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Turtagning och rollfördelning – 

vilken betydelse har detta för 

barn i förskolan? 

En studie av turtagning och rollfördelning i barns rollek på förskolan. 

 

Carolin Schönning 

Sammanfattning 

 

Denna studie avser att genom några observationer utförda på en förskola resonera kring vad som 

händer i leken, vad rolleken består av och vilka faktorer som styr turtagning och rollfördelning i 

rolleken. Uppsatsen redogör även för vad litteratur och förskolans läroplan säger om detta fenomen. 

Resultatdelen visar hur jag har tolkat dessa observationer utifrån läroplanen, centrala begrepp utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv samt några vanliga lekteorier.  

Denna studie har visat att det finns några faktorer som styr turtagning och rollfördelning av barns 

rollek utifrån observationer som är utförda. Dessa faktorer berör bakgrund, erfarenhet, självkänsla och 

trygghet i barngrupp och övrig verksamhet i förskolan. 

Nyckelord 

Lek, rollek, turtagning, rollfördelning, socio-kulturell. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Tre flickor leker inne i dockvrån en lek som de kallar mamma-pappa-barn. En annan flicka kommer 

till en av pedagogerna och säger att hon också vill vara med i leken. Pedagogen säger då att hon måste 

fråga om hon får vara med i leken och följer med henne bort till dockvrån. Flickan kommer in i 

dockvrån och frågar om hon får vara med, det får hon också. Pedagogen berömmer flickorna för att de 

leker tillsammans. Flickan frågar vad hon får vara i leken och hon får vara katt får hon till svar från de 

andra flickorna. 

 

Denna situation gjorde mig fundersam och nyfiken till ämnet rollek och framförallt rollekens 

turtagning och rollfördelning. Vad är det som bestämmer vad eller vem man ska få vara i leken?  

 

Då leken är en viktig del av barnens vardag och därmed en del av förskolans verksamhet har intresset 

för lek och framförallt rollek kommit att intressera mig. 

Leken omnämns i förskolans läroplan som att den ska prägla förskoleverksamheten och vara av en 

lustfylld karaktär (Lpfö, 1998).  

 

Vad är rollek? Rollek kan definieras som en fiktionslek där de lekande själva ingår i olika roller. Bland 

annat mamma-pappa-barn och leka affär är exempel på sådan lek. Rollek kan även sägas vara 

låtsaslek. Rollek eller låtsaslek är en situation där deltagarna agerar som om de är på en viss plats, som 

om de använder ett visst redskap och som om de är en viss person. (Jensen, 2009) 

 

Leken är inte någon enkel imitation av vuxenvärldens roller, utan den speglar förhållandet mellan 

fiktion och verklighet (Vygotskij, 1981). Barn iklär sig roller som kräver intellektuell förmåga. Barn 

låtsas vara roller som är en del av vardagslivet, till exempel djur, föräldrar och diverse yrkesroller 

såsom poliser och brandmän. I denna lek kommer de träna sin fantasi, sina kroppsliga funktioner och 

den kommunikativa förmågan. 

Barn använder sig av leken för att förstå omvärlden, leken kan därför sägas vara barnens värld. Genom 

leken lär sig barnen normer och roller och utvecklar därmed sin identitet och självkänsla.  

Knutsdotter menar att leken redan börjar på skötbordet, men att den därefter måste uppmuntras för att 

barn ska lära sig att leka. 

 

”Rollek bygger på identifikation, barn låtsas-som-om de är någon annan än sig själva, de går in i en 

roll och beter sig och talar som rollen kräver. Denna form av lek kan vara fysiskt aktiv och en källa till 

inspiration och aktivitet” (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 89).  

 

Till bakgrund av att leken är en central del i barns lärande och utveckling har jag därför valt att 

fokusera denna uppsats åt frågor som handlar om rolleken. Fokus kommer att hamna kring vad som 

händer i leken och vilka faktorer som styr turtagning och rollfördelning i rolleken. 
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Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Barn har inte särskilt mycket att bestämma över, men leken får de i alla fall bestämma över. I 

Barnkonventionen, artikel 31 står följande:  

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.” 

 

I förskolans läroplan framhålls leken som något som ska prägla verksamheten, det sägs bland annat 

följande: 

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet.” 

(Lpfö, 1998, sid. 5). 

 

”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. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” 

(Lpfö, 1998, sid.6). 

 

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 

(Lpfö, 1998, sid.8). 

 

”Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”. 

(Lpfö, 1998, sid. 9). 

 

Läroplanen och barnkonventionen talar starkt för leken som en betydelsefull del av barns möjlighet till 

utveckling och lärande, därför har jag valt att lägga detta som grund för mitt arbete. 

 

Lek som kunskapsområde 

Barn utvecklar ny kunskap genom lek därför bör leken genomsyra förskolan. 

En av de mest välkända forskare kring lek i Sverige är Birgitta Knutsdotter Olofsson (Folkman & 

Svedin, 2003). Hon menar att leken startas redan vid skötbordet, då den vuxne pratar, skojar och busar 

med det lilla barnet överförs budskapet att leken är i full gång. Därför lär sig barnet leksignalen redan 

under det första året och att förstå skillnaden mellan lek och allvar. Knutsdotter Olofsson menar att 

varje barn föds in i leken, men leken är något som måste läras och övas in (Ibid). 
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Fred Donaldson säger följande: 

 

”Syftet är att möta varje individ precis som den är, leken stärker självkänslan och utvecklar 

samhörighet mellan människor” (Fred Donaldson i Eliasson, 2009. www.forskolan.net). 

 

Donaldson (1993) menar att barns lek inte är färgat av uppfostran och kultur utan att leken är något 

naturligt, att barn har en inneboende lekförmåga utan konkurrens eller aggression. 

 

Enligt Catherine Garvey (www.forskolan.net, Jönsson, 2009), som också är lekforskare, är det tre 

grundregler som gäller för att barn ska kunna känna glädje i leken, nämligen samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Hon menar även att den vuxne har ett stort ansvar när det gäller leken, då 

den vuxne introducerar leken i en tidig ålder. Samförståndet innebär att båda parter i leken är 

medvetna om att de leker och vad leken handlar om. Ömsesidigheten handlar om att man är på 

jämställd nivå och turtagandet handlar om att det sker en växling mellan den som tar initiativet och 

vem som följer. Har barnet inte i det stadiet lärt sig regler får barnet stora problem i att leka med andra 

barn. 

 

Gunhild Westman säger följande angående lek och dess betydelse: 

”I lekandet upptäcker barnet sina inre resurser. I lekandet bekräftar den vuxne barnets upptäckt genom 

att intressant ta del av barnets lekhandlingar. Barnet får möta ett annat barn än det som han/hon ofta 

möter i kamraters och vuxnas ögon och utvecklar så sina förmågor. De tränar sin koncentration starkt i 

leken och får fatt på sina inre bilder.” (Westman i Lööv, 2000) 

 

Avgränsning 

I denna studie har jag valt att dela in observationerna i tre kategorier, nämligen flickornas lek, 

pojkarnas lek och flicka – och pojkelek. Frågor som relateras till genusfrågor kommer naturligt av 

materialet. Här väljer jag dock att inte i första hand närma mig just detta område. Mitt intresse berör 

andra aspekter av rolleken, som här belyses utifrån ett socio-kulturellt perspektiv. 
 

Syfte och problem  

Syftet med studien är att ta reda på hur rolleken och funktioner som rollfördelning och turtagning kan 

beskrivas och förstås utifrån ett antal observationer av barns lek på förskolan utifrån det 

sociokulturella perspektivet. 

 

De frågor jag därför har valt att studera är: 

 

1. Vad sker i rolleken utifrån ett sociokulturellt perspektiv? 

 

2. Vad består rolleken av? 

 

3. Hur kan turtagning och rollfördelning förklaras utifrån de faktorer som synliggörs i 

observationerna av förskolebarns rollek? 

http://www.forskolan.net/
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 Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Inledning  

Lek har beforskats utifrån många olika perspektiv under åren. Olika ansatser har belyst olika aspekter 

av leken och rolleken. Beroende på vilket perspektiv man väljer att arbeta utifrån uppkommer naturligt 

olika centrala begrepp som i sin tur bidrar till att lyfta fram olika aspekter kring lek, turtagning och 

rollfördelning. 

 

I detta kapitel presenteras ett urval av den tidigare forskning som genomförts kring barns lek, med 

fokus på frågor kring rolleken. Eftersom olika teoretiska infallsvinklar ger möjlighet att synliggöra och 

ta fasta på olika saker väljer jag att göra en kort presentation av några av de centrala perspektiv som 

använts i forskning kring lek. Detta är tänkt att fungera som en bakgrund till mitt eget val av 

perspektiv – det sociokulturella – som presenteras närmare längre fram i detta kapitel. 

 

Tidigare forskning 

För att hitta litteratur och forskning angående ämnet rollek har jag sökt i SUB:s databas och jag har 

använt google funktionen (www.google.se) för att hitta tidigare uppsatser kring ämnet lek och 

specifikt rollek. De sökord jag har använt är: lek, rollek, turtagning, rollfördelning och socio-kulturell. 

