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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att belysa pedagogers inställning och uppfattning om barns rollek i dagens 
förskola. Studien innehåller bl.a. ett historiskt perspektiv på förskolan, delar från förskolans 
styrdokument samt olika forskares syn på hur pedagogens förhållningssätt påverkar barns 
rollek. 
Uppsatsens olika frågeställningar handlar om vilken betydelse pedagogens roll och inställning 
har till barns rollek och om rolleken används som ett medvetet pedagogiskt verktyg. 
Undersökningen baseras på tolv intervjuer av förskollärare från fyra olika förskolor i mellan- 
Sverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av pedagogernas intervjusvar 
samt citat från dem. Utifrån resultatredovisningen för vi en diskussion samt jämför 
pedagogernas intervjusvar mot vad olika forskare anser om rolleken. 
 
Vi kan, efter genomförda intervjuer av pedagoger, konstatera att pedagogens förhållningssätt 
och inställning till barns rollek är av stor betydelse för barnen. Det har dock visat sig att 
pedagogernas förhållningssätt skiljer sig åt när det gäller sin egen roll i rolleken. Vissa av de 
intervjuade har själva valt att inta en mer passiv roll till barns rollek. Andra pedagoger menar 
att den vuxne är viktig för att rolleken skall utvecklas positivt. Utifrån resultatet anser vi att 
rolleken används av pedagogerna som ett medvetet pedagogiskt verktyg. 
 
Av vår studie kan vi dra slutsatsen att barns rollek har en mycket stor betydelse för både barn 
och pedagoger i dagens förskola.   
 
 
Nyckelord: rollek, pedagog, förhållningssätt,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
Att skriva detta arbete har stundtals varit väldigt roligt men stundtals väldigt krävande. Men 
så här i efterhand kommer vi att minnas denna skrivande tid med mer glädje än med fasa och 
ångest. Ett tack till vår handledare Sven-Erik som redan från början sa: det här kommer vi att 
fixa. Vi sänder även ett stort tack till de pedagoger som ställt upp och medverkat i studien. 
Slutligen skulle vi vilja tacka varandra för ett mycket gott samarbete. 
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Intervju guide                         Bilaga 1 
 
Uppsatsens syfte är att belysa pedagogens roll och inställning till barns rollek i dagens 
förskola. 
 
Frågeställningar: 

o Vilken betydelse har pedagogens roll och inställning till barns rollek. 
o Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? 
o Vilken roll ska pedagogen ha i förhållande till 

 barns rollek? 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du varit pedagog 
Har du ngn fortbildning? 
   
  
  1. Berätta vad du tycker kännetecknar barns rollek 
 
  2. Berätta vad barnen leker för rollekar 
 
  3. Berätta om din roll i rolleken? 
 
 4. Planeras rolleken av vuxna? Hur? Varför? Hur mycket planeras? 
      Vid nej, varför? 
 
  5. Har rolleken någon betydelse för barn? Berätta? 
 
  6. Vad har du för erfarenheter av rollek? Skillnader förr-nu. 
 
  7.  På vilket sätt påverkas rolleken av vuxnas deltagande? 
 
  8. Vilken teori använder du till att motivera rolleken? Betydelsen av den teorin? 
  
  9. På vilket sätt är rolleken ett pedagogiskt verktyg? 
 
      Har du något annat att tillägga eller fråga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Missiv        Bilaga 2 
 
Örebro Universitet 
Pedagogiska Institutionen  
 
 
     

 
                                                                             
 
Hej! 
 
Vi är tre lärarstuderande, Ann Bergh, Jennie Bouvin och Anna Sunner. Vi skriver denna 
termin en C-uppsats som handlar om leken i förskolan. Syftet med vårat arbete är att 
undersöka hur pedagogens roll och inställning är till barns rollek. Utifrån syftet har vi utgått 
från olika frågeställningar: Vilken betydelse har pedagogens roll och inställning till barns 
rollek? Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? 
 
Denna undersökning skulle vi vilja genomföra genom att intervjua två utbildade förskollärare 
i Erat arbetslag. Endast en av oss kommer att närvara vid intervjun. För att vi lättare ska 
kunna sammanställa allas intervjusvar önskar vi spela in intervjuerna med en bandspelare. Era 
svar kommer att återsändas till Er som intervjuats, så att vi uppfattat allt korrekt. 
 
Det är bara vi tre som arbetar med undersökningen som kommer att ha tillgång till uppgifterna 
som Ni lämnar på banden. Efter sammanställningen av intervjusvaren kommer banden att 
förstöras. I uppsatsen kommer inga namn att nämnas, på vare sig personal eller förskola som 
medverkat i undersökningen. När uppsatsen är klar kommer den att publiceras på Örebro 
Universitets hemsida.  
 
Vi skulle vilja genomföra intervjuerna under v. 48. Intervjuerna kommer att ta ca: 10-20 min. 
Vi hoppas Ni vill ta Er tid att hjälpa oss att genomföra detta. Vi kommer att kontakta Er per 
telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann Bergh, tele: xxxx 
Jennie Bouvin, tele: xxxx 
Anna Sunner, tele: xxxx 
 



 1

1 Inledning 
Denna uppsats handlar om vilken roll och inställning pedagogen har till barns rollek. Uppsat-

sen avser inte att ge en generell bild av vad pedagoger anser om rollek. Utan vi är medvetna 

om att uppsatsen endast belyser en liten grupp pedagogers inställning till barns rollek. 

Barns lek ligger oss varmt om hjärtat och vi har många gånger både privat och som pedagoger 

funderat över hur mycket man egentligen ska blanda sig i barns lekar. Ibland har vi varit osäk-

ra på om vi blandar oss i för mycket i leken, möjligtvis hämmar vi då barnets personliga iden-

titetsutveckling. Utifrån tidigare erfarenheter i arbetslivet anser vi att denna uppfattning inte är 

ovanlig hos pedagoger på förskolan. 

  

I dagens förskola skall leken utgöra en central del i verksamheten (Lpfö 98). Det har visat sig 

att leken i förskolan får stå tillbaka till förmån för förskolans styrda aktiviteter och rutiner 

(Sandberg 2003). Vuxendeltagande i leken är det område av vuxenrollen som är minst disku-

terat och mest oklart för pedagoger som arbetar i förskolan (Åm 1992). Detta anser vi är in-

tressant men samtidigt oroväckande. Styrdokumenten för förskolan, Lpfö 98, skriver att leken 

skall utgöra en central roll, även vi har under vår lärarutbildning haft leken som ett centralt 

begrepp. Vi anser att pedagogens roll i barns lek borde vara ett klart och angeläget ämne för 

pedagoger att diskutera. 

 

Ämnet lek är ett stort och omfattande område. På grund av tids och arbetsekonomiska skäl har 

vi i denna uppsats valt att begränsa oss till rolleken. Eftersom vi förmodar att området lek 

skulle ta alldeles för lång tid för oss att belysa. Vi finner det intressant att i denna uppsats be-

lysa pedagogens roll och inställning till barns rollek. Dels för vårt kommande arbete som pe-

dagoger men även för det forskningsläge som råder. Det faktum att pedagogens roll inte är 

självklar i barns lek. Leken är en betydelsefull aktivitet för barnen. Vi anser att det är viktigt 

att man som pedagog har ett respektfullt sätt mot och i barns lek. Forskning har visat att när 

vuxna deltar i barns lekar blir leken mer utvecklad och komplex (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2005). Eftersom det framkommit att de vuxnas inställning och förhållnings-

sätt till barns lek är avgörande för att barnen skall få en positiv och utvecklande lekmiljö, an-

ser vi att detta område är viktigt för förskolepedagogiken och borde få mer plats i pedagogiska 

diskussioner. 
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1.1 Uppsatsens plan 

I den första delen av uppsatsen har vi redogjort varför vi valt detta område samt presenterat 

syfte och frågeställningar. Här beskrivs kortfattat innehållet i uppsatsens följande delar. 

Först kommer en bakgrundsdel där vi redovisar historiska perspektiv på förskolan, lekteorier, 

styrdokument för förskolan, forskningsläge samt ett pågående forskningsprojekt arrangerat av 

Karlstads universitet. Sedan kommer en definitionsdel samt avgränsningar vi gjort. Efter det 

följer uppsatsens metoddel som innehåller metodval, urval av förskolor och intervjupersoner 

samt uppbyggnad av intervjun. Metoddelen behandlar även själva genomförandet av intervju-

erna, etiska ställningstaganden, bearbetning/analys av intervjuerna samt uppsatsens reliabilitet 

och validitet. Därefter följer uppsatsens resultatdel som innehåller presentation av intervjuper-

soner och förskolor som medverkat i studien samt en kort sammanfattning av de medverkande 

förskolors lokala arbetsplaner. I resultatdelen redovisas även de tolv intervjuade pedagogernas 

inställningar och uppfattningar angående barns rollek.  Sedan kommer uppsatsens diskus-

sionsdel där vi diskuterar några aspekter kring den empiriska studiens resultat samt knyter an 

till forskning. Avslutningsvis i uppsatsen redovisas en summering av den empiriska studien, 

en metoddiskussion samt ett avsnitt om fortsatt forskning. 

 

2 Syfte/Frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa pedagogens roll och inställning till barns rollek i dagens försko-

la. En strävan med den empiriska studien är inte att generalisera, utan ett försök att belysa hur 

en grupp förskollärare, som av oss är utvalda, ser på sin egen roll och inställning i förhållande 

till barns rollek. 

Utifrån syftet utgår studien ifrån ett antal frågeställningar 

 

2.2 Frågeställningar 

• Vilken betydelse har pedagogens roll och inställning till barns rollek? 

•  Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? 
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3 Bakgrund 
Synen på lek har förändrats. Förr såg man leken som ett sätt för att bli av med den överflödiga 

energi barnet hade. Nu menar man att barnet leker både för nöje och för att lära och utvecklas 

inför livet (Granberg 2004). 

 

Leken beskrivs som barns naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Vare sig samhället vill 

eller inte så leker barnet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005). Barns psykiska 

utveckling sker med hjälp av leken. De psykiska funktioner som skapas när barn leker har en 

avgörande roll för barnets utveckling längre fram. Leken gör övergången till nästa utveck-

lingssteg smidigare. Leken är också utvecklande och ledande eftersom barnen kan göra saker i 

leken som de annars inte klarar av. Om leken får en betydande plats i förskolepedagogiken så 

skapar det möjlighet för att nuet skall bli betydelsefullt och innehållsrikt, man tar även tillvara 

på att leken utvecklar bl.a. barns sociala samspel, motoriska utveckling samt konflikthanter-

ing.  Därmed får barnen den bästa bakgrunden för en bra och omfattande utveckling (Hjorth 

1996).  

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera ett historiskt perspektiv på förskolan. Vi har sedan 

valt att redogöra för ett antal lekteorier, därefter presenteras styrdokument för förskolan och 

forskningsläget beträffande rollek. Sist i bakgrundsdelen presenteras ett forskningsprojekt för 

att i ett försök synliggöra att leken är ett aktuellt tema på förskolorna. 

 

3.1 Historiskt perspektiv 

Vi anser det angeläget för oss att känna till pedagogens roll ur ett historiskt perspektiv. Detta 

för att vi eventuellt skall få en större möjlighet att förstå hur dagens pedagoger tänker. 

 

En av de personer som spelat störst roll för utvecklingen av förskolan är Friedrich Fröbel. 

Från Tyskland på 1800-talet växte pedagogiken för förskolan fram, och spreds till andra län-

der i Europa. Förskolepedagogiken har mestadels varit en rörelse som dominerats av kvinnor. 

Det som betonats är vardagssysselsättningar och att det skall vara så hemlikt som möjligt 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Det som var viktigt i verksamheten då var främst 

aktiviteter, rutiner och de vuxnas förhållningssätt till barnen som var styrande (Pramling Sa-

muelsson & Asplund Carlsson 2005). 
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Början till vår tids förskola var Kindergarten som kallades Barnträdgården på svenska. 

Anna Eklund var med att starta en Barnträdgård 1896, som blev mycket uppmärksammad och 

kom att få en stor betydelse för utvecklingen av förskolan. Hon ordnade även kurser för dem 

som skulle arbeta med barnen i barnträdgården, utbildningen var då fyra månader men för-

längdes sedan till ett år (Simmons-Christenson 1997). 

 

Att barnträdgården skulle ha en viktig betydelse för barnuppfostran var en främmande tanke 

för många i samhället. Samhället förstod inte varför barnuppfostran skulle lämnas till de vux-

na på barnträdgårdarna. Pedagoger började framhålla vikten av uppfostran i de tidigare åld-

rarna och den vetenskapliga forskningen började belysa vikten av att få börja utvecklas innan 

sju års ålder (Moberg & Moberg 1909). 

 

I boken Barnträdgården beskriver Stina Sandels och Maria Moberg (1945) den miljö de anser 

att dåtidens förskola skulle ha. Miljön skulle locka till lustfyllda aktiviteter och barnen skulle 

få möjlighet att utföra lugnare lekar. Det skulle även finnas rum som var sparsamt inredda för 

att barnens egen fantasi skulle få dominera där. Det var positivt om barnen hade tillgång till 

många olika material och sysselsättningar för att motverka ensidighet. De ansåg att pedagogen 

kunde ge förslag till lekar genom att bestämma vad barnen skulle leka t.ex. Robinson eller 

indianer. Detta skulle bidra till att de fick idéer till nya lekar, andra sysselsättningar och ska-

pande verksamhet (Sandels & Moberg 1945). Ellen och Maria Moberg (1909) skriver i sin 

bok Vår 10-åriga verksamhet1899-1909, att det är viktigt att ta tillvara på och uppmuntra 

småbarns verksamhetslust. Detta för att den skulle utvecklas till fördel för dem själva och för 

andra.  ”Här ligger fröet till arbetsamhet, låt oss se till att det får utvecklas sunt, ej växa vilt 

men ej heller förkvävas i sin begynnelse” (Moberg & Moberg 1909, s 8). Vidare kan man läsa 

i samma bok att det ansågs vara viktigt att i dåtidens förskola försöka möta barnet när denna 

gav uttryck för sina erfarenheter och tidigare händelser genom leken (Moberg & Moberg 

1909). I barnträdgårdarna var arbetet styrt av den vuxne och alla barnen gjorde allt arbete 

samtidigt och efter modeller. Systrarna Moberg menade att barnen skulle vara fria i sitt ska-

pande (Simmons-Christenson 1997).  

   

På 1920-talet växte kritiken mot att arbetet skulle vara medelpunkten i barnträdgårdarna, istäl-

let ville man att friheten för barnen skulle uppmärksammas. Barnens egna idéer skulle få för-

tur. Långt in på 1930-talet kritiserades de vuxnas styrning av barnet. En ny period började 
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under 1930-talet och psykologin blev viktig. Psykologin anammade Fröbels tankar om barns 

utveckling och lekdrift. Man började anse att barnets egna intressen skulle stå i centrum och 

inte arbetet. Det var viktigt att ta tillvara på upplevelser som barn fått och dessa skulle bearbe-

tas genom fri lek. Leken betraktades som viktig för inlärning på ett lekfullt sätt (Hjorth 1996). 

Kommunerna blev mer och mer intresserade och ville stödja den växande förskoleverksamhe-

ten under 1930-talet.  

 

Under andra världskriget växte behovet av institutioner som tog hand om barnen, det krävdes 

fler barnträdgårdslärarinnor som var utbildade. Man tyckte även att det var viktigt att institu-

tionerna skulle komplettera hemmets fostran av barnen. Det var en minimal ökning av dag-

hemsplatser, detta berodde bl.a. på att det var en negativ debatt om daghemmen. På 1960-talet 

började ordet barntillsyn användas och det var viktigt att personalen skulle ha utbildning 

(Simmons-Christenson 1997).  

 

År 1972 kom Barnstugeutredningens slutliga betänkande, med synpunkter och förslag. I ut-

redningen finns influenser av Jean Piagets och Erik H Eriksons teorier (Simmons-Christenson 

1997).  

 

 Lek beskrivs som något de vuxna bör lämna ifred, eftersom krav på ordning och prydlighet 

skulle hämma leken. Lek ansågs som något barn själv lärt sig och vill befästa. Förskoleperso-

nalen behövdes där som stöd för barnet, men de fick inte störa leken. Stödet som den vuxne 

skulle ge, var att se till att material, tid och utrymme fanns för lek. Den lekform som priorite-

rades var lekar där barnen experimenterar med olika material och genom erfarenheter och 

upplevelser få ökad förståelse för olika ting (Tullgren 2004). 

