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Förord 
 
Under vår utbildning har vi både genom litteratur, kurslärare samt av pedagoger där vi 
varit på praktik, fått lärdom om lekens betydelse i förskolan. Vi ville göra en studie om 
barns rollekar i förskolan eftersom vi anser att rolleken är en viktig del av de olika former 
av lek som finns, där barnen genom rolleken både kan bearbeta upplevelser och 
erfarenheter men även utforska och få en större förståelse för sin omvärld. Vi ville därför 
undersöka vilka roller barnen antar samt vilket lekmaterial de använder i sina rollekar ur 
ett genusperspektiv. Vi har gjort vår studie på två förskoleavdelningar, på två olika 
förskolor i Norrbotten.  
 
Vi vill framför allt tacka pedagogerna för att vi har fått komma till deras avdelningar för 
att göra observationerna samt att de ställt upp på att bli intervjuade, barnen som blivit 
observerade samt barnens föräldrar som godtagit att vi videofilmat deras barn på 
avdelningarna. Tack vare detta har vi kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill även 
tacka vår handledare Marie-Louise Annerblom. Slutligen vill vi tacka nära och kära som 
haft tålamod när vi skrivit detta examensarbete samt ett tack till oss själva för gott 
samarbete i både med och motgångar. 
 
Tack allihop! 
 
Älvsbyn och Piteå, juni 2008 
 
Robert Kemi och Susanna Simonen   
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Abstrakt 
 
Robert Kemi och Susanna Simonen (2008). Pappa kokar kaffe. Examensarbete. Luleå, 
Sverige: Institution för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska Universitet. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka barnens rollekar, vilket lekmaterial 
barnen använder, vilken funktion det får och vilka roller barnen kliver in i, ur ett 
genusperspektiv. Vi ville se vilka roller flickor respektive pojkar antar rollekarna samt se 
vilken form av lekmaterial de använder och vilken funktion det får. Vår studie är av 
kvalitativ karaktär där vi använt oss av två olika metoder; observationer samt intervjuer. 
Vår undersökningsgrupp bestod av barnen från två olika avdelningar i åldrarna 3-6 år. 
Resultatet av vår studie visade att flickor antar flickroller och pojkar pojkroller, till största 
delen. Vi kan se att barn använder färdiga leksaker och kreativt lekmaterial i sina 
rollekar. En blandning av både färdiga leksaker och kreativt lekmaterial behövs eftersom 
barn är olika och vissa barn vill ha mer färdiga leksaker än andra i sina rollekar. Utöver 
vårt syfte har vi i vårt arbete sett att barnen leker rollekar utifrån sina erfarenheter och 
upplevelser. 
 
Nyckord: rollek, roller, lekmaterial 
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1. Inledning 
 
Vem minns inte när man som barn klev in i lekens magiska värld där allt var möjligt. Att 
leken fångar barnen den mesta tiden de bringar på förskolan har vi sett genom tidigare 
erfarenheter och under olika praktikperioder. Detta låg till grund av vårt val att undersöka 
vilka roller och vilket lekmaterial barnen använder i sina rollekar ur ett genusperspektiv 
på två förskolor. Vår definition på lekmaterial är saker som barnen använder för att träda 
in i en roll i en lek. Barnen kan anta roller genom fantasin utan att behöva lekmaterial till 
att träda in i rollen, men vi vill undersöka vilket lekmaterial barnen använder sig av i sina 
rollekar. Vi valde detta syfte för att vi vet, genom tidigare litteratur som vi läst att leken 
har en stor betydelse för barnen i deras utveckling. Genom rollekar bearbetar barnen sina 
upplevelser och erfarenheter. Många barn idag har även många relationer till exempel 
genom olika familjekonstellationer med bonusföräldrar och bonussyskon som de kan 
bearbeta genom rollekar.  
  

2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka barnens rollekar, vilket lekmaterial barnen 
använder och vilken funktion de får samt vilka roller barnen antar, ur ett genusperspektiv. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilket lekmaterial använder barnen i sina rollekar? 
 Vilka funktioner kan lekmaterialet få i barnens rollekar? 
 Vilka roller antar pojkar respektive flickor? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Förankring i styrdokument 
 
Innehållet i styrdokumentet Läroplan för förskolan (Skolverket, 2006) ska genomsyra 
arbetet inom verksamheten. Dokumentet framhäver tydligt lekens betydelse för barnens 
utveckling samt vilka egenskaper de kan utveckla genom leken där de söker och erövrar 
kunskap. 
 
 Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av  
 leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla  
 verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika  
 former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till  
 symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.  
 (Skolverket, Lpfö 98, 2006. s 6) 
 
Verksamheten ska utformas för att stimulera och främja många olika former av lek där 
barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet samt där verksamheten ska utgå ifrån 
barnens egna intressen och erfarenheter (Skolverket, Lpfö 98, 2006)). Även i Kvalitet i 
förskolan (Skolverket, 2005) belyser de vikten av leken eftersom barnen genom leken 
utforskar och försöker förstå sig själva och sin omvärld. Barns rätt till lek anses så 
grundläggande att den skrivits in i FN:s konvention om barns rättigheter (Skolverket, 
2005, s. 27). Skolverket (2005) anser även att material och rekvisita som inspirerar och 
utmanar leken och barns tänkande, bör finnas tillgängligt i verksamheten. 
 
Flickor och pojkar ska få lika stort utrymme och inflytande i verksamheten och ett arbete 
för jämställdhet ska kontinuerligt bedrivas samt att motverka de traditionella könsrollerna 
(Skolverket, 2005, 2006).   
 
Detta berör vårt problemområde i arbetet och det framgår tydligt i styrdokumenten att 
leken i dess många olika former har en stor betydelse för barnens utveckling och den ska 
därför genomsyra förskolans verksamhet. Även materialet är av betydelse för leken, 
vilket även framhålls i styrdokumenten och eftersom vi valt att undersöka ur ett 
genusperspektiv så har vi även benämnt detta utifrån styrdokumenten.  
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3.2 Begreppsdefinitioner 
 
I vår studie kommer vi använda olika begrepp som kan behöva få en närmare definition 
på vad vi menar med dessa begrepp.  
 
Färdiga leksaker  

Vår definition på begreppet färdiga leksaker är leksaker som är en avbild 
av vuxenväldens saker som till exempel spis, kastruller, leksaksmat, 
tallrikar och muggar (Vår definition).                                                                                          
 

Kreativt lekmaterial 
Vi definierar kreativt lekmaterial som saker som inte har någon fast 
funktion utan är lekmaterial som barnen kan använda till olika saker 
beroende på vilken funktion de är ute efter i leken som exempelvis kuddar, 
tyger och klossar (Vår definition). 

 
Könsroll  Könsroll är ett begrepp som beskriver sociala och kulturella   
  förutsättningar för skillnader mellan könen vad gäller beteende,   
  värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.   
  Könsrollen är också förknippad med ett synsätt om hur de sociala  
  förhållandena mellan könen bör vara. (Nationalencyklopedin: Könsroll) 
  Begreppet könsroll är enligt SOU när flickor och pojkar uppfostras och  
  socialiseras till olika rollbeteenden utifrån de biologiska skillnaderna.  
  (SOU 2004:115) 
   

Enligt Nordsteds svenska ordbok (Allén, 1988) beskrivs begreppet 
könsroll som “rådande föreställning om hur män respektive kvinnor skall 
bete sig privat  eller i samhällslivet.” (s 543) 

 
Genus   ”Genus är ett begrepp som inom humanistisk och samhällsvetenskaplig  
  forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de  
  föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar   
  människors sociala kön”. (Nationalencyklopedin: Genus) 
 
Rekvisita         ”Lösa föremål som behövs för uppförandet av visst teaterstycke.” 
  (Nationalencyklopedin: Rekvisita & Allén, 1988, s 791)  
 
Lek  Lek är en form av verksamhet som sker "som om" en låtsasverklighet. Lek 

sker bland människor, men till största delen bland barn och.                        
De som deltar i leken meddelar varandra genom kommunikativa signaler 
att "detta är lek". De lekfulla gester och miner visar att "vi låtsas att". I 
lekar finns det alltid något som föreställer någonting till exempel att stolen 
behandlas som en häst. (Nationalencyklopedin: Lek) 

 
  Vanligtvis skiljer man mellan sensomotorisk lek, rollek (låtsaslek),   
  konstruktionslek och regellek. Dessa former av lek brukar förekomma  
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  samtidigt i en och samma lek. I rolleken eller fantasileken finns det regler  
  och en form av logik som man brukar följa som när man leker mamma så  
  ska man vara som en mamma. I rollekar brukar man ofta hålla på med  
  konstruerande och skapande. I regelleken finns ofta olika roller med som  
  exempelvis tjuv och polis. Leken karakteriseras av inlevelse och totalt  
  engagemang i rollen och en harmoni finns bland deltagarna i leken, och  
  om harmonin blir störd så avbryts leken. Diskussion och uppgörelser  
  uppstår mellan de som leker. (Nationalencyklopedin: Lek) 
 
  Nordsedts svenska ordbok förklarar begreppet lek som en aktiv   
  verksamhet som bedrivs endast I nöjessyfte och ofta kollektivt.      
  (Allén, 1988 s. 555) 
                         

3.3 Varför könsroller 
 
När människor föds är det enbart yttre skillnader, det kön man föds med, som avgör om 
omgivningen uppfattar barnet som pojke eller flicka (Elvin-Nowak & Thomsson, 2005). 
När barnet blivit förklarat som pojke eller flicka påbörjas omgivningens förväntningar 
och handlingar att hagla över barnet. Barnet erhåller både kläder, leksaker, namn och 
tilltalas utifrån vad omgivningen anser passa detta lilla barn. Omgivningen uppfattar det 
som individmässigt då flickan får små vispar och kastruller (leksaker) då mamman 
uppfattar att flickan gärna befinner sig med henne i köket. Det är utifrån vuxnas 
förväntningar som barnen formas till att bli typiska flickor respektive pojkar, vilket 
medför att flickor får köksredskap och pojkar mängder av fordonsleksaker eftersom de 
förväntas vara intresserade utav det. 
 
Könsrollerna är grundade redan långt tillbaka i tiden (Nelson & Svensson, 2005). 
Egenskaperna hos de olika könen avgjorde den roll kvinnor respektive män antog (Scheu, 
1977). De fysiska skillnaderna mellan kvinnor och män låg till grund att männen lämnade 
hemmet för att jaga medan kvinnorna stannade i hushållet för att ta hand om barn och 
matlagning osv. Detta levde kvar länge och speglar än idag det samhälle vi lever i, där 
olika yrken äger högre eller lägre status. ”Kvinnoyrken” såsom vård, omsorg och 
assistenter har en lägre status eftersom det är kvinnorelaterade sysslor som ingår i arbetet, 
medan män besitter högre rankade arbeten, vilket ofta innefattar makt och ledarskap 
(chefs positioner) samt yrken där arbetet består av byggnationer och teknik. Det som 
anses kvinnligt och manligt är något som är skapat (Elvin-Nowak & Thomsson, 2005). 
Yrken eller områden där kvinnor arbetat under längre tid anses idag därför som 
kvinnoyrken. På samma sätt har mansyrken vuxit fram med tiden. 
 
Hwang & Nilsson (2003) nämner tre perspektiv på könsrollsinlärning som på olika sätt 
beskriver hur könsroller lärs in, där den ena rollteorin är socialiseringsteorin, vilket 
innebär att barnet ska socialiseras in i en könsroll utifrån samhällets normer och attityder. 
Barn observerar och imiterar föräldrars och andra vuxnas beteenden. De bestraffas eller 
belönas utifrån de könsstereotypa beteenden som föräldrarna önskar att de ska anamma 
utifrån om det är en pojke eller flicka. Skilda livsvärldar uppstår mellan flickor och 
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pojkar, vilket beror på de förväntningar vuxna bär på. Beroende på om det är en flicka 
eller pojke görs det skillnader i bemötandet redan från födseln (Wahlström, 2003). I 
bemötandet till små flickor används många ord och mycket ömhet. Den vuxne ser den 
lilla flickan som liten, hjälplös och ledsen. I bemötandet gentemot små pojkar används 
färre ord samt att ljud och rörelse används mer. Den vuxne ser den lilla pojken som arg 
istället för ledsen. Svaleryd (2002) menar att små barn inte bär på något förflutet, inga 
erfarenheter och ingenting att jämföra sitt eget värde med, utan omgivningens bemötande 
formar flickors och pojkars olika sätt att vara. De barnen upplever samt hur de uppfattar 
det, blir deras erfarenheter.  
 
Det andra perspektivet på könsrollteori som Hwang & Nilsson (2003) beskriver är ur ett 
kognitivt perspektiv. Författarna menar att barns könsroller utvecklas under lång tid samt 
efter barnets mognad. Innan barnet fått en stark förståelse av könsbegreppet är det utifrån 
barnets egen vilja att utveckla pojkaktiga eller flickaktiga egenskaper som styr 
utvecklingen av könsrollen. Efter att barnet fått den klara uppfattningen om vad som är 
pojk- och flickbeteenden formar de könsrollen könstraditionellt.  
 
