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Abstrakt 
 
Denna uppsats är en undersökning av barns aktiva deltagande i rollek. Syftet är att 
försöka förstå vilka strategier barn i förskolan kan använda sig av för att nå ett aktivt 
deltagande i rolleken samt hur rollfördelningen sker i rolleken. Vi vill dessutom 
undersöka vilken syn förskolepersonal har angående barns samspel och deltagande i 
leken. Frågeställningarna för uppsatsen lyder; Vilka strategier kan barn använda sig av 
för att få en aktivt deltagande roll i rolleken? Vilka faktorer styr och ligger bakom 
rollfördelningen i leken? På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? Vi använde oss av två 
kvalitativa metoder för att genomföra vår undersökning. Dessa var skriftliga intervjuer 
via e-post och observationer med löpande protokoll. Resultatet visar att barn använder sig 
av olika strategier för att nå ett aktivt deltagande i leken. Vilka strategier barn använder 
kan bero på deras ålder, språkutveckling, social förmåga samt lekfärdigheter. Exempel på 
strategier som barn använder kan vara övertalning, självinvitation, kommunikation, 
hot/muta och säga till personalen. Rollfördelningen kan ske på olika sätt, till exempel 
genom förhandling, delegering samt att barn tar den roll de vill ha. Det finns flera 
faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen. Några av faktorerna är 
lekfärdigheter, fantasi, förmåga till socialt samspel och aktuell utvecklingsnivå. Vad 
gäller informanternas syn på barns samspel och deltagande i leken, är de medvetna om 
sin egen betydelse när det gäller att stödja barns samspel och deltagande samt att de 
besitter en hel del kunskap om rollek.  
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Keywords: Role-play, preschool, division of roles, strategies 

 
 
 
 

 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar och definitioner ................................................................................ 1 

1.3 Disposition ................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund ....................................................................................................................... 2 

2.1 Vad är lek? ................................................................................................................ 2 

2.2 Lekens förutsättningar och betydelse........................................................................ 4 

2.3 Utvecklingsperspektiv på lek.................................................................................... 5 

2.4 Beskrivning av rollek................................................................................................ 6 

2.5 Barns rollfördelning i rollek...................................................................................... 7 

2.6 Barns deltagande och strategier i rollek.................................................................... 8 

3. Metod ........................................................................................................................... 10 

3.1 Urval ....................................................................................................................... 10 

3.2 Datainsamlingsmetoder........................................................................................... 11 

3.3 Genomförande......................................................................................................... 12 

3.4 Bearbetning ............................................................................................................. 13 

3.5 Etiska överväganden ............................................................................................... 14 

4. Resultat ........................................................................................................................ 15 

4.1 Resultat av intervjuer .............................................................................................. 15 

4.1.1 Förskolepersonalens syn på strategier i rolleken ................................................. 15 

4.1.2 Förskolepersonalens syn på fördelning av roller i rolleken ................................. 16 

4.1.3 Förskolepersonalens tankar om att stödja barns samspel i rolleken .................... 17 

4.2 Resultat av observationer........................................................................................ 17 

4.2.1 Presentation av observation Affär ........................................................................ 18 

4.2.2 Presentation av observation Lek i kuddrummet ................................................... 18 

4.2.3 Presentation av observation Barn leker djur........................................................ 21 

4.2.4 Presentation av observation Leka affär................................................................ 21 

4.3 Sammanfattning av resultat..................................................................................... 23 

5. Diskussion .................................................................................................................... 23 

5.1 Metoddiskussion ..................................................................................................... 23 

5.2 Resultatdiskussion................................................................................................... 24 



5.2.1 Strategier för att få en aktivt deltagande roll i rolleken ....................................... 24 

5.2.2 Faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen i rolleken ......................... 27 

5.2.3 Olika sätt att fördela rollerna i rolleken ............................................................... 27 

5.2.4 Förskolepersonalens tankar om att stödja barns samspel i rolleken .................... 29 

5.3 Förslag till vidare undersökning ............................................................................. 29 

Referenser ..................................................................................................................... 30 

Bilaga 1. Intervjufrågor till förskolepersonal................................................................ 32 

Bilaga 2. Missivbrev till förskolepersonal inför intervjuer........................................... 34 

Bilaga 3. Missivbrev till föräldrar/vårdnadshavare inför observationer ....................... 35 



- 1 - 
  

1. Inledning 
 
Lekens betydelse för barns sociala utveckling och samspel är känd och har varit i fokus 
under flera moment i vår utbildning. I samband med våra Vfu-perioder 
(verksamhetsförlagd utbildning) har vidare tankar väckts kring den sociala gemenskap 
som förskolan utgör. I detta sammanhang har barns rollek särskilt fångat vårt intresse. 
Vår uppfattning är att rolleken och barns aktiva deltagande i denna, är en viktig faktor i 
den process där barn utvecklas och formas till sociala individer. Vi har under vår tid på 
olika förskolor reflekterat över att vissa barn ofta tar eller tilldelas en passiv roll av sina 
kamrater, vilket gör att de inte kan eller tillåts delta i rolleken på samma villkor. I denna 
uppsats vill vi därför fördjupa oss i ämnet lek och specifikt inrikta oss på barns aktiva 
deltagande i rolleken. Vi avser dessutom att undersöka vilken syn förskolepersonal har på 
barns deltagande i rolleken. 
 
Förskolan ska vara ett stöd i processen att forma barn till sociala individer, en process i 
vilken rolleken har stor del. Uppsatsens ämnesval är angeläget att undersöka eftersom det 
är viktigt att barn i rolleken utvecklas till att bli aktivt deltagande individer. Detta ämne 
valdes för att få fram kunskap om, samt försöka synliggöra och kartlägga, barns väg till 
ett aktivt deltagande i rolleken. Det är vår förhoppning att denna kunskap ska kunna vara 
en hjälp för pedagoger när det gäller att förstå det komplexa, sociala samspel som barn 
utövar i rolleken. Med denna uppsats riktar vi oss främst till blivande och verksamma 
förskollärare.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att försöka förstå vilka strategier barn i förskolan kan använda sig av för att nå 
ett aktivt deltagande i rolleken samt hur rollfördelningen sker i rolleken. Vi vill dessutom 
undersöka vilken syn förskolepersonal har angående barns samspel och deltagande i 
rolleken. Syftet ska besvaras med följande frågeställningar; 

 
� Vilka strategier kan barn använda sig av för att få en aktivt deltagande roll i 

rolleken? 
� Vilka faktorer styr och ligger bakom rollfördelningen i rolleken?  
� På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? 
 

 
1.2 Avgränsningar och definitioner  
 
Uppsatsen har avgränsats till att handla om barns rollek. De frågeställningar som vi har 
formulerat innebär att vi fokuserar på strategier och rollfördelning i rolleken.  
 
Rollek innebär, enligt Hwang och Nilsson (2003), att barn låtsas att de är någon annan, 
t.ex. förälder, polis, djur m.m. Begreppet rollek utvecklas och problematiseras vidare i 
kapitel 2. 
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Med aktivt deltagande menar vi att barnen är medbestämmande i leken och kan agera i 
sin roll. Som motsats till ett aktivt deltagande, menar vi, att barnen kan ta eller tilldelas en 
passiv roll i vilken de inte kan agera medbestämmande. Strategi definierar vi som en 
medveten aktiv handling utförd i syfte att få vara med i leken. Med icke-verbal 
kommunikation menar vi när ett barn enbart använder sin kropp i kontakt med andra 
barn. Med lekfärdigheter menar vi att ett barn kan hantera sociala lekregler och förstå 
leksignalen, dvs. förstå när något är lek.  
 
  
1.3 Disposition  
 
Uppsatsen disponeras på så sätt att efter formulering av syfte och frågeställningar följer 
en kartläggning av tidigare forskning kring barns lek och dess betydelse, med fokus på 
barns rollek. Detta skall vara en hjälp att förstå och tolka de resultat som undersökningen 
visar. I kapitel tre redovisas ett metodavsnitt i vilket det redogörs för de metoder som 
valts för att besvara uppsatsens frågeställningar. Resultaten av intervjuerna och 
observationerna redovisas i kapitel fyra, och uppsatsen avslutas i kapitel fem med 
diskussion av undersökningen. 
 
 
2. Bakgrund 
 
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning om barns lek. Med det här avsnittet vill vi ge 
en överblick över de forskningsområden inom ämnet lek som är relevanta för uppsatsens 
syfte och frågeställningar. En allmän introduktion av ämnet lek, dess förutsättningar och 
betydelse samt ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på lek, ansågs vara såväl 
intressanta som nödvändiga för att ge en grundläggande förståelse för hur barn utvecklar 
lek och i ett senare skede rollek. Vidare i avsnittet ges en närmare beskrivning av rollek, 
barns rollfördelning samt deltagande i rollek för att ge en djupare kunskap om det 
ämnesområde som syftet och frågeställningarna fokuserar på.  
 
 
2.1 Vad är lek? 
 
von Tetzchner (2001) beskriver lek som en egenskap hos de aktiviteter barn utför, snarare 
än som en typ av aktiviteter. Barns lek växlar både i struktur och i innehåll. Lek 
genomförs på olika sätt och utan någon särskild turordning vad gäller lekhandlingar. 
Enligt von Tetzchner är själva lekprocessen betydelsefull för barnen och det är den som 
motiverar dem till att leka och det finns således inget yttre mål för leken. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) liknar leken vid ett fenomen som för barn har en 
utvecklande betydelse vad gäller kreativitet, identitet, intelligens, språk, sociala 
erfarenheter, motorik och fantasi. Enligt författaren har lekforskare och pedagoger på 
grund av lekens positiva innebörd för ett barns utveckling, idealiserat leken som 
fenomen. Den ideala leken beskrivs som bestående, barnen kan komplettera varandra och 
leken utmärks av att händelseförloppet följer en viss ordning. Dock kan, enligt 
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författaren, leken även ta andra, kraftigare uttryck där barnen uppvisar hotfullhet, slår 
varandra eller inte kommer överens om lekförloppet.  
 
Moyles (1989) menar att lek är ett fenomen som både är igenkännbart och som har en 
betydelse för den som utövar leken. Enligt författaren kan lek fylla flera olika funktioner. 
Exempelvis kan leken innebära en flykt från vardagen, där barn kan slappna av och ha 
roligt. Leken kan även vara ett sätt för barn att bearbeta känslor, och den kan innebära en 
chans att på ett meningsfullt sätt socialt interagera med sin omgivning. Moyles anser att i 
leken stimuleras och aktiveras såväl barnens kropp som hjärna, då en leksituation 
innefattar intresse, stimulering, koncentration och motivation.  
 
Lillemyr (1990) diskuterar att många forskare har försökt att karaktärisera barns lek, men 
eftersom leken är viktig för så många sidor av barnets liv är det svårt att formulera en 
exakt definition. De flesta teoretiker är emellertid överens om att lek spelar en essentiell 
roll i såväl vuxnas som barns liv. Lillemyr menar att leken trots allt har ett antal allmänna 
egenskaper som forskare har enats kring, bland annat dessa; 
   
    ”1. Leken är ett typiskt sätt för barnet att vara och bete sig på, en karaktäristisk och 

dominerande egenskap i förskolebarnets liv som står i kontrast till de aktiviteter som inte är 
lek. 

        2. Lek är en aktivitet som i sig själv engagerar barnet och som alltså verkar motiverande. I 
detta ligger en klar fingervisning om att barns lek har ett stort praktiskt värde för pedagogen, 
i synnerhet på daghem och förskolor. 

        3. Lek är en allsidig aktivitet som snabbt kan ändra karaktär, från stort allvar till glädje och 
skoj, från livfull fantasi till utpräglad rutin.” (Lillemyr, s. 18) 

 
Öhman (2003) beskriver att det finns flera olika definitioner av lek, och att många 
teoretiker söker framställa leken som ett begrepp. Lek har förklarats av 
kommunikationsteoretiker som ett sätt att anta verkligheten genom metakommunikativa 
signaler. Detta skulle innebära, menar Öhman, att barn när de leker visar med tonfall, 
mimik och blick att det är lek, och de pratar såväl i leken som om leken. 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) anser att det inte går att göra en självklar definition av lek. 
Författaren diskuterar att lek endast kan uppstå när barn känner sig trygga. Om barn har 
känslor såsom otrygghet, rädsla, ilska eller sorg inom sig, inträder inte lek därför att lek 
som fenomen befinner sig lågt ner i beteendehierarkin. Även om barn i lek kan vara arga 
eller rädda, är det inte samma sak som att uppleva dessa känslor i verkligheten. Vidare 
resonerar författaren att leken är frivillig, och att den har en spontan karaktär. Med 
spontan menas att leken uppstår och genomförs i stunden. Dock finns det yttre faktorer 
som har en påverkan på barns lek, såsom förskolans inredning, utemiljön och lekmaterial. 
En annan viktig yttre faktor är förskollärarnas inställning och attityd gentemot barnens 
lek.  
 
