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Förord 
Vi till tacka pedagogerna som vi intervjuade, ni bidrog med värdefulla reflektioner och tankar 

vilket gjorde det möjligt för oss att genomföra vår studie. Våra nära och kära har varit ett stort 

stöd under denna process, tack till er!  

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Steffan Lind, din vägledning och feedback 

gav oss motivation när vi behövde den som mest. Slutligen ett tack till gulliga Rune på 

språkverkstaden som hjälpte oss korrigera vår text. 



 

 

Abstrakt 

Syftet med vårt arbete är att beskriva förskollärares uppfattning om pojkars och flickors 

rollekar. I bakgrunden lyfter vi fram tidigare forskning som gjorts inom lek där vi lägger 

fokus på rolleken ur ett genusperspektiv. Vi har gjort en kvalitativ studie med utgångspunkt 

från Elkonins tre stadier i rolleken i åldern fyra till sex år som Hangaard Rasmussen (1979) 

beskriver. Utifrån detta har vi intervjuat förskollärare om deras uppfattning kring barns 

rollekar. Resultatet visade att förskollärarna uppfattar att det är vi vuxna som formar barnens 

könsidentiteter. Genom de förväntningar vi har och möter barnen med formas de till att göra 

det som anses vara kvinnligt respektive manligt. Genom rollek synliggörs de stereotypa 

könsrollerna, men rolleken är även ett redskap där barnen utvecklar sina sociala, språkliga och 

kognitiva förmågor avsevärt. Det är pedagogens uppgift att erbjuda utmanade material och 

utgå ifrån barnens intressen för att kunna stimulera rolleken på bästa sätt. Genom ett aktivt 

deltagande kan man som pedagog skapa goda förutsättningar för att lärande ska ske. 

Nyckelord: Genus, rollek, förskola, pedagog 
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1. Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i rolleken ur ett genusperspektiv och har uppfattat att många anser 

att pojkars och flickors lek skiljer sig åt. När blivande förskollärare kommer ut i arbetslivet 

bör man vara så öppen som möjligt inför alla individers olikheter och i läroplanen för 

förskolan 98. - 2010 - [Ny, rev. utg.] poängterar de att verksamheten ska lämpas efter varje 

barn som vistas i förskolan. Det är viktigt att försöka motverka de stereotypa könsrollerna 

som främst synliggörs genom rolleken och fokusera på barnet som individ och därför har vi 

valt just denna utgångspunkt. Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115) 

menar att det är viktigt att poängtera att det inte är frivilligt att arbeta med jämställdhet och 

andra värdegrundsfrågor, det ingår i förskolans uppdrag och det kan inte väljas bort av varken 

pedagoger, rektorer eller kommuner.  

Hedlin (2006) menar att det för närvarande finns mycket forskning som pekar på att vuxna 

behandlar flickor och pojkar olika. Även om det blivit mer uppmärksammat de senaste åren 

finns det fortfarande många som är ganska omedvetna om situationen. Hon utgår från att 

många tror att det är enkelt att behandla pojkar och flickor lika; det är bara att göra som man 

brukar, det kommer naturligt. Hon menar dock att det som många säger ”kommer naturligt” 

gör att man ofrivilligt möter barnen på olika sätt, vilket leder till att när alla gör som man 

brukar, blir det inte jämställt. Därför har vi valt att genomföra en studie där vi ser vad 

förskollärare anser om detta. Hur man som förskollärare uppfattar pojkars och flickors lek 

ligger till stor grund för hur man bemöter barnen och förhåller sig i olika situationer. Vi tycker 

att det är viktigt att man som pedagog kan sätta ord på det som observeras och uppfattas. 

Pedagogens roll i leken har stor betydelse för barns lärande och utvecklig. I Lpfö 98. - 2010 - 

[Ny, rev. utg.] poängterar man att barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att 

genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.  

Lpfö 98. - 2010 - [Ny, rev. utg.] lägger vikt vid att flickor och pojkar i förskolan ska ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller. Vi tror att detta arbete kan bidra till att utveckla en medvetenhet om att 

vi förhåller oss olika till flickor respektive pojkar.  

 

2. Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att beskriva förskollärares uppfattningar om pojkars och flickors rollekar i 

åldrarna fyra till sex år.  

 Hur stimulerar förskollärare utvecklingen med fokus på de olika stadierna av barns 

rollek?  

 Vilka eventuella skillnader finns det mellan pojkars och flickors rollekar?  

 Hur tar förskollärare vara på eventuella könsskillnader i arbetet med att stimulera 

rollutvecklingen?  
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3. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi bland annat behandla tidigare forskning om lek och genus, 

teorier inom lek, rollekens betydelse för utveckling, begreppsdefinitioner och hur synen på lek 

har förändrats genom tiden. 

3.1 Avgränsning och precisering 

Vi har valt att avgränsa vår studie till stadierna 1, 2 och 3 i barns utveckling av sin rollek 

enligt Elkonin i Hangaard Rasmussen (1979). 

1. Barnet agerar som vuxna gör utan att veta att det är den vuxna den efterliknar.  

2. Barnet låtsas vara en specifik person, de kan i vissa situationer säga att de leker den 

eller den personen. I detta stadie är barnets fantasi knutet till någon människa som det 

känner bra eller en konkret situation.  

3. I detta stadie formas barnet lek av handlingar som är typisk för individen som de ska 

efterlikna, när de nu exempelvis leker att de är en bagare, är det inte en bagare som de 

känner, utan barnet utför de handlingar som är typiskt för varje bagare.  

3.2 Definition av uppfattning 

Uljens i Lind (2000) berättar om att människans grundläggande förståelse av något kan man 

ha som förklaring när man nämner begreppet uppfattningen av något. När man nämner 

begreppet uppfattningar om något menar man att människan gör ett objekt, en tanke eller 

liknande till en medveten reflektion och sätter in sin egen värdering till den medvetna tanken. 

Marton och Svensson i Lind (2000) skriver att uppfattningar ofta utgör det som är outtalat, det 

som kanske inte kan eller behöver sägas, det självklara som inte behöver tänkas. 

Uppfattningarna utgör den referensram som står till grund för hur vi utvecklar våra 

resonemang och hur vi samlar våra kunskaper. 

3.3 Vad är lek?  

Lek är ord och handlingar som är lustbetonade, tvångsfria och ”på låtsas”, det är barnets sätt 

att möta sin omvärld på (Hwang & Nilsson 2003; Simmons-Christenson 1997). Leken är 

pedagogiskt, psykologiskt och socialt betydelsefull. Hwang och Nilsson (2003) berättar om att 

i den psykologiska och pedagogiska aspekten är leken ett sätt för barnen att få kunskaper om 

och bearbeta världen på. De lär sig att hantera konflikter, relationer och problem genom leken. 

De skriver vidare att det är i den sociala aspekten som barnen lär sig olika roller och normer, 

de utvecklar sin identitet och sin självkänsla.  

Det är roligt att leka, både ensam och med andra. Olofsson Knutsdotter (1987) hävdar att 

”som-om”-karaktären är utmärkande för leken, där definitionen av lek är att det som görs på 

lek, gör man inte på riktigt. Om man utgår ifrån denna definition så är vad de flesta vuxna 

brukar kalla för lek, exempelvis gunga, kasta boll eller åka rutschkana inte lek utan en rolig 

aktivitet eftersom man gör något på riktigt. Lek kan även vara allting som ingår i låtsasleken. 

Leken är spontan, den föds i stunden och den utförs direkt. Andra utmärkande kriterier är att 

man genom lek kan uppleva genom att föreställa sig saker, i fantasin skapa händelseförlopp 

eller leva sig in i en annan människas livsvärld.  
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3.4 Pedagogens uppgift 

Lärarförbundet (2006) poängterar att leken alltid har spelat en väsentlig roll i förskolan, men 

de vuxnas förhållningssätt har varierat genom tiderna. I dag ser vi leken som ett pedagogiskt 

verktyg, ett hjälpmedel till lärande och ett sätt att kommunicera. Pedagogens uppgift är tydlig, 

man ska aktivt delta och stimulera lekens alla aspekter. Det har blivit mer accepterat att vara 

aktiv i leken och leken i sig har blivit en mer respekterad del i verksamheten. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lek i det tidiga skedet i livet handlar om 

att utforska den fysiska världen, sedan går barnen över till rollek. I rolleken använder barnen 

både sin kropp och sitt språk för att skapa sig nya erfarenheter. 

Lango et. al. (2002) berättar att det förekommer många teorier som på olika sätt beskriver 

barns lek. Oberoende av infallsvinkel råder det likväl full enighet om att leken spelar en 

oerhört viktig roll för barns utveckling av personlighet, självuppfattning och förståelse av 

miljön och människor runt om kring sig. Det existerar även enighet om att leken kan 

beskrivas på andra sätt än bara med glädje och lust. Den har ytterst många perspektiv, leken 

ger tillfälle till olika känslor och upplevelser, den kan ge spänning, avkoppling, glädje och 

känsla av att kunna övervinna något. Den ger också möjlighet till koncentration, bearbetning 

och återspegling kring det som just denna lek handlar om för de medverkanden. Leken är 

ovärderlig.  

3.5 Leksignaler 

Olofsson Knutsdotter (2003) tolkar Bateson och beskriver lek som en mental inställning där 

förhållningssättet till verkligheten utgör om det är lek eller inte, både för oss vuxna och 

barnen. Att vad som sägs, görs och tänks utgör om det är lek och det är bara barnet som vet 

om det är lek eller inte. Vidare förklarar Olofsson Knutsdotter (2003) att för att barnen ska 

kunna bemästra vad som är lek krävs det att barnen kan tolka leksignaler. Man kan visa sina 

leksignaler med hjälp av röstläge, ögon, mimik, hur man beter sig eller sättet man verbalt 

framför leksignalen. Ett exempel på hur leksignaler kan visa sig är i den klassiska jagaleken 

där barnen kommer fram till en och på ett nästan retsamt sätt säger ”du kan inte ta mig!”. Du 

förstår barnens signal om att det är lek det handlar om och svarar på ett lekfullt sätt ”nu 

kommer jag och tar dig!”, kroppsspråket och sättet du framför det på signalerar att du är med 

på leken. 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver hur barnen i leken får öva på de 

demokratiska principerna och utövandet av makt. Det är viktigt för barnen att det råder en 

ömsesidighet i bestämmandet av leken, att de får turas om och välja eller tillsammans komma 

överens om vad de ska leka. Barnen inser att om de vill leka med varandra måste de 

respektera varandras synpunkter och kunna kompromissa i val av lek, de kan inte bestämma 

över varandra. 