Det tredje perspektivet är det psykodynamiska synsättet vilket innebär att barnen under 
de första levnadsåren utvecklas likartat. Omkring treårsåldern upptäcker barnet sitt eget 
kön och är då medveten om skillnaderna mellan att vara en pojke eller flicka. Detta 
medför att barnen börjar identifiera sig med personer av samma kön (Modigh & Olsson, 
2000). Pojken motsätter sig då den närhet han haft till mamman då han uppfattar att de är 
olika, vilket gör att pojken börjar identifiera sig med pappan, samt det som är manligt 
(Hwang & Nilsson, 2003). Flickor och pojkar utvecklar sina identiteter olika genom att 
bland annat modern tidigt gör skillnad på dem (Graf, Helmadotter & Ruben, 1991). 
Identiteten utvecklas även genom olika sociala sammanhang som samspelar med barnets 
tankar, känslor, behov och beteende. (Modigh & Olsson, 2000). För att bli accepterad i 
olika sociala sammanhang behöver barnet förstå de olika normer och värderingar som 
existerar i de olika sociala sammanhangen.  
 
De psykologiska olikheter som finns mellan kvinnor och män beror på samhällsorsaker 
där människor fostras till att bete sig efter de typiska egenskaper som samhället anser är 
kvinnligt respektive manligt (Scheu, 1977). Dessa samhällsorsaker bygger till stor del på 
våra kulturarv och kulturvärden, innefattande beteendemönster, seder, normer och värden 
(Imsen, 2000). Detta förändras i samband med att människor förändrar samhället vilket 
skapar behov för nya kulturmönster och värden. Genom media förändras kulturbilden. De 
sociala samvaromönstren ändras vid förändringar i bosättningsmönstren, samt förändras 
förhållningssätt vid byte av yrke. Socialiseringen idag sker inte på samma sätt som för 
100 år sedan beroende på att samhället förändras vilket medför att nya 
socialiseringsformer skapas.  
 
Det är utifrån vuxnas förväntningar och ageranden i fostran som pojkar och flickor väljer 
att anamma det manliga eller kvinnliga beteendet (Kjellberg, 2004). I fostrandet av barn 
ger vuxna verbala bekräftelser på pojkar och flickor utifrån kön. I uttrycket ”duktig 
flicka” ges signalen till flickan att handling är kvinnlig och därav uppfattar hon sig duktig 
utifrån sitt kön. Det beteende som anses manligt förväntas inte flickor anamma i sitt 
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beteende och vice versa (Rithander, 1991). Flickor uppmuntras tidigt att vara 
känslosamma och empatiska, medan pojkar tidigt erhåller lärdom att vara livliga, visa 
vilja dock inte visa svagheter. Flickor med ett pojkaktigt beteende får mindre förståelse i 
jämförelse med en pojke med samma beteende. Detta är även Nielsen & Rudberg (1991) 
eniga om där de menar att båda könen uppfyller samhällets rollförväntningar för att bli 
socialt accepterad. Könsroller utformas av vilken tid vi lever i, vilken kultur som råder 
samt vilka människor vi har omkring oss och möter. Att bli till flicka eller pojke är en 
lång feminiserings- och maskuliniseringsprocess, vilket innebär att könsrollen utvecklas 
genom mänskliga relationer i vår omgivning (Elvin-Nowak & Thomsson, 2005). De 
könsroller som skapas ingår i ett sorts normsystem, som sällan uttalas. Detta normsystem 
består av myter, regler samt antaganden, vilket efter en lång tid kan anses som sanna och 
därmed tas för givet. Därav ifrågasätts dessa normsystem sällan eftersom de flesta anser 
att samhället fungerar bra. 
 

3.4 Vad är lek? 
 
Begreppet lek är svårdefinierat eftersom begreppet är av stor vidd, vilket medför att 
begreppet är svåranvänt entydigt (Löfdahl, 2002) Leken kan ses ur flera perspektiv 
beroende på fokus (Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken bidrar till barnets medvetenhet 
om sina handlingar samt förstå att varje objekt har en betydelse eller mening. I skapandet 
av lekens ”som om” situationer och med barnets fantasi bildar det för barnet en väg mot 
abstrakt tänkande. Lillemyr (2002) anser att leken är viktig för barnet och är en allsidig 
aktivitet. Leken motiverar och engagerar barnet fullständigt där motivationen styrs 
inifrån. Detta medför att leken har en central betydelse för både lärande och socialisation. 
Lillemyr menar precis som Knutsdotter Olofsson (2003) att leken är ”som om”, alltså på 
låtsas, där barnet har sin egen frizon och har möjlighet att ha roligt, vara uppfinningsrika 
samt använda sin potential.   
 
Fri lek är sådan lek som kan sluta hur som helst medan en styrd lek har ett visst mål 
(Nelson & Svensson, 2005). Avgörande för lekens fortgång är att harmonin i den bevaras 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnen behöver därför besitta förmågor som samförstånd 
om de sociala lekreglerna, att barnen leker på lika villkor samt att kunna turtagande i 
leken. Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver att man tidigare ansett leken som barns 
arbete. Detta uttryck anses enligt henne inte stämma. Hon menar att leken är fri och sker 
för att det är roligt, det finns inget annat syfte med lek än att leka, medan det i arbete 
finns mål att uppnå. Det går att försöka definiera leken men det är enbart barnet själv som 
avgör om hon eller han leker utifrån förhållningssättet till situationen. Leken är lustfylld 
och rolig vare sig barnet leker själv eller i samspel med andra, oavsett om leken är 
stillsam, rörlig eller ljudlig. Leken är frivillig och spontan. Den uppstår om barnet känner 
sig trygg, orädd samt utan obehag.  
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3.5 Lekteorier 
 
Det har länge funnits filosofiska och psykologiska teorier kring betydelsen av barns lekar 
(Nationalencyklopedin: Lekteorier).  Traditioner från antiken har betonat lekens roll för 
barn och ungas lärande. Under romantikens reformpedagogik och i olika estetiska teorier 
betonades lekens egenvärde. Från sekelskiftet 1900 började man se på leken som ett sätt 
för barn att förbereda sig inför vuxenlivet. Olika stadieteorier kring barns utveckling 
beskriver leken som en viktig del av barns anpassning till omvärlden. Lekteorier har 
uppkommit ur att försöka beskriva varför, hur och i vilket syfte leken uppstår samt 
utvecklas (Löfdahl, 2002). Genom att det finns olika teorier med olika perspektiv 
kompletterar de varandra genom att de håller olika fokus i synen på leken. Därmed ges 
svar på frågor ur olika perspektiv. Även Knutsdotter Olofsson (1987) menar att teorier 
ses ur olika aspekter beroende av vilka svar man söker, utifrån de frågor som ställts. Hon 
menar därför att teorierna inte är utbytbara utan istället kompletterar varandra.  
 

3.5.1 Filosofers tankar om lek 
 
Platon (427-347 f.Kr.) 
De gamla filosoferna Platon och Aristoteles hade på slutet av 400-talet f. Kr och under 
300-talet f. Kr tankar om lek (Stensmo, 1994). Platon anser att människan föds med 
kunskaper om omvärlden dock att dessa är omedvetna. Platons teori innebär att lärande 
sker genom lek samt eget görande. Den som lär ska själv reflektera över de fenomen som 
den upptäcker samt att de lär genom att imitera de äldre. Vidare lär de sig att ifrågasätta 
och reflektera. 
 
Aristoteles (384-322 f.Kr.) 
Aristoteles ser lärande i likhet med Platon. Lärande sker genom lek och egen aktivitet, 
där imitationen är något de kommer att ställas inför i framtiden (Stensmo, 1994). 
Aristoteles menar att människan inte besitter någon medfödd kunskap, till skillnad från 
Platon.  
 
Jean Jaques Rousseau (1712-1778) 
Rousseau ser barns utveckling genom olika stadier (Stensmo, 1994). Utvecklingsgången 
följer olika åldrar vilket inte går att påverka med pedagogiska metoder. Rousseau delar 
upp utvecklingen i fyra stadier. Det första stadiet är späda åldern vilket innebär att barnet 
i detta skede tränar sin kropp samt sina intryck genom sina fem sinnen. Den andra 
utvecklingsfasen är barnaåren, vilket startar i samband med att barnet börjar uttrycka sig 
i tal och sträcker sig fram till tolvårsåldern. I denna fas är det leken som står i fokus och i 
leken är det barnets handlingar och konsekvenser som ligger till grund för barnets 
utveckling. Den tredje fasen kallar Rousseau för mellanfasen, som innefattar barn mellan 
12 och 15 år. Ynglingaåldern eller den så kallade andra födseln är den fjärde 
utvecklingsfasen och är från 15 årsåldern. 
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3.5.2 Psykodynamiska lekteorier 
 
Sigmund Freud (1856-1939) 
Freud menar att barnet genom leken tillfredställer sina drömmar och fantasier (Hägglund, 
1989 & Knutsdotter Olofsson, 1987). Freud anser att barnet leker utifrån den verkliga 
världen, dock at det ändrar den så att leken visar hur barnet egentligen skulle vilja 
uppleva den. Barnet leker dessutom sådant som det tycker är obehagligt. Ju oftare barnet 
upprepar sådana lekar desto mindre obehagligt samt mer begripligt blir händelsen som 
varit obehaglig. Freud anser att leken kan vara ett hjälpmedel inom terapin eftersom barn 
behandlar samt bearbetar upplevelser de haft genom lek, vilket gör leken 
ångestreducerande. 
 
Erik Homburger Erikson (1902- 1994) 
Eriksons lekteorier liknar Freuds teorier, där Erikson tittar på jagets utveckling utifrån 
den sociala miljön samt barnets samspel med den (Hägglund, 1989). Erikson ser 
människan som en samverkande varelse i dennes omgivning. Han menar därför att barnet 
inte bara själva utvecklas genom samspel, utan påverkar även människor i sin omgivning. 
Erikson hävdar, i likhet med Freud att leken har en läkande effekt eftersom barnen leker 
utifrån sina erfarenheter samt de problem de upplevt. Erikson menar att barnet skapar 
olika modellsituationer genom leken som de använder sig av för att klara av verkligheten 
(Knutsdotter Olofson, 1987). Erikson anger olika utvecklingsstadier i leken där det första 
stadiet nämns som autokosmisk lek, där barnets kropp är central i leken (Hägglund, 1989 
& Knutsdotter Olofsson, 1987). Det andra stadiet kallar han för mikrosfären, där barnet 
kan leka själv och utveckla sitt “jag”. Det tredje stadiet är makrosfären, vilket han 
beskriver som en värld som barnet delar med andra, där de andra inte ses som föremål för 
barnet utan som samspelande personer. I detta stadie anser han att den viktiga inlärningen 
samt bearbetningen sker, genom leken. I likhet med Erikson ser Freud att leken är en 
metod som kan användas för bearbetning av olika upplevelser för barnet. 
 

3.5.3 Kognitiva lekteorier 
 
Jean Piaget (1896-1980) 
Piagets (1968) menar med sina teorier att barnet inhämtar nya erfarenheter samt intryck 
genom olika objekt och situationer. För att göra dessa begripliga använder barnet sig av 
tidigare erfarenheter för att sedan få en ny förståelse för sin omvärld. Detta beskriver han 
med begreppen assimilation och ackomodation. Assimilation beskrivs av Piaget, att 
barnet tar in objekt eller situationer ur den yttre världen genom sina tidigare erfarenheter 
och använder en gammal erfarenhet för att förstå objektet eller situationen.  
Ackomodation är när barnet ändrar sina tidigare erfarenheter för att anpassa de till de nya 
erfarenheterna för att få en ny förståelse för objektet eller situationen. Denna process 
mellan assimilation och ackomodation kallar Piaget för adaption. Piagets teori innebär att 
det är utifrån imitation som leken utvecklas samt bekräftar redan inlärda mönster (Nelson 
& Svensson, 2005 & Lindqvist, 1996). Piaget anser att leken är viktig för barnets 
utveckling eftersom barnet genom olika former av lek utvecklar och prövar sina 
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upplevelser och erfarenheter (Hägglund, 1989). Leken är därför viktig för individens 
utveckling. Piaget menar att barnet redan i tidig ålder kan skilja på verklighet och på 
låtsas. Barnet upplever i leken det som är på låtsas som verkligt, trots vetskapen om 
verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 1987). 
 
Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) 
Vygotskij menar att leken är betydelsefull då leken fyller flera funktioner som har en 
betydande roll för att utveckla färdigheter samt förmågor (Nelson & Svensson 2005). 
Förmågor som barnet kan utveckla genom lekformerna imitationslek och rollek är att 
barnet lär sig om olika sociala roller och relationer. Vygotskij anser att leken är en viktig 
del av en social process, medan Piaget och Freud menar att leken är betydelsefull för 
individens utveckling (Hägglund, 1989). Vygotskij menar däremot att leken inte existerar 
i barnets värld förrän treårsåldern, vilket beror på att barnet före det enbart är medveten 
om nuet. Vid treårsålder sker en förändring, vilket medför att barnets medvetenhet om sin 
omgivning stärks samt att barnet då får mer behov och önskningar som sträcker sig längre 
fram i tiden (Hägglund, 1989 & Knutsdotter Olofsson, 1987). Uppstår konflikt då barnet 
ej får önskningen tillfredsställd, blir leken betydelsefull genom att barnet då i leken kan 
lösa konflikten.  
 