 

År 1975 blev förskolan reglerad med lag och innehållet blev tydligt formulerat. Lagen gjorde 

att allmänheten blev medvetna om förskolan och dess pedagogik (Simmons-Christenson 

1997). Detta år infördes den allmänna förskolan för alla sexåringar (Hjorth 1996). 1977 ersat-

tes förskolelagen av barnomsorgslagen som lade ansvaret på kommunerna, denna lag ersattes 

sedan av socialtjänstlagen. På 1980-talet var det en negativ och livlig debatt om daghemmen 

som handlade om att daghemmen skulle vara skadliga för barnen. Det fanns beslut från riks-

dagen att det skulle vara ett arbetslag inom förskolan som bestod av förskollärare och barn-

skötare. Detta fungerade inte bra, det blev svårt att genomföra ett pedagogiskt arbete. Perso-

nalen som hade olika utbildningar hade svårigheter att mötas, konflikter uppstod. Förskolor 
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och personalgrupper kunde alla ha olika arbetssätt. Deras olika förhållningssätten bidrog till 

att det stundtals blev besvärligt för barnen. De blev oroliga och kände sig otrygga eftersom de 

vuxna inte hade ett gemensamt arbetssätt. Många förskollärare lämnade arbetet p.g.a. dåliga 

förhållanden. De upplevde bl.a. att de inte kunde genomföra sitt pedagogiska arbete. Mot slu-

tet av 1980-talet uppkom frågan upp om det skulle vara en läroplan för förskolan och att den 

skulle jämställas med grundskolans (Simmons-Christenson 1997).  

 

I Pedagogiskt program för förskolan, som kom efter Barnstugeutredningen och som är 

Lpfö98:s föregångare, hamnade leken mer i fokus. Där kan man läsa att leken har stor bety-

delse för utveckling och inlärning hos barn i förskoleålder (Granberg 2004). Den experimen-

tella lekformen fanns fortfarande kvar i förskolan men barns rollek blev även en viktig del i 

verksamheten. Rolleken skulle vara ett sätt för barnen att prova och utforska olika vuxenrol-

ler. Den skulle även öka barnens vetskap om vuxenliv och arbete (Tullgren 2004). Pedago-

gens viktigaste uppgift var att inspirera barnen, ge dem tillgång till olika material samt tid och 

utrymme för sina lekar. Pedagogerna skulle inte blanda sig i barnens egna lekar utan studera 

leken för att se hur den utvecklas och vad som bidrog till det (Granberg 2004). 

 

Sammanfattningsvis utifrån den historiska tillbakablicken som presenterats, drar vi slutsatsen, 

att från begynnelsen har pedagogiken i förskolan utgått från barnen och deras intressen. 

Tyngdpunkten och syftet har växlat. Under perioder har det fokuserats på barnet, under andra 

perioder har fokus riktats mot samhället.  En annan slutsatts är att idag riktar förskolan och 

pedagogen in sig på både barnet och samhället. Olika teoretiska synsätt kan ha präglat dagens 

pedagoger i deras inställning och uppfattning om barns lek. 

 

 

3.2 Lekteorier 

 

3.2.1 Friedrich Fröbel 

Friedrich Fröbel, 1782 - 1852, var en tysk pedagog som betytt mycket för utvecklingen i för-

skolan. Han var den person som först började utbilda kvinnliga förskollärare. Fröbel ansåg att 

kvinnor var de mest betydelsefulla för barnens utveckling och började ordna kurser för dem 

som skulle arbeta med barn. För att kunna uppfostra barn på bästa sätt ansåg han att det be-

hövdes utbildning och kunskap om detta (Simmons-Christenson 1997). Fröbel ansåg att lek 

var en nödvändig verksamhet som var skild från arbete och lärande. Leken blev barnens fria 
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tid. Han såg leken som ett viktigt inslag i förskolan och leken var enligt honom den väg som 

barnet skulle ta för att lära sig bli självständig och för att få frihet. Leken var barnets mest 

naturliga uttrycksform (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005). Fröbel ansåg att 

leken inte kunde förklaras med att endast vara ett tidsfördriv och han försökte förstå den djupa 

meningen i leken. För honom var lek något som måste tas på allvar eftersom barnen lärde sig 

mycket genom den. Enligt Fröbel är ingen lek meningslös. Han menade att alla som fostrar 

barn måste vara medvetna om lekens betydelse och främja lekandet (Simmons-Christenson 

1997).  

 

Fröbels syn på barn var att de var goda och liknades vid en planta med utveckling och möjlig-

heter i sig. Han menade att den vuxne skulle leda barnen på den rätta vägen. Detta skulle gö-

ras med stor försiktighet och med mild hand. Principen var att den vuxna skulle ingripa så lite 

som möjligt. Det var ändå väldigt viktigt att kontrollera barnen tidigt, eftersom barndomen 

ansågs vara den period i livet då barnen formades. Leken skulle främja den naturliga utveck-

lingen av barnens anlag. En vuxen skulle vara med för att inspirera barnen. Detta skedde bäst 

om den vuxne fanns i närheten och deltog i leken (Hjorth 1996).  

 

3.2.2 Jean Piaget 

Den schweiziska psykologen Jean Piaget 1896 -1980 har länge varit en av de ledande inom 

den barnpsykologiska forskningen (Piaget 1968). Dagens svenska förskolepedagogik bygger 

på hans teorier och han blev erkänd först på 1970-talet (Simmons-Christenson 1997). Han 

hävdade att barn bearbetar erfarenheter genom leken och menade även att leken avtar när bar-

nen mognar och blir verklighetsanpassade (Granberg 2004). Barns kognitiva anpassning (ad-

aption) till omvärlden sker i två processer assimilation och ackommodation. Assimilationen är 

den process där barnet anpassar omgivningen till sig själv, dels till de kunskaper och erfaren-

heter barnet har. Ackommodation är när barnet ändrar eller modifierar sitt beteende efter om-

världen och omvärldens krav. Det sker när omvärlden framför krav på nya svar, då det inlärda 

beteendet inte längre är användbart (Piaget 1968). När assimilation och ackommodation är i 

ett växelspel sker en intellektuell utveckling, men med lek anser han att det är på annat sätt. 

Då är lek en ren assimilation som är avskild från ackommodation och imitation, när barnet 

härmar och genom det övar in ett nytt handlingsmönster är en ren ackommodation (Lillemyr 

2002).  
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Enligt Piaget vet barnet tidigt vad som är på riktigt och vad som är på låtsas. I leken tror de på 

det som de hittar på, barnet njuter av leken och det påhittade för att det är en del av deras jag. 

I leken får barnet möjlighet att återuppleva händelser och göra det för att tillfredsställa jaget 

utan att vara tvungen att anpassa sig till verkligheten. Barns lekglädje uppstår först när barnet 

känner att det har kontroll över både sig själv och sin omgivning (Knutsdotter Olofsson 1987). 

Piaget menade att leken är ett sätt för barnen att tänka och att den spelar mindre roll för barns 

intellektuella utveckling (Hjorth 1996). 

  

3.2.3 Lev S Vygotsky 

Då Piaget utgår från individen lägger Vygotsky stor vikt vid det sociala samspelet. 

Den ryske psykologen Lev S Vygotsky levde 1896 – 1934. Han menade att för att kunna ut-

veckla tanke, vilja och känsla så måste barnen leka (Granberg 2004). Viktiga kännetecken för 

leken enligt honom är glädje och regler, även att barn i leken skapar ett som om tänkande och 

att de själva får kontrollera den (Lillemyr 2002). Enligt Vygotsky finns det ingen fri lek därför 

att han ansåg att olika lekteman har sin början i barnens kultur. Samspelet mellan barnen blir 

det som de har gemensamt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005). I leken finns 

grunden för barnens skapande och barn tolkar även sina upplevelser där (Vygotsky 1995). När 

barn är i förskoleålder är leken den dominerande och avgörande verksamheten för barnets 

utveckling. Barnen får speciella behov som är viktiga för utvecklingen och som leder till lek. 

Vygotsky menar att lek handlar om att tillfredsställa generella önskningar, dvs. barn har en 

mängd önskningar, t.ex. att barnen vill köra bil och det kan de inte göra hur gärna de än vill 

utom i leken, där detta är möjligt (Hjorth 1996). 

 

3.2.4  Erik H. Erikson 

E. H Erikson var en tysk-amerikansk psykoanalytiker som levde 1902 – 1994. Han ansåg att 

barns lek har betydelse för deras identitetsutveckling. Det sker genom ett intimt samspel mel-

lan barnet och de viktigaste personerna i barnets uppväxt miljö. Erikson hävdar att barn i yng-

re åldrar, 3-6 år, har ett stort behov av vägledning och vuxna som barnet kan identifiera sig 

med. Han menar även att det finns andra behov hos barn, som behovet att ta en aktiv roll samt 

en önskan om att vara vuxen. Leken kan tillfredställa båda dessa behov. När behoven till-

fredsställs så utvecklas leken i tre karaktäristiska stadier när barnet är i förskoleåldern. Det 

lägger grunden till den fortsatta utvecklingen i skolåldern. De tre stadierna är åtskilda beroen-

de av varandra men inte åldersrelaterade utan beror på barnets individuella utveckling. 
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Första stadiet: Autokosmisk lek, upprepningar av sinnesintryck. Barnet är inne i den fas där 

tilliten utvecklas. Barnet är egocentriskt, kan inte skilja på sig själv och omvärlden. Lek med 

den egna kroppen är typisk. 

Andra stadiet: Mikrokosmisk lek, barnet har ett behov av att leka med objekt. Barnet upplever 

att leksakerna har bestämda egenskaper, de kan t.ex. gå sönder. Barnet börjar skilja på sig 

själv och omvärlden. Barnet börjar förstå när man ska ge med sig eller stå på sig. Barnet bör-

jar också förstå förhållandet mellan kärlek - hat, auktoritet - frihet, Självständigheten utveck-

las. 

Tredje stadiet: Makrokosmisk lek, barnets erfarenheter från de två tidigare stadierna kopplas 

samman. Barnet börjar dela leken med andra. Barnet uppskattar konsekvenser av sina hand-

lingar. De kan också underordna krav och regler från den sociala miljön. Barnet har ett stort 

behov av beröm och bekräftelse. Det stärker självuppfattningen och känslan av tillhörighet, ett 

viktigt led i identitetsutvecklingen. Erikson studerar inte leken för sig, som andra psykoanaly-

tiker, utan han menar att leken är som ett uttryckssätt för de växande barnen att hantera verk-

ligheten och deras inre konflikter. Erikson jämför den vuxnes tankar och barns lek och menar 

att i båda fallen sker ett tillbakablickande samtidigt som framtiden kan betraktas (Knutsdotter 

Olofsson 1987, Lillemyr 2002). Enligt Erikson och även Piaget skulle vuxna inta en roll som 

åskådare (Hjorth 1996). 

 

Sammanfattningsvis anser de teoretiker som presenterats ovan att leken setts som något posi-

tivt och viktigt för barn. Teoretikernas synsätt går i varandra, det ena utesluter inte det andra. 

”Teorierna beror alltså på utifrån vilken synpunkt man betraktat och vilka frågor man ställt 

och försökt förklara. Teorierna är därför sällan utbytbara utan snarare komplementära” 

(Knutsdotter Olofsson 1987, s 137).  Alla lekteoretiker som presenterats är dock överens om 

att leken har stor betydelse för barns utveckling och mognad. Deras synsätt har även präglat 

de styrdokument pedagogerna använder sig av idag.  

 

 

3.3 Styrdokument för förskolan 

Den svenska förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö 98, innan hade pedagogerna Peda-

gogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987: 3) som styrdokument. Där skrivs att 

leken, oavsett form, har en central betydelse för barns utveckling och inlärning. Vidare beto-
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nas att leken utvecklar barns samarbetsförmåga, tankeverksamhet samt att ge och ta instruk-

tioner.  

 

Syftet med Lpfö 98 var att förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och frivilliga skol-

former skulle få en allmän syn på utveckling, lärande och kunskap (Granberg 2004). Som ett 

komplement till Lpfö 98 utformade Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i förskolan. Där betonas bl.a. vikten av pedagogernas förhållningssätt till barns lek. 

 

3.3.1 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som uppmuntrar, stimulerar och utgår från barnens 

intresse, nyfikenhet och uppfinningsrikedom. Barnen ska möta en pedagogisk verksamhet där 

omsorg, fostran och lärande skapar en helhet.  

 

 I förskolan skall leken användas medvetet för att underlätta barns utveckling och lärande.  

Fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till problemlösning stimuleras genom leken 

och det lustfyllda lärandet. Barn kan genom leken även bearbeta, uttrycka känslor och egna 

erfarenheter (Lpfö1998). 

 

Förskolans uppdrag är bland annat att lägga grunden för ett livslångt lärande. Ordet lärande 

återkommer som en röd tråd genom Lpfö 98. Bland annat kan man läsa att förskolan skall 

gynna lärandet och att barn kan lära sig utav varandra. Det står även att lust att lära skall präg-

la den pedagogiska verksamheten. Den starka betoningen på lärandet i läroplanerna kan enligt 

Ann Granberg (2004) bero på att läroplanen utformades samtidigt som förskolan integrerades 

med utbildningssystemet. Hon anser att det finns en risk med denna betoning på lärande. 

Strävan efter att följa läroplanerna kan verka till att hela verksamheten inriktas på barns 

lärande. Granberg hävdar att verksamheten alltid ska utgå från barnen Förskolan skall inte 

liknas vid skolan och dess sedvanliga arbetssätt och ägna sig åt kunskapsinlärning eller un-

dervisning. Barns eget utforskande, självvalda aktiviteter och experimenterande är det som 

ger barnen de bestående kunskaperna. Barnen ska lära sig olika sätt att tillskriva sig förmågor, 

förstå sammanhang och bekanta sig med omvärlden. Detta gör småbarn främst genom leken, 

deras främsta sysselsättning (Granberg 2004). 
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3.3.2 Allmänna råd och kommentarer för kvalité i förskolan 

I allmänna råd och kommentarer för kvalité i förskolan, som Skolverket (2005) tagit fram som 

ett led i arbetet med att lyfta alla barns rätt till en bra förskola, betonas personalens förhåll-

ningssätt till barns lek. Det är viktigt att personalen: 
- organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material för olika former av lek samt 
ger dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka. 
-  använder leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns utveck-
ling och lärande (Skolverket 2005, s 27). 

 
En viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska verksamhet är pedagogernas förhållnings-

sätt. Med ett förhållningssätt i arbetslaget som karaktäriseras av en grundläggande respekt för 

barn, emotionell närhet och ett gemensamt engagemang finns det för det mesta en kunskaps-

syn där man utgår ifrån barnens kompetens och deras medverkan i lärandet. Ett medvetet för-

hållningssätt utvecklas bland annat genom att pedagogernas reflekterar över deras egen syn på 

barn i förhållande till läroplanens kunskapssyn samt reflekterar över hur detta kan genomföras 

i det praktiska arbetet med barnen (Skolverket 2005). 

 

3.4 Forskningsläge 

Synsättet på barn idag är att man skall se till barns rättigheter och detta kan ha att göra med 

barnkonventionen. Förut såg forskning mer till barns behov, idag ses barn som fullvärdiga 

människor som har egna rättigheter, detta nämns som ett mål i läroplanerna. Empiriska studier 

av hur barn lär har gjort olikheterna hos barn synliga. Forskningen och samhället har skapat 

ett barn som ses ha förmågor och möjligheter. Idag ges barn möjligheter att kommunicera och 

hämta information på stora avstånd från varandra, t.ex. via Internet, något som är helt olikt 

den tidigare generationen. Idag vistas även många barn stora delar av sin barndom i förskolan 

vilket också är en väsentlig skillnad från förr (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2005).  

 

3.4.1 Pedagogen i leken 

I följande avsnitt behandlas pedagogens roll i leken. Vissa forskare skriver om lek, ej specifikt 

om rollek. Vi har dock valt att ta med deras forskning eftersom vi anser att det som forskare 

endast benämner som lek har samma kännetecken som vi har i vår definition av rolleken. 