3.6 Lek och kunskap 

Hjort (1996) trycker på att barn utvecklar väldigt många förmågor och färdigheter genom att 

leka. Förmågan att tänka sig in i andra människors situationer och förstå deras perspektiv 

förstärks, barnens självkänsla ökar genom att de klarar situationer i leken som de annars 

kanske inte hade klarat. Deras tänkande utvecklas och förmågan att förstå, formulera och 

tillämpa regler blir mer omfattande. Författaren betonar att genom att ta vara på de 

utvecklande aspekterna med leken får barnen de allra bästa utgångspunkterna för en god och 

omfattande utveckling. Barn söker sig till den lek som ger dem möjligheter och glädje på ett 

sådant sätt som ingen annan aktivitet kan ge dem. Leken kan inte ersättas med någon annan 
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aktivitet, och det är väldigt viktigt att den har en betydande roll i den pedagogiska 

verksamheten. Ingenting kan kompenseras med de upplevelser av gemenskap, glädje och 

tillfredställelse som leken ger barnen.  

Barn leker för att leka (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Hangaard Rasmussen 

1979). De leker inte för att gagna kunskap eller bli duktigare på någonting, utan leken är ett 

mål i sig. Det blir som att barnen själva inte styr leken, utan att det är leken som styr dem.  

Åm (1988) anser att leken är den aktivitet i förskolan som mer än någon annan aktivitet styrs 

av barnen och deras inre värld. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) berättar vidare att 

leka är en del av barnkulturen. De allra flesta människor har någon erfarenhet om att de någon 

gång har lekt en lek som uppslukat en helt och fått en att glömma tid och rum. I det 

västerländska samhället har lek kopplats ihop med aktiviteter som anses vara viktiga för barns 

utveckling (Löfdahl 2004). 

3.7 Rollek 

Både Hagtvet (2004) och Hangaard Rasmussen (1979) poängterar att rollek är en väldigt 

viktig form av fantasilek, där barnen kan välja att efterlikna någon människas eller djurs 

handlingar och egenskaper. När ett barn leker rollekar använder de ofta olika föremål och 

låtsas att det är något annat, till exempel kan barnet låtsas att en kloss är en bil. Exempel på 

vanliga roller barnen väljer att låtsas vara är mamma, pappa, polis, doktor och hund 

(Hangaard Rasmussen 1979). Hagtvet (2004) skriver att leken ger distans till verkligheten, i 

fantasivärlden bearbetas och växer verkligheten och på detta sätt, menar författaren, blir 

fantasilekarna nästan som terapi. Hägglund (1989) beskriver Lili E. Pellers tankar kring barns 

lek i fyra- till sjuårsåldern där barnets förhållande till vuxenvärlden växer. Barnen intar olika 

roller och låtsas att man har de privilegier som i verkligheten bara är till för de vuxna. I dessa 

lekar väljer barnen oftast att leka med andra barn. Det understryks att även om barnets lek är 

väldigt fantasifull kan man koppla imitationerna av vuxenvärlden till barnens egna 

erfarenheter. Scheu (1979) beskriver att pojkar ofta leker rollekar där de exempelvis är 

bilförare, lokförare eller en motorcyklist. Flickorna leker lekar där de är passagerare i 

pojkarnas tåg, och tar samtidigt hand om barnet, det är vanligt att flickor får ta hand om 

omsorgssituationer i leken. Däremot överlåts de tekniska uppgifterna till pojkarna.  

 

Hagtvet (2004) menar att barn behöver uppmuntran och inspiration för att gå in i rollekarna, 

och det har visat sig att det är bra om pedagogen aktivt deltar i lekarna. Hjort (1996) berättar 

att lekförmågan inte är någonting som är medfött utan att våra lekfärdigheter utvecklas i 

socialisering tillsammans med andra och att den vuxne då behövs för att kunna ge stöd och 

utveckla leken.  

 

Hjorth (1996) anser att en av pedagogernas viktigaste uppgift är att visa uppmärksamhet och 

intresse för barns lekar och även ha ett aktivt deltagande i leken eftersom att man genom 

deltagandet på bästa sätt visar för barnen att man som pedagog anser att leken är viktig. Att 

vara lyhörd, bekräfta barnen och ställa frågor gör ofta att både barnen och leken utvecklas mot 

det positiva, bara man låter det vara på barnens villkor. Hagtvet (2004) poängterar att det är 

väldigt viktigt att den vuxna inte blir för dominant och tar bort lusten, motivationen och 

initiativen för barnen. Hjort (1996) berättar vidare att det är barnen som utformar sin lek, men 

det är pedagogernas ansvar att skapa möjligheter och ge förutsättningar för leken. Det är 

pedagogens uppgift att skapa ett stabilt och anpassat klimat för leken som gör att alla barn får 

möjlighet att träda in i den.  
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Smilansky i Hagtvet (2004) åskådliggjorde rollekens relevans för att barn ska lära sig språket, 

detta gärna i kombination med en vuxen som finns nära till hands för att ställa frågor som kan 

utveckla leken ytterligare. Han märkte att barnen använder språket på flera plan i sina 

rollekar. Vygotsky, som Hagtvet (2004) även tolkar, menar på att rollekar lägger grunden för 

att barnen skall få en mer avancerad skriftspråklig kompetens.  

3.8 Historisk syn på lek 

”Lek är ett fenomen som har funnits ibland oss människor sedan tidernas 

begynnelse.” (Welén, 2009, s. 29) 

Welén (2009) menar att för att vi lättare ska förstå fenomenet lek är det väsentligt att vi 

studerar lek ur ett historiskt perspektiv. Leken och dess betydelse för lärande förespråkades 

redan under Platons levnadstid (424-348 f.Kr.), där Platon menar att inlärningen ökar i 

positiva förhållanden där man på ett lekfullt sätt kan utvecklas om man jämför med 

förhållanden som bygger på tvång, obehag och hot. Simmons-Christenson (1997) anser att 

konstnärer och författare har haft en viktig roll i dokumentationen av lek genom att vi kunnat 

se hur barnen lekte och i leken härmat vuxnas sätt att bete sig. Detta kan vi koppla till det vi 

idag kallar för rollek där Hangaard Rasmussen (1978) pratar om att när barn i två- till 

treårsåldern leker har de inte bara har ett behov att iaktta vuxnas beteenden utan börjar även 

härma deras handlingar och detta synliggörs främst i rolleken. 

Simmons-Christenson (1997) beskriver att enligt den tyska pedagogen Fröbel var leken den 

mest naturligt medfödda uttrycksformen. Fröbel var på inget sätt den förste som funnit detta, 

men ingen hade tidigare på samma sätt försökt förstå lekens djupaste mening. Han såg den 

inte som något tidsfördriv för barnen utan för honom var leken vägen till lärandet, något 

enormt viktigt, som måste tas på största allvar. Barnet yttrar sina känslor, tankar och 

upplevelser i leken, samtidigt som de får nya tankar, känslor och erfarenheter. Fröbel 

introducerade lekgåvor som bestod av bland annat geometriska former som cylindrar, klossar 

och klot. Med dessa fick barnen själva välja aktivitet i den fria leken fast en vuxen skulle 

närvara, stödja och hjälpa barnet i leken utan att ta över och dominera den. Under 1800-talet 

fanns det institutioner som hade som funktion att förvara barnen på. Tallberg Broman (1995) 

beskriver Fröbels sätt att se på detta. Fröbel såg sig mycket kritisk till förvaringen av barn 

eftersom hans pedagogik gick ut på att skapandet, arbetet och leken skulle sammanbindas 

med lärande och omsorg. 

Jerlang (1994) beskriver vilken betydelse leken hade i det feodala samhället, under denna 

period arbetade man mycket men det togs även tid till lekar. Man gjorde inte stor skillnad på 

barn och vuxna eftersom barnen blev inslussade i arbetslivet vid fyra- femårsåldern och därför 

var det naturligt att barn och vuxna lekte tillsammans. I slutet på 1700-talet hade pojkar och 

flickor olika arbetsuppgifter, flickorna satt vid spinnrocken medan pojkarna jobbade på åkern, 

ängen eller i skogen. Man prioriterade att arbeta och leken var inte det väsentliga. (Klingberg, 

1971).  

Welén (2009) och Jerlang (1994) skriver att i början av 1900-talet förändrades synen på leken. 

Arbetseffektivitet var nu viktigt, lek och andra nöjen sågs som en synd och därför minskade 

man antalet fest- och högtidsdagar där leken var det centrala. Man såg leken som en 

självständig sysselsättning som enbart var till för barnen och inte för de vuxna. Leken ansågs 

vara onödig för vuxna och därför började man bygga lekplatser, en speciell plats där lek 

skulle ske och som var ämnad endast för barn.  
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3.9 Teorier om lek och lärande 

Jean Piaget (1896-1934) 

Hägglund (1989) skriver om Piagets utvecklingspsykologiska teori. Från början var Piaget en 

biolog men blev senare intresserad av psykologi och filosofi. Han var inte ute efter att studera 

leken utan mänskligt utvecklande och tänkande men leken var en central roll i tänkandets 

utveckling och därför blev det att han studerade just lek. Björklid (1980) beskriver att en 

fördel med Piagets teori är att han genom att observera barnet och dess spontana handlingar i 

leken fick se barnet i sin naturliga miljö.  

Hangaard Rasmussen (1979) tar upp tre centrala begrepp i Piagets teori som är: assimilation, 

ackommodation och adaption. Piaget menar att assimilation är de intryck, erfarenheter och 

kunskaper vi förskaffat från omvärlden som vi därefter plockar med oss och anpassar till oss 

själva. Han menar att leken är den viktigaste formen av assimilation därför att det är i leken 

som barnet får pröva på och bearbeta sina erfarenheter och på så sätt blir de mer förståeligt. 

Ackommodation är när att man anpassar sig själv efter omvärlden, alltså motsatsen till 

assimilation. Piaget menar att detta kan ske genom imitationen av beteenden och handlingar. 

Även om ackommodation och assimilation är varandras motsatser kan de fungera 

tillsammans, när man har en balans mellan de två begreppen kan man skapa en enhet som 

Piaget kallar för adaption.  

Lillemyr (2002) beskriver att Piaget delade upp barnets utveckling upp till 15 år i fyra 

utvecklingsstadier. Övergången mellan stadierna är resultatet av hur barnet påverkats av sin 

omgivning. Åldersgränserna kan variera i de olika stadierna, däremot sker dessa alltid i en 

bestämd ordning, man kan inte hoppa förbi ett stadie.  

Det första stadiet är det senso-motoriska som börjar vid födseln och sträcker sig till omkring 

tvåårsåldern. Barnet använder sig av konkreta handlingar, som till exempel att känna på sin 

omgivning för att få en uppfattning om vad olika föremål kan användas till, "kan jag bita på 

den här?", "vad händer om jag välter den här?". I början av detta stadie kan barnet inte se 

skillnad mellan sig själv och sin omgivning, vid slutet av stadiet har barnet en medvetenhet 

om att kunna urskilja sig från andra.  