Det mest utmärkande draget för barns lek, enligt Knutsdotter Olofsson (1987), är att den 
inte sker på riktigt, utan händelserna som utspelar sig i leken är ”som – om händelser”. 
Leken är inte en seriös återgivning av de händelser eller aktiviteter den liknar. Barn kan i 
leken se, använda och reagera på ett annorlunda sätt än de gör i verkligheten. När barn 
leker lämnar de verkligheten och transformerar världen som de känner den för sina 
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ändamål. Detta gör att leken inte har några gränser, enligt författaren. Leken är avskild 
från verkligheten samtidigt som den återspeglar den. Att leka ”som – om händelser” är ett 
sätt för barn att testa och växla såväl mål som medel. Detta kan handla om ett testande av 
den sociala verkligheten, eller om ett lekfullt manipulerande med saker. Författaren 
menar att det väsentliga för barnens i deras lek inte är produkten utan snarare processen 
barnen genomgår när de leker.  
 
Youngquist och Pataray-Ching (2004) diskuterar att de definitioner av lek som 
förekommer grundar sig på ett brett spektrum av teoretiska forskningsansatser. Forskning 
visar, enligt författarna, att lek förekommer i flera olika former. Av vissa har lek setts 
som ett rent nöje för barnen, medan andra har sett lek som en aktivitet där utveckling och 
utbildning står i fokus. Lek finns inom barnen och utövas och kontrolleras av deras 
agerande som i sin tur drivs av motivation. Barns uppfattning om verkligheten påverkar 
också leken, och i leken utvecklas barns antaganden och teorier om omvärlden. 
 
 
2.2 Lekens förutsättningar och betydelse 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att grunderna för en lekfull samvaro läggs redan vid 
spädbarnsåldern (0-2 år). Spädbarnet har redan från första början en förmåga till samspel 
med sin omgivning. Spädbarnet kan både besvara kommunikationsförsök från 
exempelvis en förälder, samt försöka ta egna initiativ till detta. Knutsdotter Olofsson 
anser att det är i samspelet med föräldrarna som barnet först utvecklar leken. Det är under 
den tiden som barnet lär sig förstå då något är lek.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har den vuxne en givande roll att lära barnet förstå 
leksignalen samt sociala lekregler. Författaren nämner tre sociala lekregler vilka är tur-
tagande, ömsesidighet och samförstånd. Genom turtagandet skapas en dialog mellan 
barnen i leken och de turas om vem som bestämmer eller tar initiativ i leken. Samspelet 
barnen emellan spelar en viktig roll vad gäller ömsesidighet, som innebär att oavsett ålder 
och styrka är barnen jämställda. Med samförstånd menas att barnen som leker förstår vad 
de leker, och att de leker. Att kunna förstå leksignalen och lära sig hantera de sociala 
lekreglerna är förutsättningar för att barnet ska kunna utveckla en lyckad lek med 
kompisar. Författaren anser att småbarn som har haft en lekfull samvaro med vuxna är 
tidigt sociala och leker med andra. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) diskuterar att vissa barn har svårt att förstå leksignaler. 
Dessa barn kan inte alltid avgöra om leken sker på riktigt eller inte. Författaren anser att 
de barn som inte kan tyda leksignaler ofta får problem som ett resultat av att de inte 
ligger på samma nivå som de andra barnen, och de kan således hamna långt ner i 
rangordningen. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) diskuterar att leken har betydelse på flera 
områden där den till exempel kan utveckla barns språk, fantasi samt förmågan att kunna 
känna empati och sympati för andra. Författarna lyfter fram lekens betydelse när det 
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gäller barns utveckling och deras lärande, och nämner förskollärarens roll att stimulera 
barns lek och möjlighet för barn att få vara med och leka. 
 
Hwang och Nilsson (2003) anser att barns lek är betydelsefull såväl pedagogiskt som 
psykologiskt. Enligt författarna utgör leken ett sätt för barn att bearbeta erfarenheter och 
tillägna sig nya kunskaper om världen. I barns lek kommer relationer, problem och 
konflikter i fokus och i leken kan barn lära sig att hantera dessa faktorer. På ett socialt sätt 
utvecklar barn självkänsla och identitet i leken, och de bekantar sig med olika normer och 
roller. I leken övar barn tillika sin kommunikativa förmåga, och även fantasi och motorik. 
 
Hwang och Nilsson (2003) diskuterar att barns lek som fenomen är social. Det är i den 
sociala leken, enligt författarna, som en essentiell grund för självutvecklingen skapas, 
liksom förmågan till relationer och samspel med andra. Detta skulle innebära att leken 
utgör en betydelsefull aspekt av barns socialisation. 
 
 
2.3 Utvecklingsperspektiv på lek 
 
Enligt von Tetzchner (2001) förändras barns lek i takt med att de blir äldre. Leken speglar 
barns kognitiva och motoriska utveckling, samt de sociala sammanhang som barnen 
befinner sig i. von Tetzchner diskuterar att det finns väsentliga individuella skillnader i 
barns lekutveckling. Barn har olika preferenser och intressen gällande lek. Vissa barn 
skapar lek som rör sociala och emotionella teman, leksakerna används till rollekar och 
involverar ofta flera barn. Andra barn är mer intresserade av de egenskaper föremål har 
och hur de kan användas. von Tetzchner hävdar dock att de alla flesta barn har många 
olika sätt att leka på, och barns preferenser är därmed inte absoluta. Vidare diskuterar von 
Tetzchner olika teoretikers syn på lek och dess funktion. Författaren tar upp att de 
lektyper teoretikerna representerar, inte följer definitiva stadier eller perioder i barns 
utveckling. En del lektyper kan inträffa tidigare än vanligt, och de olika lektyperna är en 
del av barnet så länge det leker. Enligt von Tetzchner är ett traditionellt synsätt att leken 
är ett sätt för barn att öva sig i nya färdigheter.  
 
Hwang och Nilsson (2003) diskuterar Piagets kognitiva lekteori. Författarna belyser att 
enligt Piaget är leken ett medel för barn när de tränar färdigheter de redan har tillägnat 
sig. Därmed lär sig inte barnen något nytt i leken, de anpassar verkligheten efter ett redan 
behärskat beteende. Till skillnad från detta synsätt diskuterar författarna den sovjetiska 
psykologen Vygotskij, som liknade leken vid en social process. Enligt Vygotskij innebär 
leken ett tillfälle för barn att uppnå en känsla av att de är kapabla att genomföra olika 
saker. Leken ses som en befrielse från nuet, vilket kräver att barn har en viss intellektuell 
kompetens. Vygotskijs syn på lek innebär att barn tränar sociala roller, 
verklighetsuppfattning och regeltillämpning, enligt Hwang och Nilsson. Författarna 
diskuterar även den amerikanska antropologen Gregory Bateson, som har en 
kommunikationsinriktad syn på lek. Batesons teori har sin grund i de relationer som barn 
skapar i leken. Kommunikationen i leken utspelar sig på olika nivåer. Grundnivån, enligt 
författarna, utgörs av barnens lekhandlingar. Den andra nivån är metanivån, i vilken 
barnens kommunikation om vad de gör i leken står i fokus. 
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2.4 Beskrivning av rollek 
 
Hwang och Nilsson (2003) anser det krävs en viss intellektuell förmåga i rolleken, 
eftersom barnen låtsas vara någon eller något annat. I rolleken antar barn roller som finns 
i deras omgivning, det kan vara exempelvis mamma, pappa, läkare, expedit, hund etc. 
När barn leker rollek tillsammans med andra barn, tillägnar de sig kunskaper om 
samarbete såväl som sociala regler gällande förhållningssätt gentemot medmänniskor. I 
rolleken kan barn använda sig av saker som de i fantasin förvandlar till något annat, t ex. 
kan ett bord föreställa ett hus. 
 
Enligt von Tetzchner (2001) är det objektets betydelse i rolleken som bestämmer vilken 
verkan och funktion det har. Objektet kan utgöras av barnet självt eller av rekvisita såsom 
leksaker. Författaren belyser att om ett barn har en viss roll, exempelvis konduktör, är det 
rollen som konduktör som bestämmer vilka möjligheter och begränsningar som barnet 
har i leken. von Tetzchner beskriver rolleken som ytterst social, och den förekommer 
övervägande i samspel med andra. 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) anser att det är först när barnet kan låtsas att det är någon 
annan, som det kan delta rollek tillsammans med andra. Därmed är det inte längre 
barnens handlingar, enligt författaren, som utgör lekens innehåll utan handlingarna 
definieras istället av de roller barnen tar. Barnet kan föreställa sig hur det är att vara 
någon annan, och därmed också tänka sig hur andras agerande och känslor kan se ut. 
Författaren argumenterar för att det samspel som sker i rollek mellan barn innebär att 
barnen får tillfälle att öva på lekreglerna tur-tagande, ömsesidighet och samförstånd. 
Knutsdotter Olofsson (1992) diskuterar att rolleken bidrar till att barn lär sig samarbeta 
med varandra. 
 
Moyles (1989) belyser att i rolleken prövar och upptäcker barn hur det är att vara någon 
annan, exempelvis mamma, doktor, tandläkare. När barn går in roller, anser författaren, 
utforskar de karaktärer som agerar i många olika sociala sammanhang. I en roll kan barn 
imitera rörelser, mimik, gester, uttryck som gör att barn kan känna och uppleva rollen de 
föreställer sig. 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är det av stor vikt att barn på förskolan 
har tillgång till olika slags utklädningskläder, då dessa bidrar till att barnen kan leka en 
mängd skilda rollekar. Vidare menar författarna att utklädningskläderna bör kunna 
användas på ett stimulerande sätt av barnen. Löfdahl (2004) menar att det material som 
finns på förskolan används i barnens lekar och att dessa ofta transformeras om till något 
annat, t.ex. kan en träkloss bli en grönsak eller tågvagn. Enligt författaren kan rekvisita 
ibland leda till att en rollkaraktär stärks. Ofta kan en särskild rekvisita förknippas med en 
viss roll. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att rekvisita som till exempel föremål av 
olika slag kan påverka lekens innehåll. Rekvisitan kan bli ett sätt för barnet att 
upprätthålla sin roll och vara en hjälp för hur det ska bete sig.  
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Enligt Lillemyr (1990) utgör leken olika funktioner för ett barn, bland annat har den en 
social funktion. Den sociala utvecklingen hos ett barn stimuleras genom leken, och enligt 
författaren kan barn utveckla sin sociala kompetens genom rolleken. Lindqvist (1996) 
anser att rollek skapar möjlighet för barn att lära sig olika sociala roller där dessa kan 
spegla relationer av olika slag. 
 
 
2.5 Barns rollfördelning i rollek 
 
Enligt von Tetzchner (2001) använder sig barn av såväl symboliska objekt som den 
faktiska funktionen av objekt. Författaren beskriver att ett sätt för barnen att växla mellan 
att vara någon annan och att vara sig själva är språket; ”Då var du jägaren och jag var 

björnen som bodde därunder” (von Tetzchner, 2001, s. 567). Författaren tar upp att barn i 
rolleken delar ut roller och förhandlar om vad leken ska handla om. Barn kan vara villiga 
att ändra roller och att såväl ge som acceptera instruktioner från andra barn. Enligt 
författaren använder barn metakommunikation, dvs. de talar om leken i leken, för att 
klargöra utförandet av rollerna och lekskriptet. 
 
