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Abstract 
 

This study is about exclusion and childrens role-play in Swedish preschools. 8 

preschool teachers, in 4 different preschools, have been interviewed about exclusion and 

low and high rating roles in children's role-play. The interviews was recorded and then 

analyzed. Relevant research in this study was from Corsaro, Tellgren and Löfdahl 

amongst others, and the results of the interviews is what this study is based on. The 

study showed that one of the most common roles in childrens role-play is the role of 

mother and that the roles children play are based on social norms and values. Children 

wants the roles with the highest status, because they want the power that comes with 

that role. Other commons roles was father, child and pets, and characters from children 

movies, such as Spiderman and Anna and Elsa from Frozen. This study also includes 

researchers and preschool teachers views on childrens role-play and free play.  

 

Keywords: Exclusion, inclusion, role-play, preschool 
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1. Inledning 

”Children begin playing roles as young as age two. Most role playing among 

two- to five-year-olds concerns the expression of power.” (Corsaro, 2012, s.495).  

 

Barn börjar lekar rollekar i tidig ålder och i en rollek låtsas barnet vara någon som den 

egentligen inte är i verkligheten. Barns rollek handlar mycket om makt, den som antar 

rollen med högst status är den som får bestämma över leken. Barnet som bestämmer har 

makten att, till exempel bestämma vilka roller de andra barnen ska få, eller vilka barn 

som får vara med i leken. De roller som har makten är de roller barn strävar efter att få 

ha, för det är de rollerna som är roligast att vara för då får man bestämma. De roller som 

barn leker i en rollek är inspirerade av den vuxna världen, barn imiterar vuxnas syn på 

olika saker i en rollek och på det viset skapas höga och låga statusroller. 

 

Exkludering är något som förekommer i förskolan och är det så att ett barn medvetet 

exkluderar ett annat barn från leken, ses detta som exkludering. Flera forskare (Tellgren: 

2004, Löfdahl: 2006, Fanger et.al: 2012) belyser att det finns förhållandevis lite 

forskning gjord på området. Barn som av någon anledning anses som annorlunda av de 

andra barnen får oftast rollen med låg status i rolleken. Några av anledningarna kan vara 

språksvårigheter, blyghet, utåtagerande, eller en oförståelse för lek-koden. Vi kommer i 

denna studie undersöka vad förskollärare anser är anledningen till att vissa barn alltid 

får samma roll eller den mindre värderande rollen i rolleken. Vi kommer även att belysa 

varför exkludering i samband med rolleken förekommer. Vi har även valt att beröra 

ämnet inkludering i rolleken då detta var något som framkom under intervjuerna. Vårat 

intresse för exkludering i förskolans verksamhet uppkom under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar, då vi tyckte oss se lite utav exkludering bland barnen 

och även att det förekom mindre värderade roller när barnen lekte.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se om de intervjuade förskollärarna har erfarenhet av 

exkludering i barngruppen och att belysa om det enligt de intervjuade förskollärarna 

förekommer exkludering bland barn i de berörda förskoleverksamheterna.  

 

Syftet kommer att besvara utifrån följande frågeställningar. 

• Förekommer det exkludering i barngruppen enligt de intervjuade förskollärarna? 

• Vilka orsaker till exkludering eller mindre värderade roller ansåg de intervjuade 

förskollärarna förekommer i verksamheten?  

• Ser de intervjuade förskollärarna någon inkludering i barnens rollekar?  

• Anser de intervjuade förskollärarna att man bör styra den fria leken? 
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2. Bakgrund 
Vid en litteratursökning finner vi ett antal artiklar av relevans för vårt 

forskningsområde. Artiklarna berör olika områden inom barns lek,rollek och 

exkludering. Vi fann det svårt att finna relevant litteratur i de olika databaserna. Få av 

våra valda artiklar är skrivna explicit om barns exkludering av andra barn i rolleken men 

berör detta område eller liknande som vi kan koppla till våra intervjuer. Den forskning 

som vi har funnit om exkludering och rollek i förskolan tänkte vi gå igenom i detta 

kapitel för att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning och områdesöversikt. I den första 

delen har vi valt att visa vad förskolans uppdrag är när det kommer till området 

exkludering för att ge läsaren möjlighet att förstå vad som förväntas av förskolan. Vi tar 

även upp vad forskare säger om läroplanen och barns kamratrelationer. I nästa del går vi 

in på forskning kring exkludering i förskolan, vad forskarna säger om området och vad 

den genomförda forskningen har visat. Sedan tar vi upp den fria leken och rolleken, vad 

fri lek och rollek innebär och problematiseringen av fri lek som forskare i vår 

bakgrundslitteratur tar upp. Vi kommer sedan in på de olika rollernas statusnivå, vilka 

utav rollerna som har hög och låg status enligt forskarna och vilken betydelse de olika 

rollerna har för barnen. På slutet går vi in på Corsaros så kallade 15 tillträdesstrategier, 

för att ge läsaren möjlighet till att bekanta sig med strategierna. 

 

2.1 Förskolans Uppdrag 
Förskolans arbetslag har i uppdrag att se till så att alla barn finner trygghet i vistelse på 

förskolan. Inget barn ska behöva känna sig utanför av någon anledning eller utsättas för 

mobbning av något slag (Utbildningsdepartementet, 2010). Indirekt mobbning kan vara 

precis lika smärtsamt att utsättas för som direkt mobbning. Med indirekt mobbning 

menas att ett barn inte får vara med i till exempel en lek, de andra barnen fryser ut det 

här barnet. Det menas också att barnet blir baktalad av kamraterna eller att man blir 

hindrad från att skaffa några vänner, menar Olweus (1999). 

 

Enligt läroplanen ska:  

”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar 

 

• Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 
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• Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning, och 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.8) 

 

Med detta menas att förskolan har i uppdrag att få barnen att förstå att man ska visa 

respekt för andra människor och att alla är lika mycket värda oavsett bakgrund, kön, 

utseende. Barnen ska känna sig trygga i förskolan och förskolan har i uppdrag att se till 

så att alla barn trivs och inte utsätts för mobbning av något slag, som till exempel 

utfrysning i barngruppen. Priest (2007) skriver övergripande om de olika läroplanerna, 

förskolorna och förskollärarnas mål när de arbetar med barn. Hon menar att målet som 

de flesta förskollärare strävar efter är att lära barnen att alla människor är lika mycket 

värda, att lära dem att bry sig om sina kamrater i barngruppen och att hjälpa barnen att 

kunna samarbeta med andra barn. Priest (a.a.) menar också att arbetar inte 

förskollärarna med detta så påverkar detta barnets kamratrelationer och hur barnet 

interagerar med andra barn. Hur förskollärare ska kunna prioritera detta mål 

problematiserar Priest då hon påpekar att förskollärare har många andra mål att uppfylla 

i läroplanerna. De mål och områden som finns i vår svenska läroplan som förskollärarna 

lär ta hänsyn till och även se till att alla barn uppnår är utveckling och lärande, barns 

inflytande, förskola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, och även uppföljning, utvärdering och utveckling av den egna 

verksamheten. 