Andra stadiet är den för-operationella som börjar vid tvåårsåldern och slutar runt sju år. 
Piaget ansåg att erövringen av kunskap är en verksam process och han kallade dessa för 

"operationer". Målet med människans utveckling är att verkställa operationer. I första stadiet 

läggs utgångspunkten för utvecklingen av just hanteringen av dessa och tar fart på riktigt i det 

andra stadiet. Lek och imitation är en viktig del i barns utveckling och speciellt under detta 

stadie där barnet med hjälp av språket kommer vidare i utvecklingen. I slutet av detta stadium 

utmärker sig barnets egocentriska vilja väldigt tydligt. I denna ålder kan barnet använda sina 

upplevelser och koppla de till saker för att sedan skapa en helhet. Barnet kan inte konversera i 

detta stadium. De förstår inte heller att ett föremål bevarar sina egenskaper fast till exempel 

formen förändras, exempelvis att ett smalt och högt glas kan innehålla lika mycket vatten som 

ett kort och brett glas. 

Tredje stadiet benämns som det konkret-operationella stadiet (7-11 år) då barnet på riktigt 

börjar behärska operationerna och det logiska tänkandet tar fart. Dock utförs detta i 

förhållande till konkreta uppgifter eller föremål. Först nu kan barnet konversera. De har den 

förståelsen att fast ett föremål ändrar sin yttre form är egenskaperna konstanta, om vi har en 
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deg som vi sedan gör till bullar kan barnet förstå att vi har lika mycket deg kvar fast den bytte 

form. Barnets intresse att försöka förstå och förklara sin omvärld är något som utmärker det 

tredje stadiet. 

Det fjärde och sista stadiet kallar Piaget för det formellt-operationella stadiet som sträcker sig 

från elva år och uppåt. Barnet kan nu tänka logiskt och behöver inte ha konkreta föremål som 

hjälp för att kunna göra det. Barnet kan även använda det abstrakta tänkandet nu, där det kan 

ställa hypoteser och antaganden och koppla dessa till en konkret situation. Detta gör att det 

starkt kritiska tänkandet är något vanligt hos barnet i detta stadium. 

Lev S. Vygotskij (1896-1934)  

Vygotskij var en sovjetisk psykolog och kulturhistorisk teoretiker och han introducerade den 

sociokulturella teorin. Dysthe (2003) förklarar att det finns tre centrala begrepp som är vägen 

till kunskap sett ur det sociokulturella perspektivet: kommunikation, språk och samarbete. 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2000) skriver att Vygotskij anser att nyckeln 

till socialt lärande är förmågan att imitera. Barn lär i interaktionen med andra genom att 

imitera och kommunicera med varandra. Imitationen är en viktig utvecklingsgång där 

kreativiteten och väljandet styrs av individen. Därmed är imitationen ett tecken på att en 

utvecklingsprocess har tagit fart.  

Dale (2007) beskriver Vygotskijs tankar om utveckling, där människor ständigt befinner sig 

under utveckling och förändring. Genom leken ska pedagogen möta barnet där det befinner 

sig i sin utveckling för att sedan kunna utmana barnet ytterligare. Något som utmärker 

Vygotskijs teori är begreppet utvecklingszon som Säljö (2000) nämner, där definitionen av 

begreppet beskrivs som avståndet mellan vad en enskild person kan prestera ensam och utan 

hjälp, och vad personen kan prestera med hjälp och stöd av en vuxen eller i samverkan med 

mer kunniga kompisar. Detta kan vara att man får förklarat för sig vad problemet handlar om 

eller att det delas upp i mindre bitar för att enklare kunna förstå något komplicerat.  

George Herbert Mead (1863-1931) 

Mead var professor i filosofi och Björklid (1980) beskriver hans tankar kring leken. Mead 

lade stor vikt på vad människor gör, hur de beter sig och deras handlingar. Utgångspunkten i 

hans teori är individens interaktion med andra, Mead anser att man inte kan existera utan 

samspelet. Teorin innefattar även lek men då endast rolleken, som har stor betydelse för 

utvecklandet av barnets identitet, den får sin första identitet genom att ta rollen som någon 

annan och se sig själv utifrån. Detta kan ske genom den så kallade dockleken där barnet tar 

rollen som mamman och dockan får rollen som barnet. 

Deegan och Mead (2001) beskriver sina tankar kring lek och främst rolleken, det görs skillnad 

på lek och spel. Skillnaden är att i spel är rollerna väldigt organiserade, rollerna är beroende 

av varandra och barnet är medveten om de andra barnens roller och måste få respons därefter. 

Exempelvis när man spelar brännboll vet man att en ska slå bollen, de som är i ditt lag ska 

springa och det andra laget ska försöka fånga bollen. Författarna delar upp barnets sociala 

utvecklande i leken i tre steg där det första steget som han benämner som det förberedande 

steget där barnet imiterar den vuxne, först när språket är väl utvecklat kan man säga att de är i 

leksteget. Det sista steget kallas spelsteget och för att kunna säga att barnet befinner sig i detta 

steg måste de kunna tillämpa sociala regler, exempelvis leksignaler. Det är därför viktigt att 



8 

 

barnen sätter upp regler i rolleken för att få struktur på den och de måste även kunna 

kompromissa och ta hänsyn till deltagarnas åsikter för att leken ska fungera.  

3.10 Tidigare forskning om lek och rollek 

Syftet med Andersson och Elisons (2010) studie var att undersöka hur pedagoger förhåller sig 

till barns fria lek i förskolans inomhusmiljö samt i vilken utsträckning förskollärarna är 

delaktiga i barns lek. Som metod valde de att observera vad och hur pedagoger gör rent 

praktiskt. De använde videokameran som observationsverktyg eftersom den kan fånga upp 

alla detaljer som annars kan missas. Möjligheten att titta på situationerna flera gånger ökar 

utrymmet att reflektera kring pedagogernas sätt att agera. Resultaten av studien var att 

förskollärarna deltog aktivt i barnens lek, stöttade, bekräftade och ställde frågor. Däremot gick 

de inte in i roller när barnen lekte rollekar men fanns där och kommunicerade aktivt under 

lekens gång. De bjöd även in andra barn till leken och på grund av det kunde leken fortsätta 

och utvecklas med hjälp av barnens kreativitet och fantasi. Ett oengagerat och passivt 

förhållningssätt av förskollärarna kan leda till att leken uteblir. 

Dahlin och Pettersson (2007) hade som syfte att få en inblick i hur barn interagerar och 

kommunicerar med vuxna och med varandra i rolleken. Författarna kunde se att rollekar kan 

vara ett väldigt positivt hjälpmedel för barn som har språksvårigheter, de kommer lättare 

igång med sin språkinlärning och har lättare att möta och kommunicera med andra barn. De 

kunde se att barnen genom den fria och den styrda leken lärde sig att samspela och 

kommunicera med varandra. Pedagogen har i den styrda leken möjlighet att få alla barn 

engagerade och skapa möjligheter för att de ska känner sig delaktiga i rolleken.  

Jensen och Svensson (2010) har gjort en studie där syftet var att undersöka pedagogers syn på 

lek i förhållande till lärande. Metoden de använde var kvalitativ fokusgruppsintervju som går 

ut på att man samlar några personer och i det här fallet förskollärare, för att diskutera ett valt 

ämne. Dokumentationen av intervjuerna gjordes med hjälp av ljudinspelning för att samtalet 

skulle få bättre flyt.  

Pedagogerna var eniga om att barn lär genom lek, de lär sig bland annat hantera konflikter, 

socialt samspel och att bearbeta händelser. De menade även på att barn tränar olika 

färdigheter i leken som exempelvis: motorik, kreativitet, fantasi, empati och språket.  

Fokusgruppernas barnsyn var att barn är aktiva och sociala, där lek och lärande lyfts fram som 

det centrala, barn skapar sin egen identitet och det är pedagogens uppgift att skapa en miljö 

som inbjuder till lek. Samtidigt ansåg de att det är pedagogens uppgift att lyfta fram och 

synliggöra lärandet i leken för att sedan kunna utmana barnet vidare i deras utveckling. 

3.11 Jämlikhet  

För att beskriva vad begreppet jämlikhet betyder använder Wahlgren (2006) liknelsen av en 

våg som väger olika föremål i sina vågskålar, att väga människors olika förutsättningar så att 

det ska bli jämnt fördelat. I grunden handlar jämlikhet om att alla människor är lika mycket 

värda oavsett var de kommer ifrån, hur de ser ut, vilket kön de har, vilken tro de har, vad de 

har för sexuell läggning, vilka politiska åsikter det har eller om de har någon 

funktionsnedsättning. 

Om det råder jämlikhet i samhället så skulle det betyda att människor med olika 

förutsättningar ska ha samma möjligheter att utvecklas och forma sitt liv där de lever, alla 

skulle ha samma möjlighet att påverka och ingen skulle bli diskriminerad. 
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3.12 Jämställdhet 

Hedlin (2006) menar att jämställdhet rör sig om förhållanden mellan män och kvinnor. 

Begreppet jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ dimension. Med den kvantitativa 

aspekten menar hon att man eftersträvar en hyfsat jämn könsfördelning, att kvinnor och män 

ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom de viktiga områdena i livet, 

exempelvis lön, föräldrapenning, rösträtt och så vidare. Wahlgren (2011) beskriver att den 

kvalitativa dimensionen innebär att kvinnor och män har lika mycket att säga till om, deras 

värderingar, kunskaper och erfarenheter ska ha lika stor betydelse i samhället och på 

arbetsplatser. 

3.13 Genus 

”Genus är de föreställningar, tolkningar, förväntningar och handlingar som förklarar vad 

flickor och pojkar, kvinnor och män, sägs vara i kraft av sitt kön. Genus är att göra skillnad 

där ingen skillnad finns.”( Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003 s.42) 

Wedin (2009) berättar att utgångspunkten vad gäller genus är att genus är något som 

samhället skapar, det är inte något medfött. Jarlbro (2006) beskriver begreppet genus som det 

sociala könet, det vill säga att uppfattningen att könskategorierna kvinna respektive man är 

sociala konstruktioner samtidigt som begreppet kön beskrivs som biologiskt kön. Gannerud 

(2001) poängterar att våra föreställningar om genus och kön skapas och rekonstrueras genom 

vad andra människor i vår omgivning säger och gör, och vad vi tänker om andra och om oss 

själva. Johansson (2008) berättar tydligare att genus beskrivs som vad samhället anser är 

”manligt” respektive ”kvinnligt”. Gannured (2001) menar att det gäller både stora och små 

saker, allt från vilka färger på kläderna vi väljer att klä oss i till politiska värderingar och 

ekonomiska förhållanden. Wahlgren (2011) berättar att genom sitt genus visar en person för 

andra vem hon eller han är och vilka intressen som hon eller han har. Gannerud skriver vidare 

att studier har visat att hur människor förhåller sig till olika saker och vilka moraliska 

utgångspunkter de har är sammanlänkat till både genus och kön och till olika verksamheters 

innehåll och utförande. Wedin (2009) poängterar att vi kan förhålla oss till människor utan att 

veta var ifrån de kommer eller vilken utbildning de har, men vi måste veta deras kön för att 

kunna relatera till dem.  

