat med en älg återskapar de sina erfarenheter för att kunna bearbeta dem. Enligt 

Lindqvist (2002) behöver barnen detta forum för att få utlopp för sina känslor, pedagogerna 

ansåg också dem att barn lever ut sina känslor när dem ges tillfälle att leka och därigenom 

bearbeta allt de upplevt. 

 

Anmärkningsvärt är att endast en av pedagogerna gav uttryck för att de vuxnas deltagande i 

barnens lek är viktig i relation till barns bearbetning av sina upplevelser och i skapandet av 

sin självuppfattning. Flera pedagoger påtalade däremot att den vuxnes delaktighet i leken 

bidrar till att barnen får en förståelse för hur de skall bete sig gentemot varandra, och därmed 

strävar pedagogerna efter att integrera värdegrunden i barnens lek genom att låta alla vara 

med i leken. Men det berör snarare social utveckling än att barnen skall bearbeta sina 

upplevelser. Social utveckling är visserligen en faktor vad gäller barns identitetsskapande. 

Knutsdotter Olofsson (1996, s.216) påtalar att pedagogens deltagande i en lek kan hjälpa till 

och påverka barnen känslomässigt och socialt genom att samspela med barnen i leken.  

Pedagogernas deltagande i leken kan fungera som att de är förebilder för barnen, vilket Sofia 

påpekar när hon säger att det är viktigt att vi föregår med gott exempel vad gäller sociala 

normer och regler. Barnen prövar sociala normer och regler vilket också skulle kunna 

klassas som en bearbetning av verkligheten. När ett barn leker att denne är mamma och får 

reflektera över hur en mamma är för att kunna låtsas vara mamma i sin lek sker en 

bearbetning av beteendemönster som redan finns införlivade i barnen. Pedagogerna säger 

också att det är betydelsefullt att ha en god förståelse för sin omvärld och kunna omvandla 

och bearbeta verklighet till lek. Detta motsvarar det som föreskrivs i läroplanen om att 

verksamheten skall bidra till att utveckla barnens förståelse både för omvärlden och för sig 
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själva (Utbildningsdepartementet 2006, s.8). Pedagogerna var förutom det eniga om att 

bearbetningen ger barnen möjlighet att skapa nya relationer och samband till olika 

företeelser i verkligheten, men också att barnen kan leka av sig och leva ut sina känslor i 

leken. Pedagogerna tror att rädsla, sorg, frustration och ilska ofta förekommer i barnens 

lekar för att de vill känna att de har kontroll över dem. Barnen kan testa känslorna i leken 

och om något blir skrämmande eller för jobbigt kan de välja att träda ut ur leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2007 s.133). Bråklekar, krigslekar eller andra lekar som bygger på 

destruktiva händelser är minst lika viktiga som alla andra lekar (Granberg, 2004, ss.57-58). 

Barnen bearbetar sina upplevelser i leken och det är viktigt att kunna ge utlopp för alla 

känslor, eftersom alla känslor är lika betydelsefulla. Knutsdotter Olofsson (2007, s.132) 

indikerar att barn omarbetar verkligheten och vänder och vrider på den tills de har fått en 

förståelse för den, detta gör de utifrån sina egna minnen och upplevelser. 

 

Pedagogerna har olika åsikter om när rollek figurerar i barnens lek. Kristina och Frida menar 

att det främst är barn från tre års ålder som leker rollekar, varav Frida poängterar att mindre 

barn inte leker med varandra utan bredvid varandra med leksaker som kassaapparater och 

liknande. I Cole & La Voie’s (1985) forskning hänvisar de till McCune-Nicholich’s teori om 

låtsaslekens fem stadier. Deras forskning påtalar att barnen till en början är beroende av att 

ha objekt att leka med, vilket stämmer överens med den bild Frida förmedlar om att barnen 

inte leker med varandra utan med leksaker. Barnen leker med olika objekt så som de 

förväntas användas men när barnen utvecklas och blir större har de inget behov av att leka 

med faktiska objekt (McCune-Nicholich se Cole & La Voie 1985). När barnen kommer upp 

i fyraårsåldern leker de oftast utan objekt som stöd i leken. Jensen (2009) menar att låtsaslek 