Nämligen att rollek är något som sker på låtsas, barnen går in i leken och intar en roll. 

Rolleken skall även vara frivillig. 
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Många undersökningar visar att de aktiviteter som är valda och planerade av vuxna har en 

framträdande roll i förskolan, styrda inlärningsaktiviteter där pedagogen leder in barnen i ak-

tiviteten, och detta saknar ofta egentlig mening för barnen. Barnens egen lek och deras initia-

tiv får därför stå i skymundan (Hjorth 1996). 

 

Forskning har visat att när vuxna deltar i barnens lekar blir leken mer utvecklad och komplex. 

När de vuxna är med och bejakar leken leder det till att barnen och de vuxna får ett starkare 

band till varandra. Även när det gäller kamratskap under leken, då barnen skall komma över-

ens, är de vuxnas deltagande viktig. De vuxna som bidrar med t ex material och idéer till bar-

nens lek är berikande för leken och ökar barnens möjligheter till lärande (Pramling Samuels-

son & Asplund Carlsson 2005, Hjorth 1996). 

 

I diskussioner med förskollärare har Eli Åm hört utryck som: ”deltagande i barns rollekar 

passar inte för mig” (Åm 1992, s 60). Deltagande som vuxen i barns rollekar kan verka både 

meningslöst och påfrestande om motivet är att vi vuxna skall roa barnen genom att delta i 

leken. Detta menar Åm kan aldrig vara en meningsfull utgångspunkt för deltagande i barns 

lek. Enligt Åm (1992) är det möjligt att föra samman aktivt deltagande i barns lek från vuxnas 

sida. En förutsättning är dock att de vuxna har respekt för leken som barnens egen verksam-

het. När vuxna deltar i barns lekar måste de underordna sig lekens lagar likt barnen. Genom 

detta leder det till en känsla av jämställdhet i relationen mellan barn och vuxna. Det är viktigt 

att de vuxna går ur sin auktoritetsroll och fungerar på samma villkor som barnen i leken (Åm 

1992). De vuxnas attityder, stimulans och material är viktig för leken, likaså är pedagogens 

inställning av stor vikt för barnens lek. Genom att pedagogen själv aktivt deltar i leken kan 

den vuxna utveckla och stödja barns lek. Det är viktigt att pedagogen är med och leker på 

lekens villkor. Pedagogen kan då vara en förebild och stödja utvecklingen för barnet och le-

ken kan upprätthållas.  Pedagogen skall även se till att alla barn kan få möjlighet att vara med 

och leka. För vissa barn som har svårt att komma in i leken är pedagogen extra viktig. Även 

för de barn som har svårt att leka tillsammans med andra barn är stödet från pedagogen bety-

delsefull (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

 

I en forskningsöversikt gjord av Pia Williams, Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson 

(2000) skriver de att pedagogen kan agera på flera olika sätt i leken, t ex kan pedagogen utan 

att störa låta barnen leka själva. Pedagogen kan även lösa konflikter som uppstår i leken. Eli 

Åm (1992) skriver att ofta är vuxnas inställning till barns lek se men inte röra. De vuxna tve-
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kar till att gå in i en roll och leka med barnen, de är av den uppfattningen att den fria leken 

skall vara fri från all vuxeninblandning. Även Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996) påtalar 

detta och menar att en orsak kan vara en stark inverkan från psykoanalytisk barnpsykologi. 

Med detta menas att leken är ett sätt för barnet att leva ut konflikter. Vuxna vågar därför inte 

blanda sig i leken pga. oro att störa det lekande barnet. Genom detta förhållningssätt intar den 

vuxna en passiv hållning till leken. Åm (1992) menar att pedagoger i hög grad skall stimulera 

barnens lek genom att organisera arbetet i förskolan. Barnen skall få varierande intryck och 

upplevelser som blir till material i leken. Pedagogernas attityder och beteenden har stor bety-

delse för att skapa en positiv och trygg miljö. Arbetet med detta kan ske på två plan, indirekt 

och direkt. Med indirekt menas att pedagogerna förändrar status och maktstrukturer bland 

barnen så att dessa i så liten utsträckning som möjligt skall verka hämmande på enstaka barn 

eller speciella grupper. Med direkt menas att pedagogerna leker tillsammans med barnen och 

inte agerar som frånvarande auktoriteter (Åm 1992). 

 

Ole Fredrik Lillemyr (2002) menar att vuxnas inblandning i barns lek är nödvändig. När vux-

na blandar sig i leken ska de vara medvetna om vad de gör och visa stor respekt och försiktig-

het för barnen och deras lek. När lek används i pedagogiska sammanhang har den ett värde 

därför den är nära sammankopplad med barns sätt att uppleva, känna, tänka och handla. I pe-

dagogers arbete med barn har det en avgörande betydelse att de är öppna, kreativa och dyna-

miska i sitt förhållningssätt till leken. Detta menar Lillemyr (2002) hänger ihop med både 

pedagogens engagemang och motivation för arbetet.  

 

Enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) har Liv Vedeler studerat barns lek och kommit 

fram till att det är av lika stor vikt att en vuxen deltar i leken, utan att denna tar för stor plats, 

som att barn får leka ensamma. Det är särskilt viktigt för yngre barn att de har vuxet deltagan-

de i leken, detta för att små barns lek för det mesta saknar struktur och är oftast kortvarig. Den 

vuxnes roll är då att försöka fånga upp den röda tråden. Vedeler menar att den vuxne behövs 

för att skapa trygghet och ro när barnen leker. Detta kan göras genom att den vuxne finns i 

bakgrunden där barnen är, samtidigt som man utför andra sysslor. Den vuxne skall vara be-

redd på att gå ifrån sina sysslor för att hjälpa barnen genom att t ex ge förslag och lösningar på 

leken. Hon poängterar att det är viktigt att den vuxne medverkar i leken på barnens premisser. 

Den vuxnes roll bör vara att vägleda och locka till rollek. Den vuxne skall inte dominera utan 

bli en av dem i leken. Hur barns lek utvecklas beror mycket på den vuxnes inställning till le-
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ken. Om den vuxne är lekfull och lockar till lek samt introducerar nya lekar så blir barnens lek 

rik, omväxlande och stärkande (Knutsdotter Olofsson 1987).  

 

Det har framhållits att vuxna har ett ansvar för barns lek och att barn måste bli tagna på allvar 

i sina lekar av vuxna. Samtidigt måste de vuxna vara försiktiga så de inte tar över leken, samt 

vara uppmärksamma på att de inte tar ifrån barnen deras lust att leka (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2005). Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) menar att 

pedagogens roll som vägvisare har en avgörande betydelse för barns lärande i förskolan. Både 

det pedagogiska arbetssättet och aktiviteterna skall vara av sådant sätt att det på samma gång 

ger barnen möjlighet att kommunicera, leka, lära och arbeta.  

 

Barn är i behov av att vuxna deltar i deras lek på barnens villkor, det är särskilt viktigt i de 

yngre åldrarna.  När den vuxne deltar i leken finner barnet en trygghet som gör att barnet kan 

pendla ut och in i leken vägledandes av den vuxne. Barnet behöver inte tvivla på vad som är 

på riktigt och på låtsas när den vuxne gestaltar roller och händelser (Granberg 2004). Den 

vuxne kan kommunicera genom sitt tonfall och minspel med barnen för att visa på om den är 

på lek eller verklighet (Knutsdotter Olofsson1987). Som pedagog bör man inte avbryta barns 

lek för planerade aktiviteter om man måste göra det är det bra om man kan avbryta leken på 

ett sådant sätt att man själv blir med i leken. Som exempel kan man som vuxen gå in i rollen 

som lagerförman och barnen blir lagerarbetare. Man hjälps åt att plocka undan för att man ska 

stänga lagret. Om man som vuxen klarar av att skapa dessa miljöer så kommer det vara till 

stor fördel för barnens inlärning. Kontakten pedagogen får med barnen gör att de kan få en 

bättre förståelse för hur barnen tänker när de leker (Tornberg 1997). Genom att inte avbryta 

leken och även genom pedagogens förhållningssätt till leken kan denne skapa en hänryckande 

stämning. Pedagogen visar då respekt för leken, pedagogen skyddar leken (Knutsdotter Olofs-

son1987). 

 

Christina Tornberg (1997) hävdar att många pedagoger i förskolan inte tar sig tid för att leka 

utan förhållandet barn - vuxna innehåller mycket tillrättavisningar, instruktioner och upp-

muntringar.  Några få pedagoger leker med barnen, i leken leker de sedan fram andra företeel-

ser t.ex. det är dags för mat. Pedagogens roll i leken är viktig för barnen. Barnen känner sig 

trygga när den vuxne är närvarande, de vet att de kan få hjälp om det uppstår konflikter, eller 

ifall de behöver uppmuntran för att fortsätta leken. Barnens trygghet bidrar till att barnen leker 

mer avancerat och i längre perioder. Pedagogen skall inte gå in i leken med avsikten att endast 
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underhålla barnet, utan det är viktigt att pedagogen tillgodoser sig djupare kunskaper om bar-

nens lek (Tornberg 1997). Barn bör inte överges och lämnas fria från vuxna bara för att deras 

lek är självvald. Om den vuxna lämnar dem så får barnen ett fritt utrymme, det kan leda till att 

de barn som är starka ledargestalter tar över och dominerar. Det uppstår en ojämn situation 

och leken upphör (Granberg 2004). Den vuxnes roll i leken är att stimulera till nya lekar. Det-

ta kan man göra genom att göra besök ute i samhället med barnen, där kan de få inspiration 

till nya lekar. Barn upplever mycket och dagens samhälle kan vara komplicerat för barn att 

förstå. Det är viktigt att man som vuxen förklarar företeelser i omgivningen, så att barnen får 

en förståelse för begreppen och sambanden. Barnen lär sig också sålla ut i mängden upplevel-

ser och händelser de dagligen möter (Tornberg 1997). 

 

Marie-Louise Hjorth (1996) har gjort observationer av barn på en förskola. Där det visade sig 

att det inte var någon vuxen på förskolan som engagerade sig i barnens lekar. Detta menar 

Hjorth (1996) kan medföra problem då ingen vuxen är med i leken för att uppmuntra och ge 

stöd till barnen. De vuxna fokuserar sig på andra pedagogiska aktiviteter. När leken är på bar-

nens ansvar kan det ge svårigheter för barn att upprätthålla regler och normer. Det kan även 

vara svårt för barnen att skydda leken, då de ibland kan komma in fler barn och vill vara med, 

detta kan göra att de måste ändra lektema och eventuellt ändra roller. Det kan även vara svårt 

för barn att hitta bra utrymmen att vara i. När inte den vuxne finns med hela tiden i leken kan 

detta bli en svårighet när konflikter skall lösas. Pedagogerna har kanske inte sett hela händel-

seförloppet och barnen kan ha svårigheter att berätta om det (Hjorth 1996). 

 

Ole Fredrik Lillemyr (2002) presenterar ett exempel som han kallar kojbygget. Genom ex-

emplet vill Lillemyr visa att leken kan ge många pedagogiska möjligheter på samma gång 

som det är en bra och utvecklande lek för barnen. En förutsättning är dock att pedagogen går 

varsamt fram. I Lillemyrs exempel med kojbygget utvecklar en grupp barn tillsammans en 

kombination av rollek, experimenterande och konstruktionslek under tiden som de bygger en 

koja. Denna lek skapar motivation, den engagerar och styr barnens egna intressen. Barnen får 

användning för både sitt skapar behov, de får användning av sin fantasi samtidigt som de lär 

sig hantera olika redskap. Leken barnen leker är hämtad från de vuxnas värld och erfarenheter 

i den egna närmiljön. Under hela kojbygget löser barnen problem och konflikter tillsammans, 

ibland med hjälp av en pedagog. Samtidigt som arbetet med och runtom kojbygget pågår sät-

ter en av pedagogerna igång ett så- och planteringsprojekt. På så sätt glider aktiviteterna inne 
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och ute över varandra. Den experimenterande och fria leken ger näring till planering av un-

dervisning och tvärt om. Pedagogerna följer uppmärksamt barngruppens lek. 

 

Med detta exempel vill Lillemyr även visa att när barnen själva satt igång leken och styr den 

kan pedagogen genom att observera leken använda inslag från leken i undervisningen och 

andra pedagogiska sammanhang. Om pedagogen är försiktig och speciellt uppmärksam på 

växlingen mellan den fria leken och undervisningen så upplever inte barnen att leken störs 

eller förstörs av pedagogens inblandning. En vuxens närvaro i leken kan bidra till att andra 

barn ges tillträda i lekgruppen. Genom den vuxnes uppmärksamhet kan den ta tillvara barnens 

behov av att skapa uppfinna och experimentera.  

 

Anette Sandberg (2003) har skrivit en avhandling där syftet var att fånga vuxnas sätt att tänka 

om lek och deras variationer av erfarenheter i leken. Där framkom det att leken på förskolan 

avbryts idag av olika styrda aktiviteter och rutiner. Både vardagen och leken på förskolan har 

förändrats från att vara fri till en mer strukturerad vardag med organiserade aktiviteter. Utifrån 

detta har hon uppmärksammat olika förhållningssätt till lek hos förskollärarna, det idealise-

rande förhållningssättet och det pragmatiska förhållningssättet. Det idealiserande förhåll-

ningssättet var det som var vanligast bland förskollärarna. De ansåg att barnen hade möjlighe-

ter till lek på förskolan men att de lekte i kortare perioder och att de avbröt varandra eftersom 

det var så stora barngrupper på förskolan.  De pragmatiska pedagogerna försökte att planera 

långa tider för fri lek, avbrott i leken ansåg de beror på vuxna och deras rutiner. De ansåg 

även att om leken avbröts så var det viktigt att barnen fick en chans att fortsätta sina lekar 

igen. Idealisterna såg många kontakter som ett problem medan de pragmatiska såg förskolan 

som ett kontaktnät där man får lekkamrater.  

 

Många av de intervjuade förskollärarna i Sandbergs (2003) avhandling menade att reflektio-

nen runt lek var för liten.Utifrån studiens resultat anser Sandberg: ”How can play have such a 

central role in preschools and at the same time hardly be reflected upon”(Sandberg 2003, 

 s 25). Hon menar även att det ser ut som en myt att lek har stort inflytande i förskolan idag. 

Attityden måste ändras så att leken får det utrymme den behöver och förtjänar (Sandberg 

2003). Genom att som vuxen närvara vid barns lekar, visa ett intresse för leken och ge den 

uppmärksamhet visar man barnen att man värdesätter leken. Den vuxne kan då hjälpa barnen, 

ge leken näring så att leken utvecklas och kan därmed också gå vidare. Detta är oerhört viktigt 

för barnen (Hjorth 1996). 
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3.4.2 Barn i leken 

I Hjorths (1996) bok Barns tankar om lek kan man läsa om kommunikationsteoretikern Gar-

veys lekfärdighetsbegrepp. Garvey anser att lek är kommunikation och har genom undersök-

ningar kommit fram till att dessa förmågor är nödvändiga för att kunna leka.  

 
1. Man skall kunna skilja mellan lek och icke lek och gemensamt uppfatta att man opererar på låtsaspla-
net. 
2. Man skall kunna identifiera ett lektema och bidra till utvecklingen av detta tema och gå med på att det 
förändras.  
3. Man skall kunna abstrahera regler för samspelet. Reglerna avser såväl rollens utförande som samspelet 
mellan barnen (Hjorth 1996, s 65).  

 
Hjorth nämner också de sociala regler som är nödvändiga då barn leker med varandra: Ett 

samförstånd mellan barnen som innebär att de förstår vad de leker och att de leker. En ömse-

sidighet som gör att barnen får ett samspel oavsett styrka och ålder. Turtagandet som är vik-

tigt för att barnen skall kunna få en dialog (Hjorth 1996).  

  

Barns fysiska styrka, mod, mentala styrka, uthållighet och påhittighet prövas under leken. 

Leken är separerad från det vanliga livet och har en början och ett slut. Det finns särskilda 

regler och ordningar och den utmärks av fritt handlande. Barn leker för de vill det (Huizinga 

1945). Genom leken försöker barnen förstå sig själva, lära sig kommunicera med andra, bear-

beta intryck och erfarenheter, upptäcka sina egna förmågor och intressen samtidigt som de 

utforskar och försöker förstå omvärlden (Granberg 2004).   