 

Vänskapsrelationer har stor betydelse för barnet i förskolan eftersom forskning har visat 

att barn med en bra vänskapsrelation visar mer empati och sympati mot andra än vad 

barn som inte har någon vänskapsrelation gör (Costin & Jones, 1992). Utifrån detta 

måste förskolan hjälpa barnet att skapa vänskapsrelationer i barngruppen för att barnet 

ska kunna utvecklas när det kommer till empati och sympati (Priest 2007). Det Priest, 
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Costin & Jones skriver om i sina artiklar finner vi stöd för i vår svenska läroplan för 

förskolan där står det att förskolans verksamhet ska ge möjlighet till att barnen utvecklar 

sin empati och omtanke för andra barn (Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolan ska 

också ge barnet möjlighet att utveckla sin öppenhet och respekt för andra människor och 

försöka få barnet att förstå att alla är olika.  

  

2.2 Exkludering i förskolan 
Flera forskare (se t.ex. Fanger, Frankel & Hazen: 2012, Löfdahl: 2006, Tellgren: 2004) 

belyser att det inte finns mycket forskning om exkludering i förskolan, men menar att 

det är något som också förekommer bland små barn. Fanger et. al, (2012) undersöker i 

en studie hur barn exkluderar sina kamrater i förskolan och vilka barn det är som 

exkluderar andra barn. De menar att detta är vanligt bland små barn och att det 

förekommer när ett barn i lek, medvetet exkluderar ett annat barn. Öhman (2009) tar 

upp att det är vanligt att barn utesluter varandra i lekar och i samspel. Hon belyser att 

det är vanligt att äldre barn utesluter yngre barn genom att påpeka att de är för små för 

att få vara med och leka.  

 

Tellgren (2004) berör förskolebarns interaktioner med varandra i leksituationer. Vidare 

belyser hon även att ett flertal författare av tidigare forskning har haft svårt att finna 

studier som är utförda bland yngre förskolebarn. Wood (2014) menar att barn har många 

olika sätt att inkludera och exkludera sina kamrater och att det spelar stor roll vilken 

strategi barnet väljer att använda för att ta sig in i en påbörjad lek.  

 

Corsaro (1979) har utifrån sina studier skapat 15 så kallade tillträdesstrategier som barn 

använder sig av för att ta sig in i leken. Dessa strategier är: Non- verbal entry, 

Producing variant of ongoing behavior, Disruptive entry, Encirclement, Making claim 

on area or object, Request for access, Reference to adult authority, Offering of object, 

Greeting, Reference to affiliation,  Aid from non- participant, Accepting invitation, 

Suggest other activity, Reference to individual characteristics, Questioning participants. 

Corsaro (a.a.) menar att det är viktigt att studera de tillträdesstrategier som barn 

använder sig av för att vi som vuxna ska kunna sätta oss in i barnens verklighet och 

tankemönster. Corsaros (a.a.) studier av olika barngrupper i USA och Italien visade att 
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barnen hade en social kunskap i sina kamrat interaktioner, så som, normer, status och 

roller.  

 

Wood (2014) tar upp ett exempel med ett barn (Owen) som vill få tillträde till en redan 

pågående lek. Owens strategi med att bokstavligen ”kasta” sig in i leken resulterade i att 

han blev exkluderad eftersom att han förstörde leken. Men när Owen använde sig utav 

strategin att observera  och kommentera leken, fick han delvis vara med genom att han 

blev tilldelad en roll, han fick en biroll i leken. Vilken strategi barnet använder sig utav 

har då en betydelse eftersom Owen använder sig utav strategin Disruptive entry förstör 

han leken och följden blir att han exkluderas av de andra barnen. Men när Owen delvis 

använder sig utav Encirclement där han först observerar leken och sedan kommenterar 

leken får han delvis tillgång till leken.  

 

Löfdahl (2006) ser på leken ur ett annat perspektiv, hon tar upp att leken innebär både 

makt och obehag. Löfdahl menar vidare att om barnet inte vet vilken roll denne har i 

barngruppen kan leken ses som obehaglig. Corsaro (1997) och Goodwin (2002) menar 

att barnen i förskolan har en stor betydelse i sin kamratgrupp. Att bli accepterad och att 

samtidigt veta vilka av de andra barnen i gruppen som är accepterade eller inte är då 

viktigt för barnet. För att ett barn ska förstå och kunna skapa sig en social identitet är 

det viktigt att veta vilka i sin omgivning som är accepterade och inte accepterade. Att 

veta vem som tillhör vilken grupp och vem som inte har någon grupptillhörighet är 

viktigt även hos äldre barn, menar Corsaro (1997).  

 

Fanger et al, (2012) fann att barnen var väldigt tydliga och direkta i sitt sätt att 

exkludera, till exempel om ett barn frågade om den fick vara med och leka fick de 

svaret ”Nej” direkt. Men de fann även att barnen använde sig mycket av ignorering när 

de exkluderade ett annat barn. Vid flera tillfällen när ett barn försökte ta sig in i leken 

ignorerades barnet genom att de till exempel inte fick svar på frågan om de fick vara 

med eller att barnen gick därifrån utan att antyda att de hade sett eller hört det andra 

barnet. Även Löfdahl (2006) tar upp att barn använder sig av tystnad eller ignorering för 

att exkludera sig själv eller andra från leken. Med det menar författaren att barnet eller 

barnen som leker ignorerar ett annat barn som försöker ta sig in i leken eller att barnet 

genom att vara tyst exkluderar sig själv från leken för att han eller hon inte vill vara med 

längre. Medan Öhman (2009) menar att barn är väl förtrogna med den maktfördelning 
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utifrån ålders- och storlekshierarki som är ett vanligt förekommande i förskolan, och att 

de barn som har bra koll på detta oftast accepterar att bli utesluten ur leken.  

 

Barn som blir utesluten ur en lek genom att få kommentarer som 'Du är för liten för det 

här accepterar ofta det om barnet har koll på maktfördelningen i barngruppen, menar 

Öhman (2009). Fanger et al, (2012) fann även att barn planerade att exkludera ett barn i 

framtiden. Därför menas också att exkludering oftast förekommer för att skapa social 

ordning och definiera relationer, de menar att exkludering inte alltid har till mening att 

göra skada.  