 

För att kunna leka krävs en mängd olika förmågor, menar Gunhild Westman 

(www.lekarbetspedagogik.se, Lööv, 2000), barnen bör kunna skilja på fantasi och verklighet för att 

kunna göra låtsashandlingar och spela en annan roll.  

Genom rollekar lär barnen sig att styra sitt eget beteende efter inre föreställningar, utveckla sig själva 

och sitt beteende.  Leken har, enligt Westman, tre grundregler; turtagning, samförstånd och 

ömsesidighet. Besitter barnen inte dessa kvaliteter sker ingen utveckling av leken och den sociala 

förmågan. 

Westman (Lööv, 2000) menar att leken hjälper barnen att utveckla den sociala förmågan, tänkandet 

och språkets förmåga samt att leken påverkar tänkandets och språkets utveckling. I leken stärks 

barnets självkänsla och integritet. Leken är inte något som går att byta ut, den behövs tillsammans med 

lärarledd verksamhet för barnen ända upp i tioårsåldern.  

 

Enligt skolverkets utvärdering blir leken i förskoleklassen något som man använder för utfyllnad 

mellan den lärarledda aktiviteten. Då tappar leken sina kvaliteter. Detta kan leda till tävlande bland 

barnen, de som blir färdiga med den lärarledda aktiviteten blir de som bestämmer och väljer roller i 

leken. De barn som däremot kommer in sent i leken får acceptera den roll de får, de får mer eller 

mindre slå sig in eller stötas ut ur leken. När skola och förskola ska individanpassas är leken och den 

lärarledda undervisningen ett måste. Leken ger potential för utveckling som kan ses som ett 

humankapital som inte bör förspillas (Westman i Lööv, 2000). 

http://www.lekarbetspedagogik.se/
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Rolleken blir barnens sätt att reproducera, lära sig, det sociala livet (Lindqvist, 1996). Leken är en 

skapande verksamhet som inkluderar ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt, den blir källan till den 

potentiella utvecklingszonen. När barnet leker befinner sig barnet över sin medelålder, sitt dagliga 

beteende och barnet agerar som om det vore högre än sig själv (Vygotskij, i Lindqvist, 1981). 

 

Sutton-Smith (i Lindqvist, 1996) menar att barn byter roller och teman när de leker, använder sig av 

funktionella roller eller karaktärsroller och de kan behandla sina roller stereotypt eller karaktärisera 

dem. 

 

Att leka är att kunna transformera verkligheten till något annat, att kunna utföra denna handling är en 

grund i mänsklig intellektuell aktivitet. När barnen leker rollekar använder de sådant de redan kan eller 

har upplevt tidigare. En förutsättning för att man ska kunna leka är att man är trygg i sig själv, när ett 

barn är otrygg står barnet bredvid och iakttar de andra barnen som leker. När barnen leker utvecklar de 

sin fantasi och kreativitet, därför blir leken en mötesplats för hjärnstammens impulser och 

hjärnbarkens ordnande och värderande. 

I leken utvecklas kommunikationen och språket. Leken är inte på riktigt, därför måste barnen förstå 

leksignalerna, de måste förstå att det är på låtsas, att det är en lek. I rolleken tränas språket på hög 

nivå, för att kunna leka tillsammans med andra barn och kommunicera i leken krävs den språkliga 

funktionen. (Knutsdotter Olofsson, 2009) 

Lek med andra barn ger social kompetens. Barn som får tillfälle att använda sin lekförmåga kan tänka 

sig in och förstå kamraters situation. Genom leken lär barnen känna sina kamrater och det leder till 

trygghet och glädje. Konflikthantering och maktspel övas genom leken.  

I leken ställs barnens viljor mot varandra och därför övas barnen i turtagning och rollfördelning. När 

barnen bygger sina lekmiljöer utvecklar de grunden till förståelsen för matematik och fysik (Trageton, 

1996). 

 

Turtagning innebär att barnet utför en handling som ett annat barn imiterar (Jensen, 2006). 

Rolltagande innebär att barnet tar initiativ till att utföra en handling som ett annat barn imiterar, vilket 

följs av ytterligare en handling som det första barnet imiterar. För att ett barn ska kunna leka 

låtsasleker eller rollekar bör barnet ha lärt sig turtagande och rollfördelande som en grund för 

ömsesidig kommunikation (Jensen, 2006). Har barnen lärt sig att kommunicera i leken kan barnen 

förstå vilka signaler som tyder på att vissa moment i leken är på låtsas och de moment som är på 

riktigt (Ibid). När barnen leker med andra barn skapar de tillsammans egna leksignaler eller lär sig av 

de äldre barnen (Ibid). 

 

Pojkar och flickor leker olika lekar, menar Marie-Louise Hjort (1996) som har skrivit en avhandling 

kring detta fenomen. Pojkar leker gärna konstruktionslekar och bygglekar, medan flickor oftare ägnar 

sig åt familjelekar. Resultatet i denna studie visar att pojkarnas lek tenderade att bli tävlingsinriktade 

medan flickornas lekar hamnar inom ramarna för mamma och dotterroller. Resultatet av studien visar 

även att barnen befinner sig i olika sfärer när de leker, pojkarna tenderar att leka hjältar av olika slag, 

bygglekar och konstruktionslekar. Flickorna tenderar att leka prinsessor, mammor, barn och 

damer(Hjort, 1996, sid.167-169). Barn som lekte i blandade grupper väljer att leka många i samma 

grupp och de leker som utfördes var oftast familj, cirkus och teater (Hjort, 1996, sid.170-172). 
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Att låtsas, som barn gör i rolleken, är en aktivitet som utvecklas och ändrar karaktär under den tid 

barnen använder sig av den. Den startar som en överföringsaktivitet från föräldrar till barn, där 

föräldrarna överför vetskapen om vad som är på låtsas och vad som är på riktigt. När barnen börjar 

låtsasleka vid ungefär 3 års ålder blir leken laborerande men fortfarande konkret och fysisk. När 

barnen slutar låtsasleka blir leken mer verbal och mindre abstrakt/fysisk. Detta ger intrycket av att 

barn när de börjar agera i låtsasleken endast leker och när de närmar sig slutet av perioden av låtsaslek 

har nått abstrakt tänkande.  

Det kan uppfattas som att varje fas i låtsaslekens utveckling tränar barnen på att vidareutveckla 

förmågor, kapaciteter och färdigheter som uppnåtts i en tidigare fas. Låtsaslekens karaktärer ställer 

barnets kognition för nya utmaningar, för att denna kognition ska komma att utvecklas (Jensen, 2008, 

sid. 337-338). 

 

Teorier kring lek 

Nedan presenteras några av de teoretiska perspektiv som använts i forskning kring lek och rollek. 

Denna del är tänkt som en bakgrund till den därpå följande presentationen av det sociokulturella 

perspektivet som bildar utgångspunkt för mitt eget arbete i denna uppsats. 

 

Psykodynamisk lekteori 

Sigmund Freud (Whang & Nilsson, 2003) menar att barnen använder leken för att uppfylla önskningar 

och behov som främst rör aggressiva och sexuella impulser, detta gör de för att behärska och komma 

till rätta med situationer med som varit emotionellt svåra. 

 

Erik H Erikson, (Whang & Nilsson, 2003) som delvis bygger sin teori på Freud, menar att leken är en 

viktig del av barnens psykosociala utveckling. När barnen kan hantera svåra situationer är detta av stor 

vikt för utvecklingen av bland annat den egna identiteten. Genom att leka igenom sig kriserna menar 

Erikson att barnen lär sig om sig själva och omvärlden, samt få ett starkare jag. 

 

”Ett barn behöver inte hela tiden stå med fötterna stadigt på jorden. Om en liten flicka vill flyga säger 

vi inte bara att ’barn flyger inte’. Istället lyfter vi upp henne och bär runt med henne ovanför våra 

huvuden och sätter henne uppe på ett skåp, så att hon känner att hon flugit som en fågel till sitt 

bo.”(Winnicott i Folkman & Svedin, 2003) 

 

Winnicott (Folkman & Svedin, 2003) sätter stort värde vid den första leken och vad den betyder. 

Leken är viktig för barnens utveckling och hur lek kan tänkas uppstå, enligt Winnicott. Barn som leker 

befinner sig i en tredje värld, mellan det yttre och det inre. För att barnen ska kunna leka i detta 

mellanområde menar Winnicott att det bör finnas en omtyckt omsorgspersonal att samspela med på ett 

lekfullt sätt.  