Dessa lekteoretiker anser att leken är betydelsefull för barnets utveckling, dock ur olika 
perspektiv. Erikson samt Freud menar att leken är en metod för bearbetning av olika 
upplevelser. Vygotskij anser att lärande sker i en social process, i samspel med andra 
medan Piaget i likhet med Vygotskij anser att utvecklingen sker i en social process dock 
att lärandet sker inom barnet själv utifrån de tidigare erfarenheter som barnet bär med sig. 
Rousseau samt Erikson hävdar att barnet genom lek utvecklas i olika stadier, medan 
Freud, Piaget samt Vygotskij inte nämner några specifika utvecklingsstadier utan menar 
att utvecklingen sker kontinuerligt utifrån de upplevelser samt erfarenheter som barnen 
erhåller med tiden.  
 

3.6 Olika former av lek 
 
Forskare sorterar de olika formerna av lek på olika sätt (Knutsdotter Olofsson, 1987). 
Leken ter sig i olika former där barnen leker i de olika formerna beroende på vilken ålder 
och utveckling de befinner sig i. Knutsdotter Olofsson nämner ett exempel på hur 
kategorisering av lek kan ske, där Byhler sorterar leken i fem kategorier; funktionslek, 
vilket innebär att spädbarnet leker med sin egen kropp samt med föremål. 
Konstruktionslek innefattar att bygga samt konstruera. Fiktionslek innebär att barnet leker 
låtsaslekar. Se bilder, TV samt att auditivt uppleva sagor och sånger benämns som 
receptionslek. Den femte och sista kategorin benämns som regellek vilket innefattar 
sport, spel samt tävlingslekar.  
 
Knutsdotter Olofsson anser att det är svårt att kategorisera när barnet leker eftersom 
lekformerna vävs ihop med varandra. Hon väljer istället att se på lek från olika områden 
där leken vanligtvis förekommer. De områden hon ser på är; hur leken ter sig i barns 
sociala samvaro, hur leken ter sig i barnets förhållande till föremål samt hur ter sig leken 
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när barn använder sin föreställningsförmåga. Knutsdotter Olofsson (2003) belyser att det 
är ”leksignalen – nu är det lek” som avgör när det är lek. 
 

3.7 Rollek 
 
Drama innebär att karaktärerna får en upplevelse utan krav på kommunikation med en 
publik, vilket kan jämföras med rolleken (Way, 1978). Teater å andra sidan innebär att ett 
samspel med en publik existerar. I rolleken beprövar barnet olika identiteter, attityder 
samt handlingar (Lindqvist, 1996). I rollekar krävs att barnet besitter en viss 
självständighet och fantasi. Dessa förmågor utvecklar barnet vid två till treårsåldern 
(Hangård Rasmussen, 1979). Barn leker utifrån sina erfarenheter samt upplevelser vare 
sig det är något roligt eller tråkigt, vilket gör leken betydelsefull eftersom det är genom 
leken barnet lär sig den sociala verkligheten (Hägglund & Fredin, 2001 & Lindqvist, 
1996). Barnet väljer olika roller utifrån den känsla de har för aviskt att förmedla eller 
utforska, eller så väljer barnet en känsla som passar rollen hon eller han önskar vara 
(Öhman, 1996). I rolleken utvecklar barnet förmågor som koncentration, kontroll och 
flexibilitet i sina handlingar i samspel med andra barn samt att de utvecklar empati 
(Hangård Rasmussen, 1993). Barnen utvecklar dessutom alla former av 
kommunikationsfärdigheter genom rolleken där de övar att lyssna, inta annans 
perspektiv, kompromissa samt uttrycka egna tankar och idéer (Knutsdotter Olofsson, 
2003). Barnen utvecklar även förmågor som balans, koordination, materialkännedom 
samt storlek och tyngd på ting. Rolleken är viktig för barns utveckling eftersom barnen 
genom leken övar den empatiska förmågan. 
 
Både Knutsdotter Olofsson (2003) och Hwang & Nilsson (2003) menar att barn i social 
mening erhåller lärdom om normer samt roller som utvecklar identiteten och självkänslan 
genom leken. De lär sig hantera relationer, problem samt konflikter. Rolleken är av stor 
betydelse för barnets jaguppfattning, där jaget först blir medvetet när barnet får se sig 
själv ur olika perspektiv (Knutsdotter Olofsson, 1987). Rolleken bygger därmed inte på 
projektion utan på identifikation där barnet intar en roll och agerar utifrån de egenskaper 
rollen kräver (Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom att barnet då ser likheter och 
skillnader utvecklas barnets självmedvetenhet samt identitet. Genom att barnet i leken 
samtalar om leken samt om rollens sociala egenskaper, måste barnet kunna förmedla sina 
erfarenheter samt kunskaper för att kunna anpassa sig efter andras tankar och idéer. 
Leken förstås då av de inblandade. Genom rolleken upplever barnet att det kan skapa sin 
egen omgivning, samt att kunna frigöra sig från föräldrarna till att bredda synen på 
vuxenverkligheten (Hangård Rasmussen, 1993).  
 
Tillbringar man en stund i en barngrupp ser man att pojkar och flickor leker ofta på olika 
sätt där flickorna gärna leker två och två medan pojkarna gärna leker i större grupper 
(Knutsdotter Olofsson, 1987). I flickors rollekar utspelas ofta scener där omvårdnad är 
centralt samt där relationer har en betydande del i leken. Pojkar å andra sidan leker ofta 
rollekar där utrymmet är av betydelse eftersom de ofta använder grovmotoriska rörelser 
där ledarskapsförmågan övas. I barnens rollekar antar barnen ofta olika roller utifrån kön. 
Pojkar antar roller som far, son, man samt yrkesroller som brandman, polis och 
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lastbilsförare. Flickor antar sällan yrkesroller i rollekarna, utan antar roller som mor, 
dotter, fru och baby. I rolltagningen bland barnen kan flickor anta mansroller medan 
pojkar sällan antar kvinnoroller. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) beror skillnaderna 
mellan pojkar och flickors rolltagning till stor del på en social och kulturell påverkan. Vid 
treårsåldern uppfattar barnet att de är en flicka eller pojke. Detta startar sökningen av 
ideal och förebilder att efterlikna. Flickor tar lättare efter de kvinnliga i vardags- och 
arbetslivet. Detta beror på att kvinnors arbeten lättare kan iakttas, vilket medför att pojkar 
i större utsträckning saknar förebilder i vardagslivet. Detta bidrar till att flickor leker 
utifrån kvinnors livsvärld, lekar som hem, barn familj samt skola. Pojkars lekar blir då 
annorlunda eftersom de inte önskar att identifiera sig med det kvinnliga, utan TV och 
serier blir istället en form av ersättare som förebild. Ofta inspireras pojkars lekar av 
figurer som spindelmannen, Batman och Zorro eller beroende på vilka serier som är 
aktuella.  
 
Vissa barn inträder lätt i olika lekar (Knutsdotter Olofsson, 2003). Ingenting är omöjligt 
för barnen i lekens värld, där allt kan föreställa något annat än vad det egentligen är samt 
där fantasin får möjlighet att sprudla. De äger förmågan att genom olika dramatiseringar 
de spelar upp, dra in sina kamrater i deras fantasivärld där allt är möjligt. I lekar där 
rollutbudet är fler än vad kamraterna räcker till, träder barnen själva in i flera roller.  
 

3.7.1 Lekmaterial 
 
Nelson & Svensson (2005) förklarar att forskning kring leksaker inte är lika omfattande 
som kring leken. De beskriver hur det moderna barnet leker med råmaterial, sådant som 
moder jord består av, vilket barn lekt med i alla tider. Detta råmaterial transformeras och 
blir till sådant som barnet vill att materialet ska representera. Exempel på mångsidigt 
material som stimulerar till låtsaslek; kottar, pinnar, klossar, skynken samt kartonger 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Nelson & Svensson (2005) menar att; materialet lockar 
fram leken, leken väcker barnets intresse, intresset blir till erfarenhet, erfarenheten blir 
kunskap och människan växer (s 10). Barns lek med föremål är ofta imitation av vad 
barnet observerat ur vuxenvärlden (Knutsdotter Olofsson, 1987). Barnet ger föremålet 
större variation inom användningsområdet än vad den ursprungliga förebilden visat. 
Variationen lär barnet känna föremålets olika möjligheter samt dess konsekvenser, utan 
att barnet behöva känna press från andra. Eftersom resultatet inte är av betydelse riskerar 
barnet inte att misslyckas. Genom variationen i leken med föremålet lärs barnet hur 
föremålet kan användas på flera sätt, vilket dock inte sker om barnet enbart imiterar.  
 
För att kunna minska klyftan mellan de typiska manliga och kvinnliga bör inte miljön 
vara utformad med typiska platser på förskolan, som dockrum samt bygg och bilrum som 
istället framhäver det könsrollstraditionella rollerna (Knutsdotter Olofsson, 1987). Utifrån 
de rollekar som barnet intresserar sig för, bör material finnas som passar barnets 
upplevelser och erfarenheter (Öhman, 1996). Utbudet av utklädningskläderna bör vara 
mer könsvarierat, inte enbart klänningar, kjolar och handväskor.  
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Alltför ofta är det pedagogernas egna gamla avlagda >>trasor<<, siden- 
 schalar och silversandaletter, laméväskor och tyllkjolar. Alltsammans vackert  
 och tjusigt att klä sig fin i och visst är det roligt, också för pojkar, att få klä sig 
 till fina damer ibland, men rollregistret med så begränsad rekvisita blir väl snävt. 
 Vad finns det egentligen att klä ut sig till? (Öhman, 1996, s. 118) 
 
 
Vår syn på oss själva och varandra påverkas av våra föreställningar om genus (Nelson & 
Svensson, 2005). I vardagliga handlingar framkommer det feminina och det maskulina 
som ett sken, eftersom könsrollerna är djupt rotade i traditioner och samhällstrukturer. På 
grund av detta är det förståeligt att leksaksvärlden speglar de könstraditionella djupt 
rotade rollerna. Den största skillnaden bland leksaker ur genusperspektiv, är leksaker som 
föreställer redskap inom hem och yrkesliv. Leksakerna speglar samhällets traditionella 
arbetsfördelning, vilket bidrar till att flickor föredrar att leka med sådant som innefattar 
traditionella kvinnliga områden. Pojkar å andra sidan väljer leksaker hörande till 
traditionellt manliga verksamhetsområden. Detta speglas av det val av leksaker som 
pojkar respektive flickor gör, vilket bidrar till att flickor i större utsträckning väljer att 
leka med hushållsredskap, möbler, dockor samt utsmyckande kläder som handväskor och 
skor. Pojkar väljer istället i större utsträckning att leka med bilar, bussar, tåg garage samt 
verktyg. Freeman (2007) menar att anledningen till pojkars önskan att leka med 
könstraditionella leksaker till stor del beror på pappans gensvar. Pappan blir ofta negativ 
om pojken använder flickaktiga leksaker, samt agerar uppmuntrande när pojken leker 
med pojkleksaker. Flickors användande av pojkaktiga leksaker reagerar inte föräldrarna 
lika starkt på, utan föräldrarna varken kommenterar eller uppmuntrar till sådan lek.  
 
Nelson och Svensson (2005) menar att flickors leksaker relateras mer till privata 
hemmiljöer medan pojkars leksaker relateras till offentliga verksamheter. Leksaker som 
speglar kulturella verksamheter, exempelvis musik, bild, spel samt idrott anses 
könsneutrala. Flickor och pojkar önskar i lika stor utsträckning leksaker ansedda 
könsneutrala, till exempel böcker, klossar, bordsspel, instrument samt målarredskap. 
Svaleryd (2002) menar att barn stressas av leksaker vilket medför att det lätt uppstår 
konflikter mellan barnen, om exempelvis vem som hade leksaken först samt hur länge 
han eller hon ska få ha den. Finns enbart kreativt lekmaterial uppstår färre konflikter om 
leksaker. Detta medför att barnen leker mer i större och blandade grupper än när 
tillgänglighet av könsbetingade leksaker finns som dockor, spis samt bilar. Den 
vanligaste förklaringen till könstraditionella mönster inom leksaksvärlden beror på att 
leksakerna är kulturellt konstruerade, samt att ett samband med lär och 
socialisationsprocessen existerar (Nelson & Svensson, 2005). I denna 
socialisationsprocess anses leksakerna vara redskap där barnet får lärdom om de normer 
och ideal samhället består av, vilket innebär att barnet utifrån redskapen kan agera och 
erhålla social kompetens. 
 