Barnes och Vangelisti (1995) beskriver barns rollek som en komplex lek och förklarar det 
med att den är en representativ aktivitet. Författarna ser barns rollfördelning i rolleken 
som en teknik barn använder sig av för att nå en ömsesidig förståelse i leken. När barn 
leker rollek förhandlar de om och tar roller, och tillsammans måste barnen få leken att 
fungera. Enligt Barnes och Vangelisti kan barn råka ut för två möjliga konflikter när de 
startar en rollek. Den första handlar om rolluppsättningen, vem som ska ta vilken roll. 
Den andra tänkbara konflikten utgörs av de olika rollernas agerande i leken, vad som ska 
ske. Författarna diskuterar att barn kan komma överens om vilka roller de ska ha, men 
deras åsikter kan gå isär när det gäller vad som ska hända i leken, vad deras respektive 
roller skall göra härnäst. Enligt Barnes och Vangelisti kan barns rollek fortgå så länge 
barnen når en viss överenskommelse angående rollfördelningen, även om de inte är helt 
överens om händelserna i leken. Barns konflikter gällande deras personliga rollers 
agerande i rolleken avhandlas medan barnen leker. Däremot, enligt författarna, avbryts 
leken om barnen inte kommer överens om vilka specifika roller de ska ta. Barn som är 
alltför engagerade i sina roller och inte kan se till andras behov och viljor, riskerar 
därmed att bli utestängda från leken. Rolleken innebär således att barn måste involvera 
sig själva i leken, men inte bli för självinvolverade, menar författarna. 
 
Löfdahl (2004) beskriver att barn vet att när det gäller påverkan på lekens innehåll, så har 
olika rollkaraktärer olika betydelse. Författaren tar upp kommunikationens funktion när 
barn vill ha en viss roll i leken, och diskuterar att det handlingsutrymme som finns i en 
lek har ett nära samband med rollkaraktärer. När barn förhandlar sig till roller, innebär 
det också att de förhandlar om de positioner rollkaraktären innebär. Enligt Löfdahl är 
förhandlingen om roller inte ett fritt val. Roller och karaktärer i leken hindras och 
möjliggörs av den sociala strukturen bland barnen, med andra ord barnens sociala 
relationer i den aktuella leksituationen. Samtidigt, menar författaren, så finns en viss 
dynamik hos barnen som visar på att de sociala förhållandena dem emellan kan vara 
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föränderliga. Barn kan exempelvis utmana en rollkaraktärs position i leken genom att 
styra eller omtolka innehållet i leken. 
 
Enligt Löfdahl (2004) skapar barn berättelser i leken som en strategi för att kunna få vissa 
roller. Detta ger barn möjlighet att bestämma innehållet i leken. Enligt författaren händer 
det ofta att barn accepterar andra barns berättelser och inkluderar dem i leken. Barn 
använder berättelser i leken som ett sätt att både framhäva sig själv och betrakta andra. 
 
Enligt Löfdahl (2004) kan barn som ofta har roller med hög social position skapa och låta 
andra barn delta i leken för att kunna befästa sin egen sociala position. Å andra sidan kan 
barn, enligt författaren, befästa sin position genom att skapa en lek i vilken den sociala 
strukturen utestänger vissa barn, exempelvis ”…använde de största flickorna ofta 
uttrycket ”Vi är störst storasyster, mittimellansyster och lillasyster och alla andra är 
döda” (Löfdahl, 2004, s 143). Författaren menar att detta är ett sätt för barn att utestänga 
andra barn från leken och samtidigt skapas grupptillhörighet. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) diskuterar att barn i rolleken använder metakommunikativa 
uttryck, såväl kroppsligt som språkligt. De styr både varandra och vem som bestämmer 
innehållet i leken. Författaren hävdar att det alltid finns en regissör i leken som leder den 
i en särskild riktning, och även instruerar de andra barnen i vad de ska säga. Samtidigt, 
anser författaren, finns det ett barn som inhämtar den nödvändiga rekvisitan, samt ett 
barn som kan tillrättavisa det eller de barn som säger felaktiga repliker. Hangaard 
Rasmussen diskuterar även att vissa barn har lättare att förstå lekens metakommunikativa 
språk än andra. De barn som inte behärskar de metakommunikativa signalerna i leken ses 
som sämre lekkamrater. Enligt författaren kan ett dominerande barn hämma eller 
utveckla leken. Vilket det blir beror på hur pass intresserat barnet är av makt och vad det 
innebär att vara i centrum.  
 
En sorts metakommunikation som barn använder sig av när de vill starta en rollek kallas, 
enligt Hangaard Rasmussen (1993), indirekt uppmaning. Indirekt uppmaning innebär att 
ett barn ger sig själv en roll samt föreslår en annan roll till sin tilltänkta lekkamrat. Denna 
sortens uppmaning, enligt författaren, kan spegla det maktförhållande som finns mellan 
barnen.  
 
 
2.6 Barns deltagande och strategier i rollek 
 
Barnes och Vangelisti (1995) tar upp att ett barns roll måste bli sedd och accepterad av 
andra för att nå ett deltagande i rolleken. Huruvida barn blir sedda har, enligt författarna, 
att göra med deras förmåga att kliva fram och ta en roll i ett sammanhang där andra barn 
ingår. För att barn skall lyckas när det gäller att få en deltagande roll i rolleken krävs det 
att de har en förmåga att både ta en för leken relevant roll, samt att de accepterar de roller 
som de andra barnen agerar i. I rolleken är det nödvändigt, diskuterar författarna, att barn 
kan tolka händelseförloppet i rolleken, fördela roller samt agera i sina roller. Barnen 
måste också genom interaktion och kommunikation klargöra för sina kamrater att de 
förstår alla dessa element. 
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När det gäller deltagande i rolleken kan barn även använda sig av självinvitation, vilket 
kan exemplifieras på detta sätt; ”en pojke står i dörröppningen och tittar med stora ögon 
på några barn som leker i kuddrummet. Han får inte vara med men ställer sig på alla fyra 
och gör som en hund. Får jag vara med i leken som hund – och jag ska göra precis det ni 
säger?” (Hangaard Rasmussen, 1993, s. 48). Författaren anser att självinvitation kan vara 
en strategi vilken de andra barnen inte ser igenom. En annan beskrivning av 
självinvitation, enligt Hangaard Rasmussen, är ett barn som självsäkert tränger sig på i en 
rollek det ursprungligen inte fick delta i. Barnet tar på sig en roll som passar bra i den 
pågående leken. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) beskriver att barn som sällan får vara med i leken, försiktigt 
kan fråga om det får vara med. Detta benämner författaren som ett förpliktigande 
budskap. En motsats till detta, enligt författaren, är ett självsäkert barn som direkt kan gå 
in i leken och ge sig själv en roll eller omformulera leken. 
 
Ett barn som är mer envist kan använda sig av, enligt Hangaard Rasmussen (1993), 
förkastande budskap. Ett förkastande budskap innebär att barnet använder sig av 
exempelvis hot eller erbjudande om utlånande av saker om det får delta i leken. Vidare 
beskriver författaren accepterande budskap; ett barn accepterar sin roll och får därmed 
delta. 
 
Howes och Matheson (1992) anser att för att nå ett deltagande i rolleken krävs det att 
barnen har en viss social kompetens. Författarna definierar social kompetens som barns 
förmåga att kommunicera med sina kamrater på ett flexibelt och lyhört sätt. Barnen måste 
också kunna inbjuda till lek, gå in i redan pågående lekar, svara på kamraters önskemål i 
leken samt lösa konflikter. Howes och Matheson diskuterar att rollek är en komplex lek 
eftersom barn använder sig av metakommunikation om lek, de pratar om leken i leken. 
Barn måste i rollek även koordinera sina roller med varandra, samt planera och agera 
händelseförloppet i leken. 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver hur ett barn kan agera undergiven för att få en 
deltagande roll, även om det egentligen inte håller med det eller de bestämmande barnen i 
leken. I sin tur kan det leda till att det undergivna barnet utesluts ur leken, eftersom det 
inte är roligt att ha med. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att vissa barn är lekkompetenta och 
leker utan svårigheter. De barnen kan träda in i redan pågående lekar, samt starta upp nya 
lekar. Dock finns det, enligt författarna, barn som nästan aldrig får vara delaktiga och för 
att kunna komma in i leken samt leka kan de behöva pedagogers stöd. 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) kan pedagoger, genom att själva delta i 
barnens lek, stödja denna på olika sätt. Författarna lyfter fram att pedagogen kan bli en 
förebild för barnen genom att delta i leken och visa hur barnen kan gå tillväga i olika 
leksituationer. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att en vuxen kan delta i barnens lekar 
på lekens villkor samt ge förslag på transformationer som kan ske. Enligt Läroplan för 
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förskolan (1998) ska förskolepersonalen stimulera samspelet barnen emellan samt stödja 
barnets sociala utveckling. Förskolans verksamhet ska vara en social miljö för barnen där 
deras sociala utveckling stimuleras. Via lek liksom socialt samspel, enligt Läroplan för 

förskolan, får barn möjlighet att erövra kunskap. Lillemyr (1990) diskuterar att pedagoger 
genom att delta i barns lek, kan hjälpa barnen att träna rolltekniker av olika slag för att 
kunna delta med andra barn i deras lekar. Författaren betonar att lek kan användas som ett 
pedagogiskt redskap av pedagogerna. Barn som har leksvårigheter eller av annan 
anledning inte deltar i leken behöver hjälp och stöd vad gäller leken. Kan ett barn inte 
delta i lek, menar Lillemyr, försämras möjligheten till social utveckling för detta barn. 
Leken bidrar till att barns utvecklande av sociala färdigheter sker, enligt författaren.  
 
Knutsdotter Olofsson (1987) belyser att för att ett barn ska kunna delta i leken behöver 
det lämna vardagen och närma sig lekens värld. Författaren nämner att barn kan använda 
sig av olika strategier för att få delta i rollek. Exempelvis kan ett barn närma sig en grupp 
lekande kamrater genom att befinna sig i utkanten av leken och vänta på ett tillfälle att få 
delta. Andra barn kan direkt fråga om de får vara med, eller visa en bra leksak eller börja 
spela en roll. 
 
 
3. Metod  
 
Vi använde oss av två kvalitativa metoder för att genomföra vår undersökning och få 
fram relevant information angående frågeställningarna. Anledningen till att vi valde två 
metoder är att vi ville ge uppsatsen ett så rikt underlag som möjligt. Vid valet av metoder 
utgick vi från boken Researh Methods in Education, av Cohen, Manion och Morrison, 
(2007). Datainsamlingsmetoden som användes för att undersöka förskolepersonals syn på 
barns deltagande i rollek är skriftliga intervjuer via e-post. I Johansson och Sveder (2006) 
framgår det att syftet med den kvalitativa intervjun är att den intervjuade ska ge så 
utförliga svar som möjligt. Denna form av kvalitativa intervju ansåg vi skulle kunna ge 
informanterna möjlighet att via öppna frågor svara utförligt på frågorna i högre grad, än 
om vi exempelvis hade genomfört en enkätundersökning. Denna metod valdes också på 
grund av att vi skulle få skriftlig data från den intervjuade, till skillnad från om vi hade 
genomfört personliga intervjuer med bandspelare. Den andra datainsamlingsmetoden som 
användes är kvalitativa observationer med löpande protokoll. Denna metod valdes därför 
att vi ville ut i verksamheten och observera barns rollek. Med den här metoden kunde vi 
observera barns rollek samtidigt som vi antecknade det som hände. Ett annat alternativ 
som vi diskuterade var att utifrån uppsatsens frågeställningar genomföra en 
litteraturgranskning, men den metoden hade inte fördelen att ge oss data direkt från 
verksamheten. 
 
 
3.1 Urval 
 
Observationerna genomfördes på en förskola i en mellanstor svensk stad. Vi genomförde 
observationerna på två av förskolans syskonavdelningar. Johansson och Svedner (2006) 
beskriver att urvalet vanligen bestäms av urvalskriterier. Urvalskriteriet för förskolan i 
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vilken observationerna genomfördes, var att den har barn som är mellan 1-5 år gamla. 
Åldern på barnen var viktig för oss, eftersom rollek främst förekommer i en viss ålder, 
vanligen 2,5 – 5 år. Barnen som observerades var mellan 2 och 5 år gamla. De bägge 
syskonavdelningarna hade 17 respektive 18 barn vardera. Ett missivbrev lämnades ut till 
totalt 35 föräldrar/vårdnadshavare. Efter att ha lämnat ut missivbrev till barnens 
vårdnadshavare, fick dessa avgöra om barnet fick observeras eller inte. Sammanlagt 23 
barn från bägge avdelningarna fick observeras. Detta ledde till ett bortfall på 12 barn. 
Några tecken på systematik angående bortfallet upptäcktes inte.  
 