3.14 Tidigare forskning om genus 

Johansson (2009) skriver att hon i sin undersökning kan se att pojkar både tar och får större 

plats i verksamheten än flickor, men hon ser även att pojkarna får betydligt mer negativ 

uppmärksamhet i form av tillsägelser än vad flickorna får. Wedin (2009) har i sin 

undersökning sett att pojkar söker sig längre bort från pedagogerna än vad flickorna gör. Vid 

påklädningen har Wedin (2009) uppmärksammat att förskollärarna hjälper pojkarna först och 

mest, flickorna får till stor del klara sig själva. Flickorna får även mer beröm än pojkarna vid 

dessa tillfällen, blir tillfrågade om det går bra och om de hittar det som de letar efter. Pojkarna 

får tillsägelser och befallningar, exempelvis: ”sitt still”, ”ta på strumpan” och liknande. De får 

ofta hjälp av pedagogen utan att ens ha bett om den. När pedagogerna som deltagit i Wedins 

(2009) undersökning tänkte igenom sitt handlande reflekterade de över det var 

förväntningarna de hade på barnen som styrt deras agerande. Förskollärarna hade 

förväntningar på pojkarna att de var mer slarviga än flickorna, att de inte kunde vänta med att 

komma utomhus och behöver mer hjälp. Förskollärarna förväntade sig också att flickorna inte 

hade lika bråttom ut som pojkarna och att de tog ett större ansvar över sig själv. 
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Holm Hagström (2011) hade bland annat som syfte att undersöka hur pedagoger beskriver sitt 

bemötande av pojkar respektive flickor. För att ta reda på detta använde hon sig av 

observation och intervjuer för att se om det fanns någon skillnad i hur pedagogerna upplevde 

att de agerade och hur de faktiskt gjorde i verksamheten. I resultatet kunde hon se att de 

pedagoger hon observerat och intervjuat inte gjorde någon större skillnad på om barnet var en 

flicka eller pojke, de gjorde snarare skillnad på individerna. Beroende på vilket barn det var 

som befann sig i en specifik situation handlade pedagogerna olika. Vissa barn fick många 

tillsägningar och negligeringar medan andra mest fick beröm och positiv förstärkning.  

Boman och Jumme (2011) vill i sitt examensarbete öka förståelsen av vilken betydelse som 

pedagogernas bemötande har mot pojkar respektive flickor och synliggöra de invanda och 

omedvetna handlingarna som pedagogerna dagligen kommer i kontakt med i förskolan. 

Forskarna använde sig av observation genom att spela in de tillfällen som de valt att titta 

närmare på. Boman och Jumme kunde se att pedagogerna vid påklädning hjälpte pojkarna 

utan att de bett om hjälp medan de frågade flickorna innan. De kunde även urskilja några 

invanda mönster vad gäller ordvalen när det kommer till att bemöta flickor och pojkar. När 

pedagogerna pratade med pojkarna valde de ofta ord som ”tuff” och ”coolt” medan de 

använde ord som ”söt” och ”gullig” till flickorna. Boman och Jumme (2011) skriver att 

pedagogerna använde ordet ”fint” till båda könen, men man kunde höra en tydlig skillnad om 

det var en pojke eller flicka som de förde en dialog med, eftersom de ord som kom före och 

efter ordet ”fint” var men könsbetingade. Generellt kunde de se att pedagogerna förhöll sig 

lika till både flickor och pojkar, förutom att de ibland använde ord som speglar det ”pojkiga” 

eller ”flickiga”. 

Andersson och Mogensen (2010) har som sitt syfte att undersöka hur vårdnadshavare och 

pedagoger påverkar barns identitet ur ett genusperspektiv. För att undersöka detta har de tagit 

hjälp av observation genom videoinspelning, dokumentation genom att använda papper och 

penna och intervjuer i form av ljudinspelningar. Vad Andersson och Mogensen kunde se var 

att flickor och pojkar bemöts olika av både pedagoger och vårdnadshavare, och att det 

påverkar barnens sätt att se på sig själva.  

3.15 Det anses vara skillnad på pojkar och flickor 

Delegationen för jämställdhet i förskolan SOU (2006:75) uttrycker att vi under vår uppväxt 

ofta fått höra ”Pojkarna är så stökiga, flickorna är lugna och snälla”. Det är vanligt att många 

anser att pojkar är högljudda, bråkiga och otåliga. Men är verkligen alla pojkar stökiga i alla 

situationer? Är alla flickor lugna och snälla i alla situationer? SOU (2006:75) uttrycker att det 

är viktigt att ta på sig sina ”genusglasögon” och titta på vem det egentligen är som är stökig 

och inte generalisera. Kan det vara så att det är pedagogen/ den vuxnas förhållningssätt och 

förväntningar på de olika könen som skapar dessa beteenden? Att säga att ”alla pojkar gör si 

och så” är som att frigöra en individ från sitt egna personliga ansvar och på något sätt säga att 

det är okej att göra så bara för att han är en pojke/flicka menar SOU (2006:75). De menar att 

de tydligaste skillnaderna som finns mellan pojkar respektive flickor skapas av de 

förväntningar som personalen på verksamheten har på de olika könen.  

Gannerud (2001) berättar om forskning som visar på att pojkar och pojkars lek framträder 

starkast i verksamheten. Odelfors (1998) har granskat svensk forskning inom skolan och 

förskolan som visar på att vuxna bemöter pojkar och flickor på olika sätt, samt att det finns 

dolda och öppna regler som pojkar och flickor förhåller sig till. Olofsson Knutsdotter (1987) 

lyfter fram en undersökning gjord av Roopnarine och Mounts (1985) om föräldrars samspel 

med sina fyra- femåriga barn. Det visade sig att pappor oftare leker bråklekar med sina barn 
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och speciellt ifall det är pojkar, mammorna däremot lekte oftast fantasilekar med sina barn, 

speciellt om det var flickor. 

Eidevald (2009) har fastställt att i undersökningar om hur barn leker på förskolan har man sett 

klara skillnader mellan könen där pojkars lek täcker större ytor än flickors. Även i 

maktkampen kan man se skillnader där pojkar är mer verbala i sitt sätt att utesluta varandra ur 

leken medan flickor oftast använder sig av utfrysning. 

Hwang och Nilsson (2003) och Olofsson Knutsdotter (1987) menar att könen i tidig ålder 

leker olika, pojkar leker ofta vilda leker medan flickor håller sig till lugnare lekar som att 

pyssla. Eftersom pojkars lek är så pass fysisk och ibland tävlingsinriktad får det konsekvenser 

för flickors deltagande i deras lek, därför undviker flickor pojkars lek. Flickor föredrar lek i 

mindre grupper och helst inomhus med mycket prat, pojkar däremot tycker om större grupper 

och utomhuslek är populärt, men pojkar ger mer tid till att utföra själva leken och mindre tid 

till att prata med varandra. Hjorth (1996) har tagit fasta på att hon i en undersökning kunde se 

märkbara skillnader mellan pojkar och flickor och deras sätt att bedöma sina egna egenskaper. 

Hos pojkarna var det prestationsbehovet som stod i framkant, att vara stark, snabb och bra i 

tävlingar var egenskaper som värdesattes. Flickorna hade inte alls lika stort behov av att man 

skulle vara bra i olika aktiviteter. 

Olofsson Knutsdotter (1987) har uppmärksammat könsskillnader i val av roller i rolleken. 

Pojkar leker pappa, son, man och även yrkesroller som polis eller brandman. Flickorna leker 

helst mamma, fru, dotter, bebis eller brud och de ägnar inte så mycket tid åt yrkesroller i 

leken. En del flickor vill gå in i mansroller men det är sällan som pojkar tar sig an 

kvinnoroller. 

3. 16 Styrdokumenten 

Både Läroplanen för förskolan: Lpfö 98 och Läroplanen för förskolan: Lpfö 98. – 2010 – [Ny, 

rev. Utg.] står det att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt ska utmana 

och locka barnen till lek och aktiviteter. Vi kunde inte hitta någonting som skiljer sig åt i de 

båda styrdokumenten vad gäller lek, utan de båda påpekar att leken är väldigt viktig för barns 

utveckling och lärande, förskolan ska aktivt sträva efter att använda ett medvetet bruk av 

leken. Genom leken får barnen möjlighet att erövra och söka kunskap, lära sig socialt 

samspel, utforska och skapa, men de får även iaktta, reflektera och samtala.  

Det står både i Lpfö 98 och Lpfö 98. – 2010 – [Ny, rev. Utg.] att man som förskollärare ska 

sträva mot att bemöta pojkar och flickor lika. Att vi ska ge barnen samma möjlighet, även om 

man är flicka eller pojke, att utveckla intressen och förmågor utan att de ska känna sig 

begränsade av de stereotypa könsrollerna som finns.  

4. Metod 
Vårt arbete utgår från ett fenomenologiskt synsätt och vi har använt oss av en kvalitativ metod 

där vi har intervjuat sex förskollärare som alla är verksamma inom förskolan med barn i 

åldrarna ett till fem.  

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi som forskare är mätinstrumenten och 

miljön där vi vistas är datakällan (Lind 2000). Vi intresserar oss av intervjupersonernas 

uppfattning om ett specifikt ämne och med de kvalitativa studierna kan vi åstadkomma det 
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beskrivande resultat vi strävar efter. Lantz (1993) menar att med de kvalitativa analyserna kan 

man få en möjlighet att öka insikten om nya fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

strukturen för en kvalitativ intervju ungefär är densamma som för ett vanligt samtal. 

Författarna skriver vidare att forskaren ställer frågor för att bilda sig en uppfattning om 

intervjupersonens livsvärld och brukar sällan ifrågasätta eller argumentera om logiken eller 

sanningen i det han eller hon säger. Patel och Davidson (2011) anser att de öppna frågorna är 

bäst i detta sammanhang. De menar att i en kvalitativ intervju är forskaren och den 

intervjuade personen båda medskapare i ett samtal. Även om det är personen som intervjuar 

som styr samtalet och håller i frågorna blir det mer likt ett samtal än en intervju.  

Vi har valt att använda oss av den öppna intervjun där det enligt Lantz (1993) är möjligt att ta 

reda på den intervjuades upplevelser och uppfattning om vad som är relevant för ett visst 

ämne eller begrepp, det är respondenten som preciserar och avgränsar ämnet. I den öppna 

intervjun ställs det frågor om exempelvis ett ämne eller vilken mening och hur ett begrepp är. 

För att dokumentera våra intervjuer har vi valt att spela in dem. Detta gör att vi lättare kan 

lyssna igenom dem gång på gång och genom detta få ett så pålitligt resultat som möjligt. 