I media som TV, tidningar, kataloger samt filmer har könstraditionella beskrivningar av 
leksaker fått mer fokus i samband med att samhället utvecklats till ett 
konsumtionssamhälle med god välfärd som barnen, med hjälp av föräldrars inköp av 
leksaker deltar i (Nelson & Svensson, 2005).  I legoreklamen till pojkar är det 
mansfigurer som är inblandade i strider eller äventyr, medan reklamen åt flickor däremot 
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representeras av kvinnliga figurer och barn, i hemmet eller i omvårdande situationer. 
Flickors val av leksaker beror på att reklamen av figuren visas av en flicka som leker med 
den, och viceversa när det gäller pojkar. Reklamens budskap visar hur flickor och pojkar 
bör vara, vilket medför bevarande samt förstärkande av redan rådande genusmönster 
(Svaleryd, 2002). I reklamen syns tydligt att pojkar besitter makten, är aktiva och är 
bärare av vetenskapliga lösningar, medan flickor i reklamen påvisar njutning samt att de 
inte står i samma fokus som pojkarna. Svaleryd ger exempel på reklam om godis där 
pojkarna får energi medan flickorna avnjuter godiset. Ett annat exempel hon lyfter fram 
är reklam om mat, där köket är mannens arbetsplats medan kvinnan njuter av att befinna 
sig i köket. I reklam beskrivs flickleksaker som små, gulliga samt mjuka, medan begrepp 
som snabb, tuff samt spännande används om pojkars leksaker. Pojkars leksaker 
stimulerar aktivitet, konstruktion samt kamp om makt, medan leksakerna till flickor är 
imitationer av köksredskap och annan hemutrustning. Det syns även i färgkoderna vad 
som förväntas av flickor och pojkar, både bland leksaker samt kläder. 
 

4. Metod 
 

4.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutik betyder tolkningslära, där man studerar, tolkar samt strävar efter att få en 
förståelse för mänskliga handlingar (Patel & Davidsson, 2003), vilket vi kommer att 
använda oss av i vår studie. Vi kommer att tolka det material vi samlar in utifrån våra 
erfarenheter och förkunskaper. Ur ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt visar man 
intresse för att förstå hur människan föreställer sin omvärld, samt innehållet i dessa 
föreställningar istället för att förklara dem (Hartman, 1998). Det hermeneutiska synsättet 
är inte objektivt utan subjektivt, vilket gör att forskarens förförståelse, tankar, intryck och 
känslor samt de kunskaper forskaren har är en tillgång för att kunna tolka och förstå 
forskningsobjektet (Patel & Davidsson, 2003). Hermeneutikern försöker se helheten i 
forskningsproblemet, vilket kallas holism. Detta innebär att forskare måste se helheten 
och ställa den i relation till delarna samt varva mellan del och helhet för att få en så 
fullständig förståelse som möjligt för forskningsobjektet. Forskarens förförståelse 
används hela tiden som verktyg i tolkningen, men för att lyckas med tolkningen använder 
forskaren sin empati och medkänsla för att förstå objektet. I hermeneutiken blir inte 
tolkningen någon form av regel eller lag, utan tolkningen blir levande och kan utvecklas, 
vilket brukar kallas för den hermeneutiska spiralen: text, tolkning, förståelse, ny 
textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt 
växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga. (Patel & Davidsson, 2003, 
s. 31).  
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4.2 Kvalitativ undersökning 
 
Vi kommer att göra en kvalitativ studie med syfte att få en annan och djupare förståelse 
och kunskap om människans livsvärld, de sätt dem ser sig själva samt deras relation till 
omgivningen (Hartman, 1998). Undersökningen genomförs ofta i en mindre grupp 
människor, där resultatet inte har för avsikt att kunna generaliseras med någon större 
grupp. Undersökningen bearbetas oftast utifrån textmaterial i form av exempelvis 
nedskrivna intervjuer samt anteckningar från observationer eller andra dokument som 
ingår i undersökningen (Patel & Davidsson, 2003). Den kvalitativa studien redovisas 
även till största delen i text, där man varvar citat med egna kommentarer, till skillnad från 
en kvantitativ undersökning. Den slutliga texten ska ha balans mellan citaten och 
kommentarerna för att läsaren på ett lätt och intressant sätt ska kunna följa texten.  
 

4.3 Observationer  
 
Patel & Davidson (2003) klargör att forskaren använder observationer för att införskaffa 
information över en situation, aktivitet eller beteende när de inträffar. En observation 
kräver inte lika mycket samarbete av de observerade individerna. Fördelen med 
observationer blir att individerna i observationen inte behöver en klar minnesbild över 
situationen för att kunna ge information, om de inte är villiga att lämna information eller 
är rädda för att inte uppnå forskarens förväntningar. Nackdelen med observationer är att 
den kan kräva tid samt att oförutsedda händelser kan inträffa så observationen får 
avbrytas eller inte blir representativ. Observationer kan genomföras med två olika 
tekniker, strukturerat eller ostrukturerat. Med strukturerad observation menas att givna 
situationer och beteenden ska ingå i observationen. Detta kan genomföras med hjälp av 
observationsscheman, där observatören prickar av de givna situationer eller beteenden 
som den sett. Den ostrukturerade observationen används till att studera allt i en situation, 
utifrån ett problemområde. I denna teknik används inte observationsscheman utan 
observatören registrerar skeenden med hjälp av nyckelord, vilket kräver att observatören 
ska ha god kunskap inom problemområdet samt vara väl förberedd. 
 
I genomförande av en observation måste den som observerar vara medveten om att 
han/hon är i eller runtom situationen och kan därför påverka de som sker. För att få ut det 
bästa resultatet måste observatören ta ställning till vilket förhållningssätt denne ska ha till 
gruppen. Ställningstagandet beror på om observatören vill vara känd av gruppen eller 
inte, samt om han/hon ska vara deltagande eller inte under observationstillfället. De här 
olika förhållningssätten har olika för och nackdelar där Patel & Davidson (2003) menar 
att för bästa resultat bör observatören vara känd för gruppen samt icke deltagande i 
situationen för att då kunna anteckna och på minsta möjliga sätt påverka gruppen. 
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4.4 Intervjuer 
 
Denna metod att inhämta information bygger på frågor som ställs i ett personligt möte 
med en eller flera personer angående ett ämne eller problemområde (Patel & Davidson, 
2003). Frågor som ställs beror på vad intervjuaren önskar för resultat. Frågorna kan vara 
olika standardiserade och strukturerade. En hög grad av standardisering är när intervjun 
utformas så att alla frågor är lika för de som intervjuas samt att de ställs i samma ordning. 
En låg grad av standardisering innebär att intervjuaren anpassar intervjun efter den 
intervjuade genom att använda anpassat språk, ställer frågor i ordning som passar samt 
ställer följdfrågor efter de svar som framkommit (Patel & Davidson, 2003 & Trost, 
2005). Användandet av denna form av standardisering blir variationsmöjligheterna stora. 
En strukturerad intervju innebär att det finns fasta svarsalternativ till frågorna. En 
ostrukturerad intervju innebär att den intervjuade kan svara fritt på frågorna utifrån sina 
egna tankar och erfarenheter.  
  

4.5 Våra valda metoder 
 
Vi kommer att använda oss av observationer och intervjuer. Vi kommer att observera 
barnens rollekar och deras användande av lekmaterial i dessa lekar. Vi kommer att göra 
intervjuer med pedagogerna utöver observationerna på de avdelningar vi gör vår 
undersökning, eftersom vi vill ta reda på pedagogernas uppfattningar om barnens rollekar 
samt vilket lekmaterial barnen använder.  
 
I vår studie kommer vi göra en kvalitativ undersökning, vilket innebär att vi bearbetar de 
observationer och intervjuer vi genomfört genom att analysera dem ur ett hermeneutiskt 
synsätt, utifrån de situationer som uppstår samt vad som kan påverka det resultat vi får. 
Resultatet redovisas i löpande text, där vi varvar citat eller observationsanteckningar med 
våra egna kommentarer och tolkningar. 
 

4.6 Undersökningsgrupp 
 
Vi har valt att göra vår undersökning på två olika förskolor i Norrbotten, en avdelning 
från varje förskola. Vi kontaktade våra två utvalda förskolor genom att besöka dem, 
presentera oss samt berättade att vi arbetar med examensarbetet och att vi gärna ville göra 
vår undersökning på deras avdelning. Pedagogerna gavs tid att samtala med respektive 
arbetslag. När vi återkom för besked var pedagogerna positiva på båda avdelningarna. De 
två avdelningarna hade 20 respektive 17 barn inskrivna vid undersökningstillfällena i 
åldrarna tre till sex år. Sammanlagt har 37 barn ingått i vår undersökning varav 19 är 
flickor och 18 är pojkar. 
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4.7 Bortfall 
 
Av de sammanlagt 37 inskrivna barnen var 10 barn borta under alla våra 
observationstillfällen, varav 6 flickor och 4 pojkar. Vid varje observationstillfälle 
varierade antalet barn på de två avdelningarna beroende på att några barn varit lediga 
eller sjuka vid något av observationstillfällena. Av alla barn som varit närvarande på båda 
avdelningarna vid våra observationstillfällen lekte dock inte alla barn rollekar vilket 
medförde att inte alla dessa närvarande barn blivit observerade. Inget bortfall uppstod vid 
intervjutillfällena då de fyra pedagoger som vi bett att få intervjua genomförde 
intervjuerna. 
 

5. Genomförande 
 

5.1 Observationer 
 
För att kunna analysera observationerna på bästa sätt ville vi använda videokamera vid 
observationstillfällena utöver observationsschemat vi gjort (Se bilaga 1). Enligt Patel & 
Davidsson (2003) anses det positivt att använda ljud och bildtekniker så man vid flera 
tillfällen kan återgå till den lagrade data för att på bästa sätt få grepp om 
observationssituationen. Vi kände rädsla över att missa något i observationerna om vi 
enbart skulle anteckna. För att få använda videokamera skrev vi ett informationsbrev (Se 
bilaga 3) till föräldrarna där vi meddelade vad vi tänkt göra samt att vi behövde veta om 
någon förälder inte önskade att sitt barn blev filmat. Ingen förälder var emot 
videofilmningen så vi behövde inte ta hänsyn till vilka barn som filmades. Vi valde att 
observera fyra tillfällen, varav tre förmiddagar (mellan kl 8:00 och 11:00) samt en 
eftermiddag mellan lunch och mellanmål (12:00-13:45), på respektive avdelning. Vi 
valde att observera till största delen under förmiddagar eftersom det då varit fler barn. 
Under förmiddagarna var dessutom tiden mellan avbrott längre.  
 
Till en början befann vi oss på avdelningen med kameran och våra observationsscheman 
så att barnen vande sig vid kamerans samt vår närvaro. Några barn var nyfikna på oss och 
frågade vad vi skulle göra med kameran. Andra barn brydde sig inte om oss speciellt 
mycket. När en rollek uppstod satte vi oss i rummet, lite avsides med avsikt att minska 
risken att störa leken. I det här sammanhanget var vi då enligt Patel & Davidsson (2003) 
icke deltagande kända observatörer, vilket de menar är fördel vid observationstillfället.  
 
Efter varje observationstillfälle satte vi oss för att reflekterade och diskuterade det vi sett. 
Tidigt vid dessa tillfällen var vi ense om att videokameran var ett stort hjälpmedel samt 
en bra teknik för observationer. Nästa gång vi träffades satte vi oss och tittade igenom det 
insamlade videomaterialet av observationerna samt sammanställde dessa genom att 
skriva ner de roller och lekmaterial vi sett att barnen använt. Vi reflekterade över barnens 
rolltagning och lekmaterialet de använt i rollekarna, utifrån vårt syfte.  
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När vi började analysera det material vi samlat in upptäckte vi att gränsen mellan rollek 
och fantasilek var väldigt fin. Dessa två kategorier av lek flätas lätt ihop i varandra. Vi 
tvingades därför att tydligare definiera vad vi anser var rollek. Vår definition av rollek 
blev då att barnen kliver in i en eller flera roller där leken får en handling och 
rollkaraktären har en betydelse. Vi upptäckte svårigheter i att urskilja i barnens lekar om 
det enbart varit rollekar, eftersom fantasilek och rollek är svår att särskilja. Vår tolkning 
av fantasilek blev att barnen fantiserar i leken men där ingen karaktär är av betydelse, 
vilket däremot finns i rollekarna. Detta gjorde att vi fick sålla i vårt insamlade material 
där vi särskiljde fantasilek från rollek för att utifrån rolleken kunna göra en djupare 
analys över de observerade rollekarna. 
 

5.2 Intervjuer 
 
Vi talade med pedagogerna på de två avdelningar där observationerna gjorts och frågade 
om två pedagoger från vardera avdelning kunde ställa upp på att bli intervjuad. 
Pedagogerna ställde gärna upp på intervjuer. De såg positivt på det eftersom de då gavs 
tillfälle att reflektera lite extra över de rollekar som sker på deras respektive avdelning. 
När observationerna var färdiga bokade vi in tider för intervjuer med respektive pedagog. 
Pedagogerna godtog att vi tog ljudupptagning under intervjuerna, eftersom vi önskade ett 
få ett samtal med den intervjuade pedagogen istället för frågor och svar. Vi kände att 
antecknande kunde bli ett störningsmoment under intervjun, där även Trost (2005) 
benämner intervjuanteckningar som nackdel. Vi delade ut frågorna (se bilaga 2) som vi 
avsett att ställa så de skulle få tid att fundera över frågorna samt slippa känna sig 
överrumplade vid intervjutillfället.  
 