 

Tellgren (2004) skriver att de barn som hon har studerat, försvarar sin lek mot andra 

barn som vill ha tillgång till den pågående leken, eftersom att dessa barn då ses som 

inkräktare. Hon menar att skapandet av vissa lekar med kamrater kan vara krävande för 

barnen och de vill därför inte dela med sig av leken till ett utomstående barn som inte 

varit med från början. Davets (2008) tolkning av exkludering är att det är en slags 

maktstrategi i barnens lek, och hon menar att Forsgårds studie från 1989 bekräftar detta. 

Davet (a.a.) tar upp att hon i sin studie såg att när ett barn så att säga bröt mot reglerna i 

en lek var en vanlig metod att man uteslöt det barnet från leken. Flera forskare (se bl.a. 

Franger, Frankel och Hazen: 2012, Tellgren: 2004, Davets: 2008) menar att när barn 

väljer att exkludera ett annat barn från leken finns det en anledning till det, de menar att 

barn oftast inte exkluderar andra barn bara för att vara elaka. Fanger et.al. (2012) menar 

att exkludering kan jämföras med ett beteende som på engelska kallas ”social 

aggression”. Social aggression tolkar forskarna som att man medvetet gör skada mot 

någon annan människa, om barnet är omedveten om att den blir exkluderad var det 

vanligtvis inte aggressivt, menar Fanger et.al. I studien menade Fanger et.al. (2012) att 

social aggression inte förekom eftersom att det verkade högst osannolikt att målet var 

att skada ett annat barn genom att exkludera barnet.  
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2.3 Rolleken och den fria leken 

Wood (2014) problematiserar den fria leken i förskolan, hon menar att barnens lek bör 

vara fri och utan pedagogernas påverkan. Wood menar att förskollärare ofta kontrollerar 

barns lek eftersom förskollärarna har olika åsikter och tankar kring leken, samt att de 

också måste utgå från läroplanen och hon menar då att lärare alltid på ett eller annat vis, 

kontrollerar barns fria lek. Löfdahl (2006) menar att barn använder sig av både verbal 

och kroppslig kommunikation och ett sätt att förstå varför barn reagerar på ett visst vis 

när de leker är att man uppmärksammar hur barn kommunicerar med varandra i leken. 

Löfdahl skriver också att leken oftast ses som något fint och trevligt och att vi vuxna 

tror att så länge som barnen är glada ses leken som något som bidrar till barns 

utveckling på ett trivsamt sätt. Men Löfdahl (a.a.) menar att lek också måste ses ur ett 

annat perspektiv, att leken innebär makt och därför kan vara obehaglig för barn som inte 

riktigt har hittat sin position i gruppen.  

 

I en rollek så låtsas ett barn vara någon annan, grunden för rollek är då låtsasfunktionen, 

menar Berg (2009). Vidare hävdar Berg att barn leker med olika identiteter i en rollek då 

de intar olika roller och han menar att barn upptäcker i rolleken att identitet är något 

som man kan leka med. Löfdahl (2009) jämför lek och fantasi och menar att dessa två 

begrepp inte behöver vara samma sak, eftersom att lek inte alltid behöver ha ett 

fantasirikt innehåll. Löfdahl (a.a.) tar också upp begreppet ”lekvärldar”, hon menar att i 

en ”lekvärld” utvecklar barn olika roller och innehåll i leken och att barn transformerar 

olika saker till något som det egentligen inte brukar vara. I en fantasilek får barnen 

möjlighet och frihet till att skapa saker som egentligen inte finns på riktigt, till exempel 

kan barnen skapa roller till sig själva och andra, eller skapa ett sjörövarskepp av en 

matta. Det finns inga begränsningar i en fantasilek, menar Löfdahl. 

 

Lindqvist (1996) skriver om förskolebarnens förhållande till karaktären Pippi 

Långstrump. Hon menar att barn som är väl bekanta med Pippi ofta leker just Pippi på 

förskolan. Pippi är en bra roll att ha med i rolleken och Lindqvist (a.a.) påpekar att det i 

en rollek med Pippi Långstrump inte förekommer samma hierarkiska ordning som i en 

vanlig familjelek med mamma, pappa, barn roller, utan fler barn kan ha rollen som 

Pippi. Hon framhåller även att de på en förskola arbetat med temat Pippi Långstrump 
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och därför inhandlat material så att fler kan leka Pippi samtidigt då det fanns ett stort 

intresse för just Pippi.  

 

2.4 Höga och låga statusroller 

I en lek eller aktivitet är en roll något som man antingen själv tar sig an eller blir 

tilldelad (Jensen & Harvard, 2009, refererat i Riddersporre & Persson, 2010). Barn 

börjar leka rollekar redan när de är två år, menar Corsaro (2012). Vidare hävdar Corsaro 

att rollek med barn som är mellan ett och fem år oftast handlar om att utagera sin makt, 

han menar att makt ses som något roligt ur ett barns perspektiv eftersom att barnet då 

känner att de har kontrollen över något. Corsaros studier om kamratkulturer i förskolan 

visar på att barn har goda kunskaper om roller och status positioner. Löfdahl (2006) 

påpekar även att barn är väl medvetna om vilka roller som har hög status och vilken roll 

de själva har i barngruppen och utnyttjar den kunskapen när de leker för att själv få en 

högre status roll i leken. Tellgren (2004) menar att det är viktigt för barn vilken roll de 

själva har och vilken roll andra har i leken och att barn då förhandlar med varandra om 

vilken roll de ska spela i leken. Tellgren (a.a.) menar också att förhandlandet av roller 

mellan barn är en nödvändighet för att starta en ny lek eller aktivitet. Barn förhandlar 

med varandra om olika roller i leken väldigt ofta i förskolan och i barngruppen är leken 

en arena där barnen skapar och bibehåller positioner. Även statusen på olika roller har 

stor betydelse för hur barnen leker och hur barnen interagerar med varandra, menar 

Löfdahl (2006). 

 

Bruce (2010) menar att språkförmågan har en stor betydelse för vilken roll som barnet 

får i leken, barnet som inte har språket ordentligt har lätt för att få rollerna med låg 

status, som till exempel hund eller bebis. Bruce (a.a.) menar också att forskning även 

har visat att barn som har språkliga svårigheter, i lek och samspel med kamrater både 

kan inta en roll själv och tilldelas en roll i leken. Barn med språkliga svårigheter har 

lättare att ta initiativ tillsammans med yngre barn som är på samma språkliga nivå, än 

med barn som har kommit längre i språkutvecklingen, men samtalen blir oftast ganska 

korta (Bruce, 2010). Löfdahls (2006) studie visade att barn använder sig utav rekvisita 

för att bestämma både sin egen och andras status i leken. I studien visade det sig också 

att barn även använde sig av andra strategier för att bestämma roller, som att hänvisa till 
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ålder, utseende och kläder. På det viset menar författaren att barnet bestämmer vem som 

får en hög status- och vem som får en låg status- roll i leken.  