 

Lillemyr (2002) menar att det finns minst tre anledningar till att barns lek är viktig för försko-

lans pedagogiska verksamhet. En av anledningarna är att föräldrar, pedagoger och andra som 

observerar barns lek lär sig mycket om barn. När man observerar lekande barn ser man att 

leken har ett egenvärde för barnen och utgör en viktig del i barnens kultur. En annan anled-

ning till att lek är viktig i den pedagogiska verksamheten är att man kan se att barnen gör erfa-

renheter, utforskar, prövar och använder fantasin i leken på ett sådant sätt att de både lär kän-

na sig själva och utvecklar självtillit. Barnen får även lära sig klara av utmaningar och de får 

färdigheter i hur man skall kommunicera och vara mot andra. Barnen lär sig en mängd olika 

saker i leken. Ytterligare en anledning till att leken är så viktig för den pedagogiska verksam-

heten enligt Lillemyr (2002) är att barnen socialiseras genom leken. Leken utgör en arena för 

socialisation och förbereder barnen för utveckling och socialisation. 
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När man erbjuder barn att leka med olika saker och göra olika aktiviteter kan de t ex lära sig 

hur man kan få inflytande, vad som gäller i gruppen, vad det är för regler som gäller och även 

hur de skall bli vänner (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005). Många anser att den 

vanligaste formen av lek är rollek. Barnen kan lära sig det sociala livet i rolleken. Gunilla 

Lindqvist (1996) skriver att Knutsdotter Olofsson och Garvey  bland annat anser att genom 

rolleken lär sig barn hur de sociala reglerna fungerar och hur de ska kommunicera med andra 

individer (Lindqvist 1996).   

 

Leken delas in på olika sätt:  

Sensomotorisklek/funktionslek är när en handling upprepas för att barnet uppskattar själva 

funktionen.  

Konstruktionslek utvecklas när barn bygger med bland annat träklossar och experimenterar 

med föremål.  

I rörelselek/våldsamlek är rörelserna det mest dominerande.   

Regelleken, där det centrala mest är regler och många barn leker tillsammans.  

I rolleken är det oftast ett samspel mellan flera barn som utför roller, barnen kan anta en eller 

flera roller (Lillemyr 2002, Granberg 2004). 

 

När barnen leker försöker de skapa en historia som handlar om deras fantasier, fördomar, fö-

rebilder och det som de har behov av att bearbeta. När barn väljer att leka rollekar väljer de 

det för att framställa det som är betydelsefullt i deras liv. Genom fantasirollerna kan barnen ge 

uttryck för hur de skulle vilja vara som människor. Barnens egna önskningar kan komma fram 

exempelvis genom att vara den superstarka hjälten eller den vackra prinsessan som har allt 

(Hjorth 1996). Barn repeterar många gånger egna upplevelser som varit konfliktfyllda för 

dem, t.ex. om de varit vid tandläkaren så kan de efter det själva gå i rollen som tandläkare och 

ta dockan som patient. När man leker en rollek t.ex. mamma, pappa, barn behöver man inte 

följa normer och regler. Leken kännetecknas av att den pendlar fram och tillbaka mellan olika 

handlingsmöjligheter. Den kan hela tiden ändras i innehållet och ta en annan riktning. Barnen 

leker mot ett mål längre fram i tiden, men ofta stannar leken upp och barnen faller ur leken för 

en stund. Det kan bero på saker som inte har med leken att göra. Ofta följer barnen upp leken 

där den slutade, eller så repeterar man en del av den. Många gånger förkortas handlingarna i 

barns rollek, tiden komprimeras, det kan ta några sekunder att sova och äta frukost (Hangaard 

Rasmussen 1993). När barnen leker rollekar är de motiverade att försöka förstå den sociala 

världen och meningen med den. Barnen kan skilja på sig själv och handlingen även skilja på 
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den vuxne och sig själv. I småbarnsåldern kommer handlingarna fram från föremålen, när 

barnen är i förskoleåldern är den vuxne förebilden som barnet försöker efterlikna. Leken upp-

står då rollen uppstår. Det centrala i leken är rollen som barnet efterliknar. Meningen med 

handlingarna som barnet utför och lekföremålens mening är den roll som barnet gestaltar. 

”När barnet åtar sig att gestalta en roll, t ex mammans uppför det sig i enlighet med de regler i 

handlingen som hålls dolda i denna sociala funktion” (Hjorth 1996, s.60). När barnet är 

mamman är det inte sin egen mamma utan en mamma i största allmänhet, barnet generaliserar 

och tar fram det typiska och allmänna för rollen. För att kunna spela en viss roll krävs att bar-

net har en nära relation till den vuxna (Hjorth 1996).  

 

Torben Hangaard Rasmussen (1993) liknar rolleken, låtsaslek som han benämner den, vid ett 

skådespel. Det krävs en regissör som styr leken och som berättar vad de andra skall göra, en 

andre regissör som ordnar fram den nödvändiga rekvisitan och en sufflör som rättar de som 

gör eller säger något fel. Rolleken handlar mycket om rätten att bestämma och maktförmågan 

i barngruppen. Vissa barn kan hämma lekandet för att de är för dominerande och ser för 

mycket prestige i lekandet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se en enighet utifrån det presenterande forskningsläget. De vuxnas 

roll i barns lek är mycket viktig, bland annat för barnens trygghet och vid konflikter som upp-

står i leken. Leken utvecklas även bättre vid vuxnas närvaro. Den vuxne kan leda barnet vida-

re i leken och inspirera till nya lekar. Det är även viktigt att pedagogerna deltar i leken på bar-

nens villkor. Även fast det råder en viss samstämmighet om hur man som vuxen skall förhålla 

sig till barns lek finns det undersökningar som visar att barns lek stundtals åsidosatts på för-

skolan. De vuxnas förhållningssätt är inte självklart i den pedagogiska verksamheten. Vuxna 

har i vissa fall intagit en passiv roll i leken på grund av rädsla för att blanda sig i och störa 

leken.   

 

3.4.3 Pågående forskningsprojekt 

Karlstad Universitet, nio kommuner i Sverige och 150 skolor har ett gemensamt femårigt pro-

jekt som bygger på att forskning och praktik möts. Projektet är ett nätverk som förkortas PBS 

och betyder problembaserad – lärdomsbaserad - skolutveckling. En tanke med projektet är att 

saker måste få ta sin tid om lösningen skall bli hållbar.  
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I projektet ingår bl.a. en förskola i Åre. Förskolan har haft mycket styrda aktiviteter på sche-

mat, med detta arbetssätt ansåg personalen att det blev stressiga och sönderhackade dagar. De 

började fundera på hur de skulle kunna förändra sitt arbetssätt.  

 

Det nya projektet handlar om att barn skall få tid och utrymme för lek. Under denna projekttid 

har det blivit mycket lugnare på förskolan. Barnen bestämmer själva om de vill gå ut eller 

vara med i samlingar. Vill barnen gå ut skall det vara en stimulerande och intressant miljö.  

Tillsammans med föräldrar har pedagogerna skapat en inbjudande utemiljö för olika lekar. 

Man avbryter inte heller barn som leker för mellanmål. 

 

Pedagogerna har haft många diskussioner om vad de ville prioritera. Man har exempelvis 

byggt en kioskkoja och en tältkoja. Pedagogerna tar sig tid att lyssna vad barnen vill och bar-

nen får även bestämma. Arbetsklimatet har även blivit lugnare för pedagogerna och samarbe-

tet mellan dem fungerar bättre. Pedagogerna menar att barnen har blivit mer öppna. Barnen 

leker mellan förskolans olika avdelningar och släpper snabbt och villigt in nya barn i leken. 

En pedagog menar att barnen även fått mer tillit till de vuxna. Pedagogerna hävdar att de vux-

nas förhållningssätt är den största förändringen, barnen känner att de vågar fråga och ifråga-

sätta de vuxna. Avdelningarna har valt att dokumentera det som händer i verksamheten och i 

de olika leksituationerna. De har valt att göra detta för att synliggöra för föräldrarna vad som 

sker på förskolan. Detta behövdes inte synliggöras när man hade styrda och planerade aktivi-

teter.  

 

En viktig framgångsfaktor för projektet är att kommunen satsat på förskolan, pedagogerna 

upplever att de har resurser till att klara av eventuella förändringar. En annan viktigt fram-

gångsfaktor är att de har en väl fungerande organisation med pedagogiska samtal med rektorn 

varje vecka.  

  

Pedagogerna på förskolan anser att synen på leken förändrats och att statusen på leken höjdes 

när den kom med i läroplanen. Att det forskas och skrivs om lek i tidningar är också ett viktigt 

element för att samhället skall se hur viktig lek är för barn. De tycker att det kommit fram ny 

kunskap om att lek är lärorikt och detta har allmänheten också förstått, leken betraktas inte 

bara som ”bara lek”. Pedagogerna har nu börjat fundera på hur de skall få in matte och språk i 

lekprojektet.  
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För att arbetslagen skulle fortsätta att utveckla sitt förhållningssätt och för att skapa en inspi-

rerande och rolig miljö för lärande och lek har de startat ett projekt genom EU. De skall gå på 

utbildningar och föreläsningar och de vill gärna fortsätta sitt arbete om ekonomin tillåter 

(Björkman 2005).  

 

Genom åren har olika forskare försökt finna några gemensamma kriterier på vad lek är men 

än har ingen lyckas. En anledning till att det är svårt att utforma en exakt definition av lek 

menar Ole Fredrik Lillemyr (2002) bl.a. kan bero på att samma form av lek kan vara olika 

från gång till gång, samma lek upplevs inte helt på samma sätt av ett barn som det kan göras 

av ett annat. Leken kan även vara olika beroende på var den leks någonstans. 

 

 

4 Definitioner och avgränsningar 
Att försöka förklara vad som menas med lek är en svår uppgift, men vi anser det vara viktigt 

att tydliggöra vad vi menar med lek när vi skriver om det i denna uppsats. Vi har därför för-

sökt göra en egen definition av lek. Den grundar sig dock på hur olika forskare ser på lek.   

 

4.1 Definition av lek 

I Nationalencyklopedin (1993 ) står det att läsa att leken är en verksamhet som sker ”som 

om”, en företeelse som sker på låtsas. Lek är något som sker bland både människor och djur, 

dock främst hos barn (Nationalencyklopedin 1993, Huizinga 1945). Genom olika leksignaler 

meddelar de som leker med varandra att det som görs nu är på lek. I leken råder de inre före-

ställningarna över de yttre, tillexempel kan en säng bli en båt (Nationalencyklopedin 1993). 

Det finns skilda synvinklar på lek, en som anser att leken är barns enskilda angelägenhet och 

en som anser att det är en pedagogisk aktivitet som styrs av de vuxna. Beroende av hur leken 

utvecklas i takt med barns ålder skiljer man mellan olika sorters lek. En handling repeteras för 

att barnet roas av själva funktionen detta kallas sensomotorisklek/funktionslek.  Konstruk-

tionsleken utvecklas när barn bygger med bland annat klossar, och experimenterar med före-

mål. I rörelselek/våldsamlek, där är rörelserna det mest centrala.  I regelleken är det centrala 

mest regler och många barn leker tillsammans. Rolleken, där barn antar en viss eller flera oli-

ka roller (Lillemyr 2002). Barn har behov av att bearbeta fantasier, fördomar och förebilder. 

Detta gör barnen genom rolleken där de försöker skapa en historia om dessa. 
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Det finns olika teorier och tolkningar på vad lek är och vad det betyder för barnet. Det som 

betonas är att leken är: frivillig, spontan, oftast är den social och det finns inga mål som är 

ställda utifrån. Det som är viktigt är själva lekandet och inte vad det blir (Pramling Samuels-

son & Sheridan 1999). Ann Granberg (2004) anser att det är lättare att benämna vad lek inte 

är istället för vad det är. Hon anser att lek inte skall vara ett tvång, den skall inte vara undervi-

sande eller användas som inlärningsmetod. Leken kan inte styras av vare sig tid eller regler. 

Den kan heller inte styras av vuxna eller andra barn utifrån (Granberg 2004). Lek är glädje, 

tillfredsställelse, associationer och lust. För barn är leken i sig målet. Motivet och målet är 

samma sak, barnen leker för att leka (Granberg 2004, Pramling Samuelsson & Asplund Carls-

son 2005).  

 

Några kriterier på vad lek enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är att det ska vara roligt att leka 

vare sig man leker själv eller tillsammans med andra. Leken har en spontan karaktär, det vill 

säga, den föds i stunden och genomförs direkt (Knutsdotter Olofsson 1987). 

 

Leken är separerad från det vanliga livet och har en början och ett slut. Det finns särskilda 

regler och ordningar i leken och den utmärks av ett fritt handlande. Barn leker för de vill det 

(Huizinga 1945). Det mest utmärkande för leken och det som alla forskare är eniga om är dess 

”som – om”- karaktär. Alltså det som görs på leken görs inte på riktigt. Leken ses mer som ett 

förhållningssätt och det är endast barnet eller barnen själva som vet om de leker eller inte  

Leken skall vara frivillig, om den blir framtvingad ändras den till sysselsättning eller arbete.  

Sysselsättning eller arbete som barnet måste göra kan å andra sidan, på barnets eget initiativ, 

omvandlas till lek. Den ska heller inte vara påtvingad och upprätthållas av belöningar eller 

uppmuntran ex när barnen ska klä på sig, duka eller städa. Det är lek när verksamheten inte är 

fokuserad på en produkt exempel pussel, göra halsband mm. Samt när verksamheten inte re-

sulterar i prestationer eller aktiviteter med pedagogiskt material (Knutsdotter Olofsson 1987). 

 

Det som är utmärkande för barns lek enligt Lillemyr (2002) är att leken är en typisk aktivitet 

hos barn, något som leder till nöje och ger deltagaren glädje.  Den ska vara lustbetonad, en 

frivillig aktivitet som barnen själva väljer att delta i. Lek är ”som om” och befinner sig utanför 

barns egen verklighet, den är lokaliserad till en viss tid och plats, den innehåller spänning och 

är ett uttryckssätt för barns inre drift. Genom leken förbereder sig barnet sig för vuxenlivet 

(Lillemyr 2002).Hangaard Rasmussen( 1993) menar att definiera leken är som att titta i ett 

 



 23

kalejdoskåp. När man först tittar i kalejdoskåpet träder ett visst mönster fram. Men vrider man 

det bara lite åt sidan framträder nya och helt annorlunda mönster. 

 

Av ovan presenterade definitioner drar vi slutsatsen att det är svårt att göra en generell defini-

tion av vad lek är. När vi började vårt arbete med att definiera ordet lek ansåg vi att det inte 

skulle vara särskilt svårt och omfattande. I efterhand håller vi med Hangaard Rasmussen 

(1993) att lek som fenomen inte är något som bara kan beskrivas med några få ord.  Det som 

är gemensamt för vad ovanstående författare anser för lek är att den utmärks av ett ”som om”, 

ett fritt handlande, den ska vara lustfylld och den är inte på riktigt. 

  

Vår definition av lek i denna uppsats är, som alla forskare och författare som nämns 

ovan är eniga om, att lek är något som sker ”som om”. Leka skall vara roligt, vi för-

knippar lek med glädje. Den ska vara spontan och frivillig. Leken har inget mål i sig, 

barnen leker för att leka. Leken skall inte mynna ut i färdiga produkter eller resultera i 

prestationer. Vår definition av rollek är när barn frivilligt och spontant intar en annan 

roll än sin egen. Det är något som sker på låtsas. 

 

4.2 Avgränsningar  

Vi har i vår uppsats gjort vissa avgränsningar. Detta i ett försök, för att på bästa sätt, uppnå 

uppsatsens syfte samt få svar på forskningsfrågeställningarna. Den första avgränsningen var 

att endast fokusera på barn i åldern tre till fem år. Detta för att det visat sig att leken spelar en 

central roll i denna åldersgrupp. Eftersom lek är ett stort område valde vi även att avgränsa 

oss till barns rollek. Vi har sedan valt att redogöra för ett antal lekteorier. Avgränsningen av 

dessa är för att vi anser de präglat vårt sätt att se på leken. De är även kända i västvärlden och 

förankrade i läroplanernas teoribakgrund. I Eriksons lekteori redovisar vi endast ålder tre till 

fem år. Detta för att vi valt att begränsa oss till den åldersgruppen men även för att det skulle 

bli för omfattande att redogöra för hela teorin. 