Urvalskriteriet för den intervjuade förskolepersonalen var att de hade arbetat minst två år. 
Detta för att vi ville att förskolepersonalen skulle ha erfarenhet av förskoleverksamhet 
och rollek. Intervjufrågor samt missivbrev skickades ut via e-post till sex informanter. 
Efter ett bortfall på tre personer, kontaktades ytterligare tre informanter. Detta gjorde att 
vi sammanlagt fick in sex intervjusvar. Intervjufrågorna skickades således ut till totalt nio 
personer. Förskolepersonalen som intervjuades bestod av fyra förskollärare samt två 
barnskötare. Dessa arbetar i tre olika kommuner. Förskolepersonalen som intervjuats är 
samtliga kvinnor som är mellan 35-56 år gamla, och har arbetat i förskolan alltifrån tre år 
till 33 år. Förskolepersonalen som kontaktades är kända av oss sen tidigare via olika 
kontakter.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder  
 
Som nämnts ovan har vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt kvalitativa 
observationer i vår undersökning. Metoden för de kvalitativa intervjuerna kallas enligt 
Cohen, Manion och Morrison (2007) för Internet-based interviews, och genomförs via e-
post. Med denna specifika metod kunde vi genomföra ett större antal intervjuer än om vi 
hade använt oss av personliga intervjuer. Fördelen med denna metod är att data från den 
intervjuade blir skriftlig, vilket ger en korrekt grund för vidare analys. En nackdel med 
denna metod i jämförelse med en personlig intervju kan vara att den intervjuade har svårt 
att formulera sig i text. En annan nackdel är att följdfrågor inte kan ställas i direkt 
samband med genomförandet av intervjun.  
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att Internet erbjuder ökade tillfällen att 
genomföra olika slags intervjuer. Dock kan intervjuer via Internet innebära att materialet 
inte blir lika omfattande som vid konventionella intervjuer. Av vissa kan anonymiteten 
som medföljer denna metod däremot ses som en fördel, eftersom intervjuaren och den 
intervjuade inte möts ansikte mot ansikte. Denna form av intervju kan ske såväl offline 
som online, enligt Cohen, Manion och Morrison (2007). Vi valde att genomföra intervjun 
offline.  
 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, vilket 
innebär att den inte kan likställas med ett öppet samtal och inte heller med ett strikt 
strukturerat frågeformulär. Den kvalitativa intervjun genomförs enligt en intervjuguide, 
som har utarbetade teman och frågor. Det vanliga är att intervjun skrivs ut, och det är den 
skrivna texten som utgör materialet för vidare analys och diskussion. Kvale (1997) menar 
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att den kvalitativa forskningsintervjun har målsättningen att få fram nyanserade 
skildringar av olika kvalitativa aspekter av livsuppfattningen hos den intervjuade. 
 
Den andra datainsamlingsmetoden vi har använt oss av är kvalitativa observationer som 
genomförts med löpande protokoll. Denna datainsamlingsmetod kallas enligt Cohen, 
Manion och Morrison (2007) för semi-structured observation. Metoden innebär att 
observatörerna utgår från ett visst antal frågor, vilket för denna uppsats inneburit 
uppsatsens frågeställningar. Motsatsen till semi-structured observation är structured 
observation, där observatören vanligtvis utgår från ett slags schema.  
 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är det utmärkande kännetecknet för 
observationer att de ger data från naturligt förekommande sociala situationer. 
Observatören kan med andra ord titta direkt på vad som händer istället för att lita till 
andrahandskällor. På så sätt ökar validiteten och autenticiteten. Observationer kan 
fokusera på såväl händelser som beteenden. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar 
att kvalitativa observationer försöker fånga det dynamiska i händelser. Författarna 
diskuterar att nackdelarna med denna typ av observationer kan vara att de speglar en 
social kontext som kan vara svårtolkad, samt problematiken att föra löpande protokoll 
utan att tolka de faktiska händelserna. Det finns även en risk att observatörerna stör eller 
påverkar det som ska observeras. Därför är optimalt, menar författarna, att kombinera 
observationer med ytterligare datainsamlingsmetoder.  
 
Johansson och Svedner (2006) anser att för att observationerna ska bli vettiga och 
möjliga att analysera, är det nödvändigt att utgå från frågeställningar som reglerar vad 
observatören protokollför. Det är viktigt att observationerna är detaljrika och precisa, 
samt fria från tyckanden och värderingar. Observatören bör använda ord som är 
beskrivande och som ger detaljer om vad som sker. 
 
 
3.3 Genomförande 
 
Innan observationerna på förskolan ägde rum fick föräldrar/vårdnadshavare ta emot 
information angående undersökningen via ett missivbrev (se bilaga 3). Missivbrevet lades 
i barnens fack. Vårdnadshavaren fick därefter bestämma om barnet fick delta i 
observationerna eller inte. Föräldrarna som gav sitt medgivande lämnade in missivbrevet 
till personalen på förskolan. Personalen lade missivbrevet i ett kuvert som vi hämtade en 
vecka efter att det lämnats ut.  
 
Observationerna genomfördes vid fyra olika tillfällen på förskolan. Dessa var ca 1,5 
timme långa vid varje tillfälle. Observationerna ägde rum vid barnens fria lek, dvs. när 
inga planerade aktiviteter såsom utevistelse, tvärgrupper eller gymnastik var tänkta för 
barngruppen. Tre observationer genomfördes olika dagar efter barnens lunch och läsvila 
respektive sovvila. En observation ägde rum på morgonen efter att barnen ätit frukost. 
Observationerna inträffade under barnens pågående lek och vi förflyttade oss ibland 
mellan olika rum för att kunna följa händelserna. 
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Vid observationerna förde vi löpande protokoll och använde oss av anteckningsblock och 
penna. Vi utgick hela tiden från uppsatsens frågeställningar när vi observerade barnens 
rollek. Vi antecknade vad barnen sa och gjorde i leken. Vi skrev även upp hur länge varje 
observation pågick. Som observatörer höll vi oss i bakgrunden och deltog inte själva i 
observationerna. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att traditionellt sett har 
observationer karaktäriserats av att observatörerna inte är deltagande och därmed inte är 
ute efter att manipulera eller påverka situationen, eller de objekt som de observerar. Dock 
är, enligt författarna, observationer ofta selektiva. I planeringen av och genomförandet av 
observationerna är det därför viktigt att ha en klar uppfattning om vad det är som ska 
observeras, hur länge det ska observeras, när det ska observeras samt kontexten i miljön 
som observationerna skall genomföras i. Detta hade vi i åtanke när vi genomförde 
observationerna. Vårt mål var att hålla oss i bakgrunden i så stor utsträckning som 
möjligt och inte påverka barnens aktiviteter. Dock var det tydligt att vår närvaro 
påverkade barnens nyfikenhet, men inte till den grad att det påverkade deras rollek. Vi 
genomförde 6 olika observationer. Efter varje observationstillfälle satte vi oss ner 
tillsammans, och utifrån våra anteckningar tolkades observationerna.  
 
Intervjuerna med förskolepersonal genomfördes via e-post. En första kontakt med 
informanterna som intervjuades skedde per telefon. Via dessa samtal fick vi tillgång till 
deras e-post adresser. Ett missivbrev i vilket de etiska aspekterna samt information om 
vår uppsats behandlades, skickades ut till berörd förskolepersonal via e-post samtidigt 
som intervjufrågorna. 14 frågor som handlade om barns rollek utarbetades (se bilaga 1). 
Kvale (1997) menar att intervjuer karaktäriseras av en systematisk form av utfrågning. 
Frågorna bör ges en lättsam talspråkig form, detta för att hos den intervjuade framkalla 
spontana och detaljrika beskrivningar. Vi utformade intervjufrågorna som öppna frågor, 
för att deltagarna skulle lockas till att ge så uttömmande svar som möjligt. Deltagarna 
hade ett antal dagar på sig att besvara intervjufrågorna och skickade svaren till oss via e-
post. Vid behov av eventuella följdfrågor påpekades det att dessa skulle ställas via e-post. 
Inga följdfrågor ställdes dock till förskolepersonalen. Det inkomna materialet har därefter 
analyserats och relevant fakta för uppsatsen valts ut.1 
 
 
3.4 Bearbetning 
 
Efter datainsamlingen av intervjuer samt observationer läste vi tillsammans igenom 
materialet. Detta gjordes för att kunna göra en sammanställning av observationerna och 
intervjusvaren. Sammanställningen analyserade vi sedan tillsammans för att därefter 
kunna välja ut relevant information för att besvara syftet och frågeställningarna.  
 

                                                 
1 Under processen med uppsatsen ändrades syftet. Från början valde vi att undersöka hur barn uppnår olika 
status i rolleken, men efter funderingar valde vi bort detta då det var svårt att definiera begreppet status. 
Ändringen av syftet skedde när intervjufrågorna hade skickats ut, men innan något intervjusvar hade 
inkommit till oss. 5 av intervjufrågornas 14 frågor har därför inte kunnat användas. Även missivbrevet till 
barnens föräldrar/vårdnadshavare hade skickats ut. Dessa fick trots detta korrekt information då de fått ta 
del av att observationerna skulle utgå från barns rollek. 



- 14 - 
  

För att göra resultatbeskrivningen tydlig delades intervjusvaren in under olika rubriker 
som besvarar uppsatsens frågeställningar. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) 
innebär presentationen av kvalitativ data inte alltid en komplett, ordagrann återgivning av 
materialet, utan snarare en reflekterande återgivning. Materialet bör kategoriseras, 
struktureras och understödjas av citat. Citat och referat har använts från samtliga 
intervjuer. De begrepp som beskrivs i resultatet är begrepp vilka informanterna har 
använt i sina svar. Den information som valdes ut från intervjuerna presenteras i resultatet 
som en beskrivande text.  
 
Observationerna skrevs in i ett samlat dokument i slutet av varje observationsdag och 
namnen på barnen fingerades. För att göra materialet överskådligt delades 
observationerna in under olika rubriker som besvarar uppsatsens frågeställningar. Vi 
valde att återge 4 av de 6 observationerna. Observationerna som beskrivs i resultatet är de 
faktiska händelser som utspelade sig på förskolan. De observationer som presenteras i 
resultatet valdes ut för att de på olika sätt skildrar barns tillvägagångssätt vad gäller 
strategier och rollfördelning i rolleken. Observationerna återges med barnens repliker 
samt agerande. Två av observationerna har på grund av sin längd delats upp i mindre 
sekvenser, med en tolkning efter varje sekvens. 
 
 
3.5 Etiska överväganden  
 
Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har vi inför observationerna 
av barngrupperna lämnat ut missivbrev (se bilaga 3) till föräldrar/vårdnadshavare där de 
etiska övervägandena såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet framgår. Deltagarna vid undersökningen har fått ta del av 
information angående uppsatsens syfte. Det framgår att deltagandet är frivilligt och när 
som helst kan avbrytas. Vidare delgavs deltagarna att all information är konfidentiell och 
enbart kommer användas för denna uppsats. En förfrågan (se bilaga 3) lämnades ut till 
vårdnadshavaren om tillåtelse att få observera deras barn i leken. Ett missivbrev (se 
bilaga 2) skickades även ut i samband med intervjuerna av förskolepersonal, där dessa 
fått tagit del av de etiska övervägandena. 
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att de etiska dilemman som förknippas med 
observationer är många. Författarna beskriver etiska dilemman bland annat som en 
spänning mellan en individs privatliv och samhällets rätt att veta. Det är också viktigt att 
ställa sig frågan vem som drar nytta av observationerna, och om de kan göra skada eller 
bidra med kunskap. Det finns också en problematik i att som observatör vara icke-
deltagande, att inte påverka objekten som skall observeras. Enligt författarna är inte alltid 
observatörers närvaro neutral. En observatör kan också vara omedvetet selektiv, medan 
de observerade kan förändra sitt beteende om de vet om att de observeras. I tolkningen av 
observationer finns också risken att en oerfaren observatör misstolkar objektens 
beteenden. 
 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) finns det flera etiska frågor att ta upp vid 
användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod. Bland annat nämner författarna 
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redogörandet för informanterna om möjliga konsekvenser av undersökningen, om 
anonymiteten är garanterad och vem som kommer att ha tillgång till och vem som äger 
den insamlade datan. Dessutom menar författaren att det kan uppkomma ett etiskt 
dilemma om intervjuaren tolkar och framställer intervjusvaren annorlunda än för vad 
informanten menade. 
 