När barnen börjar sin första lek använder de sig av en övergångssymbol, till exempel en snuttefilt eller 

en nalle, istället för en mamma. Där skapas förmågan att använda symboler, enligt Winnicott. Det blir 

pedagogens roll att inte förbise det socialt värdefulla i att barnet uttrycker sina aggressiva reaktioner i 

lek. Det är sådant som hör livet till och när barn hamnar i en sådan situation bör de få möjlighet att lära 

sig hantera den, genom lek.   
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Kognitiv lekteori 

Piaget (Hwang & Nilsson, 2003) ansåg att barnen lekte för att träna på saker de redan kan och därmed 

bli bättre på saker de redan kan. För att barnen ska lära sig något nytt i leken ska den inbegripa 

ackommodation. Ackommodationen innebär att barnens verklighetsuppfattning ändras utifrån sina 

erfarenheter, vilket Piaget menar att detta inte sker i leken. I leken anpassar barnen verkligheten efter 

ett beteende de redan kan. Piaget menar att barnen vid 1 års ålder kan skilja mellan ett beteende och ett 

lekbeteende. För att lära sig leker barnet, framförallt genom att upprepa samma lek många gånger. 

Piaget menar att upprepningen är viktig, därför att det blir som en sensomotorisk ritual. Detta kallar 

han för funktionslek, vilket innebär att barnen leker för att träna olika funktioner. 

 

 

Interaktionistisk lekteori 

Ett interaktionistiskt synsätt innebär att leken till sitt väsen är social. I denna lek skapas en grund för 

självutvecklingen och leken utgör ett viktigt steg i socialisationen. 

 

Gregory Bateson (Hwang & Nilsson, 2003) delar in leken i olika nivåer. En grundnivå som står för 

lekhandlingarna och en metanivå där barnen kommunicerar sinsemellan vad de gör i leken. Genom att 

göra detta tränar barnen sig i att förstå skillnader mellan den inre och yttre verkligheten, mellan leken 

och det som vuxna kallar för verkligheten. 

 

Med dessa teorier som grund till varför lek och framförallt rollek är av stor vikt för barns utveckling 

och lärande på förskolan och för att få en bredare syn på lek och rollek som inlärningsmetod kommer 

jag nu utveckla det perspektiv jag har valt att fokusera på i detta arbete – det socio-kulturella 

perspektivet. 

Det socio-kulturella perspektivet, som kan sägas härstämma ifrån Vygotskij, kan tyckas vara föråldrat. 

Men med tanke på att det i detta perspektiv framhålls vikten av språk, kommunikation och socialt 

samspel som en stor del av barns möjlighet till lärande och utveckling, blir det socio-kulturella 

perspektivet aktuellt på förskolan. 

 

Socio-kulturellt perspektiv 

Som framgått av presentationen ovan finns ett antal perspektiv och ingångar till lek och rollek. Jag har 

valt att fokusera på det socio-kulturella perspektivet som framhåller språket, kommunikationen och 

samspelet, vilket är centrala i barnens möjlighet till utveckling. 

 

Det socio-kulturella perspektivet kan ses härstämma från Lev Vygotskij. Han menade, precis som 

Piaget, att genom ett aktivt uppbyggande av kunskapen om världen lär sig barnen nya saker, men 

skillnaden består i att Vygotskij betonade att barnen också ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang (Hwang & Nilsson, 2003). Vygotskij byggde tillsammans med några kollegor upp ett 

marxistiskt tänkande som kallas den kulturhistoriska skolan, tankarna om produktion och 

produktionsförhållanden i det marxistiska tänkandet vart för Vygotskij barns samspel med vuxna och 

redskapen språk och tänkande (Vygotskij, 1962) . 

 

Vygotskij (Hwang & Nilsson, 2003) menar att i barnens lek finns önskeuppfyllningar och att leken 

finns till för att stärka barnens självkänsla, inte bara till att bearbeta traumatiska upplevelser. Det 

sociala samspelet i leken är viktig och det är inte förrän i 3-års åldern som barn börjar leka på riktigt. 
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För att leka, enligt Vygotskij, krävs intellektuell kompetens. Under leken lär sig barnen 

regeltillämpning, verklighetsuppfattning och sociala roller. Därför utgör leken en del av en 

utvecklingszon för möjligheter, där barnen kan öva tankar och färdigheter.  

 

Genom ett samspel tillsammans med föräldrar, syskon och lärare sker en utveckling för barnet. 

Språket blir därför en central roll, genom språket kan barnet hantera den situation det befinner sig i 

och fortsätta utvecklas i den proximala utvecklingszonen. Genom språket kan barnet delta i sociala 

samspel, till exempel konkreta samtal med andra och inre dialoger. Vygotskij menar att ha förmågan 

att resonera med sig själv utvecklar tänkandeprocessen.  

I samspelet med den vuxne lär sig barnet abstrakt tänkande och strategier för problemlösning. Detta 

betyder att den vuxne inte ska komma med färdiga lösningar på problemet utan vägleda barnen till det 

rätta. Det proximala handlar därför om vad barnet kan utföra på egen hand och vad det kan 

åstadkomma genom stöd och handledning av den som har större erfarenhet.  

Samspel och att klara något tillsammans är viktiga, menar Vygotskij, för att barnet ska utvecklas 

socialt och kulturellt. 

 

Barn och vuxna tänker inte på samma sätt, men detta har att göra med att barns tankar kretsar kring 

social natur. Språket är till en början en reglerande funktion men allt eftersom barnet utvecklas blir 

språket ett redskap för tänkandet. (Hwang & Nilsson, 2003) 

I ett socio-kulturellt tänkande ses lärande och mänskligt tänkande som ett intresse för hur individer 

och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan individ och 

kollektiv är en viktig aspekt (Säljö, 2000). 

Barn lär sig genom det sociala, och relationen mellan omgivning och individ är en central del i det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Centrala begrepp  

Eftersom mitt arbete syftar på att ta reda på vilka faktorer som styr turtagning och rollfördelning i 

rolleken utifrån mina observationer blir därför mina centrala begrepp turtagning, rollfördelning, 

kommunikation och samspel. I mina observationer kommer jag att influeras av det socio-kulturella 

perspektivet och främst det Vygotskij säger om kommunikation, språk, samspel och att barn lär sig i 

en kontext. 

Jag kommer att använda mig dessa begrepp och tankar när jag analyserar mina observationer. 

 

Centrala delar i det sociokulturella tänkandet blir därför kontext, språk, kommunikation och samspel. 

 

Kontexten blir det sammanhang där något utspelar sig. Våra handlingar ingår i, skapar och återskapar 

kontexter. Kontexten kan ses som det som väver samman en social verksamhet och gör den till en 

identifierbar helhet, att se saker och ting (leken) i sitt sammanhang 

och inte som isolerat fenomen (Säljö, 2000). 

 

Genom att kommunicera blir barnet medveten om vad som händer i lekar. Kommunikation blir 

sambandet mellan det yttre och inre tänkandet. Det dialogiska samtalet förutsätter ömsesidigt 

engagemang - ställa frågor, lyssna och svara (Säljö, 2000).  
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Interaktionen och kommunikationen ses som centrala delar eftersom de bidrar till lärandet. I detta 

avseende kan lärandet fungera som en process vilket innebär att man blir delaktig i en kultur 

(Williams, Sheridan & Pramling, 2000)  

 

Genom samspel tar barn till sig sätt att tänka, tal och utföra handlingar som de är delaktiga i. Den 

lärande individen blir beroende av stöd från den mer kunnige personen, men genom övning och 

förståelse för situationen lär sig den lärande individen sitt.  

Utifrån ett socio-kulturellt perspektiv på kunskap och lärande är det viktigt att forma en lärande miljö 

för barnen, detta görs på förskolan med bland annat kök, dockvrån, byggrum, osv. 

Lärandet sker mellan individer och tillsammans i grupp. För att ett samspel ska kunna ske krävs språk 

och kommunikation, utifrån ett sociokulturellt tänkande är människans lärande och utveckling 

beroende av kommunikativa utvecklingar. Kommunikationen blir på så vis det viktigaste i 

läroprocesser i samband med socialt samspel. (Dysthe, 2003).  

Pedagogens roll blir i detta avseende att vägleda och handleda barnen till lärande. Som pedagog bör 

man vara medveten om att lärande sker ständigt och överallt. Barn lär sig med hjälp av 

kommunikation med barn och med vuxna. I och med att barn lär sig med hjälp av alla sinnen, blir 

lärandet personligt. Därför ses barnet som en helhet och alla delar i utvecklingen blir viktiga, det går 

därför inte att skilja på utveckling och inlärning (Pramling, Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 
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Kapitel 3 Metod 

Urval 

 

För att avgöra vilken metod som passar ens undersökning bör man enligt Holme & Solvang (i 

Bjorndal, 2002) ta hänsyn till ett antal punkter, nämligen undersökningens profil, undersökningens 

uppläggning, datainsamlingen och tolkningen av data.  

Roth (ibid) menar att det inte finns några övertygande argument för att en metod skulle vara bättre än 

någon annan. Däremot säger Kalleberg (ibid) att det är viktigt att metoden är anpassad för det 

specifika ändamålet. 

Inför valet av studie ställdes jag inför flera val, tankarna har gått från att göra en litteraturstudie till att 

göra observationer eller enkäter. För att jag skulle få bästa svar på min fråga angående vilka faktorer 

som styr turtagning och rollfördelning i rolleken valde jag därför att göra observationer av barns rollek 

på en förskola. Observation som metod hjälpte mig att besvara min frågeställnig kring vilka faktorer 

som styr förskolebarns turtagning och rollfördelning i rolleken. Genom denna forskningsmetod kunde 

jag se hur barn använder sig av turtagning och rollfördelning i rolleken. 