I de medverkande förskolornas lokala arbetsplaner har vi valt att avgränsa oss till de delar vi 

anser vara relevanta för vår studie, vilket innebär att vi valt att ta med det som vi anser känne-

tecknar deras pedagogiska verksamhet 
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5 Metoddel 
I uppsatsen vill vi belysa förskollärares inställning och uppfattning om sin egen roll i barns 

rollek. För att undersöka dessa frågeställningar genomförde vi intervjuer av pedagoger i för-

skolan. När vi använder begreppet pedagog i uppsatsen menar vi förskollärare. I denna me-

toddel beskriver vi hur vi gått tillväga när vi genomförde vår empiriska studie. Vi kommer att 

inleda med att redogöra för val av metod samt beskriva varför vi använt oss av intervju som 

metod. Därefter redogör vi för hur vi gått tillväga när vi gjorde urvalet av intervjupersoner. 

Efter det kommer en beskrivning av uppbyggnaden av intervjuerna och sen själva genomfö-

randet av intervjuerna. Därefter redovisar vi hur vi arbetade med analysmaterialet. Avslut-

ningsvis redogör vi för studiens reliabilitet.  

 

5.1 Metodval 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som för vår del består av intervjuer. Kvale (1997) 

menar att när man gör kvalitativa undersökningar utgår man från det som sägs under inter-

vjun. Vi har använt oss av muntlig datainsamling där en strävan har varit att utgå ifrån att tol-

ka och förstå det som pedagogerna sagt. Vi ville använda oss av intervjumetoden för att få en 

möjlighet att möta respondenten på dennes arbetsplats samt få en inblick om pedagogens upp-

fattning och inställning till dennes roll i rolleken. En fördel kan vara att få möta den intervjua-

de i dennes vardagsmiljö för att genom samtalet få en djupare förståelse (Kvale 1997).  Ett 

alternativ som vi diskuterade var att göra observationer av pedagogen i dennes vardag. Men vi 

tyckte inte det var lämpligt att närvara alla tre på en observation för att det skulle kunna bli en 

konstlad situation (Odelfors 2005). En annan nackdel är att observation är en dyr och tids-

ödande metod (Patel & Davidson 2003). Runa Patel & Bo Davidson (2003) skriver att för att 

få svar på frågeställningar finns det olika sätt att samla information. Vilket sätt som väljs är 

den metod som verkar ge bäst svar på frågeställningarna, i förhållandet till tiden och medlen 

som forskaren har till sitt förfogande. 

 

Vi ansåg att intervjumetoden var den metod som verkade ge oss bäst svar på uppsatsens syfte 

samt frågeställningar. Eftersom vi hade begränsat med tid var det även ett argument för vårt 

val av intervju som metod. Vi förde även en diskussion om att använda oss av enkät som me-

tod. Vid en eventuell enkätmetod ges en mer generell och ytlig bild av vad respondenten 

tycker och uppfattar vissa fenomen. Söker man en bred översikt är enkät en bra metod (Kar-

nung 2005). Vid enkätmetoden kan man riskera ett stort bortfall av informatörer (Andersson 
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1994). På grund av den korta tid vi hade till förfogande för vår studie ville vi inte riskera detta 

bortfall. Enkäter skulle inte ge oss någon möjlighet till komplettering av intervjufrågorna och 

eftersom vi är ovana utövare av empiriska undersökningar skulle detta kunna komma att be-

hövas (Patel & Davidson 2003). 

 

Valet av metod beror på hur många intervjupersoner man valt för att göra undersökningen 

tillförlitlig (Andersson 1994). Vi ansåg att för denna undersökning behövde vi inte använda 

oss av ett stort antal personer, då en strävan med studien var att belysa en mindre grupp av 

förskollärares uppfattningar och inställningar till barns rollek. 

 

5.2 Urval  

Inför studien gjorde vi olika sorters urval: val av förskolor, val av lokala arbetsplaner, val av 

avdelningar. 

 

Urvalet gjorde vi genom att titta på olika förskolors lokala arbetsplaner i en kommun i Mel-

lansverige. Kommunen är indelad i fyra olika skolområden beroende av var de är belägna i 

kommunen. Sammanlagt finns det sexton kommunala förskolor i hela kommunen. Till vårt 

empiriska arbete har vi valt att avgränsa oss till fyra förskolor eftersom vi trodde att ett mind-

re antal sannolikt skulle ge för lite material till studiens analys. Ett större antal skulle troligen 

bli för tidsödande för denna studie. Vi valde två förskolor som betonar leken i förskolans lo-

kala arbetsplan samt två förskolor som inte nämner något om leken i den lokala arbetsplanen. 

Denna avgränsning gjorde vi för att vi eventuellt skulle se skillnader i pedagogernas inställ-

ning och uppfattning om barns rollek. De förskolor vi valde var de som även låg i vår geogra-

fiska närhet. Därefter valde vi ut två olika avdelningar från fyra av dessa förskolor. Vi tog 

kontakt med de avdelningar som arbetade med barn tre till fem år gamla, eftersom vi valt att 

avgränsa oss till den åldersgruppen. Därefter bestämde arbetslaget två representanter som blev 

intervjuade. Vårt krav var dock att respondenten var en utbildad pedagog, eftersom vi ville att 

alla respondenter skulle ha en likvärdig bakgrund. Vi ville även att förskolläraren var delaktig 

i den pedagogiska verksamheten som helhet. Vi uteslöt således praktikanter, personliga assi-

stenter och vikarier. Sammanfattningsvis deltog tolv stycken pedagoger i undersökningen. 

 

5.3 Uppbyggnad av intervju 

Bengt-Erik Andersson (1994) skriver att i öppna frågor kan den intervjuade själv formulera 

sina svar och intervjuaren får sedan försöka tyda svaret. Vi anser i likhet med Andersson 
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(1994) att det kan vara en fördel att använda sig av öppna frågor för att man inte skall begrän-

sa eller styra den intervjuades svar. Annika Lantz (1993) hävdar att de öppna frågorna ger 

olika definitioner av begreppen och försvårar arbetet med att göra jämförelser vilket är en 

förutsättning för en kvalitativ undersökning. Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad 

intervjumetod eftersom en öppen intervju skulle kunna resultera i tolv helt olika intervjuresul-

tat. I en halvstrukturerad intervju är frågorna i en bestämd följd och inom dessa finns följdfrå-

gor. Vi ville att vår frågeställning skulle belysas med i förväg bestämda frågeområden och 

följdfrågor det vill säga en kombination av öppna och bundna svar (Lantz 1993).   

 

Eftersom vi var tre som bearbetade datainsamlingen gjorde vi en intervjuguide där syfte, frå-

geställning och intervjuns upplägg beskrevs. Annika Lantz (1993) skriver att det är av stor 

betydelse när flera intervjuare arbetar med datainsamling, att intervjuguiden uppfattas och 

förstås på samma sätt av alla. Vi försäkrade oss om att den förstods av alla tre som Lantz 

(1993) beskriver är så viktigt. 

 

Vår intervjuguide består av nio numrerade frågor samt tre bakgrundsfrågor och en avslutande 

fråga. Vid en intervju bör man inleda med neutrala frågor och även avsluta neutralt (Patel & 

Davidson 2003). Underlaget för vår intervju innehåller olika teman. Första delen i frågegui-

den innehåller tre frågor om pedagogens uppfattning om barns rollek samt sin egen roll i roll-

leken. Den andra delen behandlar pedagogens erfarenheter i rolleken och varför de arbetar 

som de beskriver att de gör. De frågor som rör själva frågeställningen bör vara i mitten av 

intervjun. Detta för att respondenten ska bli mer öppen och motiverad till att svara på frågor 

(Patel & Davidson 2003). Sista delen innefattar frågor om pedagogen har någon teoretisk för-

ankring i sitt pedagogiska tänkande samt om rolleken används som ett pedagogiskt verktyg. 

Avslutningsvis ges respondenten möjlighet att tillägga eller fråga om något varit oklart i in-

tervjun. Intervjuaren bör även ge respondenten möjlighet att ställa frågor eller tillägga något 

(Patel & Davidson 2003).  

 

När vi utformade vår intervjuguide ville vi att våra frågor skulle vara lättfattade och okompli-

cerade. Detta för att pedagogerna skulle känna sig välvilligt inställda till intervjusituationen 

och inte uppfatta oss som ett hot. Intervjuguiden, se bilaga 1, fanns med som ett stöd för oss 

under alla intervjuerna. 
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5.4 Genomförandet  

När vår intervjuguide var klar skickade vi ut ett missiv, bilaga 2, till de aktuella förskolorna. I 

missivet berättade vi vilka vi var, om studiens syfte och frågeställningar. Vi informerade att vi 

önskade spela in intervjuerna på en bandspelare. Vi beskrev hur vi skulle hantera intervjuma-

terialet, det skulle behandlas konfidentiellt och det transkriberade materialet skulle återsändas 

till respondenten. Vi berättade även när vi ville genomföra intervjuerna och hur lång tid de 

skulle ta.  

 

Respondenten bör få kännedom om hur urvalet skett. Det är viktigt att man klargör för re-

spondenten vem som ansvarar för undersökningen och hur uppgifterna kommer att hanteras 

(Andersson 1994).  

 

En vecka efter att vi skickat missiven till förskolorna kontaktade vi dessa per telefon. Med 

undantag av en förskoleavdelning som självmant tog kontakt med en av oss. Detta för att be-

rätta att de var väldigt glada över att få delta i studien, då de tyckte att ämnet var viktigt och 

aktuellt för dem. De hälsade oss varmt välkomna. En av de utvalda förskolorna, som inte be-

tonar leken, valde att avstå från intervjun. På grund av att förskollärarna inte ville ställa upp, 

någon närmare förklaring gavs inte. Detta bidrog till av vi tog kontakt med en annan förskola 

som inte betonade leken i den lokala arbetsplanen. Lyckligtvis var dessa pedagoger positivt 

inställda till att medverka i studien. Alla andra förskolor var positivt inställda till intervjuerna 

och ville medverka.  

 

Alla intervjuer genomfördes under tre dagar en vecka i slutet av november 2005. Intervjuerna 

gjordes i enskilda rum på respektive pedagogs arbetsplats. Gemensamt för rummen var att de 

låg avskilda från förskolans dagliga utrymmen. Det kändes lugnt och alla respondenterna gav 

ett tryggt och samlat intryck.  

 

Endast en respondent och en intervjuare var närvarande vid intervjutillfället, eftersom det kan 

finnas nackdelar med att vara fler respondenter i rummet. Oftast är det då en eller ett par per-

soner som har övertaget i samtalet, vilket kan bidra till att inte alla kommer till tals. Ofta så 

får man olika svar beroende på om frågan ställs i grupp eller enskilt, eftersom man förväntas 

svara på ett visst sätt (Andersson 1994). När vi gjorde vår pilotstudie, se 5.8, upplevde vi att 

respondenterna var nervösa.  De hade uppfattningen att vi ville ha de rätta svaren. Därför på-

talade vi för våra respondenter, i denna studie, att vi i intervjun ville veta deras personliga 
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uppfattningar och inställningar om barns rollek. Vi berättade även om hur vi gjort vårat urval 

och att frågorna var tänkta utifrån barn i ålder tre till fem år. 

 

Vi spelade in intervjuerna med bandspelare för att vi skulle kunna återge hela intervjun för 

varandra. Vi använde det inspelade materialet även som ett verktyg när vi analyserade inter-

vjuerna, vi såg detta som en fördel. Vi kunde även inrikta oss helt och hållet på vad respon-

denten berättade.  Kvale (1997) menar att det kan upplevas som olustigt för respondenten att 

bli inspelad på band. Vi upplevde att några av respondenterna tyckte det var obehagligt att bli 

inspelade på band, men de hade förståelse för att vi gjorde det och motsatte sig därför inte. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden  

I missivet, se bilaga 2, som sändes till de avdelningar som var tillfrågade i vår undersökning 

lovades det att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt. Med detta menas att vi vet vem 

som intervjuas och det är bara vi som har tillgång till de uppgifterna (Patel & Davidsson 

1994). Vi garanterade även att intervjumaterialet skulle förstöras efter sammanställningen 

samt att namnen på pedagogerna och förskolorna i uppsatsen skulle vara fingerade.  

 

5.6 Bearbetning/Analys 

Vi började med att lyssna igenom alla intervjuerna, vi försökte då få en helhetsbild av hela 

den empiriska studien. Under tiden vi lyssnade var vi tysta, var och en gjorde korta noteringar 

för att vi skulle minnas vad vi fann intressant, oklart samt egna funderingar som väcktes. Vår 

tanke med detta var att vi inte skulle påverkas av varandras åsikter. Fördelen med att vi spela-

de in intervjuerna var att om det skulle behövas hade vi haft möjlighet att lyssna på bandin-

spelningen flera gånger. Detta bidrog till att vi kände oss trygga. När vi lyssnat igenom alla 

intervjuerna transkriberade vi dem. Vi skrev ut exakt så som respondenterna hade uttryckt sig. 

Steinar Kvale (1997) menar att det vanligaste idag är att efter en bandad intervju skriva ut det 

som sagts.  

 

Var och en av oss läste igenom de tolv transkriberingarna flera gånger. Vi ansåg att det var av 

stor vikt för att vi skulle vara väl insatta i hela studiens material vid analyseringen. Nästa steg 

i bearbetningen var att sammanfatta det som vi ansåg vara relevant för frågorna i intervjupla-

nen. Vi tog bort upprepningar, stakningar och det vi ansåg inte var relevant för studien. När 

lång tid förflyter mellan bearbetning och analys kan det vara svårt att återge de tankar och 

funderingar som väckts, därför skrev vi dagbok under textbearbetningen (Patel & Davidson 

 



 29

2003). För vår del förflöt det inte så lång tid, men vi fann det av stort värde i alla fall. Detta 

gav oss en möjlighet att kunna se tillbaka på vad vi haft för reflektioner och tankar.  

 

Vi sammanställde sedan allas intervjusvar genom att vi strukturerade upp intervjusvaren efter 

respektive fråga. Vi delade in svaren efter om förskolorna betonade leken eller inte i de lokala 

arbetsplanerna.  Detta gjorde vi för att vi lättare skulle kunna se eventuella likheter och skill-

nader mellan pedagogernas uppfattningar och inställningar. Samt för att se om pedagogernas 

tankesätt skulle se annorlunda ut beroende på om leken betonas eller inte i förskolans lokala 

arbetsplan. Efter det utformade vi vår resultatdel och utifrån resultatet en diskussionsdel.  

 

5.7 Reliabilitet  

Vi använde oss av bandinspelning för att få en god reliabilitet: ”I och med att verkligheten är 

lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi 

har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidson 2003, s101). Vi skickade tillbaka våra transkibe-

ringar till respondenterna. Detta för att de skulle kunna ta del av resultaten och ge respons på 

våra tolkningar och slutsatser (Patel & Davidson 2003).   

 

Reliabiliteten anser vi sannolikt är god i denna uppsats eftersom vi efter transkriberingen 

skickade tillbaka intervjusvaren till respondenten för redigering och en av respondenterna 

hörde av sig, denne ville förtydliga vad hon menade med barns rollek. Genom att vi genom-

förde en pilotintervju där vi kunde ta reda på om pedagogernas svar var relevanta för våra 

frågor, samt att vi tittade på svaren och funderade kring dem anser vi att uppsatsen sannolikt 

fått god validitet. Vi anser att uppsatsen har god validitet då vi finner att vi använt oss av rätt 

metod för att ta reda på uppsatsens syfte samt frågeställningar.  

 

5.8 Pilotstudie  

I vår pilotstudie valde vi att göra tolv frågeställningar utifrån ämne och syfte. Eftersom samt-

liga av oss skulle arbeta med datainsamlingen och göra intervjuer valde vi att göra varsin pi-

lotintervju för att vi skulle öva. Vi valde att intervjua personer vi känner och som har pedago-

gisk erfarenhet. Eftersom våra intervjuerfarenheter var bristfälliga fick vi en möjlighet att ut-

veckla detta genom pilotstudien. Vi granskade frågorna kritiskt så att de inte skulle missupp-

fattas. Andra saker som vi tänkte på var att det inte fanns två frågor i en, negationer eller att 

frågorna var skrivna på ett komplicerat språk. Vi frågade oss: Varför har vi dessa frågor med? 