Vi har som Svenning (2003) trycker på antecknat fortlöpande medan vi utfört våra kvalitativa 

intervjuer. Man tror ofta att man ska komma ihåg det som sägs, men om man gör enkla 

noteringar kommer man lättare ihåg och intervjun blir mer korrekt. 

4.2 Fenomenologi 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att fenomenologin i kvalitativa studier generellt är en 

benämning som tyder på att forskaren har ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån hur 

de som deltar i studie själva ser på det nämnda ämnet. Deltagarna beskriver världen som den 

upplevs av dem med förmodan att den väsentliga verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är.  

4.3 Val av Informationshämtande metod 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på förskollärarna. Genom intervjuer vill vi skapa 

oss en djupare förståelse för hur pedagoger tänker om och förhåller sig till flickors och 

pojkars rollek och för att dokumentera detta kommer vi att spela in intervjun. Krag Jacobsen 

(1993) poängterar att en intervju förmedlar många olika saker, bland annat kunskap, 

erfarenheter, värderingar, åsikter och upplevelser och eftersom det är intervjupersonernas 

erfarenheter och värderingar som vi undersöker känns intervju som den bästa metoden för att 

skapa en förståelse för detta. Vi har gjort som Patel och Davidson (2011) menar och berättat 

syftet med vår intervju för de personer som vi intervjuat och vi har poängterat att de svar de 

ger oss är viktiga för vår undersökning.  

Svenning (2003) poängterar på att det är av stor vikt att den som intervjuar lägger all sin fokus 

på intervjupersonen då det ska vara denne som står i centrum under intervjutillfället. Patel och 

Davidsson (2011) berättar att det är väsentligt att vi visar ett äkta intresse och förståelse för 

den personen som vi ska intervjua, och det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi pratar med 

hela kroppen och inte bara med orden. Om den intervjuade personen upplever att vi dömer 

eller kritiserar denne kan han eller hon plötsligt sätta sig i försvarsställning och ge ett annat 

svar än det som var tänkt. Även Svenning (2003) tar upp att man inte bör argumentera mot 

vad intervjupersonen säger, men man kan gärna ställa frågor som ”berätta mer” eller ”hur 

menar du då” för att reda upp oklarheter eller förtydliga ett svar.  
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Svenning (2003) poängterar att en fara med en kvalitativ intervju kan vara att forskaren ser de 

personers svar som han eller hon har intervjuat som det enda rätta svaret av verkligen. Med 

detta menar han att den egna analysen helt kan falla bort. Det blir som att respondenternas 

svar står för vad alla pedagoger anser. 

4.4 Val av undersökningspersoner 

Vi har valt personer som vi på goda grunder kan anta har någonting att säga om ämnet som vi 

kommer att intervjua dem om, Svenning (2003) anser att en lämplig person att intervjua är en 

person som har en god överblick över ämnet.   

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den ideala intervjupersonen inte existerar, eftersom 

att olika människor är lämpliga för olika intervjuer. Svenning (2003) poängterar att genom 

den personliga kontakten med intervjupersonen kan forskaren se ansiktsuttryck och tolka 

kroppsspråk på ett sätt som inte går vid exempelvis enkätundersökningar, och på så sätt får 

forskaren en god referens till svaren.  

Vi har valt att använda oss av förskollärare som finns i vår närhet som vi har personliga 

relationer till. Vår erfarenhet är att de då vågar säga vad de själv tycker och inte säger det som 

de tror att vi vill höra. Lantz (1993) menar att den som intervjuar måste skapa ett gott klimat 

vid intervjutillfället och möjliggöra ett samspel med personen som ska bli intervjuad, för att 

denne ska känna sig trygg i att säga vad den vill och menar. För att åstadkomma detta på bästa 

möjliga sätt har vi kommit till de intervjuade personernas olika arbetsplatser och fört en 

vanlig, vänskaplig dialog innan vi startat intervjun, just för att vi skulle åstadkomma en så 

avslappnad stämning som möjligt. Svenning (2003) nämner att man som intervjuare i 

huvudregel ska komma till intervjupersonen och att det är intervjuns innehåll som bestämmer 

var man ska befinna sig.  

Svenning (2003) beskriver att något som kan vara farligt vid intervjuer är den så kallade 

intervjuareffekten som innebär att jag som intervjuare kan påverka svaren jag kommer att få 

med min närvaro. Eftersom att intervju är en social situation uppstår det relationer mellan 

intervjuaren och intervjupersonen som kan påverka hur svaren bli, i både positiv och negativ 

benämning.  

4.5 Genomförande av intervjuerna 

Svenning (2003) tycker att det är bra om man i förväg skickar ut ett brev i till 

intervjupersonerna.  Vi har kontaktat våra intervjupersoner via mail där vi bifogat de frågor 

som vi ställde och en beskrivning av rollekens tre olika stadier (se bilaga 1) för att de skulle 

kunna förbereda sig lite inför vår intervju. Alla de pedagoger vi kontaktade var positivt 

inställda till att delta i intervjun eftersom de alla såg ämnet som intressant.  

För att repsondenten inte skulle känns sig underlägsen var vi endast en person som 

intervjuade vid varje tillfälle.  

För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer var vi pålästa och insatta i vårt 

ämne. Kvale och Brinkmann (2009) anser att det är viktigt att den som intervjuar har god 

kunskap om det ämne som forskningen handlar om. Både för att kunna ställa viktiga 

följdfrågor som bekräftar och utvecklar intervjupersonens svar och för att kvaliteten på det 

resultat som kommer fram i slutändan beror på kvaliteten hos forskarens ämneskunskaper och 

färdigheter. Eftersom vi vill ha ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi tagit fasta på detta 

och vi förberedde oss bra.  
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De frågor som vi ställde var varken värdeladdade eller ledande, vilket Svenning (2003) anser 

är viktigt. Vi ville att respondenterna skulle ge oss deras version av verkligheten, utan 

influenser som kom från våra frågor. Författaren berättar vidare att frågorna inte bör vara 

särskilt långa eller för många, vilket vi tog fasta på. Vi använde oss av tre korta frågor när vi 

genomförde vår intervju. 

Maltén (1998) skriver om att den aktiva lyssnaren måste vara intresserad av det som 

intervjupersonen gör och säger. Man bör ha ögonkontakt och inte avbryta i onödan. Den 

aktiva lyssnaren måste ha förmåga att visa den som blir intervjuad respekt och empati, men 

även våga vara tyst när detta behövs. När vi genomförde våra intervjuer började vi med att 

ställa första frågan, och eftersom vi medvetet valt personer som har mycket att säga flöt 

intervjun på väldigt bra. Vi flikade in med ett ”mm” eller ”precis” ibland och upprepade vad 

respondenterna sagt för att förtydliga.  

4.6 Forskningsetiska principer 

Fyra huvudkrav  

De fyra huvudkraven för de forskningsetiska principerna har vi hämtat från Vetenskapsrådets 

hemsida för att vi vill garantera att våra intervjuer och vårt intervjumaterial hanteras på rätt 

sätt.  

4.6.1 Informationskravet:  

Personen som utför forskningen måste alltid informera om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. I förhandsinformationen ska det alltid framgå den projektansvariges namn och 

institutionsanknytning för att man lättare ska kunna få kontakt med den ansvarige som 

forskar.  

Forskaren måste berätta för personerna som deltar vad som är deras uppgift, varför de är med 

och vilka villkor som gäller. Det är viktigt att den som forskar är tydlig med att berätta att 

uppgifterna som lämnas endast kommer att användas i forskningssyfte, att deltagandet är 

frivilligt och att man när som helst får avbryta sin medverkan. Informationen som berättas ska 

vara mer eller mindre detaljerad och innefatta alla de saker som kan tänkas påverka 

deltagarnas villighet att vara med. Något som också uppskattas är att berätta om var och hur 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras.  

4.6.2 Samtyckeskravet 

De personer som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan, 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Om den som deltar inte längre vill vara med 

ska denne kunna avbryta utan att det ger några negativa följder. Om någon vill strykas ur ett 

forskningsmaterial ska man försöka tillgodose detta så långt som möjligt.  

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Det ska vara praktisk omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter om personerna som 

deltar i en undersökning. All information som samlas in ska antecknas, lagras och rapporteras 

på så sätt att de enskilda individerna inte kan identifieras av utomstående. Det är viktigt att 

forskaren är medveten om att även om man inte nämner namn när personuppgifter publiceras, 

kan det var möjligt för utomstående att identifiera någon individ om informationen är 

tillräckligt detaljerat.  
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4.6.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som forskaren samlat in om individer får endast användas i forskningsändamål, 

de får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller i andra sammanhang som inte är 

forskningsrelaterade. Uppgifterna som samlats in i forskningssammanhang får inte användas 

för att fatta beslut eller vidta åtgärder som direkt påverkar den enskilde (exempelvis 

tvångsintagning, vård, eller liknande), förutsatt att den berörda ger sitt medgivande. För att 

uppnå detta har vi varit försiktiga när vi lyssnat igenom vårt material, vi har suttit i stängda 

rum och ingen annan har tagit del av vårt råmaterial.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

För att beskriva hur vetenskaplig en studie kan tyckas vara i forskningsmetodiska 

sammanhang används ofta begreppen reliabilitet och validitet. Med begreppet reliabilitet 

menas tillförlitlighet, Karlsson (2011) sammanfattar det som att samma undersökning ska ge 

samma resultat när som helst den utförs. Hon nämner dock att vi måste se till att människan 

ständigt är i utveckling och inte är ett oföränderligt föremål. Därför kan vi inte räkna med att 

uppnå ett exakt likadant resultat vid varje undersökning. Karlsson (2011) tolkar Trost som 

menar att man kan höja tillförlitligheten genom att visa på en tydlig struktur och hög kvalitet, 

alltså att alla undersökningar som gjorts har genomförts under liknande förhållanden och att 

alla som blir intervjuade får samma relevanta information. Lantz (1993) skriver att en god 

reliabilitet skulle innebära att den som utför forskningen använder den vetenskapliga metoden 

på ett grundligt sätt och att resultaten är trovärdiga och säkra. För att uppnå en hög reliabilitet 

har vi spelat in våra intervjuer med ljudinspelningsfunktionen som finns på våra telefoner. Vi 

har god förkunskap för det ämnet och var pålästa innan intervjun började.  

 

Karlsson (2011) beskriver att med validitet menas giltighet, följaktligen att vi tar reda på det 

vi har som avsikt att undersöka, detta poängterar även Tebelius och Patel (1987). Lantz 

(1993) menar att en god validitet då kan betyda att en forskare verkligen undersökt det som 

hon eller han tänkt undersöka.  