Det skiljs på kvalitativ och kvantitativ studie. En kvalitativ studie är en ostrukturerad och mer flexibel, 

den lämnar utrymme för en förändring under processens gång.  

En kvantitativ studie är mer strukturerad, detta medför en tillgång till en mer djupare förståelse av den 

problemställning man arbetar med samtidigt som det underlättar en jämförelse mellan data från olika 

människor och olika sammanhang. 

Kvalitativa angreppssätt ger möjlighet till relevanta tolkningar. Tolkningarna blir mindre entydiga 

medan kvantitativa angreppssätt har en mer precis form, lättare att formulera och mer exakta 

tolkningar (Bjorndal, 1996). 

 

För att jag skulle kunna anpassa min undersökning till de barn jag skulle observera har jag valt att göra 

en kvalitativ undersökning för att på så sätt kunna vara mer flexibel i mina observationer. 

 

 

Uppläggning och genomförande 

Min frågeställning har besvarats genom observation av rolleken och analysen sker utifrån ett 

sociokulturellt perpektiv, men relateras även till tidigare forskning kring rolleken. 

Jag valde att fokusera mig på olika grupper av barn, men att göra mina observationer på en och samma 

förskola. Observationerna är genomförda på en förskola på en mindre ort i Mellansverige. På denna 

avdelning arbetar tre pedagoger tillsammans med 21 barn i åldern 3-5 år. 

Jag valde att inkludera så många barn som möjligt i de observationer jag har gjort för att på så sätt ha 

möjlighet till att få tillgå så mycket material som möjligt. 
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Jag valde att göra observationer vid sex tillfällen, två observationer av flickors rollek, två 

observationer av pojkars rollek och två observationer av flicka – och pojklek. 

Inför observationerna gjorde jag speciella scheman för att det skulle vara lättare att dokumentera vad 

som skedde under observationerna. 

(Se bilaga). 

 

Materialbearbetning 

När observationerna var klara lästes materialet igenom för att på så sätt kunna göra mig en bild av vad 

jag hade sett när jag gjorde mina observationer.  

När jag läste igenom det skrivna materialet upptäckte jag att det var mycket som hade kommit med 

som inte berörde mina frågeställningar. I efterhand hade det nog varit bättre att ha ett mer specifikt 

observationsschema för att jag på så vis skulle vara säker på att det jag ville få ut av observationerna 

kom med. Men hade jag haft ett mer specifikt schema hade jag känt mig bunden till detta och inte 

kunnat få med så mycket information utifrån mina frågeställningar. Min tanke med detta schema var 

att ha möjlighet till flexibilitet under observationens gång och inte vara bunden till ett specifikt 

schema. 

 

Därefter sammanfattades observationerna och analyserades utifrån min frågeställning och de centrala 

begrepp jag använt från det socio-kulturella perspektivet. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Mitt arbete har byggts på de observationer som är gjorda på den aktuella förskolan. Dessa 

observationer går inte att genomföra igen och få samma resultat.  

Observationerna blir givetvis speglade av mina tolkningar kring turtagning och rollfördelning i 

rolleken. Om någon annan observatör hade gjort dessa observationer hade de kanske fått en annan 

uppfattning av resultatet av observationerna. 

 

Resultatet av observationerna är gjorda utifrån mina tolkningar och hur jag har uppfattat situationen, 

hade någon annan gjort samma observationer vid samma tillfälle hade den observatören troligtvis 

kommit fram till sina egna slutsatser, vilket hade skiljt sig ifrån mina slutsatser. 

 

Jag har valt att fokusera på lek utifrån det sociokulturella perspektivet och centrala begrepp därifrån, 

men ett stöd finns från andra teoretiker för att på så sätt få en bredd på studien. 

 

Etiska aspekter  

När barn är med i det man observerar bör man enligt vetenskapsrådet (www.codex.uu.se) se till att ha 

föräldrarnas tillåtelse, att de blir informerade vad studien handlar om och vad den ska användas till. 

Möjligheten att tacka nej till att delta i studien och att när som helst avböja från studien bör vara 

möjligt. Som forskare eller studiens författare bör man se till att studien är av god kvalitet och 

moralisk acceptabel. För att informera föräldrar om mitt syfte med observationerna och för att ge dem 

möjlighet att ta ställning till om de ville att deras barn skulle vara delaktiga, skrev jag ett brev till alla 

berörda föräldrar där de kunde välja om deras barn kunde vara med eller inte.  

De berördas föräldrar har blivit medvetna om vad som ska ske och vad jag ska titta på hos deras barn, 

de har även fått möjlighet till att ta ställning till om de vill att deras barn ska vara med eller inte. 

http://www.codex.uu.se/
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de sammanhang som observerats. Därefter presenteras min analys av dessa 

observationer. I analysen kommer jag att använda mig av centrala i begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet och lekteorier som är vanligt förekommande inom förskolan. De delar av förskolans 

läroplan som behandlar leken kommer att appliceras på de observationer jag gjort och slutligen tolkas 

utifrån min frågeställning. 

 

Beskrivning av data/empiri  

Observation av flickors rollek 

En grupp på fem flickor befinner sig inne i det som kallas köket/affären på avdelningen. I denna miljö 

finns ett så kallat caféstånd med kassaapparat, diverse köksattiraljer, spis, med mera. 

En av flickorna kommer in när de andra flickorna redan startat leken. Barnen använder sig av diverse 

leksaker som har med kök och affär att göra, bland annat kassaapparat, olika matvaror samt tallrikar 

och bestick. 

Lekarna och rollerna är något som förekommer ofta och en lek barnen återkommer till. Katter och 

andra husdjur är typiska situationer för dessa barn. Flickorna i denna lek är mellan tre och fem år 

gamla. Dessa flickor brukar utöva denna lek tillsammans. Denna kattlek är vanligt förekommande inne 

på avdelningen, ute på gården och i skogen.  

Barnen i denna lek har jag valt att kalla Stina, Agnes, Vilma, Elin, Anton och Astrid. 

 

Stina: Jag vill vara katt. 

Agnes: Du kan få vara kanin. 

Stina: Nä, jag vill vara katt. 

Vilma: Men hon kan få vara en katt, ett husdjur till en kanin. 

Agnes: Okej (säger hon som har beordrat henne att vara kanin). 

Elin: (Skriker, låter, härmar diverse ljud). 

Agnes: Jag vet att du vill gå ut. 

Elin: Får jag vara katt istället? 

(Inget svar, ignorerad). 

 

Därefter förflyttas leken till en lek med två pojkar. 

Anton: Boom, baaang (säger en av pojkarna). 

Elin: Jag är skadad (hasar på golvet). 

Astrid: Är det du som har alla katter? (Säger en flicka som hittills bara rört sig runt leken och tittat på 

när de andra leker). 

Agnes: Ja. Ringa 112, brandkåren. Kan ni komma direkt? 

Anton: (Pojken som tidigare har agerat med bomber blir nu en brandman). 

Agnes: Du såg att min mamma dog. NI dödade henne. 
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Anton: Vi skjuter igen (återigen byter pojken roll, nu till en skurk). 

 

Observation av pojkarnas lek 

En grupp på fem pojkar lekar inne i den hörnan som kallas Snickarhörnan. Pojkarna använder sig av 

verktyg i plast, bland annat hammare, skruvmejsel och tänger. Pojkarna i denna lek är 4-5 år gamla, 

har ett stort intresse av allt inom byggbranschen vilket också återspeglas i leken. Detta är en vanligt 

förekommande lek för dessa pojkar, denna lek utspelar sig inte bara i denna snickarhörna på 

avdelningen utan den förekommer också ute på gården och i skogen. Dessa byggbransch-lekar har 

kommit att bli intressanta när de har sett sina föräldrar utöva sina yrken och när de har sett alla 

byggarbetare som har befunnit sig på förskolan under ett års tid. 

Pojkleken, som jag har valt att rubricera den, utspelar sig i en liten hörna som har kommit att kallas 

snickarverkstaden. Än så länge finns inte så mycket inspirerande material, för tillfället finns diverse 

verktyg i plast, anslagstavlor och en byrå som barnen får använda sig av.  

Barnen i denna lek har jag valt att kalla Johan, Alvin, Daniel, Mikael, Tomas, Tommy, Anton, Olle, 

Kalle och David. 

 

Johan: Sluta, sa chefen och svarar i telefon (plockar fram en låtsas-telefon). 

Alvin: Jag är en jobbare. 

Daniel: Finns det någon elektriker som fixar strömmen? 

Mikael: Ja, jag. 

Johan: Sluta jobba, ni ska inte jobba. Chefen bestämmer. (säger den pojke som har utnämnt sig till 

chef, visar med alla tänkbara ansiktsuttryck att det är han som är chef). 

Tomas: Kolla en extra borrmaskin 

Tommy: Jag sågar till värmepumpen rör. (skruvar upp röret). 