Fungerar frågorna för dem de är avsedda för? Pilotstudien gav oss tillfälle att ändra frågornas 
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antal, formuleringar och innehåll. För att få en fungerande intervjuteknik krävs träning och 

med pilotundersökningen var detta ett ypperligt tillfälle att praktisera detta (Patel & Davidson 

2003). Alla tre av oss intervjuare upplevde respondenterna som nervösa och spända. En upp-

fattning vi hade var att de var rädda för att inte kunna ge oss de rätta svaren. Vi fick förtydliga 

för dem att vi inte hade några rätta svar, utan vi ville ha deras egna uppfattningar. 

 

Under pilotintervjun märkte vi att några av frågorna gick i varandra och behöver förtydligas 

enligt de intervjuade. De intervjuade ansåg att vi ställt två likvärdiga frågor.  När vi genom-

förde pilotintervjuerna använde vi oss av papper och penna för att dokumentera det som sagts. 

Vi ansåg att mycket energi gick åt till att skriva och därför upplevde vi att vi missade mycket 

av det som sades. Utifrån vår erfarenhet från pilotintervjuerna var alternativet att anteckna och 

memorera inte förstärkt. I och med pilotstudien fick vi en tydligare bild av hur vår intervju-

plan skulle se ut. Vi har fått erfara att arbetet med empiriska undersökningar var mer kompli-

cerat än vi trott. 

 

 

6 Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet av tolv intervjuer. Det är pedagogernas uppfattningar 

och inställningar som utgör grunden i denna resultatdel. Resultatdelen inleds med en presenta-

tion av de pedagoger och förskolor som medverkat i empiriska studien samt sammanfattande 

delar ur förskolornas lokala arbetsplaner. 

 

Med utgångspunkt från det pedagogerna redogjort i de olika frågor vi ställt till dem under 

intervjun har vi utifrån vår intervjuguide, bilaga 1, delat in deras uppfattningar i kategorier. Vi 

kommer att redovisa hur pedagogerna uppfattar barns rollek samt hur de uppfattar sin egen 

roll i rolleken. Avslutningsvis i resultatdelen redovisar vi vad pedagogerna använder för teori 

till att motivera rolleken samt på vilket sätt rolleken är ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 

 

I intervjupersonernas citat har vi valt att utelämna överflödiga ord som t.ex. upprepningar och 

stakningar. 
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6.1 Presentation av intervjupersoner och förskolor 

Vi har valt att fingera namnen på intervjupersonerna och förskolorna. Detta för att vi intygade 

respondenterna i missivet att de skulle få vara anonyma vid medverkandet. Vi gjorde detta val 

därför att vi ansåg att det annars skulle finnas en risk för ett stort bortfall. 

 

Klara, Sofia, Berit och Lena arbetar på förskolan Måsen som betonar leken i förskolans lokala 

arbetsplan. Där finns fyra avdelningar, två yngre avdelningar och två äldre avdelningar med 

cirka 20 stycken barn per avdelning. Alla fyra pedagogerna arbetar med barn i åldrarna tre till 

fem år.  

 

Klara har tvåårig förskollärarutbildning och har arbetat som utbildad pedagog i femton år. I 

fortbildning har hon enstaka kurser bland annat om dokumentation och barns inflytande. 

Sofia arbetar tillsammans med Klara. Hon gick ut förskollärarutbildningen 1978 och har arbe-

tat som pedagog sedan dess. Även hon har fortbildning genom kortare föreläsningar och stu-

diedagar som kommunen ordnat då i bl.a. dokumentation. 

 

Berit har förskollärarutbildning 120p och har arbetat som pedagog i sjutton år. Berit har fort-

bildning i olika kurser och studiedagar. Hon har bl.a. läst om barn i särskilda behov och Hu-

man Dynamic som handlar om kommunikation 

Lena arbetar tillsammans Berit. Lena har arbetat som pedagog i tjugoett år, hon gick ut för-

skollärarutbildning 1984. Lena har fortbildning ibland annat aktionslärande och dokumenta-

tion. 

 

På förskolan Lärkan betonas inte leken i förskolans lokala arbetsplan. Där finns fem avdel-

ningar med barn i åldern ett till fem år. Alla avdelningar på förskolan Lärkan är syskonavdel-

ningar, med det menas att barnen går tillsammans med syskon och de behöver inte byta av-

delning på grund av ålder. Det är cirka tjugo stycken barn per avdelning och det arbetar tre – 

fyra stycken pedagoger per avdelning. 

 

Emma har gått lärarutbildningen med inriktning mot de yngre åldrarna. Hon blev klar i januari 

2005 och har sedan dess arbetat på förskolan. 
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Katrin arbetar tillsammans med Emma. Hon har förskollärarutbildning och har arbetat sedan 

hon gick ut 1985. Hennes fortbildning består i de kurser som arbetsgivaren har ordnat i form 

av enstaka föreläsningar och studiedagar. 

 

Eva har en barnskötarutbildning i grunden och har sedan gått en påbyggnadsutbildning på 50 

poäng och blev utbildad förskollärare 1985, hon har arbetat som pedagog sedan dess. Hon har 

gått en fortbildning i barn med särskilda behov och även gått enstaka kurser som arbetsgiva-

ren har ordnat i form av enstaka föreläsningar och studiedagar.  

 

Susanne arbetar tillsammans med Eva. Hon har barn och ungdomspedagogisk examen 120 

poäng plus 10 poäng i didaktik och psykologi. Susanne har arbetat i sju år som utbildad peda-

gog. Hennes fortbildning består av specialpedagogik och drama, även de kurser som arbetsgi-

varen har ordnat har hon gått. 

 

Vid förskolan Kråkan betonas leken i den lokala arbetsplanen. På förskolan finns det två av-

delningar, småbarn och syskon. Det är ca: 70 barn sammanlagt. Båda de intervjuade pedago-

gerna arbetar med barn i 3-5 års ålder.  

 

Agneta är utbildad lågstadielärare. Hon har arbetat som pedagog i 30 år. I fortbildning har hon 

mestadels gått kortare kurser och föreläsningar bland annat om barns språk utveckling. Maria 

arbetar på samma avdelning som Agneta. Hon är utbildad förskolelärare sen 1988. Hon har 

gått på enstaka kurser och föreläsningar som arbetsgivaren ordnat på studiedagar. 

 

Frida och Carola arbetar på förskolan Tranan, där betonas inte leken i den lokala arbetsplanen. 

På förskolan är arton barn inskrivna och det finns två avdelningar, småbarn ett - tre och äldre 

tre - fem år. Även om man har två avdelningar så arbetar alla på förskolan tillsammans. 

 

Frida är utbildad förskolelärare sedan 1995 men har tidigare arbetat som barnskötare. Hon har 

gått dagskurser som mestadels har handlat om barn i behov av särskilt stöd, speciellt autism. 

Detta eftersom hon har arbetat som personlig assistent i sex år.  

 

Även Carola är utbildad förskolelärare och har arbetat som det i snart tjugofem år. Hon har 

inte gått några fortbildningar. 
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6.2 Lokala arbetsplaner för förskolorna i studien 

I förskolan Måsens lokala arbetsplan kan man läsa att de vuxna vill ge barnen tid till lek och 

lärande. Den vuxne ska vara aktiv i leken och ha ett nära socialt samspel. De vuxna vill ut-

veckla barnens lekmiljö och ge stimulans i leken. Barn lär barn i leken, olika läroprocesser 

uppmärksammas och dokumenteras. De vuxna vill även lära barn tolka leksignaler. För att 

uppnå dessa mål avbryter inte pedagogerna den funktionerande leken i onödan. Vuxna är när-

varande för att stötta barns sociala samspel i leken och de bildar en arbetsgrupp för utemiljön 

på förskolan 

 

I lokala arbetsplanen för förskolan Lärkan nämns ingenting om lek. I målen som finns uppsat-

ta för de fem avdelningarna som finns på förskolan nämner tre stycken lek. De två avdelning-

arna som inte nämner något om leken är de avdelningar som vi valt att göra intervjuer med. 

Den ena avdelning har mål som bl.a. nämner kamratskap, demokrati, portfolio och språk. Den 

andra avdelningen har mål inom drama, skapande, empati och natur och miljö. 

 

Förskolan Kråkan betonar lek i sin lokala arbetsplan. Där beskrivs bland annat att eftermidda-

garna ägnas åt organiserad eller fri lek ute eller inne. Förskolan har som mål att inspirera bar-

nen till att leka. Pedagogerna skall delta aktivt i leken, inspirera till nya lekar och hjälpa till att 

utveckla den lek som pågår. Pedagogerna skall undvika att avbryta lek som fungerar väl. Ak-

tiviteterna skall anpassas utifrån barnens intressen och tankar. Barnen skall inte behöva städa 

undan efter varje aktivitet och pedagogerna skall låta barnen bevara större byggnationer. Pe-

dagogerna skall byta ut materialet regelbundet detta för att undvika slentrian.  

 

Förskolan Tranan betonar inte leken i den lokala arbetsplanen. Förskolan har en gemensam 

arbetsplan tillsammans med den obligatoriska skolan. Där betonar de vikten av att barnen får 

lära om natur och närsamhället. Natur och miljö är en röd tråd genom hela den lokala arbets-

planen. Man betonar också språket och praktiskt lärande. 

 

Utifrån det som presenteras finner vi några gemensamma drag för de förskolor som betonar 

leken i sin lokala arbetsplan. Pedagogerna skall delta aktivt i barns lekar. De betonar även 

vikten av att som vuxen inspirera och ge barnen stimulans till leken. Förskolorna som betonar 

leken uttrycker i den lokala arbetsplanen att de inte avbryter leken i onödan. 
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De förskolor som inte betonar leken i sin lokala arbetsplan strävar, som vi ser det, efter Lpfö 

98: s betoning på lärandet. Bland annat betonas natur och miljö, språklära, etik och moral. 

 

6.3 Resultatredovisning 

 

6.3.1 Pedagogers definition av rollek  

Ett gemensamt kännetecken för barns rollek enligt alla tolv intervjuade pedagoger är att när 

barn leker rollek går de in i en annan roll än vad de själva är. Andra kännetecken som peda-

gogerna påtalat är att rolleken är förknippad med glädje och att den oftast utgår från barnen. 

Men även att barn bearbetar egna erfarenheter och härmar upplevelser de varit med om eller 

sett.  

 

En pedagog förklarar rollek såhär: 
Då tänker jag på när barnen kör igång.. klär ut sig…utan att någon vuxen talar om att du ska göra det här 
(Agneta). 

 

En annan pedagog betonar glädjen i rolleken: 
Glädje! Barns rollek ja men det är ju glädje... man har behov av varandra… de behöver tid för att ha roll-
lek (Berit). 

 

En pedagog ser rolleken både som positiv och negativ: 
… de går in i en roll än vad de själva är… den kan både vara positiv och negativ… de byter roll (Klara). 

 

Alla pedagoger utom två förknippar barns rollek med mamma, pappa, barn. Där Carola arbe-

tar leker barnen andra rollekar, som är förknippade med närmiljön. Andra rollekar; prinsar, 

prinsessor, kungar, djur, djurskötare, vuxna förebilder som fröken samt olika saker som de ser 

på TV. Där Berit arbetar leker barnen mycket yrkeslekar ex brandman, polis, hårfrisörska. 

Detta för att pedagogerna medvetet styr in barnen på detta genom att utforma speciella leklå-

dor. 

 

Vad barnen leker för rollekar svarar tre pedagoger:  
 Barnen leker rollekar nästan hela tiden de är i förskolan (Emma).   

… vad barnen leker går i perioder och mycket beror på vad som visas på TV och är aktuellt i media 
(Eva). 
… det beror ju på den rekvisita vi skaffar…när vi tar fram stämplar och pennor… lockar ju det till olika 
rollekar… post, bank och kontor (Susanne). 
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6.3.2 Pedagogers uppfattningar om rolleken  

Alla pedagogerna betonar vikten av att gå in och hjälpa barn som har svårigheter i leken bl. a 

nämns konflikter, stötta barn som inte har lekkoderna, styra upp leken så att fler barn får vara 

med i rolleken. Andra roller som pedagogerna anser sig ha i rolleken är att vara en igångsätta-

re för barnens rollek. Pedagogerna är då själva med i början för att sedan ta ett steg tillbaka 

när de ser leker fungerar. 

 

En pedagog ser sin roll i rolleken på detta sätt: 
… ser man att dom leker och att det fungerar jättebra då håller jag mig lite granna på avstånd…             
(Agneta).             

 

En annan pedagog ser på sin roll som stöttande: 
… de gånger som man är med så är det nog först och främst för att gå in och stötta de barn som behöver 
extra stöd…för att komma igång med leken (Frida).  

 

Lena beskriver att hon är med i leken i det syftet att vara före nejet. Hon menar att är man 

med i barns lek och ett barn kommer och frågar om hon/han får vara med så kan man som 

vuxen säga ”Åh vad bra, då får vi en bror till i familjen”. Detta accepteras av barnen och ing-

en nekar det nya barnet tillträde i leken. Hon ser sig lite som en rollfördelare. 

 

Susanne ansåg att det ibland kan vara viktigt att barn som leker ihop även kan få leka ostört. 

Då får man som pedagog gå in och tala om detta för barn som eventuellt vill vara med i leken. 

Hon menade att om en rollek blir störd för många gånger kan den upphöra.  

 

Carola kopplar ihop rolleken med kunskap. Pedagogen beskriver hur hon kan gå in och styra 

leken för att ge barnet/barnen kunskap inom ett visst ämne eller område.  

 

En viktig uppgift som pedagogerna anser de har är att de skall tillföra olika material till rolle-

ken för att ge den näring och inspiration. De menar att genom det utvecklas leken och kan gå 

vidare. Susanne tycker att man som pedagog kan vara en förebild i leken och visa barnen vad 

de får och inte får göra, exempelvis om de leker doktor. 

 

En pedagog betonar vikten av sitt deltagande i barns rollek: 
Jag är jätteviktig! Jag måste avläsa … jag måste hjälpa barn som inte kan komma in i leken… ge dom 
tips… och man ska inte tro att lek fungerar av sig själv utan man måste vara delaktig och lyssna in vad det 
är som händer i gruppen (Berit). 
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En annan anser att man skall ha ett mer passivt förhållningssätt: 
Jag tycker det är viktigt… att man inte lägger sig i rolleken utan att man mer observerar… bara stå tillba-
ka lite (Emma). 

 

En pedagog betonar vikten av att det är barnen som skall bestämma roller i rolleken.  
Ofta får man inte vara med eller gå in i leken… oftast säger de, du får gå ut…men får man vara med så 
kan man bli tilldelad en roll (Sofia). 

 

En annan anser att rolleken kan vara ett tillfälle för lärandet: 
När den har startat… gå in och vinkla den åt nåt håll om man själv känner att där fick jag ju ett bra sätt att 
lära dem någonting… eller förklara saker som de kanske uppfattat fel… (Carola). 

 

Innehållet i rolleken är inget som planeras av någon av de tolv intervjuade pedagogerna. Alla 

påtalar att det är barnens egna initiativ och intressen som styr rolleken. Pedagogerna planerar 

däremot för att leken skall fungera. 

 

En pedagog påtalar barnens egen roll i rolleken: 
 … de är väldigt duktiga att själva komma på och föra leken vidare… så att vi bara behöver gå in som 
stöd… (Frida). 

 
En annan pedagog påtalar vikten av frilek: 

… jag tycker inte det ska vara för mycket planerad lek utan…jag tycker är viktigt med frilek och det för 
barns fantasi (Emma). 

 

Vad som barnen skall leka planeras inte men det kan styras: 
 … vi planerar inte vad de ska leka…vi kan ju styra… men vi planerar inte vad som ska  
 lekas (Berit). 
   
Det är barnens eget intresse som styr rolleken: 

Man vill ha förutsättningarna för att en rollek skall fungera… man lyssnar mycket på vad barn är intresse-
rade av… oftast så har de ju de sin lek med sig (Sofia). 