är beroende av att barn har förmågan att transformera tidigare upplevelser och nyttja dem i 

leken. Jensen (2009) anser i likhet med McCune-Nicholich (se Cole & La Voie, 1985) att 

barn till en början är beroende av objekt för att kunna leka, men efterhand förändras detta 

och barnen blir bättre på att transformera även sådant som inte finns fysiskt. Det innebär att 

barnen inte längre är beroende av faktiska objekt när de leker, detta eftersom deras 

föreställningsförmåga utvecklats. McCune-Nicholich’s teori tolkad av Cole & La Voie 

(1985) innefattar också att rolleken utvecklas utifrån barns ålder. Leken är först 

självcentrerad, det vill säga att den utgår ifrån barnet självt men efterhand utvecklas detta 

och barnen kan då inta andra personers karaktärer. Till en början är det lekar som bygger på 

rena imitationer som förekommer hos barnen (McCune-Nicholich se Cole & La Voie, 1985) 

och både Sofia och Linda påtalar att de kan se att barnen bland annat imiterar pedagogerna 

på förskolan men också föräldrar eller syskon hemifrån. 

 

Kristinas perspektiv på rollekens förekomst är intressant eftersom det till viss del skiljer sig 

från övriga pedagogers resonemang. Hon anser att den imitationslek som förekommer hos 

de mindre barnen är en efterapning av äldre barns beteenden och lekar. Hon säger att de 

mindre barnen inte imiterar de vuxna som finns i omgivningen, därmed strider hennes 

resonemang till viss del även mot Granbergs (2004, s.39) teori om att barn imiterar både 

barn och vuxna. Men Kristina påtalar att om alla barnens lekar skulle bygga på verkligheten 

skulle hon vilja härleda de mindre barnens lek till att enbart grunda sig på den verklighet 

som synliggörs genom imitationer och observationer av de större barnen. För övrigt menar 

hon att rollekar är något som de större barnen leker, där det är verkligheten som utgör 

grunden för det som sedan kan tänkas utspela sig i rolleken.  

 

Enligt Linda är det inte många rollekar som förekommer på hennes småbarnsavdelning, men 

i de lekar som ändå förekommer är det barnen med bäst språkutveckling som tar på sig 

rollen som mamma eller pappa medan de barn som inte har lika välutvecklat språk tilldelas 

barnrollen. Linda påtalar att de mindre barnen till viss del kan leka rollekar, men att det i så 

fall är grundat på imitationer och på verkliga roller istället för fiktiva roller. Granberg (2004) 
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talar om imitationslek som ett förstadium till rollek, och Linda beskriver att rolleken 

förekommer som imitationslek hos yngre barn och mer som en renodlad rollek hos äldre 

barn fast då är det fantasin som utgör grunden för leken och inte verkligheten. Lindas 

påpekande om att rollek hos äldre barn baseras på fantasin är ett intressant resonemang 

speciellt med hänsyn till den teori som Vygotskij (2006) förespråkar, där han hävdar att 

fantasi är beroende av verkligheten. Vilket innebär att oavsett ålder etableras barns lek 

genom de minnen, erfarenheter och upplevelser barnen har. Som nämnts tidigare utvecklas 

fantasin ur barns minnen enligt Vygotskij (2006). Han menar att barnen inte kan fantisera 

om de inte har fått uppleva det först. Sofia för ett resonemang kring när rollekar förekommer 

och påtalar att det till viss del förekommer när barnen är små men ännu mer när de blivit 

större. Hon menar att barnen då har fått fler erfarenheter att kunna konstruera sin lek av, 

vilket är utvecklande för leken och då kan de också blanda erfarenheter och minnesbilder för 

att skapa nya situationer och vägar i leken – detta i enlighet med Vygotskij (2006, s.19).  

 

Några av pedagogerna tror alltså inte att de mindre barnens lek beror på verklighet och 

imitationer av den. Cole & La Voie’s (1985) studie berör barns rollek och den kognitiva 

utvecklingen. Deras forskning visar att rolleken inte förekommer lika frekvent hos de 

mindre barnen som hos de större, vilket alltså stärker pedagogernas resonemang om när 

rolleken utspelar sig. Forskningen visade också att de mindre barnen ofta behöver ett 

föremål för att kunna leka rollekar, men när barnen blir större klarar de sig utan föremål 

alternativt kan de använda andra föremål oavsett om det objektet innehar samma form eller 

inte. Jensen (2009, ss.107-112) beskriver att för att klara av den typen av lek behöver barnen 

kunna omvandla upplevelser från verkligheten till leken, det är då transfer uppstår och det 

som Jensen (2009) benämner som låtsaslek, eller som Knutsdotter Olofsson (2007) 

benämner som rollek.  