Johan: Ni snickrar min present, säger chefen. 

Anton: Nu bygger jag en maskin. 

Olle: Vilken bra present! Till chefen... 

Kalle: Till Johan menar du? 

Olle: Ja. Han är ju chef. 

Kalle: Han heter Johan. 

David: Ska vi jobba på ett annat ställe? 

Johan: Nej, det ska ni inte! (säger chefen med en mycket bestämd röst). 

Pedagog: Vem har bestämt att du ska vara chef? 

Johan: Ja, vem har sagt att jag ska vara chef? (undrar den pojke som har utnämt sig till chef). 

Tommy: Det har jag (han som fixar med värmepumpen). 

 

Observation av flicka-pojklek 

Denna lek anordnades av en av pedagogerna på avdelningen med fokus på att barnen skulle leka 

tillsammans och alla skulle få vara med och bestämma. Leken utspelar sig i ett rum som kallas 

djungelrummet, men i denna lek förvandlas rummet till något helt annat. 

När pedagogen säger något kommer jag att i denna sammanfattning av observationen skriva ett P. 

Barnen använder sig av material i det så kallade djungelrummet, däribland kuddar, filtar, stolar och 

Lego. Barnen i denna grupp blir utvalda av pedagogerna att de ska få vara i djungelrummet och leka. 

Denna grupp av barn är både flickor och pojkar, som har olika intressen och utvecklingsmässigt 
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befinner sig på olika nivåer. Det gemensamma för dessa barn är att de har ett stort intresse för rollek 

och fantasilek, barnen går gärna in i olika roller. Några av dessa barn är inte vana att vuxna är med och 

leker, medan de andra barnen inte har svårighet med att en vuxen är med och leker. 

Barnen i denna lek har jag valt att kalla Olle, Anna, Lisa, Tomas och Pelle. 

 

P: Vad ska vi leka? 

Olle: Fiskar. 

P: Vad vill du vara? 

Anna: Gädda. 

Olle: Haj. 

Lisa: Lax. 

Tomas: Gädda. 

Pelle: Delfin. 

P: Jag är clownfisk. 

Vi måste bygga ett bo. 

(Alla barn hjälper nu till att bygga ett bo och härmar hur fiskar beter sig). 

P: Alla får hjälpa till. 

Olle: Men fiskar har inga händer 

P: Nu är det morgon. Pling-pling. Idag ska vi till skolan, idag ska vi lära oss att vifta med stjärtfenan. 

Olle: Hajar kan allting. 

P: Då får ni lära oss andra, för vi kan inte vifta med stjärtfenan. 

Olle: Vi måste simma ut till havs. Ni ser väl, man viftar såhär (viftar på benen). Nu ska vi koka räkor. 

(Ett av barnen rör sig runt leken, iakttar, observerar och härmar det de andra barnen gör). 

P: Har ni fest? 

Lisa: Ja, men du får inte vara med. 

P: Vad orättvist, nu blir jag sur. 

Olle: Lugna dig. 

P: Det vill jag inte. Clownfiskar tycker inte om att vara tysta. 

Nu måste alla till skolan, vi ska lära oss något nytt. 

Pelle: Då stannar jag hemma. 

Lisa:Jag är lärare, jag bestämmer. 

Anna: Men jag vill vara lärare. 

P: Då får Anna vara lärare. 

Anna: Idag ska vi lära oss att simma. 

Olle: Jag är sjuk. 

P: Min mamma har sagt att man inte får simma om man är sjuk. 

Man kan inte vara en clownfisk om man inte är rolig. (trär på sig tunneln) 

Pelle: Men vi är hajar, så vi bestämmer och det är vi som är farliga. 

SJÖMONSTRET! (säger de som sätter på sig tunneln över huvudet). 

Olle: Jag är inte rädd. 
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Analys av data/empiri  

Inför mina observationer har jag gått in med ett observationsschema, men har försökt att vara väldigt 

flexibel för att kunna få ut så mycket som möjligt av observationen. Jag har därför använt mig av en 

induktiv studie (Patel & Davidson, 1994). Inför varje observation har jag vart öppen för många 

möjligheter och har avslutat observationerna med att föra loggbok över de för att på så sätt utröna vad 

som under tiden och vad min reflektion kring observationen har varit. 

 

Leken som en kommunikativ arena 

I dessa rollekar framkommer en tydlig kommunikation barn emellan. Barnen kommunicerar genom att 

tillsammans bestämma vad som ska hända i leken. 

 

”… Stina: Jag vill vara katt. 

Agnes: Du kan få vara kanin. 

Stina: Nä, jag vill vara katt. 

Vilma: Men hon kan få vara en katt, ett husdjur till en kanin…” 

 

”… Olle: Vilken bra present! Till chefen... 

Kalle: Till Johan menar du? 

Olle: Ja. Han är ju chef. 

Kalle: Han heter Johan…” 

 

 

Leken är spontan och inte något förutbestämt för barnen. För att barnen ska bli medvetna om vad som 

ska ske i leken förs en ständig kommunikation barnen emellan. För att de på så vis tillsammans ska 

bestämma vad som ska hända i leken. Oftast, utifrån de observationer jag har utfört, kommer barnen 

överens när det gäller vad som ska ske i leken. Men när de inte kommer överens sker en träning av 

konflikthantering. De flesta barnen kan och löser situationen själva, men ibland kan en pedagog 

behöva träda in och hjälpa barnen att lösa konflikten. Det handlar då inte om att pedagogen ska lösa 

problemet, utan att som Vygotskij förespråkar att pedagogen bör agera som en vägledare, handledare 

för att barnen själva ska lära sig att hantera konflikter (Hwang & Nilsson, 2007). 

 

”… P: Nu är det morgon. Pling-pling. Idag ska vi till skolan, idag ska vi lära oss att vifta med 

stjärtfenan. 

Olle: Hajar kan allting. 

P: Då får ni lära oss andra, för vi kan inte vifta med stjärtfenan. 

Olle: Vi måste simma ut till havs. Ni ser väl, man viftar såhär (viftar på benen). Nu ska vi koka räkor. 

(Ett av barnen rör sig runt leken, iakttar, observerar och härmar det de andra barnen gör)…” 

 

När något i leken går mot ett barns vilja visar sig det genom ett tydligt kroppsspråk, de kommunicerar 

med andra ord via kroppen och talet, ofta sker det genom att säga att man inte vill vara med. Leken 

anpassas då efter detta önskemål beroende på vem i leken som inte har fått sin vilja igenom. Leken 



 19 

förändras lättare när en tydlig ledare inte får som det barnet vill, men handlar det om ett barn som inte 

tar initiativ och utmärker sig i gruppen tas inte lika stor hänsyn i beaktande. 

 

Samarbete/Samspel 

I dessa lekar samarbetar/samspelar barnen genom turtagning och rollfördelning. För att en lek ska 

fungera krävs ett samspel barnen emellan. Detta sker, efter vad jag har sett utifrån mina observationer, 

med hjälp av språklig kommunikation, kroppsspråk, signaler barnen emellan och förbestämda så 

kallade regler.  

 

”...Sluta jobba, ni ska inte jobba. Chefen bestämmer...” 

 

I den lek där en pedagog är närvarande sker samspelet på en annan nivå, pedagogen backar några steg 

och befinner sig på ett barns nivå, medan barnen får möjlighet att iklä sig den bestämmande rollen. I 

denna lek blir det tydligt vilka som bestämmer; hajen och läraren. 

 

”...Hajar kan allting.. Men vi är hajar, så vi bestämmer och det är vi som är farliga...” 

Jag är lärare, jag bestämmer 

 

Barnen i denna lek är medveten om varje rolls betydelse, det vill säga de är medvetna om att hajen kan 

kopplas ihop med en bestämmande roll som dessutom kan det mesta. Barnen är även medvetna om att 

en lärares roll är att bestämma och att man är lärare ger en naturlig följd av åtlydnad av sina kamrater. 

Turtagning och rollfördelning 

I varje lek som jag har presenterat förekommer olika roller. När leken startar är rollerna redan givna. 

Varje barn har en egen roll och under lekens gång byts rollerna. I de lekar barnen själva leker märks 

skillnad i när det gäller hur rollfördelningen fördelas. När en pedagog finns med och styr är allt i leken 

rättvist och alla barn ska vara med och bestämma. Medan när barnen leker själva, barnstyrd lek, sker 

rollfördelningen genom kommunikation barnen emellan. Barnen är inte alltid överens om rollerna, 

men i de observationer jag har gjort förekommer inga bråk angående rollerna, barnen är istället 

överens om vilka regler som gäller just för den leken de är igång med. 

 

”… Stina: Jag vill vara katt. 

Agnes: Du kan få vara kanin. 

Stina: Nä, jag vill vara katt. 

Vilma: Men hon kan få vara en katt, ett husdjur till en kanin.” 

 

”… P: Vad ska vi leka? 

Olle: Fiskar. 

P: Vad vill du vara? 

Anna: Gädda. 

Olle: Haj. 

Lisa: Lax. 

Tomas: Gädda. 

Pelle: Delfin. 