För att säkra barnens och förskolans anonymitet är barnens namn som återfinns i 
observationerna fingerade och förskolan är anonym. Den intervjuade förskolepersonalen 
förblir anonyma och benämns som informant 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 
 
 
4. Resultat 
 
Detta avsnitt innehåller resultatet av intervjuer samt resultatet av observationer.  
 
 
4.1 Resultat av intervjuer 
 
Detta avsnitt redovisar resultatet av intervjuer med fyra förskollärare och två barnskötare. 
Dessa benämns som informanter. Resultatet av intervjuerna presenteras i form av en 
beskrivande text, där även citat återges. Samtliga intervjufrågor finns som bilaga. 
 
 
4.1.1 Förskolepersonalens syn på strategier i rolleken  
 
För att få en viss roll i leken eller kunna bestämma innehållet i leken nämns hot/muta som 
strategi. Enligt en informant kan barn försöka muta sig till en roll. Exempelvis ”…du får 
inte komma på mitt kalas om jag inte får vara…” (Informant 1). Vidare nämns hotelser 
som ”…du får inte vara med”, och ”…du får inte komma hem till mig” (Informant 2). En 
informant beskriver hot såsom ”Om jag inte får göra så så får du inte låna min bil” 
(Informant 4). Övertalning beskrivs också som en strategi för att få komma in i leken. 
  
Informant 3 menar att barn ofta använder sig av frasen ”jag vill”. Om det inte fungerar 
för barn brukar de berätta för personalen. Enligt informant 4 kan barn använda sig av 
kluriga idéer och fantasi. En annan strategi är att anpassa sig och inte bestämma alltför 
mycket.  
 
Informant 5 diskuterar att de starka barnen bjuder in de svagare barnen till lek, och talar 
om vilken roll de ska få. De starka barnen har redan klart för sig hur leken ska gå till, och 
styr sedan leken därefter. Barnen som inte accepterar sin tilldelade roll, eller inte förstår 
leken, får oftast inte vara med. En annan informant anser att barn som har en god social 
förmåga förhandlar; ”om du gör så, så gör jag så. Om jag är prinsessa, så får du vara 
prins” (Informant 6). Att kunna ge och ta nämns som en förutsättning att få igenom sina 
önskemål. I längden fungerar det inte för barn som är alltför styrande, och inte heller för 
dem som är väldigt medgörliga. En informant skriver; ”Förr eller senare så måste man 
kunna förhandla och komma överens för att bli en skicklig lekare, med delat inflytande 
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och ett positivt deltagande i leken. Annars blir det ett barn som styr och resten fogar sig, 
vilket i längden inte blir en fungerande rollek” (Informant 6).  
 
 
4.1.2 Förskolepersonalens syn på fördelning av roller i rolleken  
 
Vad gäller faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen i leken tas det upp ett 
flertal orsaker. Bland annat nämner informant 1 att det har betydelse vilka barn som är 
tillsammans när leken inleds; någon kan passa på att ta en roll innan någon annan 
kommer för att få den populäraste rollen. Även om barnen har syskon eller husdjur 
hemma, och vad de har sett och varit med om, exempelvis film, begravning etc., har 
betydelse.  
 
Ett flertal informanter anser att det är de starkaste och mest populära barnen som styr 
rollfördelningen i leken. Enligt informant 3 är det de populära barnen som ofta 
bestämmer de andra barnens roller. Barn som är duktiga på att hitta på lekar får också de 
andra barnen med sig. Informant 5 menar att rollfördelning också kan ha att göra med hur 
starka respektive svaga barnen är som personer. Andra faktorer som påverkar 
rollfördelningen är; vem som har hittat på leken och tänkt hur den ska gå till, hur 
dominant barnet är, och om barnet är ”snäll” (Informant 4). Det kan även, enligt 
informant 6, vara barnens aktuella utvecklingsnivå, deras intressen och föreställningar om 
omvärlden som styr.  
 
Samtliga informanter anser att barnen som deltar i rollek är mellan ca 2,5- 5 år gamla. 
Barnen är oftast mellan 4-5 år, dock deltar även yngre barn men dessa tilldelas ofta en 
passiv roll. En informant nämner att:  
 

”Det är lite olika vid vilken ålder barnen övergår från bredvid lek till att delta i rollek. 
Små barn inleder sitt deltagande med bredvid lek som successivt övergår till ett 
deltagande i rolleken. De kan gå in i rolleken en liten stund, i roller som inte har så stor 
betydelse för de mer lekskickliga barnens deltagande, för att sedan gå tillbaka till bredvid 
lek igen. Deltagandet ökar sedan allt eftersom barnens sociala färdigheter utvecklas, och 
barnen lär sig tyda leksignalerna. Min erfarenhet har visat att småbarn som vistas i 
syskongrupp 1-5 ofta kommer igång snabbare med rollek än barn i en småbarnsgrupp. De 
lär av samspelet med de äldre barnen. Även språket utvecklas ofta snabbare tillsammans 
med äldre barn, vilket naturligtvis påverkar förmågan att delta i leken”. (Informant 6)  

 
 
Vad gäller möjliga konsekvenser för ett barn som sällan eller aldrig får en deltagande roll 
i leken nämns att barn kan bli ledsna, dra sig undan och även skvallra på kamraterna. De 
barn som är styrande och ställande kan bli utanför. Oro och ångest är också konsekvenser 
som tas upp. Barn kan känna utanförskap, osäkerhet och de kan bli blyga och inte våga ta 
för sig. Informant 4 anser att självkänslan kan bli lidande. Barnet kan också ge upp för att 
det inte vågar och leker hellre själv. Informant 3 menar att det händer att de barnen ofta är 
med de vuxna, men att de också ibland leker med varandra. Informant 5 diskuterar att 
barn som inte får delta i leken kan gå in och förstöra för de andra barnen. Svårigheter att 
delta i gruppaktiviteter är något som nämns av informant 6, samt sämre förutsättningar 
vad gäller att träna social förmåga med jämngamla. Barnet blir inte efterfrågat av de 
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andra barnen i vare sig rollek eller övrig lek. Informanten tar också upp utanförskap, som 
kan leda till att barnet får ett utåtagerande störande beteende för att synas, eller att barnet 
drar sig undan.  
 
 
4.1.3 Förskolepersonalens tankar om att stödja barns samspel i rolleken 
 
Enligt informanterna finns det olika sätt som förskolepersonal kan stödja barns samspel i 
leken. En av dessa är att förskolepersonalen själva kan delta i leken med barnen. En 
informant beskriver hur förskolepersonal kan stödja barns samspel i leken med följande 
citat ”Genom att delta i leken och förklara lekreglerna om det behövs” (Informant 5). En 
annan informant lyfter fram att ”Genom att vi själva är med och leker. Vilket vi är alltför 
sällan anser jag. Att vi är närvarande, lyssnar in, kanske kommer med idéer, saker att 
använda, material som ger leken liv och hjälp på traven” (Informant 4). En av 
informanterna menar att:  
 

”Barn med leksvårigheter behöver stort stöd av vuxna i leken. Som förskollärare har jag ett 
stort ansvar att se den enskilda individen, stötta i leken. Ett barn som inte klarar det sociala 
samspelet med de övriga i leken, behöver hjälp. Det är då viktigt att vuxna deltar som en 
medlekare, initierar lek med det barnet. Om en vuxen skapar en rollek med barnet, så dras 
automatiskt fler barn till leken och en inlärningssituation uppstår, där barnet får möjlighet 
att träna sina färdigheter. Den möjligheten måste vuxna skapa. Skickliga lekare kan även de 
behöva stöd och hjälp med lösningar ibland. Att alltid vara lyhörd och medveten om 
barnens lek, innehåll och rollernas olika betydelse är viktigt, för att vi ska kunna ge det 
individuella barnet det stöd just den behöver”. (Informant 6)  

 
Informant 1 anser att den vuxne kan vara med själv som förebild. Hon menar att det då 
går att visa hur barnet kan bete sig i olika situationer. Förskolepersonalen behöver våga 
visa humor och skratta tillsammans med barnen. Att stötta de blyga barnen, och tala om 
vad de kan vara är av vikt för att stödja barns samspel i leken. 
 
 
4.2 Resultat av observationer  
 
Detta avsnitt redovisar resultatet från observationerna på förskolan. I observationerna har 
vi valt att återge repliker eftersom vi anser att rolleken till stor del drivs framåt av barnens 
kommunikation med varandra. I barnens repliker går det även att utläsa graden av 
barnens delaktighet i rolleken. Några av barnen förekommer i flera observationer. Samma 
namn kan därför återkomma i fler än en observation.  
 
Fyra olika leksekvenser återfinns i resultatdelen. Observation ”Affär” varade nio minuter. 
Observation ”Lek i kuddrummet” pågick under 23 minuter. Observation ”Leka affär” 
varade 13 minuter. Observation ”Barn leker djur” pågick under fyra minuter.  
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4.2.1 Presentation av observation Affär 
 
Denna observation utgår från frågeställningen; Vilka strategier kan barn använda sig av 
för att få en aktivt deltagande roll i rolleken?  
 
Tre barn leker affär. Kalle (5 år) och Klara (4 år) är expediter i varsin affär. Anna (2 år) 
står framför Kalles kassa.  
Kalle: Det finns inget tuggummi här. Du får gå till Klaras affär.  
Anna går till den andra affären.  
Kalle: Nej, det finns inte där heller.  
Anna går iväg och kommer efter en stund tillbaka till affären. Hon köper tuggummi av 
Klara. Anna försöker komma in bakom disken. Klara stänger vägen med sin kropp.  
Klara: Nej.  
Anna går och ställer sig utanför disken. Hon stannar en stund och går sedan iväg. Klara 
och Kalle fortsätter att leka affär.  
 
Observationen visar hur Anna försöker komma in i rolleken. Annas strategi för att få en 
aktivt deltagande roll är att anpassa sig; hon gör som Kalle och Klara säger. När Anna 
försöker komma in bakom disken blir hon avvisad. Det är tydligt att Kalle och Klara 
använder sina rollkaraktärer för att utestänga Anna från leken. Klara stänger ute Anna 
genom att både använda sin kropp samt att hon uttryckligen säger nej. Kalle styr Annas 
deltagande med hjälp av kommunikation. Att Anna inte lyckas nå en aktivt deltagande 
roll kan bero på hennes låga ålder. Varken hennes lekfärdigheter eller språkliga förmåga 
är lika utvecklade som Kalles och Klaras. Annas låga ålder kan också vara en orsak till 
varför Kalle och Klara inte vill ha med henne som en aktiv deltagare i rolleken. 
 
 
4.2.2 Presentation av observation Lek i kuddrummet  

 
Denna observation utgår från frågeställningarna; Vilka strategier kan barn använda sig av 
för att få en aktivt deltagande i rolleken?, På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken?  
 
Anders (5 år), Olle (2 år), Kalle (5 år), Per (5 år) och Klara (4 år) är i kuddrummet. 
Dörrarna till angränsande rum är stängda. Barnen har byggt en koja med kuddar.  
 
Olle: Voff, voff.  
Klara: Ska vi åka snart eller?  
Per: Ja, snart kanske.  
Kalle säger till Anders: Vad gör du latoxe?  
Anders: Sluta.  
Olle: Voff, voff.  
Klara säger till Olle: Vad är det hunden? Kom då! Stanna där.  
Olle kommer fram och sätter sig åt det håll Klara pekar.  
Per hämtar mer kuddar och fortsätter bygga.  
Kalle säger till Klara: Du kan säga latoxe till honom. 
Kalle pekar på Olle.  
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Olle flyttar på en kudde.  
Kalle: Du ska ut!  
Olle: Nej, jag vill vara en hund.  
Kalle släpar ut Olle ur rummet. Olle börjar gråta.  
Kalle: Du förstör ju bara.  
Kalle säger till en förskollärare utanför rummet: Han förstör vår koja.  
Kalle stänger dörren efter Olle.  
 