 

Ett flertal författare (Löfdahl: 2006, Tellgren: 2004,) tar upp att barn präglas utav den 

vuxna världen och att de påverkas utav vuxnas värderingar, i till exempel hur vuxna ser 

på olika saker här i världen, såsom hur man ser på barn, vuxna, män och kvinnor. Man 

menar också att barns rollekar gestaltar ibland barnens uppfattningar av vuxenvärlden, 

vilket handlar om kontroll och makt. För att sedan agera ut denna makt och kontroll, 

menar Tellgren (2004) att barnen då har underordnade roller i leken, så som till exempel 

hund eller katt. Barn känner att det har makt när de tar sig an vuxenroller och när barn 

imiterar vuxnas beteende handlar det oftast om status, makt och kontroll, menar Corsaro 

(2012). Corsaro menar även att när barn leker rollekar får de möjlighet till att reflektera 

över hur människor reagerar i olika slags situationer. 

 

2.5 Tillträdesstrategier 

Ett flertal författare (Tellgren: 2004, Wood: 2014, Löfdahl: 2006,) har påpekat att det är 

avgörande vilken strategi barnen väljer för att få tillträde till en lek, då fel val av strategi 

kan leda till exkludering istället för inkludering. Corsaro (1979) har utifrån sina studier 

skapat 15 tillträdesstrategier som barn använder sig utav för att ta sig in i leken. Nedan 

är en sammanfattning på de olika strategierna och en svensk förklaring till dem så som 

vi har tolkat dem. 

 

Non- verbal entry Barnet tar sig in i leken utan att kommunicera 

verbalt. 

Producing variant of ongoing behavior Barnet härmar leken som de vill ha tillträde till.  

Disruptive entry Barnet tar sig in i leken på ett sätt som stör den 

pågående leken. 

Encirclement Barnet håller sig i närheten av en pågående lek, 

de tittar på leken utan att säga något. 

Making claim on area or object Barnet lägger beslag på ett objekt eller på 

rummet där leken pågår. 



 

14 
 

Request for access Barnet frågar de andra barnen om det får vara 

med i leken. 

Reference to adult authority Barnet refererar till olika regler som gäller 

angående leken eller genom att ta vuxnas vetskap 

till hjälp. 

Offering of object  Barnet försöker ta sig in i leken genom att ge 

olika saker till de barn som leker i den pågående 

leken. 

Greeting Barnet försöker få tillträde till leken genom en 

hälsnings fras. 

Reference to affiliation Barnet påpekar vänskapsrelationerna mellan 

denne och de som leker. 

Aid from non- participant Barnet tar hjälp av någon som inte deltar i leken 

för att få tillgång till ett område. 

Accepting invitation Barnet kan delta i en pågående lek om en 

inbjudan att delta framförs från något barn i 

leken. 

Suggest other activity Barnet tar sig in i ett rum där en lek pågår och 

föreslår för ett eller flera barn att de ska göra 

något annat, att de ska byta aktivitet. 

Reference to individual characteristics Barnet försöker få tillträde till leken genom att 

verbalt kommentera egenskaper hos en eller flera 

deltagare i leken. 

Questioning participants Barnet tar sig in i leken genom att fråga ut de 

lekande barnen om leken. 
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3. Metod 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva processen om hur vi har gått till väga med arbetet. 

I den första delen beskriver vi hur vi kom fram till vad vi skulle skriva om och hur vi 

kom fram till syftet, frågeställningarna och intervjufrågorna. I nästa del kommer vi in på 

hur insamlingen av data har genomförts, där vi berättar vilken forskningsmetod vi har 

använt oss utav och i nästa del beskriver vi hur vi har bearbetat det insamlade materialet 

och hur vi har valt att besvara studiens syfte. I den sista delen kommer vi att beskriva 

vilka etiska överväganden vi har tagit. 

 

3.1 Urval 

Att detta arbete skulle handla om något kring ämnet mobbning och kränkningar kom vi 

fram till ganska snabbt. Vi kom sedan fram till att arbetet skulle handla om utanförskap i 

förskolan eftersom detta var något som vi båda hade observerat i liten skala under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Sedan började vi fundera över om förskollärarna i 

förskolan ser att vissa barn får de mindre värderande rollerna i leken och då hamnar lite 

utanför barngruppen. Vi bestämde oss då att fokusera på rolleken, för att se om 

förskollärarna hade uppmärksammat om ett barn alltid fick en roll med låg status. Sedan 

efter en diskussion kom vi fram till att syftet med studien var att se om pedagogerna 

har erfarenhet av exkludering i barngruppen. Efter det började vi smått leta upp artiklar 

som vi ansåg kunde vara relevanta att använda i arbetet.  

 

Vi startade sedan processen med att tänka ut intervjufrågor som vi ansåg skulle vara 

intressant att få svar på för att kunna uppnå studiens syfte. Vi valde då att använda vår 

frågeställning som en intervjufråga, men vi formulerade om den lite. Efter det valde vi 

att undersöka vad åtta kvinnliga förskollärare från två olika kommuner i Gävleborgs län 

ansåg om rolleken, exkludering i rolleken, höga och låga statusroller och om de 

upplevde att de hade barn i sin barngrupp som inte riktigt hade kommit in i gruppen. De 

åtta förskollärarna kom ifrån fyra olika förskolor och alla arbetade i olika arbetslag. Tre 

av förskolorna kontaktades via mejl, där vi frågade om vi fick komma och intervjua två 

förskollärare. En av förskolorna besökte vi och frågade om vi kunde komma och 

intervjua dem vid ett senare tillfälle. Vi skickade även ett mejl med ett mer formellt brev 
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till alla förskolorna, där det stod information om exakt vilka vi var, hur man kunde 

kontakta oss, vår handledare och vad vi skrev om i vårat examens arbete.  

 

3.2 Insamling av data 

Den forskningsmetod vi valde att använda oss utav var intervjuer, och de spelades in 

med en diktafon. De två första förskollärarna vi intervjuade fick inte frågorna så långt i 

förväg, utan tittade på dem lite snabbt innan vi började intervjun. Medan förskollärarna 

på de tre andra förskolorna fick chansen att titta på intervjufrågorna i förväg, då vi 

skickade dem via mejl till förskolorna. Vår tanke var att samtliga förskollärare inte 

skulle få frågorna i förväg, för att få så ärliga svar som möjligt. Dock ställde den andra 

förskolan ett krav på att de ville få frågorna i förväg annars ville de inte delta i studien. 