 
”En studies pålitlighet eller överensstämmelse syftar här på huruvida undersökningen kan 

sägas ge en bild av verkligheten som överensstämmer med sanningen. Tillförlitligheten 

avser frågan om informanterna kan anses ha varit uppriktiga i sina svar, om de kan antas 

ha undanhållit viktig information etc.” (Karlsson, 2011, s. 32)  

 

Lantz (1993) poängterar att en professionellt genomförd intervju ska möjliggöra resultat som 

är tillräckligt pålitliga och giltiga för att vara användbara och nyttiga för andra. För att 

åstadkomma en hög validitet ställde vi frågor som stod i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Eftersom vi skickade ut frågorna före intervjun var både vi och 

respondenterna väl förberedda och på så sätt blev det ett smidigt genomförande av 

intervjuerna. 

4.8 Bearbetning, analys och tolkning av intervjumaterialet 

1. Vi har lyssnat och läst igenom våra intervjuer upprepade gånger. Detta har vi gjort för 

att få en tydlig bild av materialet vi samlat in.  

2. Därefter har vi sorterat upp vårt material i olika kategorier utifrån vad de intervjuade 

uttryckt. Vi har tagit hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009)  så kallade 

meningskategorisering. Genom att dela upp intervjumaterialet till mindre teman 
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underlättar vi jämförelse över stora mängder insamlat data. De teman som vi har delat 

upp dem i är följande: 

 Lyssna till barnen 

 Pedagogens deltagande 

 Stimulera utvecklingsstadierna 

 Mamma-pappa-barn-lek 

 Skillnad på pojkars och flickors rollek 

 Tiden 

 Låt barnen vara som de vill 

 Rollekens betydelse 

3. Sedan har vi använt oss av Kvale och Brinkmanns (2009) meningskoncentrerande, 

vilket innebär att vi har sammanfört det som de intervjuade sagt till mer koncentrerade 

meningar. Det väsentliga kortas ner till några få ord.  

4. Vi har i vår bearbetning av intervjuerna fokuserat på att urskilja likheter och skillnader 

i vad pedagogerna har uttryckt. Svenning (2003) berättar om olikhetsmetoden där 

forskare letar efter olikheter i material som annars är rätt lika och talar även om 

samstämmighetsmetoden där man som forskare ska hitta likheter i situationer och 

sammanhang som annars skiljer sig från varandra. För att uppnå detta har vi jämfört 

och sorterat de koncentrerade texterna vi arbetat fram.  

5. Därefter har vi tolkat det material som vi tagit fram. I resultatdiskussionen har vi 

studerat det fram analyserade resultatets likheter och skillnader i relation till den 

litteratur som vi presenterat i bakgrunden. 

5. Resultat  
Det här kapitlet handlar om det resultat som vi har tolkat och analyserat vid de kvalitativa 

intervjuerna. Sammanfattningsvis fann pedagogerna att det viktigaste när det gäller att 

utveckla barns rollekar är att finnas till hands och möta barnen där de befinner sig just då. Vi 

har delat upp resultaten i två olika delar för att skilja på vad de verkligen har sagt och vår 

tolkning av det.  

Vi har intervjuat sex stycken pedagoger för att få information om deras personliga uppfattning 

om hur de kan stimulera och utveckla pojkars och flickors rollekar. För att upprätthålla 

anonymiteten har vi valt att ge våra intervjupersoner olika färger som namn.  

Pedagog Gul = Kvinnlig förskollärare med 12 års erfarenhet. 

Pedagog Grön = Kvinnlig förskollärare med 23 års erfarenhet. 

Pedagog Röd = Manlig förskollärare med 23 års erfarenhet. 

Pedagog Blå = Kvinnlig förskollärare med 15 års erfarenhet. 
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Pedagog Orange = Kvinnlig förskollärare med 2 års erfarenhet. 

Pedagog Lila = Kvinnlig förskollärare med 17 års erfarenhet.  

5.1 Lyssna till barnen  

För att stimulera barnen på bästa sätt ansåg samtliga av de intervjuade pedagogerna att man 

ska lyssna till vad barnen är intresserade av och deras behov. Genom att hålla sig i 

bakgrunden och observera barnen ansåg förskollärarna att man på ett bra sätt kan dra 

slutsatser och utifrån det tillgodose barnens behov på bästa sätt. En pedagog nämnde att det 

var väldigt svårt att anpassa miljön för att den ska passa allas lekar. Drygt hälften av 

pedagogerna tog upp vikten av att erbjuda det material som barnen behöver just för stunden.  

”I första hand genom att erbjuda material som utmanar barnet på bästa sätt, på vår avdelning 

har vi många olika miljöer där barnen utifrån ålder och mognad kan utveckla rolleken.” 

(Pedagog Gul) 

”Vi måste tillhandahålla material efter barnens lek. Barnen leker det de är intresserade av 

här och nu.” (Pedagog Blå) 

Det som vi uppfattat var det mest väsentliga när det kommer till att stimulera barns rollek är 

att man som pedagog måste vara uppmärksam och lyhörd på vad barnen har för intressen och 

behov just för stunden. Om man som pedagog inte lyssnar på barnen och bara utgår från sig 

själv och sina egna intressen, har vi uppfattat att barnen inte stimuleras på bästa sätt.   

Vi tycks se att pedagogerna anser att de resurser som tilldelas förskolan är alldeles för små, en 

större budget skulle göra att pedagogerna kan tillhandahålla både med sin tid och med 

material till barnen på ett annat sätt som skulle utveckla deras rollekar avsevärt. Om det skulle 

finnas mer personal och mindre barngrupper skulle verksamheten förbättras.  

5.2 Pedagogens deltagande  
Nästan alla av de pedagoger som vi intervjuade poängterade att det var viktigt att man som 

vuxen var aktiv och närvarande vid leken, men på ett sätt som inte hämmade barnens lek. De 

ansåg att man skulle hålla sig i närheten och vara medveten om leken, men bara träda in i den 

när det uppenbarligen behövdes, som till exempel om barnen fastnade och inte kunde komma 

vidare. Genom att ställa följdfrågor och utmana barnen tänkande kan en pedagog utveckla 

barnen rollek och hjälpa dem att föra den framåt. En av pedagogerna nämner att det är viktigt 

att man som pedagog ger barnen förutsättningar att utveckla leken tillsammans med andra.  

”Vissa leker mycket länge i sin rollek och andra hinner ändra massor av gånger bara på en 

kvart!” (Pedagog Orange) 

”Vi försöker att stimulera uppåt, till exempel att treåringar som ligger på en högre nivå paras 

ihop med femåringar för att stimulera treåringarna… Det viktigaste är att man möter barnen 

där de står.” (Pedagog Röd) 

De allra flesta av pedagogerna anser att ett vuxet deltagande kan hjälpa rolleken framåt. Det 

är viktigt att man hittar en balans som känns bra för både de vuxna och barnen för att det inte 

ska hämma barnen när de leker. Vi förstår det som att pedagogerna tycker det är viktigt att 

finnas till hands för barnen hela tiden, men på deras villkor och utan att tränga sig in i leken.  

Att ställa följdfrågor är något som vi kan se att pedagogerna tycker är utvecklande och bra, 

men även här får man se upp så att det inte ödelägger barnens lek.  
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5.3 Stimulera utvecklingsstadierna  

En av pedagogerna sa att genom att erbjuda barnen erfarenheter, gärna genom konkreta 

händelser, kan stimulera barnens olika utvecklingsstadier. Om pedagogerna involverar 

barnen, åker och gör olika saker som till exempel ett studiebesök på en polisstation kan man 

erbjuda barnen förebilder som de kan utgå ifrån. Hon ansåg att detta kunde vara till stor hjälp 

om man ska ta sig från steg ett i utvecklingsstadiet till steg två. 

”När jag fick dessa frågor har jag tittat på barnen på ett helt annat sätt. När jag kollat var 

barnen befinner sig ser jag att de flesta är någonstans mellan steg två och tre. Jag tror att vi 

kan utmana barnen att komma ett steg länge genom att ge dem det material som de behöver. 

(Pedagog Lila) 

En annan pedagog berättar att om ett barn varit hos till exempel tandläkaren uppmuntrar 

pedagogerna detta barn att berätta vad det varit med om. På detta sätt kan det inspirera andra 

till rollek och barnet blir stärkt i sig själv.  

Vi tycker oss se att de pedagoger som nämnt detta ämne tycker att det är viktigt för barnen att 

de har någon som kan inspirera dem och som de kan se upp till. Detta är för att utveckla 

rolleken i en riktning som alla barn kan ta del av. Om de som pedagoger uppmuntrar något 

barn att prata om det den varit med om när de andra barnen hör, kan det göra att gemenskapen 

ökar. Vi tolkar att pedagogerna ser gemenskapen mellan barnen som någonting viktigt, något 

som man ska ta vara på. Att barnen får uppleva sin omvärld på ett roligt, intressant och 

lärorikt sätt genom att möta verkliga personer som finns i samhället och på så sätt skapa en 

större förståelse för sin omvärld.   

5.4 Mamma-pappa-barn-lek  

Mamma-pappa-barn-lek är något som alla pedagoger berörde i större eller mindre 

utsträckning. Alla såg de på mamma-pappa-barn-leken som en meningsfull 

återkommande lek i barnens vardag. De ansåg att leken var främjande för barnens 

empatiska förmåga och att barnen utvecklade en känsla för omsorg.  

Pedagog Orange såg inga skillnader på mamma- och papparollen i lekarna, det fanns inga 

självklara uppgifter som mamman eller pappan tog på sig. Inte heller i kroppsspråk eller i 

röstläge kunde hon uppfatta någon skillnad mellan rollerna. 

Hon såg lika mycket att pojkar lekte typiska ”flicklekar” och vice versa. En tredjedel utav 

pedagogerna tyckte sig se att det mest naturliga är att flickorna tar mammarollen och 

pojkarna tar papparollen. Dock kunde både flickor och pojkar ta rollen som antingen 

lillebror eller lillasyster.  

”Vi försöker att erbjuda samma möjligheter till de båda könen. Men det som man generellt 

kan se är att flickor är mer i framkant än vad pojkarna är. Tjejernas lek är mer utvecklad och 

komplex, de har större tålamod att leka länge.” (Pedagog Röd) 

När vi gjorde våra intervjuer kunde vi se att alla pedagoger lagt märke till mamma-

pappa-barn-leken och såg det som en viktig del i barnen vardag. Som vi förstår är det ofta 

i denna lek som man kan se en tydlig skillnad på pojkarna och flickorna, att flickorna tar 

på sig rollen som mamma och pojkarna tar på sig rollen som pappa.  

Pedagogerna ser denna rollek som ett hjälpmedel att utveckla sociala förmågor hos 

barnen som till exempel empati. De får träna på att ta hänsyn till varandra och även fast 
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barnens syfte bara är att leka upplever vi att pedagogerna ser många fördelar med denna 

form av lek.  

Som vi uppfattat Pedagog Oranges uttalande förekommer inte de stereotypa könsrollerna 

i just denna rollek på hennes avdelning.  

5.5 Skillnad på pojkars och flickors rollek  

Det var delad mening om det är några skillnader mellan pojkars och flickors rollek. Några av 

pedagogerna ansåg att pojkars rollekar är mer fysiskt krävande än flickornas.  