Olle tar en roll som hund. Trots att han gör som de andra barnen säger, får han inte 
bestämma över sin egen rollkaraktär. Kalle och till en liten del Klara styr Olles 
deltagande i leken genom befallning. Eftersom Olle inte har möjlighet att bestämma över 
sin egen rollkaraktär, får han heller inget aktivt deltagande i rolleken. Detta kan bero på 
hans ålder och att hans lekfärdigheter ännu inte är lika utvecklade som hans kamraters. 
Trots att han i leken redan har en roll som hund, kan han inte finna någon strategi för att 
nå ett aktivt deltagande. När Olle flyttar på en kudde ser Kalle en möjlighet att utestänga 
honom från leken. Olle protesterar mot att bli utkörd från rummet men får inget gensvar. 
Kalle är den som är mest aktiv genom att bestämma över och befalla Olle. Kalle har ännu 
ingen bestämd roll i leken, utan sysselsätter sig med att bestämma och försöka agera 
ledare. Per och Anders håller sig hittills ganska mycket i bakgrunden. Efter att Olle har 
lämnat rummet mot sin vilja, fortsätter barnen sin rollek: 
 
Klara: Ska vi åka nångång?  
Anders sitter innanför några kuddar.  
Klara säger till Anders: Latoxe gå dit.  
Klara pekar åt det håll Anders ska gå.  
Anders sitter kvar.  
Kalle säger till Anders: Vad säger Klara?  
Anders svarar inte. Han går iväg och sätter sig bakom gardinen vid ett fönster.  
Kalle: Olle förstörde vår koja. 
Per: Han får aldrig mer vara med oss.  
Kalle går fram till fönstret där Anders sitter.  
Kalle: Ner hund.  
Anders hoppar ner.  
 
Klara använder kommunikation som strategi för att nå ett aktivt deltagande i rolleken och 
föra leken framåt. Hon försöker även styra över Anders roll genom att bestämma var han 
ska sitta, men lyckas inte. Just nu är det Kalle som styr händelseförloppet, medan Anders 
har en mer passiv roll och anpassar sig till vad Kalle säger åt honom. Genom att anpassa 
sig är han med i rolleken, men han är inte aktivt deltagande. Rolleken fortsätter: 
 
Dörren till rummet öppnas. Alexander (4 år) går in. Dörren står nu på glänt.  
Kalle säger till Alexander: Du får inte plats. Klara sitter där. Jag sitter här. Och där borta 
sitter Per.  
Kalle pekar var alla har sina platser.  
Alexander: Då säger jag till fröken.  
Alexander vänder sig om till en förskollärare som passerar utanför.  
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Alexander säger till förskolläraren: Jag får inte vara med.  
Förskolläraren säger till barnen: Det är klart han får vara med.  
Kalle säger till Alexander: Du kan få sitta i baksätet. Du kan vara hund.  
Alexander: Nej, det vill jag inte.  
Alexander går ut ur rummet och stänger dörren.  
 
Alexanders strategi för att komma in i leken är att säga till förskolläraren att han inte får 
vara med. Kalle tilldelar honom en roll som hund, men Alexander accepterar inte den 
rollen och går ut ur rummet. Kalle är till en början ovillig att låta Alexander delta. Det är 
först när förskolläraren säger att Alexander får vara med som Kalle ger med sig. Det är 
tydligt att Kalle genom sitt aktiva deltagande vill styra och ställa i rolleken genom att 
bestämma händelseförloppet, vilka som får vara med och vilka roller de ska få. Barnens 
rollek fortsätter efter att Alexander stängt dörren: 
 
Per säger till Kalle: Om inte han vill vara med kan du vara hund.  
Kalle: Jag är en vakthund.  
Per: Okej. Nu åker vi.  
Klara: Vi måste släppa in hunden först.  
Klara pekar på Kalle och gör en öppning bland kuddarna.  
Kalle går in.  
Klara säger till Kalle: Latoxe.  
Kalle: Vakthundar kan bitas. Om man säger latoxe bits hunden.  
Klara: Okej.  
Per: Nu kan vi åka.  
Per vrider på en ratt fram och tillbaka samtidigt som han brummar högt.  
Per slutar brumma efter en stund.  
Per säger till Kalle: Du får inte vara hund mer.  
Kalle: Jag vill inte vara hund.  
 
Per har nu tagit en mer aktiv roll och för händelseförloppet i leken framåt genom att 
bestämma innehållet och fördela roller. På så sätt befäster han sin position samtidigt som 
han är aktivt deltagande i rolleken. Kalle blir tilldelad en roll av Per. Kalle accepterar att 
Per ger honom en roll som hund i leken, men befäster sin position genom att säga att han 
är en vakthund som kan bitas. Genom att befästa sin position vill han behålla sitt aktiva 
deltagande i rolleken. Kalle vill gärna bestämma i leken, men sedan Per har blivit mer 
aktiv är det inte Kalle som bestämmer längre. Klara är aktivt deltagande i leken, dock inte 
så frekvent som Kalle. Klaras kommentar till Kalle om att han är en latoxe, kan ses som 
en strategi av henne att försöka befästa sin egen position. Denna observation visar på 
olika strategier barnen använder sig av för att få en aktivt deltagande roll i leken. Dessa 
strategier är följande; rollfördelning, bestämma händelseförloppet, anpassning, säga till 
förskolepersonalen och kommunikation. Observationen visar även olika sätt att fördela 
rollerna i rolleken, vilka är förhandling och delegering. 
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4.2.3 Presentation av observation Barn leker djur 
 
Denna observation utgår från frågeställningen; Vilka strategier kan barn använda sig av 
för att få en aktivt deltagande roll i rolleken?  
 
Kalle (5 år), Klara (4 år) och Anders (5 år) leker i sagorummet med stängd dörr. Anna (2 
år) knackar på dörren. Kalle öppnar dörren och kryper tillsammans med Klara och 
Anders fram mot Anna. De gör fräsande ljud. Kalle, Klara och Anders motar bort Anna 
med sina kroppar. Anna tar några steg bakåt innan hon vänder sig om och går därifrån.  
 
Observationen visar att Kalle, Klara och Anders inte vill ge Anna en aktivt deltagande 
roll i leken. De inbjuder inte Anna i sin lek. Genom att knacka på dörren använder Anna 
icke-verbal kommunikation som strategi. Anna säger ingenting utan knackar endast på 
dörren som ett sätt att ta kontakt. I denna observation bör hänsyn tas till Annas låga ålder. 
Hon befinner sig inte på samma nivå vad gäller lekfärdigheter som de andra barnen. 
Målet med hennes icke-verbala strategi behöver inte nödvändigtvis vara att nå ett 
deltagande i leken, utan kan också vara ett uttryck för hennes nyfikenhet över vad som 
pågick innanför den stängda dörren. Det är möjligt att Kalles, Klaras och Anders fientliga 
inställning mot Anna hade sin bakgrund i att de blev avbrutna i sin lek när Anna 
knackade på dörren. 
 
 
4.2.4 Presentation av observation Leka affär 
 
Denna observation utgår från frågeställningarna; Vilka strategier kan barn använda sig av 
för att få en aktivt deltagande roll i rolleken?, På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken?  
 
Elin (5 år), Lena (5 år) och Jennifer (4 år) står bakom en byrå.  
Elin: Nu ska jag leka affär. Jennifer, vill du hämta en bil? Lena vill du vara med? 
Jennifer går iväg.  
Elin och Lena börjar skriva i en bok. Jakob (3 år) kommer fram till byrån.  
Elin: Vill du handla av oss?  
Jakob: Jag ska köpa lite. 
Elin säger till Jakob: Vad ska du köpa?  
Elin säger till Lena: Hämtar du lite papper så vi kan göra pengar?  
Jakob: Jag vill handla bilar.  
Jennifer kommer tillbaka.  
Jennifer säger till Jakob: Man måste stå i kö.  
Elin säger till Jennifer: Alltså, du var storasyster till mig.  
Jakob: Var jag kompis till er?  
Lena och Elin svarar inte. Jakob står kvar i kön. Elin räknar och skriver i boken.  
Lena säger till Jakob: Du är pappa till mig.  
Elin säger till Jakob: Du känner inte mig.  
 
Denna första del av observationen handlar om hur barnen fördelar rollerna i rolleken samt 
befäster sina positioner. Elin tar en bestämmande roll i sitt aktiva deltagande eftersom 



- 22 - 
  

hon säger åt de andra barnen vad de ska göra, samt delar ut roller. Elin har därmed två 
strategier för att få ett aktivt deltagande i rolleken; kommunikation samt rollfördelning. 
Jakob kliver in i leken på ett ganska självsäkert sätt, och använder sig därmed av strategin 
självinvitation. Dock är han osäker på vilken roll han skall ta, och kan inte befästa sin 
position. I avsnittet som följer går Jakob iväg, och avslutar sitt deltagande i leken: 
 
Lina (4 år) kommer.  
Lina: Jag ska vara med er.  
Jakob går.  
Lena säger till Lina: Men gå då.  
Elin: Du får inte vara med.  
Lina: Då får inte du nåt sånt här heller.  
Lina visar sin lypsyl.  
Elin: Okej. Du får väl vara med.  
 
När Lina kliver in i leken använder hon sig av strategin självinvitation för att få ett aktivt 
deltagande. När hon märker att Lena och Elin inte vill ha henne med, använder hon sig av 
hot/muta för att få delta. Elin försöker befästa sin position genom att försöka stänga ute 
Lina. Observationen visar både på strategier för att få ett aktivt deltagande i rolleken, 
samt hur rollerna fördelas. I observationen framgår det att rollfördelningen är avgörande 
för hur aktivt deltagande barnet blir. Jakob föreslår en roll som kompis, men blir inte 
accepterad av de andra. Jennifer accepterar den roll hon tar, men har under hela 
observationen en undanskymd plats i rolleken. Rollfördelningen i rolleken bestäms av 
barnen genom kommunikation. 
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4.3 Sammanfattning av resultat  
 
 
Figur 1. 

Vilka strategier kan barn 
använda sig av för att få en 
aktivt deltagande roll i  
rolleken? 

Vilka faktorer styr och ligger 
bakom roll-fördelningen i 
rolleken? 

På vilka sätt fördelas rollerna 
i rolleken?  

• Hot/Muta 
• Övertalning 
• Självinvitation 
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• Säga till personalen 
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• Förhandling 
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förloppet 
• Icke-verbal 

kommunikation  

• Popularitet 
• Lekfärdigheter 
• Språklig förmåga 
• Aktuell utvecklingsnivå 
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tillsammans 
• Förmåga till socialt 

samspel 
• Fantasi 

• Barn förhandlar om 
roller 

• Barn delegerar roller 
• Barn tar den roll de 

vill ha  
 

       
 
 

 
Figur 1 är en sammanfattning av de resultat som identifierats i den empiriska 
undersökningen. Figuren utgår från uppsatsens frågeställningar.  
 
Vad gäller förskolepersonalens syn på barns deltagande i rollek, är de 
sammanfattningsvis medvetna om sin egen betydelse när det gäller att stödja barns 
samspel och deltagande i leken. Informanterna besitter en hel del kunskap om barns 
rollek. Ett sätt som förskolepersonalen kan stödja barns samspel och deltagande i leken, 
är att som pedagog själv gå in och delta i barnens rollek.  
 
 
5. Diskussion 
 
I följande avsnitt för vi en diskussion om metod, resultat samt ger förslag till vidare 
undersökning.   
 
 
5.1 Metoddiskussion  
 
Vad gäller val av metoder för denna uppsats, anser vi att det var givande att använda 
såväl intervjuer som observationer. Det är möjligt att intervjuerna hade kunnat utvecklas 
ännu mer om de hade genomförts via personliga möten. Vissa av de inkomna 
intervjusvaren var sparsamt utvecklade, vilket kan bero på en svårighet att uttrycka sig 
skriftligt. Det är också möjligt att bortfallet hade blivit mindre, om ett givet datum för 
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intervjuerna hade bestämts. På grund av ändring av syftet fick vi ett bortfall på 5 av 14 
intervjufrågor, vilket medförde att materialet från intervjuerna inte blev så omfattande 
som vi hade önskat. 
 
Observationerna gav oss relevant material för denna uppsats. Det faktum att vi var två 
observatörer gjorde att vi kunde anteckna flera sekvenser, och jämföra dem med varandra 
för att få en överensstämmande bild av observationerna. Bortfallet var det enda som 
försvårade observationerna, eftersom det medförde att vid vissa observationer kunde inte 
samtliga barn i gruppen observeras. Som observatörer påverkade vi barnen genom vår 
närvaro. De blev nyfikna och frågade oss varför vi var där. Dock är det vår uppfattning 
att vi inte påverkade deras rollek, eftersom när de lekte gjorde de det omedvetna om att vi 
satt och observerade dem. 
 