Efter det tog vi beslutet att skicka frågorna till de andra två förskolorna också. 

De intervjufrågor de åtta förskollärarna fick var: 

 

• Vilka roller i leken anser du har hög och låg status? 

• Vilka roller är det vanligast förekommande när barnen leker? 

• Har ni noterat om det förkommer i er barngrupp att vissa barn, oftast samma får 

de mindre värderande rollerna i leken med andra barn eller blir exkluderade? 

• Har ni någon tanke kring att olika roller har olika status? 

• Ser ni någon anledning till varför detta fenomen, mindre värderande roller eller 

exklusion förekommer? 

• Hur tänker ni som pedagoger kring den fria leken? Ska man styra den? Om inte 

varför inte det, om ja varför? 

• Anser du att rolleken är fri lek? Är det fortfarande en fri lek om man som 

förskollärare styr rollerna eller handlingen? 

• Hur ser ni på er barngrupp, finns det individer som inte riktigt har kommit in i 

gruppen? 

 



 

17 
 

Förskollärarna intervjuades en i taget och vi satt båda två med under alla intervjuerna. 

De genomfördes mellan den 19 september och den 17 oktober 2014. Alla intervjuer 

genomfördes med diktafon och i ett enskilt rum på respektive förskolor. Valet att göra 

röstinspelning med en diktafon grundar sig i enkelheten att hantera kassettband istället 

för digitala filer. Utifrån våra transkriberingar av intervjuerna kom vi till insikt med att 

diktafonens placering var av stor betydelse för vår bearbetning av materialet då vissa 

intervjuer hördes sämre. 

 

3.3 Bearbetning av data 

Den data vi fick utifrån intervjuerna bearbetades genom att vi transkriberade den. 

Transkriberingen av intervjuerna har sedan analyserats genom noggrann läsning och 

svaren från förskollärarna har sedan jämförts för att vi skulle kunna se likheter och 

olikheter i svaren. En sammanställning av förskollärarnas svar finns under 

resultatkapitlet. Vi har sedan läst in oss på litteratur för att kunna jämföra 

förskollärarnas svar med vad forskningen visar.  

 

När vi började skriva på arbetet, valde vi att omformulera de frågeställningar vi hade 

och vi la även till flera frågeställningar. Vi utgick då ifrån intervjufrågorna och valde att 

sammanfatta dem i fyra frågeställningar. Sedan valde vi att besvara frågeställningarna i 

resultatet genom att analysera intervjuerna och litteratur för att sedan jämföra dem med 

varandra.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vi har i enlighet med lag (2003:460) fått samtycke från samtliga intervjuade personer, 

då de först blev tillfrågade om de kunde tänka sig att deltaga och sedan fick de ett 

formellt brev (se bilaga 1) om hur denna forskning skulle utföras. Alla personer i 

forskningen blev även muntligt informerade om vilken metod som skulle användas.  

Alla intervjuade personer var väl informerade om deras möjligheter att avbryta intervjun 

när helst de ville och att det inspelade materialet endast skulle användas till denna 

studie. Samtliga deltagare blev också informerade om att deras identitet samt förskolans 

namn aldrig uppges i studien, samt att det inspelade materialet kommer att bevaras på 
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Högskolan i Gävle i två år för att sedan gallras i enlighet med arkivlagens 10 § och 

Riksarkivets (RA-FS 1997:6). 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vad som framkommit i studien, syftet och om 

frågeställningarna kunde besvaras. Först redovisar vi vad intervjuerna har gett för 

resultat, vi har då sammanfattat förskollärarnas svar på alla frågorna. Sedan går vi in 

mer specifikt på vilka orsaker till exkludering som studien visar. I nästa del redovisas 

höga och låga statusroller, vilka roller förskollärarna ansåg var vanligast i barnens rollek 

och varför fenomenet med höga och låga roller förekommer. Efter det går vi in på om de 

intervjuade förskollärarna ser någon inkludering i barnens rollek. Sedan i nästa del 

redovisas vad studien visade om den fria leken och rolleken, vad förskollärarna ansåg 

om dessa två olika slags lekar och om rolleken är en fri lek. I den sista delen 

sammanfattar vi resultatet. 

 

4.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Statusroller i rolleken 
Angående höga och låga statusroller fick vi liknande svar från de åtta förskollärarna. 

Det vi finner i denna fråga är (1) att det delvis beror på vilka barn som leker och dess 

ålder; (2) att hög och låg status kan skifta beroende på barnens intressen, så en lågstatus 

roll som katt eller hund kan bli en högstatus roll. Angående vilka specifika roller som 

har hög och låg status, finner vi tre svar: (1) att mamma rollen är en viktig roll med hög 

status; (2) pappa rollen och roller som syskon eller bebis är också roller med lite högre 

status; (3) att husdjurs roller, så som hund eller katt, har låg status. Förskollärarna menar 

att rollen som husdjur oftast ges till de barn som inte förstått lek-koden eller inte riktigt 

vet hur man tar kontakt. Mamma rollen togs ofta av de barn som startade leken och 

bestämde hur den skulle gå till, menar förskollärarna. 
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Roller i barnens lek 
I frågan om vilka roller som är de vanligaste rollerna när barnen leker, finner vi tre svar: 

(1) att barnen använder den traditionella familjekonstellationen, som mamma, pappa, 

storasyskon, bebis och husdjur, även mormor förekommer ibland i leken; (2) att rollerna 

kan variera lite från förskola till förskola, och beroende på vilka barn som leker; (3) att 

barnen leker utifrån film och barnprograms karaktärer,   bland annat från Disney filmen 

Frost, barnprogrammet Labyrint och karaktärer som spindelmannen och prinsessa. 

 

Exkludering och mindre värderade roller i barngruppen 
I denna fråga finner vi tre olika svar från de åtta förskollärarna: (1) att det finns en liten 

grupp av de yngsta barnen eller enskilda barn, med en del språksvårigheter eller 

problematik med att lösa lek-koden, som blir utsatta för exkludering eller får de mindre 

värderade rollerna.; (2) att det inte förekommer exkludering av något barn; (3) att en del 

av de yngre barnen själva tar rollen som hund eller katt för att få vara med i leken, utan 

att de riktigt har förstått leken.  