 

Andra förutsättningar för barns rollek är att de har en förståelse för olika leksignaler. 

Turtagande, ömsesidighet och samförstånd är sådana leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 

2007 ss.25-26). Några av pedagogerna belyser också dem att barnen behöver ha en 

förståelse för leksignaler eller spelregler som Sofia kallar det. De måste förstå att i en lek är 

det turtagande som gäller, det är också viktigt att de kan ta hänsyn till andra för att leken 

skall kunna fungera. De barn som inte har förståelsen har heller inte grundläggande 

förutsättningar för att kunna leka, det vill säga att de inte förstår leksignalerna fullt ut 

(Knutsdotter Olofsson, 2007 s.83).  

 

Resultatet tydliggör dessutom två av pedagogernas resonemang om att ge barn tid för att 

leka, detta anses vara en viktig förutsättning för att barnen dels skall kunna utveckla sin lek 

och dels för att barnens egen utveckling och lärande skall främjas. Barnen behöver få leka 

och få välja fritt vad de ska leka, det är i dessa lekar som deras erfarenheter och upplevelser 

bearbetas. Leken är viktig och därför strävar några av pedagogerna efter att främja barns fria 

lek istället för att göra avbrott för flertalet pedagogstyrda aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 

1996, 2009, s.78). Knutsdotter Olofsson påtalar att när barn vill leka ostört visar dem detta 

genom att sätta sig under ett bord, placera sig i ett hörn eller möjligtvis bygga en koja där de 

kan få vara i fred utan att bli avbrutna, Knutsdotter Olofsson (1996, 2007) belyser vikten av 

att barnen ges tid och möjlighet att få gräva ner sig i leken, det vill säga att de får tillfällen 

där de kan fördjupa sig i sin lek och utveckla den. 

 

Det framkommer också att pedagogerna anser att de själva är en förutsättning för barns lek 

men de har olika uppfattningar om vilken betydelse de själva har i och för barnens lekar. 

Kristina anser att pedagogens deltagande i barns lek är viktig eftersom pedagogen kan 

vägleda barnen, förklara och förtydliga för dem för att öka deras förståelse för både leken, 

sig själva och för andra. Yvonne indikerar att bristen på personal hämmar barnens lek. Det 
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är förvånande att endast en pedagog lyfter personalbristen och vilka konsekvenser det har 

för barnens, speciellt pojkarnas lekbehov, speciellt med tanke på de sparkrav som vilar över 

hela Sverige idag. Yvonne säger att pojkar oftare än flickor har ett behov av att få leka 

vildare typer av rollekar. Men med tanke på bristen på personal menar hon att personalen 

ofta tvingas säga nej till de barn som vill leka vildare lekar. Det är inte bara på grund av 

personalgruppen utan det beror också på att pedagogerna har en hel barngrupp att ta hänsyn 

till. Yvonne lyfter här att en del barn blir rädda när vapenlekar och krigslekar förekommer, 

men hon påtalar samtidigt att det är sorgligt att inte alla olika lekbehov kan tillfredsställas. 

Granberg (2004) belyser vikten av att låta barnen leka all typ av lek på förskolan, det är lika 

viktigt för barnen att leka vilda lekar som att leka lugna lekar. Men förskolans utformning 

både vad gäller miljö och personal hindrar barnen från att leka den här typen av lek och 

Yvonne menar att därför passar den leken bättre ute i skogen eller när barnen är hemma. 

Personalen har dessvärre ingen möjlighet att ta med sig endast ett fåtal barn till skogen för 

att de skall få leka den lek de vill leka, vilket annars hade varit lämpligt för att minimera 

risken att andra barn blir rädda eller ledsna. Yvonne för ämnet på tal flera gånger och säger 

att det är sorgligt och beklämmande att de måste neka barnen att få bearbeta alla upplevelser 

och få utlopp för sitt lekbehov på grund av personalbrist. 

 

6.1.3 Rollekens betydelse för barns utveckling 

Leken gagnar barnens utveckling annars hade de troligtvis inte lekt alls säger en av 

pedagogerna. Den behövs för att främja barns utveckling och för att de ska kunna gå vidare 

och ta in nya saker. Pedagogerna lyfter att barns sociala förmåga, fantasi, koncentration, 

hänsyn och empati utvecklas med hjälp av leken. Med andra ord är leken en central del för 

barnens utveckling i stort. Evenshaug & Hallen (1991) beskriver att leken stimulerar barns 

utveckling intellektuellt, emotionellt, socialt och motoriskt och att detta sedan är av 

betydelse för barns identitetsutveckling. 