 
Enligt Sofia, Berit, Klara och Lena avsätter de tid för rollek på förskolan. De anser att leken är 

något som bör komma från deras inre. De är viktigt att de även får tillfälle att använda sin 

fantasi Detta menar pedagogerna gör de genom att avsätta tid till lek, leken avbryts oftast inte 

i onödan tillexempel för fruktstund. Berit och Lena berättade att minst två gånger om dagen 

får barnen chans att leka rollek.  

 

Susanne, Eva, Berit och Lena anser att rolleken kan styras så till vida att pedagogen tar fram 

speciellt material, detta styr vad barnen sedan kommer att leka. Om pedagogerna har berättat 
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sagor för barnen kan de börja leka vad som berättats. De tycker även att pedagogerna kan sty-

ra tid och plats för rolleken.   

 

Två pedagoger beskriver att de kan inspirera barn till rollek med material och tid: 
 …vi kan inspirera dom med material då och att vi lägger mycket tid till att dom ska få leka (Lena). 
  
 De leker ju ofta om vi har berättat… de är ju mycket hur vi ger dom möjligheterna och tiden och rummen 
(Susanne). 
 
 

6.3.3 Pedagogers erfarenheter av rollek  

Alla av de intervjuade pedagogerna anser att rolleken har väldigt stor betydelse för barn. Ge-

nom rolleken lär sig barnen enligt samtliga pedagoger det sociala samspelet, konfliktlösning, 

fantasi och kreativiteten utvecklas samt att bearbeta sina upplevelser och händelser. De får 

perspektiv på tillvaron även språket utvecklas och turtagandet tränas. 

 

Betydelsen av barns rollek beskrivs positiv: 
 Jättestor! Absolut! … de lär sig så jättemycket i rolleken. 
 Det är verkligen jättebra och en viktig del i barns liv (Klara). 

 

Vissa pedagoger betonar barns bearbetning av upplevelser som sker i rolleken: 
 Det är ju så de bearbetar allting (Maria). 

de bearbetar saker de varit med om och att de kanske ja får liksom perspektiv på hela verkligheten… (Ka-
trin). 

  
Ja det tycker jag… svåra saker som dom får bolla med andra och leka ut, dom pratar om det, de har rollek 
om det…allting har en betydelse för barnen får ju en djupare förståelse (Sofia). 

 
Även rollekens betydelse för den sociala utvecklingen: 

… visst har den det, den är ju allt det…sociala…man lär sig att samspela med andra människor. Att kun-
na ge och ta, ömsesidighet och kunna lösa konflikter… bearbeta saker som de har varit med om i det 
verkliga livet (Frida). 

 

Genom rolleken kan barnen våga göra saker som de annars inte vågar. De har även möjlighet 

att göra saker som de inte kan göra i det verkliga livet exempel köra bil. 
 

En pedagog betonar vikten av att få vara någon annan: 

 Ja jag tror det är jätteviktigt att de får vara någon annan  (Agneta). 

 

En annan pedagog påtalar vikten av att kunna göra saker du annars inte kan eller törs göra: 
 Jättestor betydelse i en rollek kan du ju våga göra saker som du aldrig annars vågar göra (Berit). 
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Erfarenheterna av rollekar är att det leks ungefär samma lekar som förr och lika mycket. Rol-

lerna i barns lekar ser annorlunda ut dels på grund av tv program och barn idag har mer erfa-

renheter, t.ex. att de har flugit flygplan.  
  

En pedagog anser att Tv och media styr barns rollek mer idag: 
 Det händer ju ibland att dom… är ganska påverkade av det man sett på tv eller video…  
 (Frida). 
 

En annan upplever att barnen har andra upplevelser än förr: 
Mamma, pappa, barn det har ju alltid funnits… flyger gör dom ju det kanske inte fanns så mycket när jag 
var yngre för det var inte så vanligt att man hade flugit då (Agneta). 

 

Eva kände att det är väldigt synd att barnen numera får plocka bort leken pga. städning. Hon 

mindes från förr en lek som hade varat i en hel vecka utan att den städades undan. Detta tyck-

te hon att man inte kunde göra nu eftersom städerskan behöver utföra sitt arbete.  

 

Berit, Sofia och Lena anser att något som förändrats är pedagogernas förhållningssätt, som de 

menar, ser helt annorlunda ut idag. Berit berättar att i början av hennes tid som pedagog var 

det mycket pyssel. Barns lek var mycket utan vuxnas deltagande, barnen skulle sköta sig själ-

va. Idag har rolleken och leken överhuvudtaget blivit mer i fokus.  

 

Carola anser att barnen använde fantasin för att klä ut sig mer förr. 

Katrins erfarenheter är att de nya familjekonstellationerna avspeglar sig i rollekarna. 

Emma hade endast arbetat 10 månader i förskolan och detta gjorde att hon inte ansåg att hon 

hade erfarenhet att se skillnader. 
 

En pedagog anser att leken har blivit mer central: 
 Rolleken fanns ju men man kanske inte betonade den lika mycket. Man pratade om rollek… 
 leken har ju blivit lyft väldigt mycket överhuvudtaget (Sofia). 
 

Andra pedagoger anser att barnens rollek har förändrats: 
Förr klädde de ut sig mera i … kjolar, blusar och hattar, väskor och högklackat… de vill nog hellre vara 
någonting speciellt nu… en färdig grej, Batman… eller nåt (Carola). 

 

 Familjesituationen ser ju annorlunda ut och det tror jag återspeglar sig… i rolleken (Katrin). 
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Medan en annan pedagog inte ser någon skillnad: 
   Jag tycker egentligen att den är ganska lika som den varit i många år (Susanne). 

 

Berit, Sofia, Lena, Susanne och Klara anser att rolleken kan utvecklas positivt av vuxnas del-

tagande. En förutsättning är dock att man som vuxen är inbjuden av barnen i leken, annars 

stör man. Vuxnas deltagande kan även ge näring till leken så att den utvecklas vidare. Berit 

ser sig vara som ett redskap för barnen. Sju av pedagogerna anser sig vara som ett stöd för de 

barn som inte har lekkoden. Fyra pedagoger anser att man skall ha en mer tillbakadragen roll 

och att man som pedagog ingriper i barns lek när det uppstår konflikter eller när de anser att 

leken är för vild. 

 

Frida, Sofia, Emma, Susanne och Katrin anser att när vuxna deltar i leken finns en risk att de 

styr för mycket.  
 

Några pedagoger menar att det är positivt om pedagogen deltar i barnens lek: 
…du kan ju krydda den…vara som ett redskap.. hjälpa dem att förstå…utveckla deras lek…de vet  också 
att det blir ro…när vi vuxna är med, det blir ro och de samlas runt mej (Berit). 

  

 Barnen tycker det är roligt när du som vuxen är med (Lena). 

 

En annan pedagog hävdar det motsatta: 
 Man är nog ett störande moment… (Carola). 

 

En pedagog ser sin roll i barns lek bl.a. som lugnande 
 Är det mycket bus och spring och så där då… kan man styra upp det… så att det kan bli lite  
 lugnare (Maria). 
 

6.3.4 Pedagogers teoretiska förankring som grund för rolleken och rolleken som ett pe-

dagogiskt verktyg 

Ingen av de tolv intervjuade pedagogerna använder sig av någon teori för att motivera rolle-

ken.  

Detta påtalas av några pedagoger såhär: 
 Det vet jag inte, det kan jag inte svara på (Katrin). 

…nej det har jag faktiskt inte. Jag läste… någon inriktning på förskolan det var egentligen inte meningen 
att jag skulle jobba inom förskolan från början (Emma). 

  

 Nej det kan jag inte säga… jag har jobbat för länge så jag har glömt bort alla (Frida). 
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Däremot anser fem pedagoger att de använder sig utav egen erfarenhet istället. Sofia och Berit 

nämner att diskussioner för dem framåt. Berit nämner även att hon går mycket på känsla så 

gör även Eva och Susanne. Fyra pedagoger besvarar inte frågan pga. att de inte vet. 
 

Vissa pedagoger använder sig av erfarenheter och känsla för att motivera rolleken: 
 Jag är så gammal så jag går på… vad man tycker (Carola). 
  
 Teori? Ingen alls, mycket… jag vet inte, mycket är erfarenhet det är ingen teori sådär (Klara). 

 
 Jag tillämpar inte någon...jag har gått mycket på känslan…jag har dåligt med teorier bakom 

 mig (Berit). 
 

Rolleken används av några pedagoger för att öka barnens förståelse för vissa händelser. T.ex. 

spelar de vuxna upp händelser som skett på förskolan för barnen. Barnen kan lära sig bearbeta 

och förstå sina egna känslor genom rolleken. Barnen kan lära av varandra. En pedagog anser 

att rolleken kan ses som ett pedagogiskt verktyg genom att vara en kommunikationslänk. Utav 

Lena används rolleken utifrån värdegrunden, alla har rätt att vara olika, vi accepterar alla för 

vad de är. Barn lär utav varandra väldigt mycket. Maria menar att man kan få en förståelse för 

barnen när barn observeras i rolleken. 
 

En pedagog hävdar att man kan använda rolleken för att tydliggöra problem och konflikter i 

barngruppen: 
Jovisst kan man göra det… det kan ju tillexempel var om det är mycket konflikter i en barngrupp … att 
man kanske kan… spela upp nåt rollspel för barnen… kanske göra dom mera uppmärksamma på… pro-
blemet… (Frida). 

 

 

En annan pedagog menar att rolleken är ett verktyg för värdegrunden och läroplanen: 
Ja den är ju ett pedagogiskt verktyg på så vis att vi jobbar efter läroplanen, att man ska ju vara sampelare 
alltså i dagens datum… det här med värdegrund… att alla har rätt att vara olika. Att vi tar alla för vad 
dem är (Lena). 

 

Två pedagoger ser rolleken som ett kommunikationsverktyg: 
…en kommunikationslänk…vi lär varandra att vi är olika…alla personligheter behövs. I leken är inget 
rätt eller fel. Man kan testa gränser… i leken är allt tillåtet och det är viktigt (Berit). 

 

 … man kan säkert få veta mycket om barnen… man får ett hum om hur de är (Maria). 
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7 Diskussion 

Vår empiriska studie visar att vissa av pedagogernas uppfattningar och inställningar skiljer sig 

när de ser på barns rollek. Vissa av pedagogernas inställning ser ut att vara, att de skall ha en 

mer passiv roll i barnens rollek. De andra pedagogerna menar att pedagogen skall ha en mer 

aktiv roll i rolleken 

 

Vi diskuterar de resultat vi fått fram i samma följd som uppsatsens olika frågeställningar. 

• Vilken betydelse har pedagogens roll och inställning till barns rollek? 

•  Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? 

 

Vi provar våra resultat mot vad forskning säger, samt för en egen diskussion kring den empi-

riska studien och dess resultat.  

 

Vilken betydelse har pedagogens roll och inställning till barns rollek? 

Utifrån den historiska tillbakablicken som redovisas i denna uppsats anser vi att kvaliteten i 

förskolan är högre idag än förr. Detta beror förmodligen dels på att pedagogernas utbildningar 

har blivit längre från att ha varit fyra månader (Simmons-Christenson 1997) till att idag vara 

tre och ett halvt år. Pedagogernas synsätt på barnet har även förändrats. Från att pedagogerna i 

förskolan skulle ha en viktig betydelse för barnuppfostran (Moberg & Moberg1909). Till att 

pedagogerna idag inte anses veta bäst och ha de rätta svaren om varje enskilt barn, det har 

föräldrarna. Pedagogerna ser idag även mer kritiskt och med andra ögon på sin egen roll som 

pedagog. Varje år utvärderas arbetet på förskolan. Pedagogerna reflekterar över vad som har 

gjorts och vad kan göras ännu bättre samt drar upp nya mål för kommande år (Skolverket 

2005). 

 

Skillnaderna mellan de fyra förskolorna som är medverkande i studien är att två av dem beto-

nar leken i den lokala arbetsplanen, medan de andra två inte gör det. Två förskolor ligger i 

centralorten, de andra två förskolorna är belägna utanför centralorten, varav en av dessa ligger 

på landsbygden. Tre av förskolorna har skogen som närmiljö medan en är belägen i samhäl-

lets centrum  

 

De flesta av de intervjuade pedagogerna har lång erfarenhet inom det pedagogiska området, 

mellan tio - trettio år. Detta anser vi märktes vid vår analys i form av att de verkade kunniga 
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och säkra i sina roller som pedagoger. En av de intervjuade var nyutexaminerad och även det 

märktes vid intervjusvaren. Vi anser att vissa av hennes svar inte var lika utförliga som de 

andra pedagogernas svar. Hon kunde bl.a. inte redogöra för sina erfarenheter av barns rollek 

då hon ansåg att hon inte hade några och vi upplevde stundtals hennes uttalande som försikti-

ga. Detta ser vi inte som något negativt utan vi anser att det kan bero på hennes korta erfaren-

het som pedagog. 

 

När vi analyserade svaren från vår empiriska studie visade det sig att alla de tolv intervjuade 

pedagogerna hade en positiv inställning till barns rollek oavsett om de betonar leken i försko-

lans arbetsplan eller inte.. De ansåg att rolleken har en enorm betydelse för barns utveckling 

och sociala samspel. Ingen av pedagogerna antydde att leken hade någon negativ effekt, vi 

kan inte heller se något negativt med barns lek. 

 

Granberg (2004) menar att sättet att se på lek har förändrats, från att ha sett leken som ett sätt 

för barnet att bli av med energi till att leken ses som något viktigt och utvecklande för barnet, 

något livsviktigt. Detta påtalades av några pedagoger i studien som menade att de vuxnas för-

hållningssätt idag är olikt det förhållningssätt som var i början av deras tid som pedagoger. 

Pedagogerna menade att tidigare lekte barn på förskolan mycket utan de vuxnas inblandning, 

barnen skulle sköta sig själva. Verksamheten präglades då av mycket pyssel och fokusering 

på färdiga produkter. Även om den vuxne idag inte hela tiden har en aktiv roll i barns lek så är 

det betydelsefullt att finnas i närheten för att lyssna vad som sker i leken och eventuellt kunna 

ingripa vid konflikter I dag ses barnen som en viktig resurs och tillgång för utvecklingen i 

förskolan. 

 

Åm (1992) hävdar att pedagogers attityd till barns lek är att iaktta utan att blanda sig i leken. 

Hon menar även att vissa vuxna är osäkra till att ta en aktiv roll i leken, detta för att man anser 

att lek är barns ensak. Knutsdotter Olofsson (1987) påtalar även detta med vuxeninblandning i 

barns rollek och menar att när den vuxna har detta förhållningssätt som beskrivs ovan intar 

denne en passiv roll till leken. Detta menar Knutsdotter- Olofsson kan vara en effekt från psy-

koanalytisk barnspsykologi. Enligt den leker barnen ut sina konflikter i leken och därför vågar 

inte vuxna blanda sig i leken i tron om att störa det som leks och som då är av stor betydelse 

för barnet. 

 

 



 43

Vi drar paralleller med pedagogernas uppfattningar i vår empiriska undersökning och Åms 

(1992) och Knutsdotter Olofsson (1987) tankegångar. Vi anser att pedagogernas uppfattningar 

skiljer sig åt när det gäller vuxnas deltagande i barns rollek. Utifrån vissa av intervjusvaren 

anser vi att ett fåtal av de intervjuade sannolikt har en mer passiv roll i rolleken. Pedagogerna 

ingriper oftast när barnen är oense eller när de anser att leken är för vild. De menar även att 

när vuxna blandar sig i barns rollek finns en fara att de tar över för mycket. Deras uppfatt-

ningar är även att pedagogen kan, genom att vara aktiv i barns rollek, få en dominerande roll 

samt vara ett störande moment för barnen. En annan fara, menar de, kan vara att pedagogens 

deltagande hämmar de blyga barnen i deras rollek och att leken inte blir lika utvecklande som 

när de leker själva. 

 

De andra intervjuade pedagogerna är av en annan uppfattning, de är övertygade om att rolle-

ken utvecklas positivt när vuxna deltar. Vuxna kan genom att delta bland annat ge inspiration, 

vara förebilder, ge barn trygghet samt vara med att utveckla leken. Ett måste är dock att den 

vuxne bjudits in i leken av barnet. Vi kan se drag hos vissa av de intervjuade pedagogerna av 

det som Anette Sandberg (2003) beskriver om pedagogers olika förhållningssätt. Vissa av de 

intervjuade, som vi upplever är mer positiva till vuxendeltagande i barns lek, anser vi har vis-

sa likheter med det pragmatiska förhållningssättet. Bland annat avbryter de inte leken i onö-

dan, de planerar även för lek i längre perioder. 