 

Tankar kring statusroller  

Vilka tankar förskollärarna hade kring statusroller besvarades följande; (1) att det är 

viktigt att observera barngruppen så att alla leker på samma villkor och för att upptäcka 

eventuell exkludering.; (2) att statusrollerna i barnens lek oftast är en avspegling av hur 

samhället i stort sett ser ut idag.;(3) att lite längre observationer av barnens lek kan vara 

bra innan förskolläraren tar beslutet att gå in och avbryta leken, då leken kan ge sken av 

att vara mer våldsam än vad den är. Ett exempel från en förskollärare var en grupp 

pojkar som lekte ninjor och låtsades slås med varandra. Har man då inte sett hela 

situationen från början, så kanske det lätt blir att man går in och avbryter leken och 

skäller på barnen, menar den här förskolläraren. 

 

Orsaker till mindre värderade roller och exkludering i rollek 
Här finner vi fem olika svar: (1) att lättstötta och känsliga barn blir testade av de andra 

barnen för att det vill se hur långt de kan pressa det känsliga och lättstötta barnet; (2) att 

exkludering och mindre värderande roller förekommer eftersom att det är så samhället 
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ser ut idag; (3) att vissa barn är mycket starka ledare och fördelar då rollerna som de vill 

ha det. Oftast fördelar det barnet huvudrollen till sig själv och de barn som inte riktigt 

förstår sig på leken blir styrda vilken roll de ska ta, får den mindre värderande rollen 

eller blir exkluderad från leken; (4) om ett barn visar ett stökigt beteende eller i någon 

mån utövar fysiskt våld mot sina kamrater, som att knuffas eller bitas, är det barnet inte 

särskilt välkommen i leken och blir då exkluderad; (5) att de barn som precis ha blivit 

inskolade oftast får rollerna med låg status eller blir exkluderade eftersom att de inte 

riktigt har kommit in i gruppen. 

 

Styrning av den fria leken 
I denna fråga finner vi sex svar: (1) att leken ska vara så fri som möjligt, men styras upp 

när det behövs; (2) att man som förskollärare kan hjälpa ett barn in i en lek eller 

aktivitet med andra barn genom att sitta där bland barnen för att sedan när de börjat 

komma in i leken, lämna leken; (3) att det är av stor vikt att ta vara på barnens fantasi 

och ge dem möjligheterna att utveckla den; (4) att om man som förskollärare styr den 

fria leken lite grann kan man göra de barn som inte kan leka mer intressanta för andra 

barn; (5) att om exkludering förekommer, måste man som pedagog gå in och styra 

leken; (6) att man ska styra leken för att föra den framåt men att man då ska göra det på 

ett snyggt sätt, i relation till lekens handling som till exempel be om en kopp kaffe om 

barnen leker café eller har pick-nick. Leken ska styras om den blir destruktiv mot något 

barn, när man leker ska det inte göra ont på riktigt. 

 

Rolleken som fri lek 
Dessa fyra synpunkter fann vi på rolleken som fri lek.;(1)  Att när en förskollärare går in 

i leken och styr rollerna eller handlingen då är leken inte fri, då är det mer teater.; (2) att 

leken inte är riktigt styrd heller när man som förskollärare kommer med förslag till 

roller och handling.; (3) att förskollärarna kan ge barnen influenser från olika böcker 

som de tänkt arbeta runt och att det då är styrt till en viss grad.; (4) att förskolläraren lär 

observera och vara närvarande för att avväga var i den fria leken man kan behöva bryta 

och kanske hjälpa till eller styra om leken. 
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Barngruppen och integration av nya barn 
Dessa tre synpunkter fann vi om barngruppen och integrationen av nya barn.; (1) att de 

barn som inte riktigt har kommit in i gruppen var de barn som blev inskolade i Augusti 

och September och förskollärarna menar att det tar ett tag att komma in i en grupp.; (2) 

att de inskolade barnen är oftast yngst i gruppen och har det lite problematiskt med att 

lista ut hur de tar sig in i en pågående lek, dessa barn har inte riktigt knäckt lek-koden 

och förstått lekens regler.; (3) att det inte förekommer så mycket rollek på 

småbarnsavdelningarna för att de är så små, men att det även där syntes att de ny 

inskolade är en egen grupp och även där kunde förskollärarna se att en del har  svårt 

med lek-koden. 

 

4.2 Orsaker till exkludering 

Förskollärarna i studien uttrycker att det finns flera orsaker till att ett barn blir 

exkluderat från de andra barnen i barngruppen. Orsakerna som vi finner är: ny inskolade 

barn, avvikande beteende, ålder, lek-koden, mognad och beteende, språkförmågan, och 

samhällets normer och värden.  

 

Ny inskolade barn 

En anledning till varför exkludering och mindre värderande roller förekommer är för att 

barn som nyligen blivit inskolade på förskolan oftast hamnar utanför den befintliga 

barngruppen under en period innan förskollärarna hunnit jobbat ihop gruppen. Dessa 

barn har då lätt för att få den mindre värderande rollen i leken eller bli exkluderade. Vi 

fann att anledningen till varför dessa barn hamnar utanför barngruppen är närvarotiden. 

Är det nyinskolade barnet bara på förskolan ett fåtal dagar i veckan och dessutom bara 

mellan 8.00 och 11.00 är det lätt att barnet hamnar utanför den befintliga barngruppen. 

 

Avvikande beteende 

I studien fann vi att barn som ansågs som lite lättstötta är mer utav en måltavla för de 

andra barnen, de såg då detta som ett slags experiment att testa dessa barn för att se hur 

långt de kunde gå. Vad som inte framkommer i intervjuerna där detta tas upp är om det 

sker i en pågående lek för att just exkludera ut ett barn som redan tagit sig in i leken 

eller om det är en mer direkt mobbing eller indirekt mobbing. Olweus (1999) skriver om 
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vad mobbing är, och situationen som det berättades om med lättstötta barn kan tolkas 

som att det förekom kränkande och hånfulla kommentarer, baktalande, och en upprepad 

retsamhet. Det som framkommer tolkas som en slags mobbning och enligt Olweus 

definition en slags indirekt mobbning eftersom att man kan tolka det som att barnet i 

fråga utsätts för åtminstone upprepad retsamhet. Det som också framkommer utifrån 

intervjuerna är att de barn som med fysiskt våld, till exempel som att bitas och knuffas 

eller vara utåtagerande, också blir utsatta för exkludering. 

 

Ålder 
Under våra intervjuer fick vi även svar som kan tolkas som att åldern på barnen spelar 

roll för om de exkluderar varandra eller att några barn får de mindre värderade rollerna. 