 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006 s.9) finns väl beskrivet att 

pedagogerna skall sträva efter att främja barns utveckling av sin identitet och tilliten till sin 

egen förmåga, det står också att pedagogerna skall främja utvecklingen av förmågan att 

fungera i grupp. Trots att resultatet påvisar att endast sex av pedagogerna anser att rollek har 

betydelse för barns identitet, är pedagogerna ändå överens om att leken är betydelsefull för 

barns utveckling, om än utifrån olika synvinklar. Självuppfattningen är något som utvecklas 

individuellt och därför måste varje individ själv få känna och utveckla sin självuppfattning 

efterhand menar Yamilla. Hennes resonemang kring barns självuppfattning berör speciellt 

mogna barn, om barn ser på sig själva som de verkligen är eller om de fantiserar och låtsas 

att de är någon annan. Men det är just vad som sker i rolleken menar Berg (2009), barn 

prövar olika roller och förväntningar för att så småningom finna sin egen identitet. 

 

En av pedagogerna menar att barns förståelse för sin omvärld skulle bli väldigt konstig om 

barnen inte hade kunskap om och förståelse för hur en polis eller en mamma skall bete sig. 

Jag tolkar pedagogens svar som att hon menar att barn inte kan förstå sin omvärld fullt ut om 

de inte vet vilken funktion olika personer, roller eller identiteter har. Samma pedagog 

påpekar att det är här upplevelsen och förståelsen för rätt och fel börjar träda in, och att 

rolleken är viktig för att barnen skall bli bra medmänniskor. Pedagogerna resonerar kring 

barns förståelse för sociala normer och regler och vilken betydelse dessa har för barnet samt 

vilken upplevelse barnet får av sig självt. Berg (2009) menar att barns föreställningsförmåga 

eller förmågan att låtsas är grunden i rolleken, barnen prövar normer och regler och 

Knutsdotter (2007) menar att allt är tillåtet i leken. De barn som inte får möjligheten att leka 

dessa lekar missar en viktig del i sin utveckling, de kan inte bli bra medmänniskor om de 

inte får chansen att bearbeta allt de socialiseras in i menar pedagogerna. Både barn och 

vuxna behöver bearbeta det som finns i omvärlden, vuxna gör det med språket och barnen 
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gör det med hjälp av leken. Leken är barnens sätt att kommunicera med omvärlden och 

pröva fram och tillbaka för att så småningom skapa sig en insikt om vad som är tillåtet och 

inte, men också varför vissa saker är tillåtna och andra inte. 

 

En av pedagogerna var osäker på om barns lek och barns identitet verklighen har något 

samband. Hon anser inte att självuppfattningen är särdeles viktig för barnen i så låg ålder. 

Däremot tror hon att den skapas och tar form med hjälp av rolleken (Berg 2009; Granberg 

2004; Knutsdotter 1996, 2007, 2009; Lindqvist 2002). Linda menar att barnen får möjlighet 

att hitta sig själva då de ges tillfälle att prova på olika roller och fundera över vem de vill 

vara. Det framkommer också att hon anser att barnen måste få prova alla roller i leken för att 

verkligen hitta sig själva och stärka den egna identiteten, om barn hindras från att prova 

olika roller kan det hämma deras identitetsutveckling, vilket också tangerar de aspekter av 

rollek i relation till identitet som Berg (2009) Granberg (2004), Lillemyr (1990) och 

Lindqvist (2002) förespråkar. Barnen behöver få en förståelse för både sin egen och andras 

roller i lek och verklighet, annars kan de inte anta sin egen plats i samhället. Det är av 

betydelse att barnen har en god förståelse för rollernas olika funktioner, om barnet inte 

förstår dessa kan de heller inte förstå vilken roll, funktion eller plats de själva har eller 

kommer att få i samhället. Berg (2009, s.71) menar att när barnen leker rollekar tydliggörs 

barnets egen historia, barnets identitet växer fram likt en kedja där samband och relationer 

sammanfogas till en helhet. Leken är som en terapeutisk verksamhet där barnet ges 

möjlighet att bearbeta för att sammanfoga tankar med känslor. 