P: Jag är clownfisk…” 
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”… Alvin: Jag är en jobbare, säger ytterligare en pojke. 

Daniel: Finns det någon elektriker som fixar strömmen? 

Mikael: Ja, jag…” 

 

Rollfördelningen sker i början av leken, där barnen bestämmer vilka roller som ska finnas med och 

vem som ska få iklä sig dessa roller. Rollfördelningen kan efterhand komma att ändras: 

 

”...Ringa 112, brandkåren. Kan ni komma direkt? 

(pojken som tidigare har agerat med bomber blir nu en brandman). 

Du såg att min mamma dog. NI dödade henne. 

Vi skjuter igen (återigen byter pojken roll, nu till en skurk).” 

 

Oftast styr barnen sina egna roller, men ofta händer det att en för mig tydlig ledare i leken bestämmer 

rollerna. Många av barnen accepterar detta men det finns även de barn som vill hävda sin vilja genom 

att själva bestämma sina egna roller i leken. 

 

Turtagning förekommer leken igenom, till exempel när barnen ska dela ut roller och när det gäller 

vilket barn som ska leka med vilken leksak. 

 

 

”...Jag sågar till värmepumpen rör... Finns det någon elektriker som fixar strömmen?” 

 

Beroende på vilken bakgrund barnen kommer ifrån och vilka erfarenheter de har präglas rolleken 

därifrån. Till exempel den pojkleken min observation bygger på nämns exempel på fackuttryck, vilket 

tyder på att barnen har erfarenhet av dessa ord och vad deras föräldrar arbetar med präglas i den lek 

som är aktuell för dessa pojkar. 

 

”...Vi måste simma ut till havs. Ni ser väl, man viftar såhär (viftar på benen). Nu ska vi koka räkor.” 

 

Beroende på hur stark eller svag självkänsla barnet har påverkas leken utifrån denna faktor. När barnet 

är tryggt i verksamhet och har uppodlat en självkänsla märks detta i rolleken. Desto starkare 

självkänsla och en uppodlad trygghet i verksamheten desto större plats och rum tar barnet i leken. 

 

 

”...Ett av barnen rör sig runt leken, iakttar, observerar och härmar det de andra barnen gör.” 

 

”...Är det du som har alla katter? (säger en flicka som hittills bara rört sig runt leken och tittat på när 

de andra leker)”. 

 

När ett barn inte besitter denna trygghet i verksamheten och självkänslan inte är stark märks detta 

tydligt i rolleken. Barnet är i de flesta fall, utifrån mina observationer, medveten om vad leken handlar 

om och är delaktig på ett eget sätt. Barnet deltar genom att leka med de saker det är intresserad av och 

är mest intresserad av att observera och iaktta vad de andra barnen i leken gör. Barn som inte är trygga 

i gruppen är oftast med i leken, men är inte med och bestämmer roller och turtagning i rollerna. 

Barnen iakttar och observerar hur de andra barnen agerar i leken. Knutsdotter (1987) menar att för att 

leken ska kunna utvecklas krävs trygghet och möjlighet till ostördhet. 
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Vad händer i leken 

I leken tränar barnen på turtagning, rollfördelning, kommunicerande och samarbete. Även övning på 

sådant som grov – och finmotoriska övningar förekommer (Knutsdotter, 1987). 

Olika roller i leken gör olika typer av handlingsutrymmen. Barnen vet och använder sig av olika 

metoder när de agerar utifrån diverse roller.  

När hajen i denna lek säger följande kan det förstås som att barnen vet vilka roller som för med sig 

makt: 

 

”... Men vi är hajar, så vi bestämmer och det är vi som är farliga.” 

 

Redan när barnet iklär sig denna roll, i detta fall en haj, är rollernas egenskaper redan givna, det vill 

säga att barnen vet vilka roller som medför makt och styrka. 

 

 

Pedagogen i denna lek initierar vad som ska ske och vad som ska hända, men vill samtidigt att barnen 

ska vara med och bestämma vad som ska ske i leken. 

 

”... Vad ska vi leka? Vad vill du vara? Vi måste bygga ett bo. Alla får hjälpa till.” 

 

Genom att uttrycka sig på detta sätt vill hon att barnen ska vara med och bestämma men det blir ändå 

tydligt vem som egentligen bestämmer. Trots att pedagogen finna med i leken kan barnen leka på ett 

sätt som uppfattas som en lek där barnen går in i sina roller till fullo. 

Barnen är även i denna fisk-lek medvetna om vem som egentligen bestämmer: 

 

”... Jag är lärare, jag bestämmer.” 

 

När rollerna väljs och bestäms av barnen är det intressant att fundera kring om barnen väljer roller 

såsom hajar därför att de vet att det är en roll som för med sig en ledarroll, eller om de väljer roller för 

att de tycker om att vara till exempel en haj. 

 

Förskolans läroplan (Lpfö, 1998) talar om att barnen ska kunna känna sig trygga i miljön och att 

miljön samtidigt ska utmana och locka till lek. Leken ska prägla verksamheten och verksamhet ska 

därför främja leken för att på så sätt främja barnens utveckling och lärande. På förskolan ska barnen få 

möjlighet till att utveckla sin förmåga att leka och lära. 

Barnen ska genom leken stimuleras till fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan att samarbeta 

och lösa problem. Genom leken ska barnen kunna uttrycka och bearbeta känslor och erfarenheter. 

 

I presentationen av leken med pedagogen involverad befinner sig barnen i ett rum som kallas 

”djungelrummet”, det vill säga rummet är byggt utifrån ett djungeltema. I detta rum finns stolar, 

kuddar, täcken, med mera som uppmuntrar till lek som inbegriper att barnen iklär sig roller och 

använder sig av fantasin för att på så sätt bygga upp en miljö som passar för den leken som för tillfället 

är aktuell. 

 

Som det nämndes i presentationen av den lek som jag har valt att kalla för flicklek befinner sig 

flickorna i det som kallas köket/affären. I denna miljö finns ett så kallat caféstånd med kassaapparat, 

diverse köksattiraljer, spis, med mera. Denna miljö är nygammal för barnen på denna avdelning 
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eftersom att den funnit på avdelningen men i ett annat rum. När köket/affären flyttades följde även 

barnens lek med till den nya platsen. Barnen har i och med denna flytt fått större utrymme och nytt 

material där tanken är att stimulera och locka till lek hos både könen. Dock är flertalet flickor som 

leker i denna miljö, men några av pojkarna har vågat sig dit och uppodlat ett intresse för den miljön. 

Barnen i denna lek blir inspirerade att använda sig av detta material för att leka affär och leka i köket. 

Många av sakerna de leker med blir till andra saker, det vill säga att en kastrull inte behöver vara en 

kastrull utan det skulle lika gärna kunna vara en burk eller liknande. 

 

Som framgick i presentationen av den observerade situationen utspelade sig den så kallade pojkleken i 

en liten hörna som har kommit att kallas snickarverkstaden. Än så länge finns inte så mycket 

inspirerande material, för tillfället finns diverse verktyg i plast, anslagstavlor och en byrå som barnen 

får använda sig av. Den plats där pojkarna befinner sig i denna lek är ny och därmed blir det intressant 

för pojkarna att prova ett nytt område. Dock finns ett stort intresse hos pojkarna i barngruppen vad det 

gäller byggmaterial och byggverksamhet, därför har pedagogerna tillsammans med barnen utformat en 

miljö som har kommit att kallas snickarverkstaden. 

Det intressanta i denna lek är att pojkarna inte blir reserverade när de inte har så mycket material att 

utnyttja. Istället utnyttjar de fantasin. Verktygen förblir verktyg, men byrån som de får använda sig av 

kan både vara till för de så kallade snickarna och de som installerar värmepump.  

Det negativa i denna lek är att pojkarna kan hålla sig till leken relativt länge, men när någon av 

pojkarna tröttnar påverkar det hela pojkgruppen. Leken förflyttas sig därför till andra delar på 

avdelningen, vilket bidrar till att leken stoppas av pedagoger. Denna lek, som består av till exempel 

hamrande och spikande, är tänkt att endast förekomma i ”snickarverkstaden” och när den inte gör det 

blir leken avbruten av pedagoger som ber barnen förflytta sig till snickarverkstaden igen. Men när 

leken består av många pojkar på litet utrymme är det lätt att leken förflyttas till andra delar på 

avdelningen. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar jag och presenterar de slutsatser jag har kommit fram till utifrån min 

litteraturstudie och de observationer jag har gjort.  

Slutsatser 

När förarbetet påbörjades inför denna studie var tanken att frågeställningen kring barns lek och rollek 

skulle besvaras genom en litteraturstudie. Men efter noga övervägande kring vilken datainsamlings 

metod som passade tillsammans med min handledare bestämdes att en observation av barns lek och 

rollek skulle vara det mest lämpade för den frågeställning jag hade. 

 

Jag upplever att observationerna utfördes på ett objektivt och sakligt vis, för att jag därför skulle få 

bästa tänkbara resultatet av materialet. Att som observatör hålla sig till observationens syfte är en 

svårighet, men samtidigt som observationen skulle genomföras var min tanke att barnens åsikter och 

tankar också var väsentliga för mitt material i denna studie.  