Vi båda närvarade vid varje intervjutillfälle för att ha möjlighet att komplettera varandra 
med följdfrågor utifrån samtalet fortlöpande. Vid intervjutillfällena intervjuade vi en 
pedagog åt gången, eftersom vi ville få vetskap om vad varje pedagog sett. Trost (2005) 
menar att det är bättre att intervjua en person åt gången på grund av att alla då har 
möjlighet att få komma till tals. Vid intervjutillfället satte vi oss med pedagogen i ett 
enskilt rum för att kunna samtala ostört. Efter varje intervju reflekterade vi över samtalets 
innehåll samt kopplade det till de observationer vi gjort. Vid nästa sammankomst 
lyssnade vi igenom intervjuerna samt antecknade de svar vi fått om sådant som var 
relevant utifrån vårt syfte och sammanställde dessa.  
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6. Resultat av observationer och intervjuer med 
kommentarer 
 
Eftersom vi gjort undersökningen på två olika förskoleavdelningar kommer vi under 
denna sammanställningsdel att kalla dem förskoleavdelning 1 samt förskoleavdelning 2, 
för att behålla deras anonymitet och underlätta flytet i texten.  
 
Vid sammanställningen av intervjuerna kallar vi de fyra pedagoger; Pedagog 1, Pedagog 
2, Pedagog 3 och Pedagog 4. Detta för att pedagogerna som intervjuats ska behålla sin 
anonymitet. Pedagogerna 1 och 2 arbetar på förskoleavdelning 1, och pedagogerna 3 och 
4 arbetar på förskoleavdelning 2. 
 

6.1 Observationer 
 
På förskoleavdelning 1 fanns tre större rum, ett mindre rum längst in på avdelningen samt 
en stor hall. I det så kallade lekrummet, vilket var ett av de större rummen var det rum där 
de flesta rollekarna uppstod. En del av rummet var utrustat med hemliknande material 
som spis, med tillbehör som kastruller, tallrikar, muggar och bestick, plast mat, tomma 
kryddburkar, litet bord med tillhörande stolar samt en säng. I rummet fanns även ett 
normalstort bord med stolar. Rummet innehöll även en vrå som avskärmades med väggar 
liknande riktiga husväggar, dock sträcker sig dessa väggar inte hela vägen upp till taket. 
Det fanns en dörröppning och ett fönster på dessa väggar. Denna vrå innehöll 
byggmaterial som klossar och duplo-lego (större legobitar än vanligt lego). En byggd 
träskoter fanns även som lekmaterial i rummet som barnen själva kunde sitta på och 
”köra”.  
 
På förskoleavdelning 2 fanns fem större rum, två mindre samt en vrå. Det rum där vi 
observerat de flesta rollekarna var i ett av de större rummen. Där fanns lekmaterial som 
stora kuddar i olika former (fyrkantiga, rektangulära, trekantiga samt en broliknande 
kudde), en madrass, två ribbstolar bredvid varandra samt två runda mattor. Rummet 
kunde avskärmas genom ett vitt transparent tyg som var upphängt i en skena i taket. På 
en del av den ena långa väggen fanns en spegelvägg i barnens höjd. I ett av de mindre 
rummen, mitt emot det ovan beskrivna runnet, fanns hemliknande material som spis och 
ett köksskåp med tillhörande kastruller, muggar, bestick, slevar, stekpanna, bunke samt 
små plåtaskar. 
 
Vi observerade nio olika rollekar, som vi namngett i arbetet. Fyra observationer gjordes 
på förskoleavdelning 1 samt fem på förskoleavdelning 2. På förskoleavdelning 1 
observerade vi följande fyra rollekar: Stora familjen, skoterleken, hästleken och 
väninnorna. På förskoleavdelning 2 observerade vi rollekarna: födelsedagskalaset, 
mamman och storasystern, sjöjungfrun och sjöhäxan, snövit och hos doktorn.  
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Stora familjen 
I leken Stora familjen deltog fyra pojkar samt en kvinnlig pedagog. Pedagogen tilldelades 
rollen som mamma. Två pojkar ville agera pappa, vilket resulterade i att den ena pojken 
antog rollen som ”riktig pappa” medan den andra tilldelades rollen som ”låtsaspappa”.  
Den tredje pojken antog rollen som storebror. De tre pojkarna intog könstraditionella 
roller.  Den fjärde pojken önskade vara bebis, vilket anses som en ”könsneutral” roll. Den 
kvinnliga pedagogen tilldelades flickrollen. Papporna stod i köket och lagade mat medan 
mamman fick sitta vid bordet och bli serverad. Varför mamman blev serverad kan tolkas 
som att pedagogen valde att agera passivt i leken, medan papporna istället agerade aktiva 
aktörer.  
 
Papporna serverade varma drycker som kaffe och te ur låtsaskaffepannan. Kaffet och teet 
värmdes på spisens plattor samt i ugnen. Att de värmde kaffe och te i ugnen berodde på 
att det var fullt på spisen av kastruller. Vi tolkar det att barnen har vetskap om att ugnar 
kan vara varma vilket medför att det går att värma mat och dryck i den. Pojken som 
agerade riktiga pappa uttryckte vid spisen medan han lagade mat att ”det brinner i 
kastrullen” samtidigt som han rör om med en slev. Detta kan tolkas att han vill påvisa att 
maten var varm, eller höll på att brännas vid. Att eld förknippas med värme kan vara 
anledningen till att pojken använda begreppet ”brinner”. Pojken med rollkaraktären 
”riktig pappa” vill gärna leka med pojken som antog rollen bebis. Detta medförde att han 
befann sig mycket runt bebisen för att tittade till den. Mamman frågade den riktiga 
pappan vad han gjorde vid bebisen. Hans respons blev att han jobbar med bebisar på BB. 
Tolkningen vi gör är att pojken snabbt hittade en lösning att kunna befinna sig i närheten 
av bebisen. Även pojken som agerande storebror tittade till bebisen emellanåt och talade 
om för mamman då den skrek.  
 
Pojken med rollen som storebror växlar roll under lekens gång till hund istället.  Vår 
tolkning på detta agerande är att hans roll som storebror inte fyllde någon funktion i 
leken, vilket gjorde att han hamnade i skymundan. I sin nya roll som hund återfick pojken 
existens i leken. Då låtsaspappan tog mer plats vid spisen tittade den riktiga pappan till 
bebisen. När bebisen skrek började pappan sjunga för bebisen så att den tystnade.  
 
Varför det blev två pappor i den här leken samt att pojkarna löste rolltagningen utan 
problem med en riktig och en låtsaspappa, tolkar vi att barn idag har mer erfarenheter av 
olika familjekonstellationer. Det lekmaterial som användes i leken var det hemliknande 
materialet som spisen, kastrullerna, tallrikarna, muggar, plastmaten, leksakskaffepanna, 
tomma kryddburkar och det lilla bordet och stolarna och sängen samt soffan i lilla 
rummet längs in längst, vilket till början föreställde en säng till bebisen.  
 
Skoterleken 
I skoterleken ingick två pojkar samt en flicka. En pojke agerade till en början mekaniker 
medan den andra pojken antog rollen som skoterföraren och flickan agerade passagerare. 
Mekanikern visar hur han skruvar i skotern med en leksaks sjukhustång. När skotern är 
lagad och trimmad knuffas den in i ”garaget” som är vrån gjord av husliknande väggar. 
Mekanikern tappar då funktionen i leken och tilldelas rollen som barn, vilket även flickan 
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får. Skoterföraren växlar roll till pappa. Pappan ska köpa mat åt barnen och återvänder 
med varsin barnbox (till exempel från Max hamburgerrestaurang) åt dem, där varsin 
kastrull symboliserar barnboxen. Pappan lägger i några raka legobitar i kastrullerna och 
talar om att det är pommes frites till hamburgaren. Sedan övergår rolleken till bygglek.  
 
Skotern blev en central leksak i denna lek. Mekanikern använde ett sjukhusinstrument 
som liknade en tång. Sjukhusinstrumentet användes som verktyg för att laga samt trimma 
skotern. I leken användes lekmaterialet mestadels som en annan funktion, utom skotern 
som under hela leken behöll funktionen som skoter. Att skotern fanns inne på 
avdelningen medförde att den användes mycket av barnen till att köra och leka med. 
Lekmaterialet barnen använde i denna lek var både färdiga leksaker och kreativt 
lekmaterial. Skotern, sjukhustången och kastrullen kategoriserade vi som färdiga 
leksaker, men både sjukhustången samt kastrullen gavs annan funktion i leken. 
Legobitarna kategoriserades som kreativt lekmaterial.  
 
Vi observerade i leken att båda pojkarna hade erfarenheter av skoter. Denna tolkning gör 
vi utifrån hur pojkarna samtalade om skotern i leken. Exempelvis berättar den ena pojken 
utförligt om hur de måste lyfta upp skotern för att kunna laga den under och berättar även 
hur han kan göra för att den ska gå fortare, medan den andra pojken visar hur man startar 
skotern och hur skotern låter när man gasar med den. De talar även om att köra in skotern 
i garaget för att tina av den. 
 
Hästleken 
Hästleken inleddes med två flickor där den ena intog rollen ryttare och den andra flickan 
agerar häst. Ryttaren rider på hästen och håller i tyglar, vilket syns på greppet flickan tar 
om kragen på tröjan på flickan som är häst. Tre pojkar anländer till rummet och all tre 
antar rollerna som hästar. Ryttaren och hennes häst börjar jaga de andra hästarna och de 
stegrar mot varandra. En av pojkarna träder ur rollen som häst för att hämta en låda från 
spisen med klossar i olika färger. Dessa liknar stora ”fia med knuff- pjäser”. Han intar 
istället rollen glassförsäljare. Utifrån färgerna på klossarna får glassarna olika smaker; 
blåa blir blåbär, gula får banansmak, träfärgade blir choklad, gröna får äpplesmak samt 
den röda som får jordgubbssmak. Glassförsäljaren bjuder hästarna på glass. Vi såg att 
lekmaterialet ”fia med knuff-pjäserna” påminde i formen om glassar, därmed förstod vi 
varför dessa pjäser fick funktionen att symbolisera glassar med olika smaker. Därför 
kategoriserade vi lekmaterialet som barnen använde i denna lek som kreativt lekmaterial. 
 
Väninnorna 
Två flickor inleder en väninnelek där de båda antar rollerna som vuxna väninnor. De bor 
på varsitt håll. Ena väninnans hem är i vrån gjord av husliknande väggar medan den 
andra väninnans hem är vid det hemliknande lekmaterialet. De ringer till varandra, med 
leksakstelefoner som finns på avdelningen och samtalar om att träffas. De bestämmer att 
den ena väninnan ska komma på besök. Väninnan som bor i vrån kommer över till den 
andra väninnan. Väninnan som bor där kokar te i kaffepannan på spisen. De dukar fram 
”fia med knuff-pjäserna” vilka symboliserar mat. Väninnan som är på besök talar om att 
hon vill ha sin mat mjölkfri.  
 

25 
 



Att flickan ville ha sin mat mjölkfri tolka vi att hon har erfarenheter av mjölkallergi, att 
hon själv kanske är det eller att någon i hennes närhet är det. De använde sjukhustången 
som mattång medan de lagade mat. De hjälptes åt att göra maten samt duka fram på 
bordet. Rollerna som flickorna intog i denna lek anser vi könstraditionella samt att vi gör 
tolkningen att dessa två flickor har erfarenheter av att vuxna kvinnor kan vara väninnor. 
Vi gör denna tolkning utifrån hur dessa flickor samtalar mellan varandra i leken, där de 
använder ett vuxet kroppsspråk och ett kvinnligt tonläge. Lekmaterialet de använder är 
mestadels färdiga leksaker som spisen, kastruller, slev, tallrikar samt muggar som de 
dukar fram på det lilla bordet. Sjukhustången kategoriserades som färdig leksak, dock 
gavs den en annan funktion. ”Fia med knuff-pjäserna” kategoriserades som kreativt 
lekmaterial där funktionen var att symbolisera mat. 
 
Födelsedagskalaset 
På förskoleavdelning 2 observerade vi bland annat rolleken födelsedagskalset där två 
flickor och två pojkar deltog. En flicka antog rollen som mamma, en pojke önskade vara 
pappa och de andra två tilldelades rollerna barn, varav pojken blev storebror och flickan 
tog namnet Lacy. Barnen fyller år varav mamman ordnar ett kalas. Barnen och pappan 
sitter på kuddar som föreställer en soffa. Mamman ställer fram två kuddar som bord 
framför pappan och barnen. Hon lägger på de runda mattorna som finns i rummet på 
barnen samtidigt som hon talar om att de har lite kläder på sig. Vår tolkning är att hon 
lägger på varsin filt på båda barnen eller att mattorna ska symbolisera mera kläder. Det vi 
kan konstatera är att mattorna ges funktionen att ge värme.  
Mamman dukar fram på bordet låtsasfika, format ur luften. Storebror nämner då att det 
inte finns något fika där. Mamman lyfter fram fyrkantiga och trekantiga kuddar som hon 
berättar är paket vilka hon överlämnar till barnen. Den broformade kudden överräcker 
hon som paket åt storebror. Han ljuder prasselljud för att visa att han öppnar paketet. Han 
utbrister att han fått en rutschkana.  
 