Pojkarna är mer rörliga i sin rollek, springer runt mycket och jag kan även tycka att de låter 

mer än flickorna.” (Pedagog Grön) 

Pedagogerna tyckte sig se att flickorna ofta väljer rollekar där omsorg har en tydlig prägel. De 

uttrycker skillnader i pojkars och flickors val av roller. Där pojkarnas lek är inspirerad av 

media i form av fiktiva figurer och där flickors är mer bundet till verkligheten.  

”Som det ser ut hos oss nu så ser vi tydliga skillnader mellan pojkars och flickors lek. 

Pojkarnas lek är tydligt inspirerad från olika tv-program som ”Kung Fu Pandan”, ”Bilar”, 

polis och tjuv. Flickors rollekar är med inspirerade av faktiska personer, till exempel 

mamma och pappa. Där man kan se att barnen ”härmar” vuxna.” (Pedagog Blå) 

De ser även likheter i leken. En pedagog berättar att om man erbjuder pojkarna material som 

vissa anser vara typiskt tjejiga, så leker pojkarna gärna med det ändå.  

”Flickorna leker mycket mamma-pappa-barn och andra omsorgslekar där det centrala är att 

ta hand om någon. Fast det känns inte som en typisk ”flicklek”, pojkarna är också med och 

leker.” (Pedagog Grön) 

”Jag upplever att pojkars lek blir mer hetsig än flickors, pojkars lek är mer våldsam och det 

gäller att vinna i allt, till exempel som när de leker att spiderman slåss mot sina fiender så 

måste han besegra dem – med andra ord vinna. Det är huvudmålet i deras lek känns det 

som.” (Pedagog Lila)  

Vi ser dessa ovanstående uttalanden om könen som att respondenterna tycker att det är 

pedagogernas och de vuxnas bemötande för vad som är ”pojkigt” och ”flickigt” som formar 

barnens könsroller. De förväntningar vi har på barnen och vilket material som vi erbjuder dem 

spelar stor roll för hur de ser på sig själva och allt runt omkring. Våra värderingar avspeglas 

till barnen.  

Pedagogerna tyckte sig se att media och film påverkade pojkarnas lek till skillnad från 

flickornas där faktiska personer hade stort inflytande på deras val av rollek. Vi uppfattade att 

pedagogerna inte lade någon värdering i sina uttalanden om hur vida media eller riktiga 

personer påverkar de olika könen.  

5.6 Tiden  

Några av de pedagoger som vi intervjuade betonade att tiden för att utveckla och 

uppmärksamma barnens rollekar i verksamheten inte räckte till. Pedagog Röd är verksam på 

en förskola som är åldersblandad, från ett till fem år. Han tyckte att denna indelning inte var 

ultimat när man ska till vara på skillnaderna i barns rollekar. Alla de primära behoven tog 

mycket tid vilket gjorde att den pedagogiska verksamheten blev lägre prioriterad. Han hade 

gärna lagt mer tid på att utveckla rolleken hos barnen. Pedagogen tror att en mer 
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åldershomogen barngrupp där man kommer ifrån de primära behoven så som blöjbyten och 

sövning, skulle bidra till ett ökat aktivt deltagande för pedagogen.  

”Alltså ska man vara ärlig så… ofta utförs rollekarna efter lunchen och då går en och söver 

de mindre barnen och en går på lunch… så problemet är att man inte riktigt kan ta till vara 

på det på grund av personalbristen. […] Det behövs mer personal för att kunna göra det i 

högre utsträckning. Men det handlar om att lära känna barnen och göra individualiseringar. 

Jag tror att många förskolor har jättesvårt att göra det eftersom de flesta resurser går åt de 

primära behoven.” (Pedagog Röd) 

Det som vi tycker oss se är att Pedagog Röd inte finner sin dagliga arbetsplats som en ultimat 

plats för barnen att utveckla sina rollekar. Han anser att åldersindelade avdelningar är mer 

anpassade för barnens behov och intressen. När man som pedagog kan lägga ner tid på att 

lyssna och engagera sig i barnens lek, blir verksamheten bättre. 

5.7 Låta barnen vara som de vill  

Drygt hälften av respondenterna sa att det är viktigt att barnen får vara som de vill. De 

nämnde att Lpfö 98 - 2010 - [Ny, rev. utg.] poängterar att man ska möta alla barn lika, 

inte ha förväntningar på dem om vad som är kvinnligt respektive manligt och utgå ifrån 

barnens intressen. Pedagog Orange berättar att det är viktigt hur vi bemöter barnen men 

även hur vi uppfattas av barnen. Pedagogerna måste visa på att de kan utföra saker som 

anses vara både typiskt kvinnliga och manliga. 

”Vissa barn tycker att det är lite konstigt när man gör ska göra upp eld ute eller skruva upp 

något, man kan få frågan ”Vad gör du?”. Vissa barn reagerar starkare på det och vissa säger 

”Jag vill också!”. Det beror väl kanske lite på familjesituationen.” (Pedagog Orange) 

”Ja, alltså… Eftersom vi är de som träffar barnen varje dag flera timmar så tror jag att vi 

förskollärare har en viktig roll, att visa på att även tjejer kan göra saker som anses vara 

killigt, och tvärtom.” (Pedagog Lila) 

Att låta barnen var som de vill känns som det centrala i hela vår intervju. Vi har uppfattat det 

som att pedagogerna utgår från att barnen i första hand ska känna sig trygga och ha en god 

kontakt med de pedagoger som vistas i verksamheten. 

Vi förstår det som att pedagogerna tycker det är viktigt att inte ha några förväntningar på 

barnen som kan stärka de stereotypa könsrollerna. Att vara öppen och uppmärksam för barns 

frågor och funderingar gör att man som pedagog lättare kan möta barnen på ett sätt som kan 

sudda ut de genusbetingande förväntningarna som de har på sig.  

5.8 Rollekens betydelse  

”Jag tror att rolleken är otroligt viktig just för utvecklingen! Barnen hittar sig själv i leken… 

De lär sig problemlösning, de lär sig samtala och kompromissa om saker.” (Pedagog 

Orange) 

Alla pedagoger som vi intervjuade tog upp rollekens relevans för barnens utveckling. Alla 

ansåg att det är otroligt viktigt att på bästa sätt hjälpa barnen att komma igång med rolleken 

och ge dem verktyg att komma vidare.  

”Med hjälp av rollekar har jag sett att de barn som har lite svårt med språket lättare kan 

uttrycka sig och kommunicera. De får som ett annat språk skulle man kunna säga.” 

(Pedagog Lila) 
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”Barn som inte leker rollekar har svårare i sociala situationer. De vet inte hur de ska göra, 

det kan också vara så att de barn som har sociala svårigheter inte leker rollekar för de förstår 

inte hur de ska göra… Lite som vem kom först, hönan eller ägget?” (Pedagog Gul) 

Vi tycker oss se att förskollärarna lägger stor vikt vid barnen och att deras utveckling ska ha 

den framträdande rollen inom förskolans verksamhet. Att hjälpa barnen med material och ge 

dem verktyg för att utveckla rolleken anses vara en betydelsefull del i förskolan.  

Rollek är ett måste för att barn ska förstå vad som händer runt omkring dem, det är barnen sätt 

att bearbeta omvärlden. Språket utvecklas i rolleken och barnen får lättare att kommunicera. 

6. Diskussion  
I vårt diskussionskapitel diskuterar vi metoden och resultatet i jämförelse med den litteratur vi 

tagit upp i bakgrunden. Vi tar även upp erfarenheter som vi tar med oss i framtiden och 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

För att få fram vårt resultat har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi kände att den 

kvalitativa intervjun passade vår studie bäst eftersom att det var respondenternas livsvärld vi 

ville skapa oss en uppfattning om. Som Patel och Davidson (2011) anser är det de öppna 

frågorna som passar bäst i en kvalitativ studie och tycker att det var bästa sättet för oss att 

samla information på. Eftersom vi ville ta reda på hur våra intervjupersoner själv uppfattar 

och beskriver det fenomen som vi undersöker har vi valt att ha fenomenologin som 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt i vår kvalitativa studie.  

Vi anser att vi under intervjuerna har ägnat all vår uppmärksamhet på respondenterna och som 

Maltén (1998) säger är det något av det viktigaste att tänka på vid dessa tillfällen. Vi tror att 

om de som deltar i undersökningen känner sig trygga och avslappnade kan de ge ett mer 

rättvist svar.  

Det känns väldigt bra i efterhand att vi valde att spela in våra intervjuer för att på ett smidigt 

och effektivt sätt kunna lyssna igenom dem gång på gång. När vi sedan skrev ut våra 

intervjuer kändes det bra att kunna skriva av exakt det som våra respondenter hade svarat. På 

detta sätt blir det så precist som möjligt. Även om vi skrivit ner exakt vad de sagt kan vi i vår 

meningskoncentrering missa viktig och betydelsefull information. Eftersom vi vet syftet med 

vårt arbete blir det automatiskt att vi letar efter svaret.  

Eftersom vi endast hade tre öppna frågor kunde vi fokusera på att utveckla de svar vi fick 

under intervjun. När man inte behöver lägga fokus på att tänka på klockan och ställa nästa 

fråga och istället ta den tid man behöver, tror vi att svaret blir mer genuint och de intervjuade 

personerna får säga det som de vill ha sagt.  

Då vi redan kände de pedagoger som intervjuats kunde de pratade på ohämmat och vi 

behövde inte ställa särskilt många följdfrågor. Det var en avslappnad stämning och det kändes 

som att de svar vi fick var väl tillförlitliga. 

När vi i efterhand har analyserat och diskuterat vårt resultat har vi sett att det var en hög 

tolkningsfrihet på vår sista fråga. Vi har insett att man aldrig kan förutse vad någon annan 

kommer att säga och har vi kommit fram till att frågar bör ha formulerats på ett annat sätt 

under intervjun. Vi ställde den sista frågan i hopp om att pedagogerna skulle svara på hur de 

tar till vara på barn som inte följer de stereotypa könsmönstren i rolleken. När de personer 
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som vi intervjuat svarade på den frågan, uttryckte sig vissa på ett helt annat sätt än vad vi hade 

tänkt. De verkade som att några tänkte hur man uppmuntrade det som anses vara typiskt 

kvinnligt och manligt och det var ingenting någon av dem ville kännas vid att de gjorde. Dock 

tycker vi att vi har tillräckligt med empiriskt material för att besvara vårt syfte. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det framkom under våra intervjuer att förskollärarna inte var särskilt insatta i Elkonins teorier 

om rolleksutvecklingens tre stadier som nämns i Hangaard Rasmussen (1979). Under vår 

arbetsgång har vi studerat dessa stadier närmare och insett vilken stor betydelse rolleken har 

för att förstå barns utveckling.  