Observationerna utfördes under ordnade förhållanden, den lek som observerades var inte iscensatt utan 

när barnen lekte observerades den leken utifrån min frågeställning. 

 

Min tanke med studien var att utifrån ett antal observationer undersöka vad som händer i leken, vad 

leken består av och vilka faktorer som styr turtagning och rollfördelning i rolleken. De observationer 

som utfördes gav ett fullgott underlag till min studie gällande barns lek och rollek. Observationerna 

var öppna och flexibla vilket gjorde det möjligt för mig som observant att nedteckna så mycket som 

möjligt runtomkring turtagning och rollfördelning i barns rollek. 

 

Genom de litteraturstudier som gjordes inför observationerna införskaffades olika begrepp eller 

verktyg utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket har gjort att min förståelse för leken och 

framförallt rollekens betydelse har stärkts och förtydligats.  

 

En av de slutsatser som jag har kommit fram, utifrån de litteraturstudier och observationer som utförts, 

till när det gäller leken och rolleken är att detta fenomen är en viktig del av förskolan och dess 

verksamhet. Detta fenomen framträder tydligt på den förskola där mina observationer ägde rum, vilket 

gör att barnen utvecklas och kan ta till sig ny kunskap.  

 

För att barnen ska kunna fortsätta utvecklas är leken ett nödvändigt måste, därför är leken och rolleken 

en central del i förskolans läroplan. 

Barn behöver leken för att utvecklas och inhämta ny kunskap, (Lpfö, 1998) detta sker bland annat i 

rolleken, då barnen bland annat tränar på samarbete och kommunikation. Detta sker i rolleken när 

barnen använder sig av turtagning och rollfördelning. 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Catherine Garvey (Jönsson, 2009) menar att för att barn ska kunna 

känna glädje i leken behövs tre grundregler, nämligen samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 
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Dessa tre grundregler tränar barnen på i rolleken, barns lek är med andra ord en spegling av de vuxnas 

liv.  

Ska barnen fortsätta att utvecklas och inhämta ny kunskap behöver de leken (Knutsdotter Olofsson, 

2003). Detta sker bland annat i rolleken, då de bland annat tränar kommunikation, samspel, turtagning 

och rollfördelning.  

Genom att kommunicera med varandra under leken, det kan röra sig om språklig kommunikation och 

kroppsspråk, tränar barnen på konflikthantering och problemlösning. 

I samspelet barnen emellan och samspelet barn och pedagog tränar de på turtagning och rollfördelning. 

I leken behöver barnen samspela eller samarbeta för att en lek ska kunna fungera. I leken samspelar 

barnen genom språklig kommunikation, kroppsspråk och en dialog barnen emellan. 

 

Leken är, utifrån de observationer som är gjorda, inte förutbestämda. Leken blir därför som ett 

skådespel för betraktaren, barnen agerar som skådespelare och regissörer. Barnen skapar därför sitt 

eget skådespel, detta skådespel blir därför en spegling av verkligheten.  

Observationer  

Jag bedömer att jag genom observationer har fått ett bra underlag till min frågeställning kring barnens 

lek och rollek. 

Jag valde att utgå ifrån fyra analysverktyg när analysen av observationerna utfördes. De begrepp jag 

analyserade var samarbete/samspel, leken som en kommunikativ arena, turtagning och rollfördelning 

och vad som sker i leken. Dessa verktyg har hjälpt till att få analysen saklig och strukturerad. 

Under de observationer som utfördes fann jag några tydliga faktorer som styrde dessa barns rollek, 

nämligen självkänsla, bakgrund, erfarenheter och trygghet i barngruppen.  

Dessa faktorer vart tydliga i rolleken när det gäller vilken roll man får eller tar sig och hur turtagning 

fördelas barnen emellan. 

 

Att utgå från ett sociokulturellt perspektiv med några av detta perspektivs centrala begrepp var inte 

givet från början, intresset för detta perspektiv har växt fram under min tid på lärarutbildningen och 

genom samråd med min handledare under denna studie. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet har jag valt att fokusera på ett fåtal centrala begrepp och 

kopplat detta till min frågeställning. Detta har i sin tur kopplats till läroplanen och övrig forskning 

kring lek. Dessa centrala begrepp användes i analysen som verktyg för att urskilja vad som hänt i 

rolleken och vilka faktorer som styrde turtagning och rollfördelning i den lek som observerades. 

 

Då FN:s barnkonvention och förskolans läroplan poängterar leken som en viktig del av små barns liv 

bör leken vara en framträdande del och därmed en del som ska genomsyra förskolans arbetssätt. 

Lärandet och barns utveckling i leken kan vara svårt att uppmärksamma. En bidragande orsak till detta 

kan vara hur leken är formulerad i Lpfö98. Leken förklaras som ett fenomen som ska prägla och 

genomsyra förskolans verksamhet, men förklaras inte mer ingående. Detta kan vara en bidragande del 

till att leken inte anses vara så betydelsefull för barnens utveckling och lärande. 

För att lekens betydelse ska framträda i förskolans verksamhet tror jag att lekens betydelse behöver 

tydliggöras i styrdokument. 

Enligt teoretikerna är leken något centralt för barnens lärande och utveckling, för att detta ska bli 

tydligt i läroplanen och kunna genomföras i förskolan behöver leken tydliggöras utifrån teoretikernas 
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tankar och göra dessa tankar tydliga i läroplanen för att de på sätt ska bli praktiskt genomförbara i 

förskolan. 

 

I denna lek, som jag har valt att kalla flickornas lek, finns en tydlig ledare, som har en stark vilja men 

som ändå lyssnar på sina kamrater och vad de tycker och tänker om leken. Barnen är överens om vad 

som sker i leken, vilka roller som finns och hur rollerna fördelas. Har man ingen roll får man antingen 

bestämma det själv eller så får man en roll genom att fråga sina kamrater om vilken roll man ska ha. 

Rollfördelningen i denna lek sker i början, men som ses längre fram i leken byter en del barn roller 

men återgår sedan till sina roller de hade från början. Turtagning är något som sker under lekens gång, 

barnen är med och producerar handlingen i leken. Den starka viljan, vilken bakgrund och erfarenheter 

tryggheten i gruppen och individmässigt märks när barnen bestämmer hur leken ska utspela sig, vad 

som ska ske och vilka roller som bör finnas med. 

 

I pojkarnas lek finns en tydlig ledare, men den pojken bestämmer inte över de andras roller i leken. 

Det han bestämmer kring är istället vad som ske i leken, med andra ord han bestämmer en så kallad 

handling i deras eget skådespel. Ledarrollen förändras sällan, samma person styr och ställer men för en 

öppen kommunikation med sina så kallade medarbetare. Hans bestämmande handlar mer om vad de 

ska göra eller inte ska göra.  

 

De faktorer som styr turtagning och rollfördelning utifrån de observationer jag har gjort är självkänsla, 

bakgrund, erfarenhet och hur trygg individen är i barngruppen och dessa faktorer påverkar vad som 

ska ske i leken och på vilkas villkor leken utspelar sig. 

 

Rollfördelningen i denna lek är redan givna när leken börjar, varje barn har tagit sina roller och leken 

kan därefter sätta igång. Leken kan upplevas väldigt strikt och konservativ, men varje barn har iklätt 

sig egenvalda roller som de därefter leker utifrån. Turtagningen sker redan från början av leken och 

återkommer under lekens gång. 

 

Kommunikationen barnen emellan utspelar sig på ett plan där det handlar om vad som ska ske i leken 

och vilka roller som bör finnas med. Till en början verkar det som om att den pojke som har tagit 

chefsrollen har gjort det på eget initiativ, men det visar sig sedan att det är en annan pojke som har 

tagit det beslutet. 

 

Alla barn som är med har en given roll, har man ingen roll tar man sig en roll.  

Många fackuttryck märks tydligt i denna lek, vilket tyder på att de har erfarenhet av det de leker och 

de vet vad de pratar om. Ett mått av erfarenhet och bakgrund av byggverksamheten märks hos barnen i 

denna lek, då ett flertal av barnen använder sig av uttryck som tillhör den genren och vet vilka verktyg 

och redskap man ska använda för ett specifikt ändamål. 

 

Leken i djungelrummet där både pojkar och flickor leker tillsammans, är till en viss del pedagogstyrd 

men detta hindrar inte barnen från att leka som om det inte vore en pedagog med. Rollfördelningen 

anpassas efter vad varje barn vill vara.  

Rollfördelningen sker i början av leken men förändras och förnyas under lekens gång. Turtagningen är 

något som återkommer i leken, emellanåt går pedagogen in och styr så att alla barn har lika 

möjligheter att vara delaktiga i att bestämma vad som ske i leken och vilka roller man vill ikläda sig. 
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Barnen är fria i leken på så vis att alla barn får möjlighet till att bestämma, men leken sker ändå på 

pedagogens villkor på grund av att pedagogen styr vad som ska hända och när det ska hända genom att 

ställa styrande frågor. 