 

Vuxnas deltagande i barns lek ses av Lillemyr (2002) och Pramling Samuelsson & Sheridan 

(1999) som en nödvändighet. Lillemyr ser ett samband mellan vuxendeltagande och pedago-

gens intresse och inspiration för sitt arbete. Det är av stor betydelse att pedagogerna är öppna, 

initiativrika och aktiva i sitt förhållningssätt till leken. Det som är en risk med vuxen delta-

gande i barns lek menar Tornberg (1997) är när den vuxne är aktivt med i leken för att endast 

roa barnen i leken. Vi har inte märkt, utifrån de intervjuer vi gjort, att de vuxna är av den in-

ställningen att de ska vara delaktiga i barns lek för att endast roa barnen. 

 

Vi finner att de pedagoger som arbetar på förskolorna som betonar leken i den lokala arbets-

planen, är de vars inställning till vuxnas deltagande i barns rollek är mest positiv.  

Vi anser att detta kan beror på pedagogernas egna intressen och inställningar till leken. Vissa 

av de intervjuade pedagogerna nämner att de har lång erfarenhet av lek samt att det är diskus-

sioner pedagoger emellan som gör att de verkar mer medvetna än de andra. Vi anser att deras 

positiva förhållningssätt smittar av sig på andra arbetskamrater och även på barnen. De ena 
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leder till det andra, det blir som en uppåtgående spiral. Man utvecklas och ser fler möjligheter 

och mindre hinder. Vi är av den uppfattningen att det kan vara svårt att själv engagera sig, 

oavsett vad det handlar om, om man inte får respons av någon annan i arbetslaget.  

 

Andra viktiga uppgifter som pedagogerna anser sig ha i barns rollek oavsett om de betonar 

den eller inte i förskolans lokala arbetsplaner, är att ge näring till leken och stödja barn som 

inte har förmågan att avläsa lekens regler. Pedagogerna kan även vara igångsättare av lekar, 

då barnen behöver inspiration till detta. När sedan leken är igång drar sig pedagogen tillbaka.  

Några av de intervjuade pedagogerna anser att de har som uppgift att skaffa material till rolle-

ken, detta för att de menar att genom detta kan barnen få inspiration och leken utvecklas. San-

dells & Moberg (1945) påtalade redan för sextio år sedan att den vuxnes uppgift var att inspi-

rera till nya lekar. Detta nämner Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2005) och Tull-

gren (2004) som menar att när vuxna bidrar med förslag och material till barns lek berikas 

den, vilket sedan kan leda till att barnet får tillfälle att lära.  

 

En inspirationskälla som pedagogerna nämner och som vi anser vara ett ypperligt sätt att ge 

näring till barns rollek, är när sagor har berättats av pedagogerna. Efter sagan ges barnen möj-

lighet att bearbeta och leka sagan, med hjälp av ett speciellt material. Genom detta får barnen 

möjlighet att inta och prova på olika roller, att få vara den Stygga Vargen eller söta prinsessan 

Törnrosa. Enligt vissa av de intervjuade pedagogerna är det väldigt viktigt för barnen att få 

uppleva hur det är att vara någon annan, att barnen får göra saker som de annars inte vågar 

göra eller har möjlighet till. Teoretikerna Erik H Erikson och Jean Piaget hävdade att det är 

genom leken barn bearbetar sina känslor och erfarenheter och att den är viktig del för barns 

identitetsutveckling (Lillemyr 2002). Även de intervjuade pedagogerna menar att rolleken 

även är viktigt för att barnen skall få bearbeta händelser och erfarenheter som de varit med 

om. 

 

Lindqvist (1996) och Huizinga (1945) är några som påtalar rollekens betydelse för barns soci-

ala utveckling. Barnen övar bland annat sin uthållighet, mentala styrka och påhittighet under 

leken. Alla de intervjuade pedagoger är mycket medvetna om detta och betonar starkt dess 

betydelse flera gånger under intervjuerna. Gång på gång återkommer de till att leken är väl-

digt viktig för det sociala samspelet, turtagandet, ömsesidighet, konflikthantering och även för 

barns bearbetning av erfarenheter och händelser 
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Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? 

I den empiriska studien framkom det att, även fast barns rollek ses som mycket betydelsefull 

av de intervjuade pedagogerna planeras inte innehållet i barnsrollek. Pedagogerna ser det som 

viktigt att det är barnens egna fantasier och intressen som skall styra rolleken.  Hjorth (1996) 

menar att när barn själva bestämmer sig för vilken rollek de skall leka handlar leken oftast om 

det som är av betydelse i barnens liv. Lekens innehåll kan även snabbt förändras och ändra 

riktning, allt efter barnens behov (Hangaard Rasmussen 1996). 

 

Ann Granberg (2004) menar att bara för att barnens lek är självvald så skall inte barnen läm-

nas i leken utan vuxendeltagande. Utifrån våra egna erfarenheter, verksamhetsförlag utbild-

ning och tidigare arbete inom barnomsorg uppfattar vi inte detta som något självklart. Snarare 

det motsatta, nämligen att barnen många gånger lämnas själva i sin lek. Granberg (2004) ser 

en risk när barnen leker fritt utan vuxet deltagande. Hon menar att detta kan leda till att psy-

kiskt starka barn dominerar och det kan då uppstå en ojämn leksituation och leken avbryts.  

De intervjuade pedagogerna menar att istället för att planera innehållet i barns rollek vill de ge 

förutsättningarna för att leken skall fungera, för detta avsätter de tid. De ser det som viktigt att 

barnen får leka långa stunder utan avbrott t.ex. avbryts inte leken, på vissa förskolor, för 

fruktstund. När pedagogerna ser att barnen har en fungerande lek är de inte främmande för att 

ställa in eventuell planerad aktivitet. Det är betydelsefullt för barnen att pedagogerna organi-

serar verksamheten på förskolan så att mycket tid ges till lek i olika former (Skolverket 2005). 

Detta förhållningssätt hos pedagogerna ser vi sannolikt som oberoende utav vilken förskola 

som betonar leken eller inte i de lokala arbetsplanerna. 

 

I uppsatsen inledning nämner vi Sandbergs (2003) avhandling där det har visat sig att barns 

lek får stå tillbaka för förskolans planerade och styrda verksamhet. Även Hjorth (1996) påta-

lar detta. Utifrån vår empiriska undersökning anser vi att pedagogerna inte agerar som Sand-

berg (2003) och Hjorth (1996) hävdar. De pedagoger vi intervjuat verkar inte vara främmande 

för att avstyra samt flytta på planerade aktiviteter i förskolan till förmån för barns lek.  

 

Vi har i vår empiriska undersökning kommit fram till att det inte finns något samband vad 

barnen leker för typ av rollekar och om förskolorna betonar eller inte betonar leken i den loka-

la arbetsplanen. Barnen leker nästan lika mycket och liknande rollekar oberoende av vilken 

förskola i studien de vistas på. Det som skiljer sig åt är dock att pedagogerna som arbetar på 

en viss förskola i studien gjort olika yrkeslådor till barnen. Detta gör att barnen leker mera 

 



 46

yrkeslekar som t.ex. brandman, polis och hårfrisörska. Vi ser även skillnader på var försko-

lorna är belägna. I förskolan som ligger på landsbygden leker barnen, som vi kan se det, 

mycket lekar från deras närmiljö t.ex. bönder och älgjakt.  

 

Det vi fann intressant när vi gjorde vår analys var att ingen av de tolv intervjuade pedagoger-

na hade någon teoretisk förankring till barns rollek. Vi tolkar att de förmodligen, i grund och 

botten, har någon form av teoretisk förankring. Detta tycker vi oss se i resultatpresentationen 

där vi kan hitta influenser från teoretikerna Jean Piaget, Lev S Vygotsky, Eric H Erikson och 

Friedrich Fröbel. Som ett exempel ser vi att vissa av pedagogerna uttrycker liknelser som 

Erikson och Piaget har i sin teori, att barn bearbetar erfarenheter och händelser genom leken. 

Även Vygotsky (1995) hävdar att barn tolkar sina upplevelser genom leken. Ett annat exem-

pel är Fröbels tankar om att den vuxna skall vara närvarnade och delta i leken för att inspirera 

barnen.. Pedagogerna menar att istället för att ha teoretisk förankring lutar de sig på egna erfa-

renheter och diskussioner kolleger emellan. Att förskollärarna inte har någon uttalad teoretisk 

förankring till barns rollek är fullt förståligt för oss eftersom lång tid förflutit sedan de utbil-

dade sig. 

 

Vi ser att barns rollek många gånger används i förskolan som ett medvetet pedagogiskt verk-

tyg. Ett arbetssätt som vi anser vara ett pedagogiskt verktyg är när de vuxna spelar upp en 

teater om något som skett på förskolan. Detta gör pedagogerna bland annat för att öka förstå-

elsen hos barnen.  Pedagogerna använder även rolleken för att lära känna ett barn eller få en 

uppfattning om barnet som person. En av pedagogerna ser rolleken som en kommunikations-

länk mellan henne och barnen.  

 

Vissa av pedagogerna påtalar att när de arbetar utifrån värdegrunden och läroplanen använder 

sig bl.a. av barns rollek som ett pedagogiskt verktyg. I leken lär barnen bl.a. att alla är olika, 

alla har rätt till att vara olika, alla personligheter behövs och att man skall accepteras för den 

man är. Även fast alla pedagogerna inte konkret kan redogöra för hur de använder barns roll-

lek som ett pedagogiskt verktyg finner vi dock att rolleken används på ett medvetet sätt i för-

skolans verksamhet. Ett exempel på det är när pedagogerna inte avbryter barns rollekar i onö-

dan. Alla pedagoger som deltagit i den empiriska studien verkar vara medvetna om sin egen 

roll i barns rollek. De är överens om att leken har ett värde i sig och att den är väldigt viktig 

för barnen.  
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8 Slutord 

 

8.1 Summering 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur pedagogerna ser på sin roll i rolleken och vil-

ken inställning de har till rolleken. Hjorth (1996) menar att när leken får en framstående roll i 

förskolepedagogiken kan det bidra till att nuet blir betydelsefullt och innehållsrikt för barnen. 

Intervjuerna av pedagogerna visade att de anser att barns rollek är väldigt viktig för barnets 

hela utveckling. Resultatet visade på vissa skillnader mellan pedagogernas uppfattningar om 

sin egen roll i rolleken. Här kan vi skönja två olika förhållningssätt, de pedagoger som aktivt 

deltar och de som har en mer passiv roll i barns rollek. Denna studie har bidragit till att vi har 

fått en större inblick och kunskap om pedagogens roll i barns rollek. Vi anser att det är bäst 

när man som pedagog aktivt deltar i barns rollekar. Detta för att vi anser att när man som pe-

dagog deltar i barns lek kan man få vetskap om vad barnen är intresserade av. Man kan då 

tillföra material som passar barnets intresse och dess lek. Det kan bidra till att man inspirerar 

och utvecklar leken vidare. Tornberg (1997) påtalar att när vuxna är närvarande och deltar i 

barns lek upplever barnen trygghet. Detta leder till att barnen vet att om det uppstår konflikter 

så kan de få hjälp. Tryggheten leder även till att lekarna blir mer avancerade och barnen leker 

i längre perioder. Detta ser vi även en som en viktig anledning till att man som pedagog deltar 

i barns lekar. I Lpfö 98 betonas vikten av att ha en trygg miljö i förskolan. Förskolan skall 

utgå från, stimulera och uppmuntra barnens nyfikenhet och intressen. 

 

När man skall avbryta barns lek bör det göras  på ett sådant sätt att pedagogoen själv blir med 

i leken (Tornberg 1997). Vi menar att detta är en bra vision att försöka arbeta efter. Men vi ser 

det som ett dilemma, det kan vara svårt som pedagog att räcka till för alla barnen särskilt i 

dagens förskola där det oftast är stora barngrupper.  

 

Vi uppfattar att pedagogerna är medvetna om att det genom rolleken kommer fram händelser 

från barnets liv. Detta kan vara betydelsefullt för att få en ökad förståelse varför barnet agerar 

på ett visst sätt. Vi anser dock att det är av stor vikt att man som pedagog inte analyserar barns 

agerande i rolleken för mycket. Vi ser då en risk att man genom det analyserar sönder barns 

rollekar och leken får en helt annan innebörd för pedagogen än vad barnet egentligen menade 

med sin roll. 
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Vi menar att genom rolleken får barnen den sociala kompetensen, som idag värderas mycket 

högt. I dagens stressiga samhälle ser vi det mycket angeläget att barn får den tid som behövs 

till rollek så de får chans att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. Vikten av att barn i 

leken få bearbeta det som de varit med om betonas i Lpfö 98. 

 

Vi uppfattar att vi fått svar på uppsatsens frågeställningar: Vilken betydelse har pedagogens 

roll och inställning till barns rollek? Är rolleken ett medvetet pedagogiskt verktyg? Pedago-

gerna är mycket medvetna om rollekens betydelse för barn. De planerar verksamheten utifrån 

barnens egna intressen och leken blir därmed i fokus i förskolans dagliga verksamhet. Rolle-

ken används av de flesta pedagoger som ett medvetet pedagogiskt verktyg. Den kan användas 

för att få barn att förstå, t.ex. varför ett visst handlande inte är acceptabelt. Rolleken kan även 

användas för att kommunicera lättare med barnen. Barns rollek ses som ett viktigt pedago-

giskt verktyg när pedagogerna arbetar efter värdegrunden, där de lär barn att vi har rätt att 

vara annorlunda och alla ska accepteras för den de är. 

Vi anser att vi har fått en större inblick i hur rolleken kan användas som ett medvetet pedago-

giskt verktyg i förskolans verksamhet. Vår uppfattning efter våra intervjuer med de olika för-

skollärarna är att de är mycket seriösa i sin yrkesroll. Deras tankar och åsikter de framförde 

under intervjuerna kring barns rollek var hela tiden levande och dynamiska. Trots många år 

inom barnomsorgen och tidvis hårda besparingar med stora barngrupper verkar det som de har 

en härlig arbetslust med inställningen att göra dagarna på förskolan så bra som möjligt för alla 

barn som vistas där. 

 

Vi ser vikten av att barns lek får och bör ta plats i det pedagogiska arbetssättet. Vi har alla 

egna barn och har även med dem fått ett annat synsätt vad det gäller deras lekande.  

När vi i vårt kommande arbete skall arbeta med dessa barn känner vi att vi kommer att vara 

bra förberedda för att möta alla dessa leksugna och underbara barn!  

 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

Vi har genom tolv intervjuer fått pedagogers uppfattningar och inställningar till barns rollek 

som ligger till grund för denna uppsats. Vi är medvetna om att det skulle kunna var miss-

visande eftersom endast tolv pedagogers tankar och uppfattningar om barns rollek har analy-

serats och diskuterats. Men eftersom pedagogerna uttrycker så mycket positivt om barns lek, 
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samt att litteraturen överstämmer mycket väl med pedagogernas uppfattningar upplevs vår 

undersökning och det som pedagogerna beskrivit för oss som riktigt. Det kan vara så att vi 

omedvetet tolkat intervjusvaren så som vi själva önskade att resultaten skulle visa, eftersom vi 

anser att barns lek är livsviktig.  Det som talar emot detta resonemang är att vi varit tre perso-

ner som arbetat med uppsatsen och som hela tiden fört diskussioner med varandra. 

 

8.3 Fortsatt forskning 

Om vi skulle ha haft mer tid till vårt förfogande finner vi det intressant att kunna få en möj-

lighet att observera pedagogerna i förskolans verksamhet. Detta för att se hur deras uttalanden 

stämmer överens med deras handlingar.  

 

En annan fråga vi funderat över är hur barnen ser på pedagogens roll i leken. Vi skulle vilja ta 

reda på deras tankar kring lek och vad som är viktigt för dem i leken.  

Hur ser barn på vuxnas deltagande i sin lek? Uppfattas vuxendeltagandet positivt av barnen? 

Skiljer sig de vuxnas uppfattningar om sin roll i leken jämfört med barnens uppfattningar? 
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