Flickan som är mamman uttrycker önskan om att byta roller i leken. Hon säger åt pojken 
med storebrorsrollen att vara pappa, och pappan att inta rollen storebror. Pojkarna vill 
dock inte byta roller, utan de behåller sina roller. Mamman och flickan växlar roller med 
varandra. Storebror frågar om han får gå ut för att åka rutschkana. Den nya mamman 
meddelar att han får göra det efter maten. Den nya mamman förflyttar sig till ribbstolarna 
där hon ska göra i ordning middagen (låtsasmat). I denna situation (efter att ha analyserat 
observationen på videofilmen ett flertal gånger) ser vi att pojken i rollen som storebror 
önskar tillgång till köksmaterialet, som finns i rummet mittemot för att där laga mat. Han 
vill bli pappa för att ”få tillåtelse” att gå ut i köket. I och med detta frågar han flickan som 
efter rollbytet blivit barn, om hon har någon ”pappakraft”. Hon ger dock inget svar vilket 
medför att pojken går vidare till den nya mamman för att frågar om hon har någon 
”pappakraft”. Hon skakar på huvudet och då springer han vidare till pappan och ställer 
samma fråga; om han har någon ”pappakraft”. Pappan säger ”ja”, tar upp händer och 
viftar med dem som om han håller ett trollspö och detta ger pojken ”pappakraft”. Först då 
kan pojken springa ut till köket för att laga mat. 
 
I analyserade av denna lek såg vi att pojken behöll sin roll som han från början antog. 
Han var därför tvungen att bli förvandlad till pappa för att få tillgång till köket. Vår 
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tolkning av detta var att pojken hade erfarenheter av att barn inte lagar mat, vilket 
medförde att han därför önskade att få tillgång till rollen som pappa för att kunna gå ut i 
köket och laga mat. Vi kan även tolka det som att denna pojke hade svårt att låtsas att det 
fanns köksredskap samt mat som de andra barnen bara låtsades ur luften. Han ville ha 
konkret lekmaterial och fann en lösning genom att få rollen som pappa och därmed få 
access till köket. 
 
Mamman och storasystern 
I leken mamman och storasystern deltog två flickor där de stod vid leksaksspisen. 
Mamman öser i stekpannan med en sked och rör om. Storasyster hjälper till att ösa i 
stekpannan. De samtalar mellan varandra. Storasystern står vid köksskåpet där hon tittar i 
en låda. Hon tar fram någonting ur lådan som liknar en leksaksdiabild. Hon vänder sig 
mot mamman och talar om att hon kan använda den för att mäta bäbisens huvud. 
Mamman svarar att bebisen sover. Storasystern talar om att bebisen sover för att den varit 
bråkig. Storasystern sätter sig vid bordet och börjar baka med degen (playdo deg, som 
pedagogerna gjort) som finns i en bunke. Hon säger att det är ”blåbärsbär” (vi tror hon 
menar blåbär) och att hon ska göra en paj. I denna lek använder flickorna mer färdiga 
leksaker. I leken intar flickorna könstraditionella roller och lekmaterialet är mestadels 
färdiga leksaker. Degen kategoriserar vi som kreativt lekmaterial. Att storasystern 
uttrycker att bebisen sover för att den är bråkig, tolkar vi att flickan har erfarenheter av 
bebisar som ibland får sova av olika anledningar. 
 
Sjöjungfrun och sjöhäxan 
Två flickor och en pojke deltog i leken sjöjungfru och sjöhäxa. Flickorna antog rollerna 
som sjöjungfrur (vi benämner dem som sjöjungfru 1 och sjöjungfru 2) och pojken 
tilldelades rollen sjöhäxa. I leken befinner de sig under vattnet. Sjöjungfru 1 fastnar i en 
fälla. Det transparenta tyget från taket representerar fällan i leken, och för att förtydliga 
att sjöjungfru 1 är fångad ställer sjöjungfru 2 kuddar runt henne. Sjöhäxan vaktar fällan, 
trots det lyckas sjöjungfru 1 smita från fällan och blir då jagad av sjöhäxan. Sjöjungfru 2 
fastnar även hon i fällan men blir räddad av Sjöjungfru 1. De två sjöjungfrurna försöker 
undkomma sjöhäxan och klättrar därför upp i ribbstolarna, som representerar en båt där 
inte sjöhäxan kan komma upp.  
 
I den här leken använder barnen det transparenta tyget för att symbolisera en nätliknande 
fälla. För att behålla fångade sjöjungfru 1 stänger de in henne, vilket symboliseras av 
kuddarna som staplas runt sjöjungfru 1. Barnen använder inte mycket lekmaterial i den 
här leken och det lekmaterial de använder är kreativt. Tyget påminner om ett nät varav 
funktionen blev fällan i leken. Ribbstolarna efterliknar inte en båt till formen men 
eftersom barnen lekte att de befann sig under vatten, gör vi tolkningen att ribbstolarna 
fick funktionen båt eftersom de då kunde befinna sig ovanför vattnet. Flickorna antog 
könstraditionella roller som sjöjungfrur, medan pojken tilldelades rollen sjöhäxa. Vi 
tolkar att rollen sjöhäxa är en flickroll eftersom häxor ofta är kvinnliga i sagornas värld. I 
denna lek uttrycker ingen av barnen att häxan har någon kvinnlig eller manlig koppling, 
vilket gör att vi kan se denna roll som relativt flexibel.  
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Snövit 
Två flickor trädde in i leken Snövit, där ena flickan antog rollen Snövit medan den andra 
antog rollen häxa. Häxan stänger in Snövit i en fängelsehåla. Fängelsehålan bygger hon 
upp utav kuddar som formar en hög mur framför snövit. Häxan talar om för Snövit (med 
sin häxröst) att först när prinsen anländer samt kysser henne blir hon fri. Häxan växla 
sedan roll till prins med anledning att rädda Snövit. Prinsen kysser Snövit i pannan, vilket 
befriar henne. Flickan i rollen som prins växlar tillbaka rollen till häxa igen. Även häxan 
ger Snövit en kyss i pannan vilket medför att Snövit dör. Häxan stjäl alla smycken samt 
allt hennes smink. Häxa plockar med händerna på kuddarna vilket illustrera hur hon 
samlar ihop smyckena och sminket och visar hur hon stoppar det i fickan.  
 
I denna lek saknade barnen rollen prins och därmed växlade ena flickan mellan två roller 
där hon även fick träda in i pojkrollen som prins. Vår tolkning är att flickan gjorde detta 
av anledningen att behovet av en prins var avgörande. Med anledning av att ingen pojke 
deltog medförde det att en av flickorna tvingades växla roller. Det lekmaterial som 
flickorna använde i den här leken var kuddar. Flickan som var häxa byggde upp en mur 
av kuddar så Snövit inte kunde ta sig ut. I lekens inledningsfas såg vi hur flickan som var 
prinsessan Snövit illustrerade med händerna hur hon tog på sig en klänning för att inträda 
i rollen. Dock behövde hon ingen verklig klänning vid inträdandet av rollen. De 
könstraditionella rollerna i denna lek var prinsessan Snövit och prinsen, dock var det en 
flicka som antog rollen som prins. Som vi nämnt tidigare så anser vi att häxor ofta är 
kvinnliga roller eftersom det ofta utspelas så i sagor.   
 
Hos doktorn 
Två flickor lekte rolleken ”hos doktorn”. Ena flickan inträdde i rollen doktor medan den 
andra flickan antog rollen som patient. Denna lek utspelades inne på toaletten, där 
toalettlocket blev sjukhussäng samt symboliserade handuken en filt som patienten hade 
på sig. Sidan på toalettstolsryggen symboliserade doktorns datorskärm, vilket vi tolkar 
genom att barnet med doktorsrollen tittade på sidan av toalettstolsryggen samtidigt som 
hon skrev på ett låtsas tangentbord i luften. Patienten var sjuk och måste därför få 
medicin, vilket illustrerades av en hink med vatten. Doktorn ger patienten medicinen med 
en sked. I denna lek anser vi inte rollerna vara könstraditionella eftersom både kvinnor 
och män idag är yrkesverksamma som doktorer samt att både kvinnor och män insjuknar. 
Däremot ser vi att leken utspelar en omvårdande situation, vilket ofta förknippas med 
kvinnor. Lekmaterialet de använder är kreativt bortsett från skeden som doktorn använder 
för givande av medicin till patienten. Vår tolkning är att materialet liknar den funktion 
som barnen uppfattar finns vid verkliga läkarbesök.  
 

6.2 Intervjuer 
 
De fyra pedagoger som vi intervjuat är alla kvinnliga utbildade förskollärare i olika 
åldrar. Alla fyra pedagoger ansåg att deras barn leker rollekar i stor utsträckning, varav 
Pedagog 4 ansåg att hon kunde se att de yngre barnen på avdelningen lekte rollekar i 
större utsträckning än de äldre. Vad alla fyra pedagoger enigt ansåg viktigt för att rollekar 
ska uppstå samt fortgå var att en pedagog bör vara närvarande i syfte att kunna stötta 
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barnen i eventuella konflikter, men även kunna ge näring till leken så den kan fortgå. Alla 
fyra pedagoger menade även att utrymmet i miljön samt att det inte är för många barn, är 
en betydande del för att rollekarna inte lika lätt behöver bli avbrutna. Det pedagogerna 
menar är att i en stor barngrupp blir utrymmena små, vilket kan medföra att det lätt bli 
oroligt på avdelningen. Detta kan avbryta rollekarna.  
 
Pedagogerna gav flertalet exempel på rollekar som barnen ofta leker. De rollekar som 
pedagogerna gemensamt nämnde var familjelekar, som mamma, pappa, barn samt 
fordonslekar. Utöver dessa varierade rollekarna på de två avdelningarna. På 
förskoleavdelning 1 utspelas rollekar som dansuppvisning, artister, monster, restaurang 
samt café. På förskoleavdelning 2 uppstod rollekar som prinsar och prinsessor samt 
rollekar utifrån tv-program. Pedagog 3 och 4 uttrycker tydligt att barnen leker rollekar 
utifrån deras upplevelser och erfarenheter som barnen bär med sig, till exempel hemifrån 
eller från sagor som de läser på avdelningen. Pedagogerna berättar att barnen utifrån sina 
lekar plockar in det lekmaterial de behöver, vilket både kan vara färdiga leksaker samt 
kreativt lekmaterial, eller egentillverkat lekmaterial. Därav bör det finnas mycket material 
som barnen kan använda kreativt och tillverka sådant som de önska använda i sina lekar. 
Pedagogerna anser därav att balans mellan färdiga leksaker samt kreativt lekmaterialet 
bör finnas.  
 
Även pedagog 1 och 2 menar att barnen leker rollekar utifrån deras upplevelser och 
erfarenheter men även att rollekarna kan variera utifrån lekmaterialet som för tillfället 
finns på avdelningen. De uttryckte även att pojkarna kunde behöva mer färdiga leksaker i 
sina rollekar. Alla fyra pedagogerna anser att balansen mellan färdiga leksaker och 
kreativt lekmaterial är positivt eftersom det finns barn som har god fantasiförmåga och 
därmed har de möjlighet att skapa eget lekmaterial eller använda sig av kreativt 
lekmaterial som inte är av någon fast funktion. De barn som kan ha svårare att använda 
fantasin kan behöva mer färdiga leksaker för att kunna leka sina rollekar. Det lekmaterial 
som alla pedagogerna nämner, som är färdiga leksaker är köksutrustning (liten spis, 
muggar, tallrikar bestick, kastruller och slevar), som finns på båda avdelningarna. På 
förskoleavdelning 1 finns även leksaksbord med tillhörande stolar, säng, telefon, 
träskoter i barnens storlek samt cd-spelare till olika musikuppträdanden som 
dansuppvisning och artisteri. På förskoleavdelning 2 finns det färdiga leksaker som 
utklädningskläder med tillbehör. 
 
Det kreativa lekmaterialet som barnen använder i sina rollekar är enligt Pedagog 1 rep 
som i lekarna kan ges funktioner som koppel och hästselar. Både Pedagog 1 och 2 
nämner klossar i olika färger som liknar stora ”fia med knuff-pjäser” där funktionen kan 
bli glass, mat, hundben, mikrofoner samt vapen. Pedagog 2 nämner dessutom kaplastavar 
som ett kreativt lekmaterial där även de kan representera glassar samt hundben. På 
förskoleavdelning 2 nämner båda pedagogerna 3 och 4 att kreativt lekmaterial är egen 
tillverkat lekmaterial som barnen använder i sina rollekar. Pedagog 3 nämner att en rulle 
till exempel kan ges funktionen som svärd. Pedagog 4 nämner även tyger, filtar samt 
gammal lera som kreativt lekmaterial vilket barnen använder som olika funktioner i sina 
lekar. 
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De fyra pedagogerna är ense över att de roller barnen inträder i för det mesta är ganska 
könstraditionella oberoende om gruppen består av enbart flickor respektive enbart pojkar 
eller i blandad grupp. Flickor antar roller som mammor, systrar, prinsessor samt 
dansuppträdare medan pojkar antar roller som pappor, bröder, prinsar, monster samt 
fordonsförare. Pedagogerna 3 och 4 anser dock att barnen ibland kan prova på att träda in 
i roller som inte är könstraditionella. Pedagogerna 1 och 2 berättar att barnen även antar 
roller som olika djur. Pedagog 1 menar att om ett barn önska att delta i en påbörjad lek 
tilldelas ofta roll som ett djur, av anledningen att djur står i lägre rang men även att det 
inte skapar konflikter angående rolltagningen eftersom både pojkar och flickor kan agera 
djur eftersom de uppfattar djur som ”könsneutrala”.  
 