 

Barns rollprövande lyfts av pedagogerna och deras resonemang om rolleken är att det är i 

den leken barnen vågar testa på att vara någon som de egentligen inte är. Som tidigare 

nämnts är det något som gör att barnen stärks i sig själva, med andra ord utvecklas deras 

identitet. Identiteten är en process som fortskrider under hela livet, men den grundläggs 

redan när barnen är små (Berg, 2009). Helena menar att barnen stiger några grader när de 

känner att de kan, speciellt när de blir accepterade av andra, det gör att de vågar lite mer och 

därmed får de en bättre självkänsla eller självbild. 

 

Två pedagoger fokuserar sig på barnens deltagande i leken, om barnen inte får vara med i 

leken menar de att barnen får en sämre eller dålig självbild. Men om barnen däremot känner 

att de andra barnen vill att de ska vara med i leken kan de därigenom få en positiv självbild 

istället. Detta kan komma att ha betydelse för deras identitetsutveckling och betydelse för 

vilken uppfattning de får om sig själva, det stärker barnet att känna att det blir accepterat och 

bekräftat av de andra barnen. All lek, men speciellt rollek, är därmed betydelsefull för 

barnens förståelse för och insikt om att de är betydelsefulla för de andra men också för deras 

känsla om vem dem är. Barn som kommer nya till förskolan och till gruppen är ofta lite 

blyga, och då behöver pedagogerna finnas där för barnen och stötta dem i leken. När de väl 

vågar delta i leken och faktiskt kan leka påbörjas också deras identitetsskapande (Berg, 

2009). Pedagogerna resonerar också kring de barn som inte får möjligheten att leka eller 

tvingas sluta leka tidigt, de menar att det kan påverka hur dem blir som personer när de blir 

större. Sofia menar att om barnen inte förstår vilken funktion olika roller har eller de normer 

och regler som finns i samhället kan det medföra att de hamnar utanför samhället i vuxen 

ålder. Frida menar i likhet med Granberg (2004) att alla lekar är lika viktiga, hon menar att 

om barnen inte får leka vissa typer av rollekar, vapenlekar eller krigslekar kan det visa sig i 

vuxen ålder och påverka hur de blir som person då och ha en negativ inverkan på deras 

identitet. Sofia härrör även rollekens betydelse till att barnen får en förståelse för relationer 

och samband, hon menar att barn lär sig hur olika personer är och när de leker mamma 

måste de anta de normer och regler som medföljer den rollen, barnen måste fundera kring 

vad och hur en mamma är. Samtidigt lyfter Edith att det kan finnas olika uppfattningar och 

erfarenheter som påverkar hur vi ser på olika roller och karaktärer. Det är en viktig aspekt att 
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ta hänsyn till, därav är pedagogens deltagande i leken oerhört viktig. Knutsdotter (1996, 

2007) menar att pedagogen kan fungera som en medlare och hjälpa barnen om leken fastnar 

så att de kan gå vidare. Om problem uppstår i leken som inte går att lösa är risken annars att 

något eller några barn lämnar leken och då kan den heller inte fortskrida.  

 

Ett fascinerande perspektiv som framkom i resultatet gällande barns rollek är att en av 

pedagogerna anser att det går att utröna vilket barn som har lägst status i en lek. Hon menar 

att barnen ofta blir tilldelade roller och på så vis blir de medvetna om vilken position eller 

rang de har. Helena menar att ett barn som blivit tilldelad rollen som hund upplevs ha lägst 

status. Hon tillfrågades om hur det visade sig att barnet hade lägst status och hon menade att 

det är i en rollek då barnen tilldelas roller och godkänner att anta rollen som hund. När 

barnet godtar att anta hundrollen har han eller hon också accepterat att ha lägst status. Jag 

hittar inga belägg eller argument i annan forskning gällande det resonemang hon för kring 

barnens sätt att skapa ett slags rangsystem i leken, de samspelar i en form av hierarki. 

 

Det sociala samspelet påverkas av och grundläggs i leken. Barn ser hur personer i 

omgivningen beter sig och imiterar detta i sin lek, vilket också påverkar deras sociala 

förmåga. I resultatet framkommer det att Sofia anser att vuxna måste föregå med gott 

exempel vad gäller sociala normer och regler. Hon återkopplar detta till läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2006) där det står att personalen på förskolan skall verka för att 

barn blir goda samhällsmedborgare och hon menar att det därför är viktigt att vi förmedlar 

en god bild av bemötandet gentemot andra människor. Sofia är också den enda pedagogen  

härleder sina svar till läroplanen. De erfarenheter barnen får genom de vuxna på förskolan 

påverkar barnen i allra högsta grad och det inbegriper också deras sätt att vara i leken. Hon 

menar att barnens förmåga att omvandla verklighet till lek är en övning inför resten av livet. 