På grund av att föräldrarnas underskrift lämnades till förskolepersonalen, blev inte 
barnens medverkan i observationerna helt konfidentiella, eftersom några ur 
förskolepersonalen kunde ha kännedom om vilka barn som observerades. Eftersom 
förskolan är anonym kan dock ingen, utöver ett fåtal ur förskolepersonalen, identifiera 
vilka barnen är som medverkar i observationerna.  
 
Det går inte att göra en generalisering av denna undersökning eftersom den består av 
intervjuer med sex informanter och observationer från en förskola. För att få ett 
generaliserbart resultat hade det krävts intervjuer från fler informanter och observationer 
från fler förskolor.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion  
 
Under följande rubriker diskuteras resultatet utifrån uppsatsens frågeställningar. 
 
 
5.2.1 Strategier för att få en aktivt deltagande roll i rolleken 
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningen Vilka strategier kan barn använda sig av för att 
få en aktivt deltagande i rolleken? Resultat från både intervjuer och observationer 
diskuteras med stöd från litteratur.  
 
Resultatet visar att barn använder sig av olika strategier för att nå ett aktivt deltagande i 
rolleken. En av strategierna som beskrivs i intervjuerna är hot/muta. Denna strategi 
exemplifieras i observation ”Leka affär”, där det framkommer att hot används som en 
strategi för att få delta i rolleken. Enligt Hangaard Rasmussen (1993) kan barn använda 
sig av exempelvis hot, eller erbjuda sig att låna ut saker, för att få delta i rolleken. Enligt 
vår mening måste barn, för att kunna använda strategin hot/muta, vara medvetna om att 
de kan utöva maktpåverkan för att nå ett deltagande. Våra tankar är att hot/muta kan ses 
som ett socialt spel mellan barnen, där erbjudande om exempelvis attraktiva föremål kan 
vara nog för att låta en annars oönskad lekkamrat få delta i leken. 
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Övertalning är en annan form av strategi som framkommer i resultatet. I observation 
”Leka affär”, menar vi, kan hot/muta även ses som en form av övertalning eftersom ett 
barn övertalas till att låta ett annat delta. Hangaard Rasmussen (1993) nämner att 
självsäkra barn genom självinvitation kan tränga sig på i en rollek, vilken det från början 
inte fick delta i. Självinvitation är en strategi som syns väldigt tydligt i observation ”Leka 
affär”.  Howes och Matheson (1992) menar att för att ett barn ska kunna nå ett deltagande 
i rolleken, krävs det att barnet besitter en viss grad av social kompetens. Det är även 
viktigt att barnen kan gå in i lekar som redan pågår. Barnes och Vangelisti (1995) 
diskuterar att det är förmågan att kliva in i en redan pågående lek som avgör om barnet 
blir sedd och accepterad av de andra barnen. Enligt vår mening kan det vara svårt för ett 
barn som inte har en utvecklad social kompetens att använda sig av strategin 
självinvitation. Howes och Matheson (1992) definierar social kompetens som barns 
förmåga att kunna kommunicera på ett flexibelt och lyhört sätt med andra barn. Detta kan 
också, enligt vår uppfattning, relateras till barns lekfärdigheter, som är av yttersta vikt för 
att ett barn ska kunna nå ett aktivt deltagande.  
 
En annan form av strategi för att få en aktivt deltagande roll är att barn talar om för 
förskolepersonalen att de inte får delta i rolleken. Denna form av strategi har vi inte 
funnit beskriven i den litteratur som vi har analyserat. Denna strategi, menar vi, kan 
skapa ett dilemma eftersom det som pedagog inte alltid är lätt att avgöra om leken störs 
eller kan fortlöpa, om ett tidigare utestängt barn får delta med pedagogens hjälp. Det kan 
hända att leken avbryts genom pedagogens agerande. Samtidigt ska barn kunna vända sig 
till pedagoger om det behöver stöd för att få delta i lek. Detta dilemma är komplext 
eftersom det till stor del är situationsberoende. Även barnens aktuella utvecklingsnivå 
vad gäller lekfärdigheter och social förmåga spelar roll. Vi menar att som pedagog är det 
viktigt att känna till var varje barn befinner sig utvecklingsmässigt för att kunna avgöra 
huruvida barnet kan behöva pedagogens stöd för att få möjlighet att delta i leken. Det är 
även av vikt att som pedagog känna till barngruppens sociala samspel för att kunna avläsa 
situationer där barns deltagande i rolleken inte är självklart. Som pedagog är det 
betydelsefullt att finnas på plats. Det är dock viktigt att pedagogen respekterar om barnen 
vill leka själva i ett rum och inte bli störda.  
 
Anpassning är ytterligare en strategi som finns beskriven i resultatet. Barnes och 
Vangelisti (1995) diskuterar att för att barn ska lyckas få en deltagande roll i rolleken, 
krävs det att de har förmågan att både ta relevanta roller samt att de kan acceptera sina 
kamraters roller. I vissa observationer i resultatet framkommer det att barn anpassar sig 
till leken genom att ta roller som andra barn delar ut. I våra observationer har vi dock inte 
sett att denna strategi leder till ett aktivt deltagande. Snarare har barnen som anpassat sig 
fått en ganska undanskymd och passiv roll i rolleken genom att inte bestämma alltför 
mycket. Enligt vår mening kan denna strategi handla om att få delta i rolleken 
överhuvudtaget. Anpassning som strategi skulle kunna användas av barn som sällan eller 
aldrig får en aktivt deltagande roll i rolleken. Denna strategi kan kopplas till Hangaard 
Rasmussen (1993), där han beskriver hur barn kan ta roller som är anpassningsbara till 
leken. 
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Att befästa sin position är en strategi som syns i resultatet. Löfdahl (2004) menar att barn 
kan befästa sin position genom att antingen skapa roller till andra barn, eller utestänga 
dem från leken. Både i observation ”Lek i kuddrummet” samt ”Leka affär” syns det hur 
barnen försöker befästa sina positioner genom att ta och fördela roller. Vi har även sett 
hur barn stänger ute andra genom att befästa sina positioner. Detta diskuteras också av 
Löfdahl (2004), som menar att barn genom att skapa en viss social struktur i en lek 
utestänger vissa barn. I observationerna framkommer det hur vissa barn försöker 
bestämma innehållet i leken och utestänga andra genom att befästa sin position. Detta kan 
även, enligt våra tankar, ha att göra med den sociala strukturen i barngruppen. Det kan 
vara så att vissa barn helst leker tillsammans, och därmed utestänger andra. Om det är 
några barn som systematiskt blir uteslutna från leken, är det viktigt att förskolepersonalen 
motverkar detta genom exempelvis planerade rollekar. Resultatet visar också att för att ett 
barn ska kunna bli en skicklig lekare, så krävs det att barnet kan förhandla och gå in med 
ett positivt deltagande i leken. Risken finns annars att det är ett barn som är styrande i 
rolleken, vilket gör att leken i längden inte fungerar. 
  
För att nå ett aktivt deltagande är det vår förståelse utifrån resultatet att det delvis beror 
på barnens ålder, samt vilka sociala färdigheter barnen har. I resultatet framkommer det 
att yngre barn oftare tilldelas en passiv roll av sina kamrater. Enligt våra tankar kan det 
vara bra att i förskolan bedriva en åldersintegrerad verksamhet, just för att de små barnen 
lär av de äldre. Observationerna visar att de små barnen inte hade utvecklat sina 
lekfärdigheter så pass att de kunde ta en aktivt deltagande roll. Även ett barns språkliga 
förmåga har betydelse. I resultatet framgår det att kommunikation barnen emellan spelar 
en viktig roll vad gäller strategier. Exempelvis visar resultatet att barn med god språklig 
förmåga kan föra en förhandling om roller. Howes och Matheson (1992) skriver om 
metakommunikation, att barn pratar om leken i leken. Att använda sig av 
metakommunikation, skulle kunna vara en strategi barn använder sig av för att föra 
händelseförloppet framåt och därmed ha en aktivt deltagande roll. I resultatet har vi sett 
metakommunikation endast till viss del. 
 
Vår förståelse är att vi har funnit olika strategier som barn använder för att nå ett aktivt 
deltagande i rolleken. Vilka strategier barn använder kan bero på deras ålder, 
språkutveckling, social förmåga samt lekfärdigheter. Resultatet visar att äldre barn oftare 
tar aktivt deltagande roller än yngre barn. Små barns försök att delta syns i resultatet, 
dock leder deras försök inte till ett aktivt deltagande. Icke-verbal kommunikation är en 
strategi som dessa små barn använde. Barn kan i en och samma rollek använda sig av 
flera strategier för att nå ett aktivt deltagande. Vi har även funnit att rollfördelning är en 
form av strategi för att nå ett aktivt deltagande i rolleken, samt för att kunna befästa 
positioner i rolleken. I resultatet framgår det att barn som har en väl utvecklad 
lekförmåga kan skapa en bra fungerande rollek. 
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5.2.2 Faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen i rolleken 
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningen; Vilka faktorer styr och ligger bakom 
rollfördelningen i rolleken? Resultatet från både intervjuer och observationer diskuteras 
med stöd av litteratur.  
 
Resultatet visar att faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen i leken varierar 
och kan kopplas till det individuella barnet, var det befinner sig någonstans 
utvecklingsmässigt. Olika utvecklingsområden som enligt resultatet är relevanta för 
rollfördelningen utgörs av språk, social förmåga, och lekfärdigheter. Även ålder spelar en 
stor roll för rollfördelningen.  
 
Popularitet är en faktor vilken kan styra rollfördelningen i rolleken. Det är även barnets 
aktuella utvecklingsnivå som styr vilken roll barnet tar i rolleken. Enligt våra tankar kan 
ett barns popularitet vara beroende av dess utvecklingsnivå vad gäller ålder, språk och 
förmåga till socialt samspel. Barnen måste också förstå leksignaler och lekregler. Dessa 
faktorer, menar vi, är grunden till att kunna ta en aktivt deltagande roll i rolleken. 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det är viktigt att det finns ett fungerande samspel 
mellan barnen i leken. För att en lyckad lek ska kunna utvecklas krävs det att barn förstår 
och kan hantera leksignalen och lekregler.  
 
Resultatet visar att ålder och utvecklingsnivå har betydelse för rollfördelningen och det 
aktiva deltagandet. De yngre barnen lyckas, utifrån resultatet, inte få en 
medbestämmande roll och således heller inte ett aktivt deltagande i rolleken. Hwang och 
Nilsson (2003) beskriver att rolleken kräver att barn har en viss intellektuell förmåga, 
eftersom denna form av lek innebär att barnen låtsas vara någon annan eller något annat. 
Knutsdotter Olofsson (1987) påpekar att barn kan delta i rollek tillsammans med andra 
först när ett barn kan låtsas att det är någon annan.  
 
Informanterna diskuterar att rollfördelningen i rolleken har att göra med hur starka 
respektive svaga barnen är som personer. Vi tolkar informanternas resonemang som att 
starka barn är de barn som vågar kliva in i leken och ta en aktivt deltagande roll, medan 
de svaga barnen är de som sällan syns och hörs i leken och kanske inte heller i andra 
sammanhang. Enligt vår uppfattning kan detta ha en koppling till barns aktuella 
utvecklingsnivå, självkänsla och även personlighet. Dessa områden är under utveckling i 
förskoleåldern.  Barn kan vara starka respektive svaga i olika sammanhang, exempelvis 
kan ett barn vara stark tillsammans med vuxna men svag tillsammans med jämnåriga. Det 
är därför essentiellt, enligt våra tankar, att pedagoger kan stödja barn inom alla områden 
av deras utveckling. 
 