De pedagoger som vi intervjuat ansåg att rollek var någonting extremt viktigt för barns 

utveckling. I leken lär sig barnen bland annat att behärska sociala koder, de utvecklar sitt 

språk på olika nivåer, de lär sig att kommunicera och samspela med andra. Som Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar är det i rolleken som barnen använder 

både sin kropp och sitt språk för att uppleva nya erfarenheter. Dock behöver barn inspiration 

och uppmuntran för att gå in i rollekarna menar Hagtvet (2004) och det anses vara bra om 

pedagogerna visar på aktivt deltagande i leken. Våra pedagoger ansåg att det är väldigt 

betydelsefullt för barnen att man som pedagog går in och visar att man tycker att leken är 

viktig, något som även Hjort (1996) ser som mycket viktigt. Pedagogerna var dock tydliga 

med att poängtera att man får se upp så att man inte tar över leken och att det inte längre är 

barnen som styr. Åm (1998) menar att leken är den del av verksamheten som i störst 

utsträckning styrs av barnen och leken kan man aldrig ta ifrån dem.  

I en av intervjuerna togs det upp att barn med sociala svårigheter kan ha svårt att leka rollekar. 

Detta tror pedagogen kan bero på att barnen inte förstår hur de ska agera, och det kan vi 

koppla till det som Knutsdotter Olofsson (1987) benämner som leksignaler. Hon betonar att 

för att kunna leka krävs det att barnet kan tolka de leksignaler som sänds ut.   

Pedagogerna utgår från barnens behov och intressen, de vill möta barnet där det befinner sig 

och för att kunna utmana barnen att komma vidare i utvecklingen, detta har stöd i Dale (2007) 

när han tolkar Vygotskij. De intervjuade pedagogerna ansåg att det är viktigt att tillgodose 

barnen med det material som de behöver och att det är viktigt att barnen får ha sin fria vilja 

kvar när det gäller val av lek och lekmaterial. Som Olofsson Knutsdotter (1987) berör är lek 

någonting som sker för stunden, den är spontan och den verkställs direkt.  

Det är viktigt ”att stimulera uppåt” anser pedagog Röd. Han tror på att barnens utveckling tar 

ett stort steg framåt om de får umgås med andra som ligger längre fram i utvecklingen. 

Omedvetet eller inte utgår han ifrån begreppet utvecklingszon som är en central del i 

sociokulturella teorin som Vygotskij introducerade.  

Enligt en undersökning som utförts av Hjort (1996) kunde hon se tydliga skillnader mellan 

flickors och pojkars sätt att värdesätta sina egna egenskaper. Hos pojkarna var 

prestationsbehovet större än hos flickorna, det gällde att vara snabbast, starkast och först. 

Pedagog Lila tar upp just detta då hon tycker sig se att pojkarna har en tendens till att de 

måste hävda sig och vara bäst i allt de tar sig an.  

Pedagogerna ansåg att det är vanligt att flickorna ansvarar för omsorgssituationer i leken, 

vilket även Scheu (1979) tar upp. Han skriver vidare att när flickorna ingår i pojkarnas lekar 

blir det ofta flickorna som tar hand om det familjära, det vill säga att sköta barnen och laga 

mat.  
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Pedagog Orange tyckte sig se att vissa barn ifrågasätter kvinnor som gör ”typiskt” manliga 

saker, en del barn reagerar starkt på det och andra tänker inte alls på det. Detta tror hon beror 

hur det ser ut i familjesituationen. Detta kan kopplas till Gannerud (2001) som anser att 

föreställningar om könen ombildas beroende på hur människor i vår närmiljö handlar och 

agerar. När vi tittat på resultatet kan vi se att pedagogerna är väl medvetna om att det är vuxna 

och deras förhållningssätt som skapar könsrollerna, precis som SOU (2006:75) nämner. 

Något anmärkningsvärt var att det bara var en person som tog upp om läroplanen under 

intervjutillfället. Läroplanen ligger som grund för hela verksamheten och har en stor roll. 

Däremot märktes det på intervjumaterialet att pedagogerna utgick från läroplanen. De pratade 

mycket om hur bemötandet gentemot barnen ska ske och att det är viktigt att man som 

pedagog uppmärksammar det enskilda barnet. Lpfö 98 - 2010 - [Ny, rev. utg.] poängterar att 

förskollärare ska ansvara för att flickor och pojkar ska få lika stort utrymme och inflytande i 

verksamheten. Detta tycker vi oss se att våra respondenter anser är viktigt då de strävar efter 

att uppbringa en jämlikhet pojkar och flickor emellan.  

En av respondenterna poängterade att tiden för pedagogerna inte räckte till vad gällde att 

stimulera rolleken. Man skulle kunna fråga sig om det är tiden som inte räcker till eller om 

man helt enkelt prioriterar andra saker än rolleken i verksamheten? Men vi anser att de svar vi 

fick antydde på att den intervjuade verkligen ville göra någonting för att utveckla och 

stimulera rollekarna hos barnen. Vi har reflekterat över att man på något annat sätt kan 

organisera verksamheten så att rollekarna kan hamna lite mer i fokus. Det kan vara svårt i 

grupper där det är stor variabel på barnens åldrar, men vi anser att man i åldershomogena 

grupper kan ägna mer tid åt aktiviteter som gynnar barnens rollekar.  

6.3 Överensstämmelse och pålitlighet 

Efter att ha intervjuat verksamma pedagoger och ställt frågor som är kopplade till vår 

frågeställning och till vårt syfte anser vi oss ha en hög validitet på vår undersökning. Vi 

spelade bland annat in våra intervjuer för att få en hög reliabilitet, därför att det sedan styrker 

oss när vi ska skriva ner och analysera dem. Vi kan dock se att om vi hade genomfört en så 

kallad provintervju för att se hur kvaliteten på intervjufrågornas var, hade vi upptäckt att vår 

sista fråga var lite svårtolkad. 

Även om det finns en viss fara med den kvalitativa intervjun då våra pedagogers 

uppfattningar står för populationens uppfattningar, anser vi att våra källor är pålitliga därför 

att vi upplevde deras svar som uppriktiga. 

6.4 Erfarenheter för framtiden 

Under arbetets gång känner vi att rolleken är något att ta vara på, att den är väldigt 

meningsfull för barnen och deras utveckling. Arbetet har gett oss en inblick i rolleken som vi 

inte tidigare hade och har uppmärksammat den på ett helt annat sätt. Det finns många 

förmågor som kan utvecklas i rolleken och det gäller att vi försöker stimulera dessa.  

Vi vill ha i åtanke att hela tiden vara öppen för nya förändringar och att vi med barnen 

ständigt utvecklas som individer. Genom att ha ett öppet förhållningssätt gentemot barnen 

anser vi att man kan förebygga de förväntningar som finns i dagens samhälle.   
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6.5 Fortsatt forskning 

Vi har funderat på hur andra skulle kunna utföra en fortsatt forskning på vårt arbete och har 

kommit fram till två olika saker. Utifrån våra intervjuer kunde vi se att media hade stor 

inverkan på barns lek, och det skulle vara intressant att veta hur det påverkar barnens rollekar. 

Det finns ytterst lite forskning inom rollekens utveckling ur ett perspektiv som är kopplat till 

media, och detta är något som ständigt är i förändring vilket gör att forskning som gjorts för 

bara några år sedan kan behöva uppdateras.  

Eftersom att vi under denna undersökning intervjuade förskollärare, hade det varit intressant 

att även intervjua och observera barn för att få en inblick i deras uppfattning av rollek.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två stycken förskollärarstudenter vid namn Erik och Ida som studerar sista terminen vid 

Luleå Tekniska Universitet. Vi har påbörjat vårt examensarbete vars syfte är att ta reda på 

förskollärares uppfattning om flickors och pojkars rollekar i åldern fyra till sex år. Vi är 

väldigt intresserade av att skaffa oss kunskap om hur ni ser på denna sorts lek. Som 

inhämtande metod har vi valt att använda oss av intervjuer med verksamma förskollärare och 

vi skulle verkligen uppskatta om du skulle vilja delta i undersökningen. För att vi lättare ska 

komma ihåg allting kommer intervjun att spelas in. 

Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien och de svar som ni ger kommer att bearbetas 

utifrån de forskningsetiska principerna som Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet har gett ut. Med detta innebär det att all personlig data, likaså datum och 

platser kommer att behandlas konfidentiellt. De material som vi samlar in kommer att vara 

oåtkomligt för utomstående och det är endast vi och vår handledare som kommer ha tillgång 

till det.  

För att underlätta för er har vi skrivit ut de frågor som vi kommer att ställa, ni får gärna ta med 

er anteckningar till tillfället då vi kommer att träffas. Vi har även skrivit ner tre steg som 

beskriver hur rolleken utvecklar sig enligt Ellkonin i Hangaard Rasmussen (1979). Vi vill 

tillägga att barnet kan befinna sig mellan två steg eller precis vara på kanten upp till nästa. 

Man kan se tendenser till att barnet kommer att övergå till nästa steg inom en snar framtid, 

men ännu inte riktigt är där.   

Era tankar är värdefulla för vårt examensarbete. När arbetet är klart kommer det att publiceras 

på Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

Har ni några frågor är det bara att kontakta oss! 

Mvh/ 

Erik Engman     Ida Berglund 

070 XXX XX XX    070 XXX XX XX 



 

 

Exempel 

Steg 1: Barnet utför vuxenhandlingar utan att identifiera sig med den vuxna.  

Exempel: Barnet ser att tandläkaren tar på ett munskydd, och härmar sedan genom att stoppa 

sin mössa för munnen.  

Steg 2: Barnet låtsas vara en bestämd person. I många situationer säger barnet att det leker 

den eller den personen. Barnets fantasi är bunden till en konkret händelse eller en människa 

som det känner väl. 

Exempel: Barnet har precis kommit hem från en undersökning hos tandläkaren Berit. Berit 

säger alltid efter undersökningen: ”Oj vad duktig du har varit, nu ska du få välja vilket 

klistermärke du vill ur min prickiga låda.” Om barnet är i steg två, kommer det specifikt att gå 

in i ”rollen” Berit när där ska leka tandläkare. På förskolan skulle detta kunna visa sig när de 

lekt färdigt tandläkarbesöket, att barnet säger ”Oj vad duktig du varit, nu ska du få välja ett 

klistermärke”.  

Steg 3: Barnets lek präglas av generaliserade handlingar. 

Exempel: Om barnet leker tandläkare, är det inte en specifik tandläkare den leker, utan den 

gör handlingar som alla doktorer utför. Barnet kan kanske tittar på tänderna, lagar tänderna 

eller borstar tänderna på någon annan.  

 

Frågor 

1. Hur stimulerar du som förskollärare utvecklingen av de olika stadierna i barns rollek?  

2. Vilka eventuella skillnader finns det mellan pojkars och flickors rollekar?  

3. Hur tar ni vara på eventuella könsskillnader i arbetet med att stimulera 

rolleksutvecklingen?  

 

 

 