Både Sofia och Linda lyfter att när verklighet integreras i lek utvecklas barnen, de vågar visa 

vilka de är vilket gör att deras självförtroende och självkänsla utvecklas genom leken. 

Ytterligare en pedagog lyfter barnens självförtroende och självkänsla som viktiga aspekter i 

relation till barns identitet, självbild och självuppfattning.  

 

Resultatet visar att i leken testar barnen sociala normer och regler, både förskolans regler 

och andra regler som förekommer i spel och lekar. Pedagogerna resonerar kring barns 

testande av sociala normer och regler kopplat till hur en individ förväntas bete sig i vissa 

roller, vilket har en påverkan på deras förmåga att förstå hur de skall vara mot varandra. 

Barn agerar utifrån vad de ser och en pedagog menar att med vuxna ögon mätt faller barnen 

in i ramen för hur en person skall vara i sin lek som doktor, sjuksköterska, mamma eller 

pedagog, med andra ord återspeglas beteendeförväntningarna (Jeffmar 1987, ss.84-85; 

Nilsson 1996, s.40; Angelöw & Jonsson; 2000, s.32) förknippat till de roller som 

förekommer i barns lek, även om det kan finnas olika beteendeförväntningar beroende på 

vilka tidigare upplevelser och vilken förförståelse barnen ifråga har. Förmågan att kunna 

lyssna på andra människor och sätta sig in i deras situation är betydelsefulla byggstenar vad 

gäller social kompetens. 

6.2 Metoddiskussion 

Den metod som använts i undersökningen var en halvstrukturerad intervju. Jag valde att 

intervjua pedagoger eftersom syftet var att ta reda på vilka resonemang de för kring rolleken. 

Resultatet gav mig ett stort material att arbeta med som berör rollek men även lek i 

allmänhet. Eftersom resonemang inte går att observera, var det inte aktuellt att genomföra 

observationer. Det hade självfallet varit intressant att observera barnen när de leker och 

vilken betydelse det tycks ha, men det var inte syftet med den här undersökningen.  
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Jag valde att inte avslöja för mycket om studiens syfte för att försöka säkerställa att det är 

respondenternas genuina resonemang som kommer fram i deras svar istället för det som 

annars kan förväntas vara ett bra svar. En fråga om vad pedagogernas svar baseras på 

ställdes för att själv få en förståelse för i vilken utsträckning det är pedagogernas erfarenhet 

som påverkar dem. Pedagogerna svarade att det är deras erfarenheter som ligger till grund 

för svaren men att det berör både utbildning och tidigare läst litteratur men främst den 

erfarenhet de har av att jobba inom förskolan. Trots att jag valt att inte avslöja det 

huvudsakliga syftet med min studie lyfte ändå alla respondenter barns rollek som svar på 

frågorna. En fråga berörde pedagogernas uppfattningar om barn prövar sociala normer och 

regler, de flesta pedagogerna missuppfattade frågan och svarade utifrån normer och regler 

som kan tänkas gälla i fotboll, spel och i samhället. Jag fick därmed härleda den till sociala 

normer och regler förknippat till olika roller eller situationer och det blev lite tydligare för 

respondenterna vad som efterfrågades. 

 

I efterhand upplever jag att resultatet av undersökningen hade tjänat på att urvalet gjorts i 

förhållande till i vilken ålder barnen förväntas leka rollekar, med andra ord borde 

intervjuerna enbart utförts med pedagoger som jobbar med barn i tre till fem års ålder på 

förskolan. Både tidigare forskning och pedagogernas svar härleder till att barn från tre år är 

de som främst leker olika rollekar vilket alltså hade kunnat ge ett resultat med ännu tydligare 

koppling till rollek. Det hade i sin tur kunnat möjliggöra att finna fler skillnader och 

kategorier gällande rollekens betydelse för barns identitetsutveckling. 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Resultatet påvisar att pedagogerna anser att lek har betydelse för barns identitet, men frågan 