7. Sammanfattande och jämförande resultat mellan 
observationer och intervjuer 
 
I vårt resultat kommer vi att beskriva det vi sett under våra observationer samt jämföra de 
med de svar vi fått under intervjuerna med pedagogerna. Syftet med vår studie om barns 
rollekar, var att titta på vilket lekmaterial barnen använder och vilken funktion de får och 
vilka roller barnen kliver in i, ur ett genusperspektiv.  
 
Resultatet i vår undersökning utifrån de två förskoleavdelningar där vi gjort vår studie är 
att barnen leker rollekar utifrån sina erfarenheter och upplevelser som de ger uttryck för i 
familjelekar som mamma pappa och barn, sagolekar som snövit och olika relationslekar, 
med relationslekar menar vi rollekar där barnen har olika roller samt olika relationer 
mellan varandra till exempel väninnor. Begreppet familjelekar beskrev pedagog 2 i 
intervjun, där hon menade att barnen inte enbart leker mamma pappa och barn utan att 
familjekonstellationerna ser olika ut, som exempelvis mamma och storasyster, pappa och 
barn eller mamma och barn, och om två pojkar vill vara pappa ges möjligheten till en 
riktig och en låtsaspappa, vilket även vi sett under våra observationer och därför anser att 
det är ett passande begrepp. Vi har sett i vår studie att flickor gärna leker två och två 
medan pojkar gärna leker i grupp, men inte enbart i pojkgrupper utan i vår studie i 
blandad grupp med både flickor och pojkar. 
 
Det lekmaterial som barnen använt sig av i sina rollekar har varit både färdiga leksaker 
och kreativt lekmaterial. Färdiga leksaker används i den funktion som de avsedda för, 
exempelvis köksredskap och andra hemmiljöliknande material samt skotern. Det kreativa 
lekmaterialet som barnen använde skulle oftast påminna om den funktion barnen önskar, 
till exempel blev fyrkantiga kuddar både bord, stolar samt paket. Träklossar som liknade 
”fia med knuff-pjäser” representerade glass i olika smaker av anledning att form och 
färger lätt förknippas med glass. Oftast hade de färdiga leksakerna den funktion som de 
var avsedd för. Vid ett tillfälle fick två kastruller byta funktion och symbolisera 
barnboxar med hamburgare och pommes frites. Det vi kunde se gällande lekmaterial i 
lekarna bland flickor och pojkar är att flickorna lättare kunde fantisera föremål, både där 
de fantiserat saker ur luften men även att kreativt lekmaterial kunnat få fler funktioner. 
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Pojkarna å andra sidan har mer velat använda färdiga leksaker, vilket även pedagog 1 och 
2 nämnde under intervjuerna.  
 
Det vi sett kring rolltagningen mellan flickor och pojkar, har pojkarna tagit pojkroller 
som exempelvis pappa och storebror och flickorna flickroller som mamma, storasyster 
samt sjöjungfru. Vi observerade dock att en flicka vid ett tillfälle antog rollen som prins 
samt att en pojke vid ett tillfälle inträdde i rollen som sjöhäxa. Det vi däremot sett är att 
roller som bebisar och djur uppfattas som könsneutrala. Vi såg även att barnen intog 
roller utifrån sina egna intressen, där pojkarna gärna agerade skoterförare samt en flicka 
med riderfarenheter och hästintresse ville vara ryttare. Gällande rollbyten i en lek kunde 
vi se att flickorna lättare skapade en ny rollkaraktär eller växlade roller i leken medan 
pojkarna däremot oftare tappade fokus i rolleken. Det vi har sett under observationerna 
om rolltagning framgick även under intervjuerna, där alla fyra pedagogerna menar på att 
barnen till stor del tar roller som är könstraditionella. 
 
Sammanfattningsvis såg vi att barnen leker rollekar utifrån upplevelse, erfarenheter och 
intressen. De roller vi sett att flickor inträtt i varit; mamma, storasyster, passagerare, barn, 
ryttare, häst, väninnor, flickbarnet Lacy, sjöjungfrur, prinsessan snövit, prins, häxa, 
doktor och patient. De roller pojkarna trätt in i har varit; pappa (både låtsas och riktig 
pappa), storebror, bebis, hund, mekaniker, skoterförare, barn, häst, glassförsäljare samt 
sjöhäxa. Det vi sett när det existerar könstraditionella roller i en lek så antar pojkarna 
pojkrollerna och flickorna flickrollerna. Barnen leker även lekar där roller kan anses 
flexibla eller icke könstraditionella, som till exempel doktor, häxa, skoterförare samt 
patient. De könstraditionella roller vi observerat i barnen rolltagning har varit mamma, 
pappa, storasyster och storebror, prins och prinsessa, mekaniker och väninnor.  
 
De färdiga leksakerna som vi sett att barnen använt har varit; Leksaksspisen, kastruller, 
stekpanna, slevar, kaffepanna, muggar, tallrikar, bestick, leksaksmat, bunke, tomma 
kryddburkar, leksakstelefoner, litet bord med tillhörande små stolar, säng, träskoter, 
sjukhustång, låda, leksaksdiabild. Det kreativa lekmaterialet som använts har varit; 
legobitar, ”fia med knuff- pjäser” med olika färger, kuddar i olika former, mattor, 
ribbstolar, ”playdo- deg”, transparet tyg, toalettstol, handduk samt en hink. De 
lekmaterial som getts en annan funktion i leken har varit; sjukhustången som blev en 
verktygstång samt en mattång, legobitar fick symbolisera pommes frites, ”fia med knuff- 
pjäserna” blev till glass samt mat. Kuddarna använde barnen både som bord, soffa, bygga 
fängelsehåla, bygga fälla, rutschkana samt paket. Mattorna symboliserade filtar eller 
kläder. Ribbstolarna gavs funktionen som båt medan det transparenta tyget symboliserade 
nätet i en fälla. Plado- degen använde barnen till att forma blåbär och paj. Handuken gavs 
funktionen som filt och hinken symboliserade behållare med medicin i. Vi såg att barnen 
sällan ändrade funktion på de färdiga leksakerna medan de lätt omvandlade det kreativa 
lekmaterialet till olika funktioner utifrån den funktion de önskade i leken. Det vi däremot 
såg var att lekmaterialet skulle påminna om den funktion barnen behövde.   
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8. Diskussion 
 

8.1 Validitet och reliabilitet 
 
De undersökningsmetoder vi valt att använda var observationer och intervjuer. Vi valde 
att göra ett observationsschema som vi kunde anteckna i utifrån vårt syfte vid 
observationerna av rollekar. Vi valde även att videofilma de rollekar vi observerat 
eftersom vi ville kunna lagra materialet för att kunna se det flera gånger och på så sätt 
kunna analysera mera. Vi ansåg att observationsschemat var passande utifrån våra 
frågeställningar samt insåg vi att videoinspelningen kompletterade och var till stor hjälp 
vid analyserandet av rollekarna vi observerat. Vi upptäckte att vi genom att se filmerna 
ett flertal gånger kunde upptäcka nya saker som bidragit till tolkningen och resultat. 
Därför anser vi att videoinspelning som metod var lämplig att använda i vår studie.  
 
Under intervjuerna tog vi ljudupptagning istället för att anteckna vilket kändes mer 
avslappnat och vi kunde få ett samtal istället för bara frågor och svar. Vi upplevde det var 
positivt att vara två intervjuare vid intervjutillfällena eftersom vi kunde komplettera 
varandra med följdfrågor utifrån de svar vi fick under samtalet.    
 
Vid sammanställningen och tolkningen av observationerna upptäckte vi nödvändigheten 
med att djupare precisera begreppet rollek för oss själva och vad vi definierar rollekar 
som. I samband med detta tvingades vi sålla i det insamlade materialet, eftersom vi insåg 
att vi även observerat vissa fantasilekar. Gränsen mellan fantasilekar och rollekar har 
varit fin. I vår undersökning har vi använt oss av hermeneutik. Eftersom vi gjort en 
kvalitativ undersökning där tolkning görs utifrån situationer, där man vill få en förståelse 
för handlingen och resultatet baseras på tolkningen, vilket vi anser passande till vår studie 
där vi tolkar utifrån våra erfarenheter och kunskaper. Våra tolkningar i resultatet är inte 
slutgiltiga lagar utan det finns möjligheter till vidare förståelse och nya tolkningar, vilket 
den hermeneutiska spiralen beskriver.  
 
Oavsett om man gör en kvalitativ eller kvantitativ undersökning måste man som forskare 
kunna visa på att de data som man samlat in är insamlat på ett seriöst och relevant sätt, 
utifrån det syfte man haft samt att insamlingsmaterialet och analysen man gjort är 
trovärdiga (Trost, 2005). För att få en god validitet i en undersökning, vilket är viktigt ska 
man som forskare visa att man undersökt det man hade för avsikt att undersöka. Det vill 
säga att forskaren har skaffat sig ett bra underlag för att sedan kunna göra en trovärdig 
tolkning av den insamlade data. Utifrån vårt syfte har vi gjort en litteraturstudie för att få 
en djupare förförståelse. Observationerna och intervjuerna som vi gjorde gav svar på de 
frågeställningar som är kopplat till vårt syfte. Vi har använt intervjuerna för att kunna 
styrka det vi sett i observationerna och genom det få en större validitet i svaren till våra 
frågeställningar. Vi menar därför att validiteten anses som tillfredsställande i vår 
undersökning.   
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Att en undersökning har en god reliabilitet innebär att undersökningen är utförd med 
tillförlitlighet (Patel & Davidsson 2003). I en kvalitativ studie bör man se till den unika 
situationen som uppstår vid undersökningstillfället. För att öka reliabiliteten kan man vid 
datainsamlingen använda sig av två observatörer vid observationerna samt två intervjuare 
vid intervjutillfällena. Man kan även använda sig av teknik som lagrar verkligheten, 
exempelvis videokamera vid observationer och en bandspelare för ljudupptagning vid 
intervjuer. Genom att använda sådan teknik finns möjligheten att både se och lyssna på 
den insamlade data upprepade gånger, genom att på så vis säkra att man uppfattat och 
tolkat observationerna och intervjuerna rätt. Vi anser att vi har en god reliabilitet eftersom 
både vi vid observationer och intervjuer varit två stycken samt att vi lagrat data över 
observationer på videofilm och intervjuerna på bandspelare.    
 

8.2 Resultat‐ och slutdiskussion 
 
I denna studie som vi gjort var vårt syfte att undersöka barnens rollekar, vilket 
lekmaterial barnen använder, vilken funktion lekmaterialet får samt vilka roller barnen 
antar, ur ett genusperspektiv. 
 
Det finns flera aspekter som kan påverkat det resultat vi fått. Dels är det två barngrupper 
som ingått i vår studie och dels påverkas tolkningen av våra förkunskaper och 
erfarenheter. Vidare kan resultatet ha påverkats av vår närvaro och att vi använt oss av 
videokamera vid observationerna. Det vi sett i resultatet kring rolltagningen är att 
rolltagningen sker på liknande sätt mellan båda avdelningarna, att flickor antar flickroller 
och pojkar pojkroller, om än miljön sett annorlunda ut på de två förskoleavdelningarna. 
Knutdotter Olofsson (2003) beskriver även flickor och pojkars rolltagning att flickor 
antar flickroller och pojkar pojkroller. Skillnader vi observerat är att barnen på 
förskoleavdelning 1 mer lekt rollekar som representerar verkligheten medan barnen på 
förskoleavdelning 2 mer lekt rollekar som inspirerats av sagornas värld.  
 
Familjelekar förekom på båda avdelningarna vilket vi tolkade att barnen lekte utifrån sina 
erfarenheter, eftersom alla barn på ett eller annat sätt ingår i någon form av en 
familjekonstellation vilket är något barnen lever i varje dag. Knutsdotter Olofsson (2003) 
samt Hwang och Nilsson (2003) anser båda att barn genom rolleken exempelvis 
familjelekar, får lärdom om olika normer och värderingar, hantera olika relationer samt 
att lösa problem och konflikter, vilket kan vara behövligt när barn idag lever i olika 
familjekonstellationer.  
 