Svar som framkom utifrån intervjuerna var att exkludering och mindre värderade roller 

inte förekom i barngruppen eftersom att de flesta av barnen bara är två år. Men Corsaro 

(2012) menar att barn börjar spela olika roller redan när de är så unga som två år och 

talar då emot detta uttalande. Men det framkommer sedan att det finns barn i 

barngruppen som inte riktigt är med på samma villkor som de andra barnen och att 

arbetslaget måste arbeta med dem på något vis. Anledningen till att det är på det här 

viset, är för att det är två olika avdelningar som har slagits ihop och att en del barn inte 

riktigt har knäckt lek-koderna, är utåtagerande eller inte vågar ta för sig. Tellgren (2004) 

menar att många forskare har haft svårt att finna studier kring yngre förskolebarn när det 

kommer till området exkludering. Detta kan tolkas som att exkludering och mindre 

värderande roller inte förekommer på det sättet bland dessa barn, eftersom att hon säger 

att barnen bara är två år. Men det kan tolkas som att även små barn är kapabla till att 

exkludera andra barn eller få barn att hamna utanför eftersom att hon sedan säger att det 

finns barn som inte riktigt har kommit in i gruppen av olika anledningar. Detta styrks 

utav flera av forskarna i vår bakgrund, som menar att det är vanligt bland små barn att 

exkludera varandra. I studien tas det även upp att alla människor är olika och att vissa 

barn är lättare att påverka än andra barn. Förskollärarna menar också att barnen lär sig 

på en gång vem som är lite svagare, vem de kan köra med, vilket barn de kan styra och 

ställa med. De menar att det är viktigt som förskollärare att man lär sig att gå in och 

styra om leken genom att till exempel föreslå andra roller och andra sätt att leka så att 

det inte alltid blir samma slags lek. 
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Lek-koden 

Under vår bearbetning av intervjuerna fann vi att förskollärarna menar att lek-koden är 

den huvudsakliga orsaken till att exkludering förekommer i förskolan. Yngre barn kan 

också utsättas för exkludering eller få de mindre värderande rollerna, på grund av att de 

inte hunnit lika långt i sin språkutveckling eller för att de har språksvårigheter och i 

vissa fall i kombination med problematik med att förstå lek-koden gör det svårare att få 

tillträde till en pågående lek. Förskollärarna anser att om barnet inte förstår lek- koden 

för att ta sig in i leken får barnet inte vara med och leka. Det visar sig i studien att 

förskollärarna menar att yngre barn som inte har lärt sig hur man tar sig in i en lek och 

förstått lek-koden eller lekens regler anses ofta som lite störande och irriterande av 

andra barn och får därför inte vara med. Som det framkommer i bakgrundslitteraturen 

menar Tellgren (2004) att barn försvarar sin lek mot inkräktare, mot barn som inte varit 

med och startat leken, för att de är rädda att leken ska förstöras. Detta kan kopplas till 

det förskollärarna i studien säger, att ett barn kan anses som störande och irriterande av 

olika anledningar och då blir barnet exkluderat från leken.  Ett störande beteende och en 

oförståelse för lek-koden är något som framkom i ett exempel under intervjuerna. Det 

berättas då om en 3årig kille som inte vet hur man tar kontakt med andra barn när han 

vill vara med i en lek. Hon förklarar det på detta vis: 

”han ser att några leker, men då ska jag jaga dig jag ska va monster eller han är polis 

han ska sätta dom i fängelse. Men han har inte pratat med dom och kollat om det är 

okej att han är polis och dom är tjuvar utan han bara nu springer jag och jagar dig för 

jag vill vara polis.”  

 

Förskolläraren fortsätter att säga att den här pojken inte riktigt har uppfattat att man 

kanske måste fråga om de andra barnen är med på leken, hon menar att han inte riktigt 

har den lek-koden. Men hon belyser också att den här pojken i fråga är jätteduktig på att 

leka annars och berättar att han lekte att han var polis en gång, och satte ”hand-bojor” 

på en flicka, och när pojken sedan skulle åka hem blev han jätteledsen, men gick med på 

att ge ”nyckeln” till en förskollärare som då kunde låsa upp ”hand-bojorna” på flickan. 

Förskolläraren menar att den här pojken kan leka väldigt bra, men att det brister när han 

ska ta kontakt med andra barn. I detta exempel kan det tolkas som att pojken försöker 

använda sig av Corsaros (1979) tillträdesstrategi Disruptive Entry för att få tillträde till 

en redan pågående lek, när han tar sig in i rummet som monster eller polis. Det är dock 

oklart utifrån intervjun om pojken lyckas få tillträde till leken genom att använda sig av 
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denna strategi. Följande information från intervjun pekar på att pojken ändå kan leka 

med andra barn i någon form då han lekt polis med en flicka och satt handbojor på 

henne. Under vilka premisser polis-leken med flickan startade framgår inte av intervjun.  

 

Mognad och beteende 

Det berättas om en pojke som är stor i åldern, men är på en nivå som de yngre barnen. 

Vid vissa tillfällen, när det inte är så många barn på avdelningen, fungerar pojken i 

barngruppen och får vara med och leka med de äldre barnen. Men vid andra tillfällen 

blir barnet ignorerad av de andra barnen och får inte vara med och leka, och det 

framkommer att anledningen till detta är att han inte kan lek-koden. Återigen kan vi 

påpeka hur viktigt det är för barnen att de lär sig lek-koden för att bli inkluderad i en 

leksituation och i barngruppen och inte utsättas för exkludering. Detta framkommer 

också i vår bakgrundslitteratur, då bland annat Wood (2014) menar att det spelar en stor 

roll vilken slags strategi barnet väljer för att ta sig in i leken om barnet kommer att bli 

exkluderat eller inkluderat. Vad som också framkommer i denna studie är att en stor 

orsak till exkludering i rollek beror på oförståelse för lek-koden i kombination med 

språksvårigheter, sen utveckling av barnets mognad eller beteendesvårigheter. 