I denna lek finns ingen tydlig ledare, det kan anas en ledare – hajarna – men det är inte de som styr 

hela leken. I denna lek läggs stor vikt vid att alla ska kunna känna sig fria att säga sin åsikt, dock sker 

inte det på det som var pedagogens avsikt, nämligen att alla ska kunna få vara med och bestämma.  

Tanken är att barnen ska kunna få vara med och bestämma vad som ska hända, men pedagogen finns 

alltid där för att föra leken vidare genom ledande frågor och ifrågasättande av lekens karaktär. 

Ett av barnen rör sig runt leken, observerar och iakttar leken, men det upplevs inte som om att hon 

känner sig utanför.  

 

Barnen i de lekar jag har valt att observera är medvetna om turtagning och rollfördelning på så sätt att 

de vet vilka roller som medför en bestämmande roll och den roll som inte får bestämma lika mycket. I 

varje lek finns en tydlig ledare, han eller hon ifrågasätts beroende på vilka som är med i leken. 

Utifrån mina observationer har jag kunnat se att det finns några faktorer som styr rollfördelning och 

turtagning i barnens rollek. 

Är barnet trygg i verksamheten och har en stark självkänsla bland de andra barnen medför detta att 

barnen i rolleken har lättare för att ta sig an roller och vara med och bestämma hur turtagning och 

rollfördelning ska ske. 

Erfarenhet och bakgrund visar sig tydligt i de rollekar jag har observerat. Till exempel leker pojkarna 

byggarbetare och använder fackmässiga ord, vilket tyder på att detta är något de har erfarenhet av. 

Barnen leker med andra ord hur de uppfattar vuxenvärlden för att på så sätt kunna tränas in i den och 

utveckla och ta till sig ny kunskap. 

 

I analysen av observationerna har sin utgångspunkt utifrån ett socio-kulturellt perspektiv, där jag valde 

att använda olika centrala begrepp för att på så sätt kunna analysera det observerande materialet. 

Därför valde jag att analsyra leken som en kommunikativ arena, samspel, turtagning och 

rollfördelning och vad som händer i leken. Några av analysverktygen var tagna utifrån det socio-

kulturella perspektivet, medan turtagning och rollfördelning är tagna för att anpassas till min 

frågeställning.  

Vygotskij, (Vygotskij, 1962) som kan anses som grundaren till det socio-kulturella perspektivet, 

menar att barn lär sig genom kommunikationen och samspelet barn och vuxna emellan, han menar 

vidare att den vuxne blir en handledare eller en vägledare för att på så sätt vägleda barnen framåt i den 

proximala utvecklingszonen.  

 

I de situationer jag har observerat visar barnen hur de samspelar i grupp och på individnivå genom att 

kommunicera på olika sätt, det kan röra sig om den språkliga kommunikationen eller det kroppsspråk 

de använder sig av. Den kommunikation som förs handlar om att bestämma hur leken ska lekas och på 

vems villkor den utspelar sig. I leken syns en tydlig ledare, men den ledaren är inte en enväldig 

domare som tar beslut i allt, utan att de i samspelet med varandra tar beslut om vad som ske och hur 

det ska ske i leken. 

 

Pojkar och flickor tenderar att leka olika lekar, vilket har visat sig i de observationer jag har utfört, 

pojkarna leker gärna konstruktionslekar med fokus på byggarbetare och flickorna tenderar att leka 

lekar som återspeglar relationen mellan en mor och en dotter, detta kan yttra sig i mamma-pappa-

barnlekar och diverse djurlekar (Hjort, 1996). 
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Leken är, enligt de observationer jag gjort, inte förutbestämda utan barnen agerar tillsammans med de 

andra barnen regissörer för den lek som är aktuell för tillfället. Ofta tenderar leken att bli som ett slags 

skådespel, med barnen som aktörer, rollsättare och regissörer. Vad som ska ske i leken bestäms på 

plats. Vilka barn som är med varierar, det är sällan något nytt barn anländer till leken som är aktuell, 

utan de barn som var med när leken startade finns med när leken avslutas. 

 

Betydelse  

 

Jag har en förhoppning att jag i detta arbete har möjliggjort ett större intresse för fenomenet lek på den 

förskola jag har utfört observationerna. Min förhoppning är att kunna främja leken i en vidare 

betydelse i förskolan, så att den får en mer central del än vad den har i dagens förskola. Att leken får 

en vidare betydelse än att endast vara ett tidsfördriv, utan utvecklas till en del av en lärorik process, 

där barnen får möjlighet till att ta till sig ny kunskap och utvecklas socialt och emotionellt. 

Jag hoppas att jag har visat mina läsare av denna studie hur viktig och lärorik lek och framförallt rollek 

är för barns utveckling och lärande.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Syftet med studien var att ta reda på vad som händer i leken, vad rolleken består av och vilka faktorer 

som styr turtagning och rollfördelning i rolleken.  

Studien har varit lärorikt och intressant därför att leken berör en så pass stor del av förskolans 

verksamhet och tar en stor plats i barnens lärande och utveckling på förskolan. 

 

Denna studie har varit lärorik för min framtida yrkesroll på så sätt att de data jag har samlat in har 

gjort mig uppmärksam på hur betydelsefull leken och rolleken är för barnen på förskolan. 

Observationerna av barns lek och framförallt rollek har gjort mig uppmärksam på betydelsen av rollek 

för barnens framtida utveckling och möjlighet till lärande. 

Observationerna tillsammans med en noggrann undersökning vad forskning och teoretiker kring lek 

och rollek har gett mig en större och djupare förståelse kring betydelsen av leken. 

När möjligheten har getts att få observera det man har läst i den litteratur som berör leken och rolleken 

har en progression hos mig själv tydliggjorts, på så sätt att förståelsen av fenomenet lek fördjupas. 

 

När en omfattande studie av barns lek och rollek ska genomföras är god tid och välplanering två 

centrala begrepp som bör tas i beaktande. För att kunna nå bästa tänkbara resultat är dessa begrepp 

nödvändiga.  

 

Frågorna har besvarats med hjälp av observationer av barns rollek på en förskoleavdelning. Jag valde 

att göra en induktiv studie, vilket kännetecknas av att begrepp utifrån ett perspektiv appliceras på det 

insamlade materialet i efterhand. 

I efterhand skulle det ha varit möjligt att ha tänkt det motsatta, det vill säga en deduktiv studie, där 

man i förhand har givna centrala begrepp utifrån ett perspektiv och väljer att leta efter dessa när 

datainsamlingen görs. 
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Detta hade för mig inneburit att jag hade varit tvungen att lägga fokus på ett antal valda begrepp och 

inte kommit att ha fokuserat på det som sker runtomkring. 

Med tanke på de frågor jag valde att undersöka anser jag att en induktiv studie har varit det bästa 

tänkbara arbetssättet, på grund av att jag då kunde fokusera på det som berörde mina frågor och det 

som skedde runtomkring. 

 

Som observatör i en studie som denna bör man veta varför man utför denna studie och vara noggrann 

med att hålla sig till de frågor som är tänkta att besvaras. När observationer av barn utförs bör man 

tänka på att chansen är stor att de ifrågasätter varför man skriver, varför man iakttar vad de gör och 

svara på deras frågor samtidigt som du bör hålla dig till ditt syfte med studien. 

Detta är en komplex situation på grund av att man inte vill ignorera barnens frågor, men samtidigt vill 

hålla sig till syftet med studien. För att det skulle ske på bästa sätt fick jag lov att stanna upp emellanåt 

och besvara barnens funderingar och sedan fortsätta med observationen. Detta anser jag inte har varit 

något negativt för studiens framgång, utan snarare tvärtom att genom att få barnens åsikter och tankar 

har analysmaterial berikats. 

 

 

Nya frågor/vidare forskning 

Denna forskning kring barns lek och rollek har varit intressant och lärorik. Frågor har dykt upp under 

studiens gång och en möjlig tanke är att kunna fortsätta denna forskning i framtiden. 

 

En av de frågor som under studiens gång är: 

 

Används leken som ett läromedel i förskolan eller blir det ett sätt att sysselsätta barnen? 

Hur kan man som pedagog arbeta för att främja leken som en del av barnens läroprocess? 

 

Men jag är ändå nöjd med det material jag har fått med utifrån min frågeställning och det 

observationsschema jag gjorde.  
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Bilaga 1  

Observationsschema 

 

Tid/datum/   Vad händer/sker i leken? 

plats/rum    Vilka barn är med i denna lek? 
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Bilaga 2  

Till föräldrarna: 

 

Hej! 

 

Jag heter Carolin Schönning och gör min VFU här på avdelningen. 

Jag går sista året på lärarutbildningen. 

 

Jag ska skriva ett arbete om barns lek och behöver därför göra observationer av barns lek. 

I det arbeta jag ska skriva kommer inte barnens namn, förskola eller kommun att nämnas. 

 

Om det är någon som inte vill att deras barn ska vara med i detta är det bara att höra av sig till mig 

eller någon av personalen på avdelningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carolin Schönning 