är hur medvetet rolleken finns med i verksamheten. Det framkom också att pedagogerna är 

en förutsättning och en vägledning i barns lek, likväl som att låta barnen leka utan avbrott är 

en viktig förutsättning. Men frågan är vilka möjligheter barnen får för att kunna utveckla sin 

lek och sig själva genom den. Skulle verksamheten på förskolan kunna förändras med syftet 

att främja barns fria lek, och hur skulle det kunna ske? Knutsdotter Olofsson (1996) 

genomförde ett omfattande forskningsprojekt där en förskolas vanliga rutiner kastades om 

fullkomligt. Forskningsprojektet gick ut på att verksamheten skulle byggas på barns lek, 

barns intresse och åsikter och enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) är barns 

inflytande över den verksamhet de befinner sig i väldigt viktig, därmed anser jag att fler 

förskolor borde göra en kullerbytta med syftet att integrera barnens egen vilja och ge barnen 

inflytande för att de skall kunna bli ansvarstagande medmänniskor. Barnen skall aktivt 

kunna delta i samhället men om de aldrig ges möjligheten att aktivt delta och ta eget ansvar i 

förskolans verksamhet försvåras också möjligheten att göra det i det fortsatta livet. En av 

pedagogerna belyste att de barn som inte förstått normer och regler i förskolans verksamhet 

inte kan gå vidare, därmed blir det svårt för dem att förstå regler i samhället överhuvudtaget. 

 

Ett intressant resultat av undersökningen var att endast en pedagog lyfte personalbristen som 

ett hinder för barnen att kunna leka. Jag anser att ibland är det viktigare att försöka bortse 

från hinder och se sina möjligheter, vilket jag tror är en brist på många förskolor. Vad kan 

pedagogerna göra med den miljö och den personal som finns? Frågan är om pedagogerna 

kan utveckla sig själva, verksamheten och barnen för att miljön och dess utbud i större 

utsträckning skall tillfredsställa alla barn? 

 

Pedagogerna i studien ansåg att det är viktigt att barnen kan omvandla verklighet till lek och 

i likhet med Jensen (2009) anser också jag att den kunskapen är viktig. Men en fundering jag 

har är om pedagoger ute i verksamheterna är medvetna om varför det är viktigt och vilken 

lekpedagogik de använder sig av med barnen? Är dagen strukturerad utifrån pedagogerna 
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eller har barnen fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och få inflytande över den verksamhet 

de dagligen befinner sig i? Jag anser att det inte bara är barns kunskap att omvandla 

verklighet till lek som är viktig, deras inflytande över vilken lek som kan och får förekomma 

på förskolan är också viktig. Pedagogers värdegrund, normer och regler förmedlas till 

barnen när vi stoppar vissa lekar, å ena sidan anser pedagoger att det är viktigt att barnen får 

bearbeta allt i sina lekar men å andra sidan stoppas lekar med negativt innehåll. Jag anser att 

pedagogens roll snarare borde vara mer delaktig, jag kan tänka mig att pedagogerna inte 

alltid är medvetna om vad barnens lekar utgår ifrån. Om de inte deltar kan de heller inte få 

en förståelse för vad barnen prövar i sin lek. Barnen testar ideligen vad som är rätt och fel 

och de visar samtidigt en förståelse för vad som är tillåtet och inte i samhället vilket tydligt 

synliggörs i ”tjuv och polis” leken. Barnen vet vad en tjuv gör men de vet också vilka 

konsekvenser som följer tjuvens beteende, de vet att det är polisen som motarbetar 

brottsligheter och sätter tjuvar i fängelse. Barnen färgas av sin omvärld och jag anser att det 

är viktigt att pedagoger deltar i det för att förmedla sociala normer och regler till barnen för 

att möjliggöra att barnen själva blir medvetna om positiva och negativa roller och beteenden, 

detta är också vitalt för deras identitetsutveckling. När barnen får en förståelse för sin 

omvärld kan de också applicera detta i sig själva och sortera ut det de själva står för och den 

grunden kan byggas upp redan från förskolan, i deras lekar, speciellt i deras rollekar. 

 

Slutligen vill jag med stöd i respondenternas svar och den forskning som berörs (Berg, 1992, 

2009; Knutsdotter 1996, 2007, 2009) återigen belysa att leken är viktig. Låt leken ta plats i 

förskolan för att främja barns utveckling och lärande. Som en pedagog sa: Lyft upp leken! 

6.4 Vidare forskning 

Lillemyr (2002) anser att för lite forskning har gjorts om lek och självuppfattning, han anser 

att mer forskning och kunskap behövs om relationen mellan upplevelser i samband med lek 

och lärande, den inre motivationen och självuppfattningen.  