 
5.2.3 Olika sätt att fördela rollerna i rolleken  
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningen; På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? 
Resultatet från både intervjuer och observationer diskuteras med stöd av litteratur.  
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Resultatet visar att barn fördelar roller genom att kommunicera med varandra. 
Kommunikationen barnen emellan kan bestå av förhandling om och delegering av roller. 
Barn kan i leken även ta den roll som de vill ha utan att förhandla med någon annan. 
Enligt vår uppfattning har rollfördelningen betydelse för hur aktivt deltagande barn blir i 
rolleken. Får ett barn en mer passiv roll, minskar dess möjlighet att utveckla sin 
rollkaraktär eftersom rollens agerande är begränsat. Enligt Barnes och Vangelisti (1995) 
förhandlar barn om och tar roller, när de leker rollek, och tillsammans måste barnen få 
leken att fungera. Löfdahl (2004) beskriver kommunikationens funktion när barn vill ha 
en viss roll i leken, och diskuterar att det handlingsutrymme som finns i en lek har ett 
nära samband med rollkaraktärer. När barn förhandlar sig till roller, innebär det också att 
de förhandlar om de positioner rollkaraktären innebär.  
 
Barn som är styrande i leken delegerar ofta ut rollerna till de andra barnen. Detta kan leda 
till en oenighet bland barnen angående rollfördelningen, vilket gör att leken ofta avbryts 
eftersom de andra barnen tröttnar på leken och lämnar den. Att en rollek inte fungerar kan 
även bero på att de deltagande barnen inte kommer överens om händelseförloppet. 
Barnes och Vangelisti (1995) menar att barns rollek kan fortgå så länge barnen når en 
viss överenskommelse angående rollfördelningen, även om de inte är helt överens om 
händelserna i leken. Barns konflikter angående deras personliga rollers agerande i 
rolleken avhandlas medan barnen leker. Däremot, enligt författarna, avbryts leken om 
barnen inte kommer överens om vilka specifika roller de ska ta. Barn som är alltför 
engagerade i sina roller och inte kan se till andras behov och viljor, riskerar därmed att bli 
utestängda från leken. Rolleken innebär således att barn måste involvera sig själva i 
leken, men inte bli för självinvolverade, menar författarna. 
 
I resultatet framkommer det att olika konsekvenser kan uppstå för ett barn om det sällan 
eller aldrig får en deltagande roll i leken. Några av dessa konsekvenser kan vara att barn 
blir ledsna, osäkra, blyga, känna utanförskap samt att deras självkänsla kan bli lidande. 
En konsekvens vara att dessa barn får sämre möjlighet att träna social förmåga med 
jämnåriga barn. Vår uppfattning är att pedagoger behöver vara uppmärksamma på barns 
möjligheter att delta i lek. Märker pedagoger att barn blir utanför är pedagogerna skyldiga 
att stödja och hjälpa barnen att få en aktivt deltagande roll i leken. Detta kan exempelvis 
göras genom att pedagogerna själva går in i barnens lek och hjälper det barn som är 
utanför att få delta i rolleken. I de observationer vi genomförde, deltog inte pedagogerna i 
barnens rollek. Vi ställer oss frågan om alla barn hade kunnat nå ett aktivt deltagande i 
rolleken om pedagogerna själva deltagit i denna? Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) menar att vissa barn är lekkompetenta och leker utan svårigheter. De barnen kan 
träda in i redan pågående lekar, samt starta upp nya lekar. Enligt författarna finns det 
dock barn som nästan aldrig får vara delaktiga och för att kunna komma in i leken samt 
leka kan de behöva pedagogers stöd. Lillemyr (1990) diskuterar att pedagoger genom att 
delta i barns lek, kan hjälpa barnen att träna rolltekniker av olika slag för att kunna delta 
med andra barn i deras lekar. Författaren betonar att lek kan användas som ett 
pedagogiskt redskap av pedagogerna. 
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5.2.4 Förskolepersonalens tankar om att stödja barns samspel i rolleken  
 
Resultatet visar att det finnas olika sätt som pedagoger kan stödja barns samspel i 
rolleken. Pedagoger kan till exempel förklara lekreglerna för barnen, agera medlekare 
och initiera lek. Om en pedagog startar upp en rollek med barnen kan det uppstå en 
inlärningssituation i vilken barn kan få möjlighet att träna sina sociala färdigheter. Även 
lekskickliga barn kan behöva stöd och hjälp av pedagoger för att hitta lösningar i 
rolleken. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter fram att pedagoger kan stödja 
barns lek genom att själva delta. Vi håller med informanterna i deras resonemang 
angående möjliga konsekvenser samt hur pedagoger kan vara till stöd för barn i rolleken. 
För att kunna förebygga ovannämnda konsekvenser, menar vi, att det är av betydelse att 
pedagoger är engagerade i såväl barnens sociala utveckling som lekutveckling. Enligt 
våra tankar måste pedagoger även besitta kunskaper om hur barn lär och utvecklas för att 
kunna hjälpa barn att skapa ett aktivt deltagande i rolleken. Enligt vår mening är det bra 
om pedagoger känner till att det finns flera utvecklingspsykologiska perspektiv på lek. 
Dessa perspektiv tar upp olika aspekter om lek och utveckling som kan vara till hjälp för 
pedagogerna i deras arbete med att stödja barns utveckling inom olika områden. Enligt 
Läroplan för förskolan (1998) ska förskolans verksamhet utgöra en social miljö där barns 
sociala utveckling stimuleras. Våra tankar är att pedagoger ska sträva efter att följa 
läroplanens mål och riktlinjer angående detta. Vår förståelse angående informanternas 
syn på barns samspel och deltagande i rolleken, är de medvetna om sin egen betydelse 
när det gäller att stödja barnens samspel och deltagande samt att de besitter en hel del 
kunskap om rollek. Vissa begrepp som används av informanterna har vi funnit i den 
litteratur som analyserats.  
 
Vår förståelse av resultatet i denna undersökning är att rolleken har en stor betydelse i 
barnens process att formas till sociala och deltagande individer. Förskolan med dess 
verksamhet är, enligt vår mening, en oerhört viktig plats för barnen i deras 
utvecklingsprocess och förskolepersonalen har en nyckelroll när det gäller att stödja 
barnens sociala samspel. Vi har fått en inblick i vilka strategier barn kan använda sig av 
för att nå en aktivt deltagande roll i rolleken. Resultatet visar till största delen på barns 
strategier, och därför har vi inte till fullo sett barnen agera i det aktiva deltagandet.  
 
 
5.3 Förslag till vidare undersökning   
 
Om ytterligare undersökning skulle göras kring detta ämnesval vore det intressant att titta 
närmare på barns utanförskap i rolleken och vilket samband detta kan ha med deras 
position i barngruppen. En sådan undersökning skulle vara intressant därför att det under 
våra observationer tydligt framgick att vissa barn inte fick vare sig en aktivt deltagande 
roll eller ens någon roll i leken. Att undersöka sociala förhållanden i en barngrupp 
kopplat till aktivt deltagande i rollek skulle kunna vara ett sätt att hitta orsaker till 
utanförskap i rolleken. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till förskolepersonal  
 

Intervjufrågor 
 
I informationsbrevet som du har tagit del av framgick det att uppsatsen handlar om rollek. 
Intervjun berör således frågor om barns rollek.  
 
Ifall det skulle behövas ett mer utvecklat svar kring någon frågeställning som besvarats 
kommer vi att höra av oss angående detta, och hoppas på respons.  
 
 
Vänligen besvara nedanstående frågor och skicka dem till e-postadress xxxxx och e-
postadress xxxxx senast måndagen den 8/10 2007; 
 
 
 
Ålder:     Kön:  
 
Verksamma år i yrket:    Yrkestitel:  
 
 
 
1) Hur ofta förekommer barns rollek på din förskola?  
 
2) Om det förekommer rollek, vilka typer handlar detta om? (T.ex. mamma – pappa –
barn, tiger m.m.) 
 
3) Hur gamla är barnen som deltar i rollek?  
 
4) Planerar förskolepersonalen aktiviteter där rollek ingår? Om ja – på vilket sätt? 

 
5) Hur påverkas barnens rollek av den rekvisita som finns tillgänglig i förskolan?  
 
6) Vilka karaktärstyper innebär hög respektive låg status för ett barn i rolleken? (T.ex. 
hund, mamma m.m.) 
 
7) Vilka orsaker anser du kan bidra till att ett barn uppnår en viss status i rolleken? 
 
8) Vilka strategier använder barn sig av då de vill få en viss roll i leken samt få 
möjligheter att bestämma innehållet i leken? 
 
9) Vilka faktorer tror du styr och ligger bakom rollfördelningen i leken?  
 
10) Vilka konsekvenser kan det bli för ett barn som sällan eller aldrig får en deltagande 
roll i leken? 
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11) Hur kan förskolepersonal hjälpa barn att utveckla sin status i rolleken?  
 
12) Hur kan förskolepersonal stödja barns samspel i rolleken? 
 
13) Hur påverkas barns lekutveckling av den status de har i leken?  
 
14) Hur påverkar barns lekfärdigheter statusen i rolleken?  
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2. Missivbrev till förskolepersonal inför intervjuer 
 
     Gävle den 24/9 20072 
 
Till förskolepersonal i xxx kommun, xxx kommun och xxx kommun  
 
 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på högskolan i Gävle. Vi är nu inne på vår 
sista termin och ska skriva vårt examensarbete, en C-uppsats inom pedagogik. Kursen vi 
läser heter ”Pedagogiska forskningsprocesser och metoder samt examensarbete”. 
 
Vår uppsats kommer att handla om barns lek, där vi tittar närmare på rollek. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur barn uppnår olika status i rolleken. Uppsatsens 
forskningsfråga lyder; Hur uppnår barn olika status i rolleken? 
 
Som en del av vår undersökningsmetod kommer vi att göra intervjuer med 
förskolepersonal. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan. Alla uppgifter är konfidentiella vilket innebär att det inte är 
möjligt för någon att identifiera vare sig förskolepersonal eller förskola, då dessa kommer 
att vara anonyma. Intervjuerna kommer enbart att användas i vår uppsats.  
 
Uppsatsen kommer efter att ha blivit godkänd att publiceras på en databas via högskolan i 
Gävle. 
 
 
Hälsningar Mirjam och Emelie 
 
 
 
Mirjam Engström    Emelie Larsson 
Tel. xxxxx     Tel. xxxxx 
e-postadress     e-postadress  
 
 
 
För övrig information och upplysningar, ta gärna kontakt med vår handledare;  
 
Åke Olofsson 
Högskolan i Gävle Tel. xxxxx 
Umeå Universitet Tel. xxxxx 
e-postadress 
  

                                                 
2 Ort och datum har justerats efter att missivbrevet lämnats ut 
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Bilaga 3. Missivbrev till föräldrar/vårdnadshavare inför observationer 
 
Till vårdnadshavare                   2007-09-26 
 
 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på högskolan i Gävle. Vi är nu inne på vår 
sista termin och ska skriva vårt examensarbete, en C-uppsats inom pedagogik.  
 
Vår uppsats kommer att handla om barns lek, där vi tittar närmare på rollek. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur barn uppnår olika status i rolleken. Uppsatsens 
forskningsfråga lyder; Hur uppnår barn olika status i rolleken?  
 
Som en del av vår undersökningsmetod kommer vi att göra observationer. 
Observationerna går till så att barnen leker fritt medan vi sitter vid sidan om och 
observerar och antecknar. För att kunna genomföra observationer på barn kräver 
Vetenskapsrådet att vårdnadshavare ger sitt samtycke. Som vårdnadshavare är det 
frivilligt om ni vill låta ert barn delta eller inte. Vill ni inte att ert barn ska observeras så 
skriv inte under detta informationsbrev. Väljer ni att skriva under kan ni när som helst 
avbryta ert barns deltagande genom att kontakta personalen eller oss. Alla uppgifter 
rörande ert barn är konfidentiella. Barnens namn kommer att fingeras och det är inte 
möjligt för någon att identifiera vare sig barn eller förskola. Observationerna kommer 
enbart att användas i vår uppsats.  
 
Observationerna kommer att ske under v.41-43.  
 
Ni som väljer att skriva under, var snäll och gör det så snart som möjligt och lämna det 
till personalen som vidarebefordrar det till oss!  
 
Uppsatsen kommer efter att ha blivit godkänd att publiceras på en databas via högskolan i 
Gävle.  
 
Barnets namn: ___________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: _______________________________________________ 
 
Mirjam Engström    Emelie Larsson 
Tel. xxxxx     Tel. xxxxx 
e-postadress       e-postadress  
 
För övrig information och upplysningar, ta gärna kontakt med vår handledare;  
 
Åke Olofsson 
Högskolan i Gävle Tel. xxxxx 
Umeå Universitet Tel. xxxxx 
e-postadress   
 