Vi anser att samhället idag har stor inverkan på hur barn uppfattar könsroller. Med 
eftertanke tror vi att media och utbudet av lekmaterial och leksaker påverkar barnen att 
utveckla könstraditionella uppfattningar, vilket även Svaleryd (2002) hävdar. Detta tror vi 
beror på att barn sällan ges möjlighet till mer könsneutrala leksaker och reklam. Vi 
uppfattar utbudet av reklam och leksaker till pojkar ofta som blått och väldigt ”macho”, 
medan utbudet till flickor ofta är rosa och väldigt gulligt, även Svaleryd påpekar om att 
färgkoder ger signaler om samhällets olika förväntningar på flickor respektive pojkar.  
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Barn kan i lekar växla mellan olika roller beroende på vilka roller leken är i behov av. En 
flicka inledde i en rollek med att anta rollen som häxa, där hon senare växlade till rollen 
som prins, eftersom prinsrollen var ett behov i leken, dock deltog ingen pojke i leken som 
kunde anta den rollen. Flickan kunde sedan växla tillbaka till rollen som häxa när behovet 
av prinsen inte längre fanns. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn i lekar där 
rollutbudet är fler än vad kamraterna räcker till, antar barnen flera roller. Vid två tillfällen 
noterade vi att barnen antog roller av det motsatta könet, vilket inte berodde på miljön 
eller lekmaterialet utan att rolleken behövde rollen där något barn med det motsatta könet 
inte deltog i leken.  
 
Det tillgängliga lekmaterialet såg vi påverkade vilka rollekar som uppstod, trots det 
bibehåller barnen de könstraditionella rollerna. Finns kreativt lekmaterial uppstår närmast 
vilka rollekar som helst utifrån barnens fantasi och erfarenheter. Det vi noterat gällande 
färdiga leksaker är att lektemat mer koncentrerades runt leksakerna. Knutsdotter Olofsson 
(2003) poängterar att i lekar med färdiga leksaker ges ringa möjligheter att omvandla 
leksaken, annat än vad leksaken är utsedd att användas till.  
 
I vår studie noterade vi att flickor gärna lekte två och två vilket överensstämmer med det 
Knutsdotter Olofsson (1987) nämner. Hon beskriver även att pojkar leker mer i grupp, 
vilket även vi observerat. Däremot menar Knutsdotter Olofsson att pojkar leker i 
pojkgrupper där vi däremot i vår studie noterat att pojkar oftare lekte i blandade grupper 
med både pojkar och flickor. Att barnen lekte rollekar utifrån erfarenheter och 
upplevelser är något vi i vår studie noterat, vilket Hägglund, Fredin (2001) och Lindqvist 
(1996) poängterar att barn gör. Vi noterade även att flickor antar flickroller och pojkar 
antar pojkroller. Många utav rollerna som barnen antagit kan uppfattas som könsneutrala; 
roller som djur, barn, doktor, patient, skoterförare, glassförsäljare, häxa och sjöhäxa. 
Även de intervjuade pedagogerna nämnde att djur samt barn anses könsneutrala, vilket vi 
dock inte funnit i någon litteratur.  
 
I leken där rollerna doktor och patient ingår, menar Knutsdotter Olofsson (1987) att 
flickor sällan antar yrkesroller, dock att de ofta antar roller där omvårdnad samt relationer 
är av betydelse. I vår studie antog flickor rollerna doktor och patient, där vi anser att 
rollen som doktor är en yrkesroll dock att den innefattar en omvårdande situation. Vår 
diskussion kring rollen doktor, som vi vid första tanken upplevde som könstraditionell 
mansroll, vilket vi insåg var en gammal traditionell syn. Idag kan kvinnor lika väl som 
män vara yrkesutövande doktor, vilket vi därmed anser rollen könsneutral. Förr var 
männen doktorer och kvinnorna sjuksköterskor, men i dag är både män och kvinnor 
doktorer och sjuksköterskor, vilket avgjorde vår syn på rollen doktor som könsneutral.  
 
Angående rollen som häxa kan vi anse rollen könneutral, dock i sagorna är det ofta elaka 
kvinnor som kallas för häxor och därav skulle vi kunna anse rollen som häxa som 
könstraditionell. Spontant upplevde vi rollen skoterförare som en mansroll samt att det 
var pojkarna som antog rollen och gärna körde skotern. Både män och kvinnor kör skoter, 
men i vår diskussion angående rollen skoterförare insåg vi att den är könstraditionell, om 
än både kvinnor och män kör skoter. I vår reflektion insåg vi att intresset för 
skoterkörning är större bland män och därmed speglas det bland barnen.  Vi tolkar att 
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kvinnor använder skoter mer som färdmedel i syfte att förflytta sig från ett ställe till ett 
annat, medan män mer kör i syfte att få köra.  
 
 
Newson & Newson (1982) menar att det bör finnas lekmaterial som kläder, hattar eller 
handväskor med syfte att tydligt kunna inträda en roll samt att rolleken ska kunna bli 
djupare. I vår studie noterade vi dock sällan att barnen använde lekmaterial som kläder, 
hattar eller handväskor i inträdandet av roller. Vi observerade i leken snövit, där två 
flickor deltog att ena flickan enbart med händerna visade att hon tog på sig en klänning, i 
inträdandet av rollen som prinsessan Snövit, trots att lekmaterial, som klänningar och 
prinsesskrona fanns tillgängligt. Vi har noterat att barnen använder lekmaterial där 
materialet getts olika funktioner utöver materialets ursprungliga funktion, vilket även 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar, där hon beskriver att barnen utforskar materialet i 
leken genom att låta materialet få olika funktioner. 
 
Under arbetets gång av vår studie har vi vid flertal tillfällen getts möjlighet att diskutera 
och reflektera över vår syn på könsroller, om rollerna ansetts könstraditionell eller 
könsneutrala. Många gånger vid första tanken har det kunnat kännas som om en roll varit 
könstraditionell, men efter diskussioner och reflektioner har vi insett att det ibland varit 
tankar som tidigare ansetts traditionella. Med denna reflektion inser vi vikten av att arbeta 
med genus med syfte att utvecklingen kring kvinnligt och manligt ska fortsätta utvecklas 
till mer jämställt. Vi anser därför att det är av stor vikt att pedagoger inom verksamheten 
synliggör genusfrågor genom att reflektera över egna värderingar kring synen på manligt 
och kvinnligt för att sedan kunna synliggöra barnens tankar kring flickor och pojkar.  
 
I dagens samhälle segregeras fortfarande tankarna kring hur flickor respektive pojkar ska 
vara, vilket medför specifika förväntningar från vuxna på flickor respektive pojkars 
beteenden. På grund av de förväntningar på flickor respektive pojkar som fortfarande 
finns har pedagoger inom förskolan därmed en viktig roll i arbetet för jämställdhet, där 
det krävs både teoretiska samt praktiska kunskaper för att kunna arbeta för jämställdhet 
inom barngruppen (Skolverket 2005).   
 
Avslutningsvis ser vi vikten av att synliggöra tankar kring olika könsroller, för att vidare 
kunna utveckla nya tankar och reflektioner kring kvinnligt och manligt, vilket kan bidra 
till utveckling mot mer jämställdhet. Arbetar man inte med att reflektera och synliggöra 
genusfrågor sker inte heller utveckling med syfte att fortskrida mot ett mer jämställt 
samhälle. Alla människor är lika värda och bör därmed få samma möjligheter i samhället 
oavsett vilket kön man är född med. Man kan jämföra arbetet med genus med arbete mot 
rasism, att människovärdet bör stå i fokus istället för vilken etnicitet eller kön man har.  
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9. Vidare forskning 
 
Något som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare utifrån vår studie skulle vara 
om man plockade bort alla färdiga leksaker och enbart hade kreativt lekmaterial 
tillgängligt för barnen, att då undersöka vilka rollekar som uppstår, hur 
gruppkonstellationerna ser ut samt vilka roller barnen antar. Vidare skulle det även vara 
intressant att jämföra vår studie som undersöker rollekar inomhus mot en undersökning 
om vilka rollekar, roller samt vad barnen använder för lekmaterial utomhus. 
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Bilaga 1 

Hejsan föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter, Robert Kemi och Susanna Simonen, som nu arbetar 
med vårt examensarbete där vi tänkte göra en del av vår studie här på er 
avdelning. 
 
Vår studie kommer att handla om barns rollekar och vilket material som de 
använder i dessa lekar.  Vi kommer att observera barnen i deras rollekar och 
för att vi lättare ska kunna analysera resultatet så kommer vi att använda oss 
av videokamera vid observationstillfällena.  Det som filmas kommer enbart 
att ses av oss två studenter och när arbetet är färdigt kommer materialet att 
förstöras . I studien kommer vi inte att nämna vilken förskola eller vilka barn 
som deltagit i undersökningen utan alla namn på barnen kommer att bytas ut. 
Det som kommer nämnas i arbetet är att undersökningen är gjord på en 
förskola i Norrbotten. 
 
Vi kommer att göra observationerna under vecka …… 
 
Av denna anledning vill vi fråga dig/er föräldrar om ni har någat emot att vi 
filmar ditt/ert barn för denna studie. Om du/ni inte vill att ditt/ert barn blir 
filmat ber vi dig/er att tala om det till någon pedagog senast ………... Har 
ingen haft något att invända kommer vi att påbörja observationerna 
den………… 
 
Mvh/ Robert och Susanna               
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Bilaga 2.1 
 OBSERVATIONSSCHEMA   

ROLLEK BLANDAT  
 
 

Förskoleavdelning___________________________     Datum_______________  
 
 
ROLLER LEKMATERIAL   

Verklighet 
LEKMATERIAL  
Funktion i rolleken 

 
(Exempel) 
 
”Skoterleken” 
 
1 Pojke -.Skoterförare/ 
pappa 
 
1 Pojke -Mekaniker -blir 
sen barn 
 
1 Flicka -barn som åker 
skoter 

  
Skoter 
 
Verktyg / tång 
 
Garage 
 
Varsin barnbox till barnen 
 

Träskoter                 
 

Sjukhustång            
 

Byggrum                 
 

2 kastruller              
 

Avlånga legobitar   

 

Pommes frites till 
barnboxen 

 
Vi visar med ett exempel hur vi använt oss av detta observationsschema för att förtydliga 
hur vi fyllt i de olika fälten under observationstillfällena. Vi har använt oss av tre olika 
scheman, ett för barn i blandad grupp, ett för barn med bara flickor i leken och ett för 
bara med pojkar i leken. Detta valde vi för att lättare kunna få en överskådlighet över 
flickors och pojkars lekar och gemensamma lekar. I fältet Roller skriver vi in de barn som 
är med i leken, om det är en flicka eller pojke och vilken roll de tar i rolleken. I fältet 
material – verklighet, har vi skrivit in det material som barnen använt i sin rollek. Pilen 
visar mot fältet material – annan funktion där vi fyllt i vad materialet fått symbolisera i 
rolleken.                     
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Bilaga 2.2 
 OBSERVATIONSSCHEMA   

ROLLEK FLICKOR  
 
 

Förskoleavdelning______________________________      Datum_______________                 
     

 
ROLLER LEKMATERIAL   

Verklighet 
LEKMATERIAL  
Funktion i rolleken 

 
(Exempel) 
 
”Hos doktorn” 
 
1 Doktor 
1 Sjukling (patient) 

  
Dator 
 
Sjukhussäng 
 
Filt  
 
Medicin 
 

Toalettstolsrygg      
 

Toalettlocket           
 

Handduk                 
 

Hink med vatten     
 

Sked                        

 

Sked 
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Bilaga 2.3 
 OBSERVATIONSSCHEMA   

ROLLEK POJKAR  
 
 

Förskoleavdelning___________________________       Datum_______________             
 

ROLLER LEKMATERIAL   
Verklighet 

LEKMATERIAL  
Funktion i rolleken 
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    Bilaga 3 
Intervjufrågor 

 
• I vilken utsträckning leker era barn rollekar? 

 
- Vad tror du skulle kunna påverka att barnen leker fler rollekar? 

 
- Vad tror du skulle kunna påverka att barnen leker färre rollekar? 

 
• Vilka rollekar ser du att barnen leker? 

 
- Vilka rollekar leker flickor respektive pojkar eller i blandad grupp? 

 
• Vilket lekmaterial ser du att barnen använder i rollekarna? 

 
- Är lekmaterialet färdiga leksaker eller leker de mer med kreativt 

lekmaterial, samt vilka funktioner får lekmaterialet i lekarna? Ge exempel. 
  

- I vilka rollekar ser du att barnen använder sig av mer färdiga leksaker för 
att leken ska fortgå?  

 
- I vilka rollekar ser du att barnen använder sig mer av kreativt lekmaterial? 

(t ex. rep.) 
 

- Vilken skillnad ser du mellan flickor och pojkar i vilket lekmaterial de 
använder i sina rollekar?   

 
• Vilka roller antar barnen, flickor respektive pojkar? 
 

- Vilken skillnad ser du i rolltagningen på en pojkgrupp, flickgrupp 
respektive blandad grupp? 

 
• I vilka rum utspelas oftast rollekarna i?  

 
- Vilka rollekar utspelas i dessa rum? 

 
- Varför utspelas dessa lekar i dessa rum tror du? 
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