 

En intressant start gällande vidare forskning hade varit en litteraturöversikt om skillnader 

och likheter mellan fantasilek, rollek och låtsaslek med tanke på att begreppen används olika 

av olika forskare. I forskningar som berör samma ämne används ändå olika begrepp. 

Därefter anser jag att det behövs mer forskning om lekens betydelse för barns identitet och 

hur pedagoger kan integrera leken på ett sätt som stärker barns identitet och skapar 

förutsättningar för dem att hitta sig själva. 

 

Lek är ett stort ämne och barn leker på många olika sätt, det innebär också att leken påverkar 

barns vidare utveckling ur flera perspektiv, beroende på vilket perspektiv och vilken lek som 

forskaren fokuserar på. När jag startade med examensarbetet var syftet att undersöka om 

leken har någon betydelse för barns utveckling, men efterhand har syftet smalnats av till att 

handla om rollekens betydelse för barnens identitet. Jag skulle gärna vidareutveckla min 

forskning till en forskning som tangerar barns lek fast på ett djupare plan. 

 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning som innefattar både observationer och 

intervjuer. Det kallas för triangulering när en undersökning görs med hjälp av flera 

undersökningsinstrument så som observation och intervju (Kihlström 2007,ss.231-232). 

Observationerna skulle användas för att kartlägga vilka lekar som förekommer på förskolan 

och i barngruppen. Medan intervjuerna skulle genomföras för att ta reda på vilka 

resonemang pedagogerna för om de lekar som förekommer och vilken betydelse 

pedagogerna anser att lekarna har för barnens utveckling. Det skulle dessutom vara 

intressant att intervjua barnen om sina lekar och ta reda på vilka resonemang de för om sin 

egen lek. 
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BILAGA 1 - Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Kim Eriksson-Lilja och jag studerar till förskollärare på Högskolan i 

Borås. 

 

För tillfället skriver jag ett examensarbete som berör barns lek. Syftet med min 

undersökning är att ta reda på vilka uppfattningar pedagoger har om barnens lek. 

Jag kommer att förhålla mig till de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet under hela examensarbetet. Det innebär att alla uppgifter är 

konfidentiella, därmed kommer jag att avidentifiera de pedagoger som deltar i 

studien genom fingerade namn, förskolans namn och ort kommer heller inte att anges 

i arbetet. Den som intervjuas har även rätt att avbryta intervjun eftersom deltagandet 

är frivilligt. 

 

Min studie baseras på uppfattningar därför kommer jag använda mig av intervjuer 

som jag spelar in med hjälp av en diktafon. Intervjusamtalet beräknas ta cirka 20 

minuter. Den information jag erhåller utifrån intervjuerna kommer endast användas i 

mitt examensarbete. 

 

Om ni har några funderingar är ni välkomna att kontakta mig på telefon eller mail, 

det är lättast att nå mig via mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kim Eriksson-Lilja 

Telefon:  

Mail:  
 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 – Intervjuguide 
 

Pedagogens bakgrund 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur lång erfarenhet har du av att jobba inom förskolan? 

 

Pedagogens uppfattning om lekens betydelse 

 

3. Upplever du att barns lek påverkas av barnens erfarenheter från verkligheten? 

I så fall hur? / Kan du beskriva hur? 

 

– Anser du att det är viktigt att barn kan omvandla verkligheten till lek?  Varför? 

 

– Vilken betydelse tror du att detta har för deras utveckling? 

 

4. Upplever du att barns lek bygger på imitationer från verkligheten? Om ja, kan 

du berätta mer? 

 

5. Upplever du att barn identifierar sig med verkliga personer i sin lek? På vilket 

sätt förekommer det? 
 

– Tror du att den här typen av lek har någon betydelse för deras utveckling? 

 

6. Hur ser du på lek i relation till barns självuppfattning? 

Tror du att lek och barns självuppfattning har något samband? 
 

– Vilken betydelse skulle leken kunna ha för deras självuppfattning? 

 

– Vilken betydelse skulle detta kunna ha för deras fortsatta utveckling? 

 

7. Upplever du att barnen testar sociala normer och regler i leken? Hur visar sig 

det i leken? 

 

– Anser du att det är viktigt att barnen har den kunskapen? Varför?  

 

– Vilken betydelse kan det ha för barnens utveckling? 

 

Övrigt 

 

8. Vad baserar du dina svar på? Är det egna erfarenheter? 

 

9. Skulle du vilja tillägga något? 

 

Tack för ditt deltagande! 
 