 

Språkförmågan 

I leken har barnets språkförmåga en stor betydelse eftersom att om barnet inte har 

språket är det lätt att det barnet får anta rollerna med låg status i leken, som till exempel 

hund eller bebis (Bruce, 2010). I studien finner vi att en anledning till att ett barn får den 

mindre värderande rollen i leken är för att han eller hon inte har språket. Om barnet inte 

har samma utvecklade språk som de andra barnen, får det barnet ta rollen som hund 

eller katt, eller andra roller som kan anses som biroller eller roller med låg status. Ett 

exempel som framkom i intervjuerna är en pojke som inte riktigt har språket, pojken 

pratar men han har inte förståelsen. Pojken i fråga sa då ja till allting som han blev 

tilldelad, till exempel om han blir tilldelad att vara hund, så går han med på det för han 

förstår ingenting annat. Detta visar på vilken betydelse språket kan ha i leken, precis 

som Bruce (2010) menar, då den här pojken inte har förståelsen och det resulterar i att 

han tar på sig rollen som hund eller katt eftersom han inte har förståelsen för om det är 

en betydande roll eller inte. Vi tolkar det som att även fast pojken tar på sig rollerna som 

hund eller katt frivilligt, så är det ändå språket som styr eftersom att han inte kan göra 

sig förstådd bland kamraterna.  
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Samhällets normer och värden 

I denna studie framkommer det att en anledning till att exkludering och mindre 

värderande roller förekommer är för att det är så samhället ser ut idag. Förskollärarna i 

studien menar att samhället och vuxenvärldens normer och värden har en stor påverkan 

på barns rollek som därav resulterar till exkludering och mindre värderande roller. Som 

det framgår i vår bakgrund menar både Löfdahl (2006) och Tellgren (2004) att barn 

präglas av vuxnas värderingar och tankar kring olika saker och att barn även påverkas 

av den vuxna världen. Barn gör som vuxna gör och följer de normer som råder i det 

samhälle som de lever i. Samhällets synsätt på mindre värderade roller, så som hund, 

katt eller bebis, menar forskarna i vår bakgrund och förskollärarna i denna studien, 

präglar barns rollekar.  

 

4.3 Hög och låg status 

Alla förskollärarna i studien har en medvetenhet om att de olika rollerna värderades 

olika och det framkommer även i många av våra intervjuer att man som förskollärare 

bör ha uppsikt över en pågående rollek, så att den blir rättvist och på så lika villkor som 

möjligt trots att roller har olika status.  

 

Barngruppen 

Det som framkommer i studien är att barngruppen har en stor betydelse för vilka roller 

som har hög och låg status. Förskollärarna i studien menar att det kan vara svårt att se 

vilka roller som har hög och låg status, eftersom att det dels beror på hur barngruppen 

ser ut och dels på vilka intressen barnen har för tillfället. Men det framkommer också att 

förskollärarna är medvetna om att roller har olika status, men de belyser att intresset har 

en stor påverkan, om det är många som vill leka hund och katt så är det de rollerna som 

får hög status på grund av att de är populära vid det tillfället. Vad som också 

framkommer är att det allra första rollekandet med barn i åldrarna 1-3, kan vara att 

låtsas laga mat och sedan bjuda förskollärarna på låtsas-maten. Detta kan tolkas som att 

det kanske är så barnen börjar sin utveckling av rolleken med att laga mat innan de går 

vidare till att faktiskt ta en roll som en person eller karaktär i leken. Att de yngsta barnen 

inte leker en rollek med rollerna utan mera utför själva handlingen styrks delvis i en 

annan intervju där en pedagog menar att hennes barngrupp på 1-2åringar inte leker med 

roller på det sättet, de leker knappt med varandra, men de är medvetna om varandra men 
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interagerade sällan. Detta kan tolkas som att barnen på denna förskola kanske 

interagerar mer med pedagogerna än med varandra.  

 

Vanliga höga och låga statusroller i rolleken 

När det kommer till frågan om höga och låga statusroller i rolleken, är förskollärarnas 

svar relativt lika. Samtliga förskollärare i studien anser att mamma rollen har hög status 

och husdjursrollen, till exempel hund eller katt, har låg status. En anledning, som 

framkommer i studien, till varför att mamma har hög status är för att man styr och 

ställer som mamma, mamman är den som bestämmer. Det framkommer även att det är 

det barn som tar på sig mammarollen som oftast har startat leken. Detta styrks utav 

Corsaro (2012) som menar att när barn tar på sig vuxenroller handlar det om att de vill 

vara den som har makten, den som har kontrollen över en situation. Men det 

framkommer också i studien att även pappa ibland har en lika hög status som mamma.   

 

Anledningarna till att varför mamma rollen har hög status och husdjursrollen låg, är för 

att det är så familjekonstellationen ser ut, att mamman har makten och husdjuren har i 

stort sett ingen makt alls. I en familjekonstellation är det mamma och pappa som 

bestämmer, barnen anser då att mamman och pappan är de med makten och att man som 

barn vill prova på att ha makten som mamma och pappa har, eftersom att de själva är 

barnet i det verkliga livet. Detta styrks i vår bakgrundslitteratur, där Corsaro (2012) 

menar att barn tycker det är roligt att uttrycka sin makt och att ha kontroll och vill därför 

ha roller som innebär makt och kontroll. Det framkommer också i studien att andra 

roller med hög status är rollen som storasyskon eftersom att de också är roller som ger 

chansen till att bestämma i leken. Under våra intervjuer framkommer det också att 

storasyskon kan vara högstatus roller.  De intervjuade framhåller i våra intervjuer också 

att småsyskon har lite lägre status än storasyskon. Det som utmärkte sig angående hög 

och låg status på olika roller är att på en förskola var det omåttligt populärt att ha rollen 

som bebis, vilket talar emot Bruce (2010) som menar att baby och hund tillhör de 

rollerna med låg status. Förskolläraren på denna förskola menar att det är viktigare för 

barnen i denna barngrupp att vara bebis än att vara storasyster eller storebror, och hon 

menar att storasyskon känns som mer låg statusroller. Det som bryter normen i 

intervjuerna är att på denna förskola verkar det vara mindre värderat att ha en roll som 

äldre syskon, medan de rollerna värderades som högstatus roll i majoriteten av de andra 
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intervjuerna, men på denna förskola hade rollen som bebis praktiskt taget lika hög status 

som mamma.  

 

Man kan då koppla detta till en annan intervjuad förskollärares svar, där hon menar att 

de roller som har hög status är de roller som alla vill vara vid tillfället. Är bebis rollen 

den som alla vill vara bland barnen vid tillfället, blir rollen som bebis den med hög 

status eftersom att det är den rollen som är populär. Under en intervju tas huvudroller 

och biroller upp, hon menar att huvudrollerna är de roller som har hög status, till 

exempel mamma, pappa och barn i en familjelek. Medan biroller har låg status, som till 

exempel hund eller katt. Eftersom att huvudrollerna är de roller som är populärast får de 

rollerna högst status, medan birollerna som inte är lika populära får låg status. 

 

Under en intervju framhåller en förskollärare att vanliga roller som barnen leker är 

också utefter yrken, så som bagare när man sitter i sandlådan där det även förekommer 

bygglekar och då har barnen roller som byggnadsarbetare. En mer ingående typ av roll 

som barnen leker är till exempel när barnet intar egenskaperna som leksaken i handen 

har, till exempel en dinosaurie, menar pedagogen. De vanligaste rollerna som 

förskollärarna anser att barnen leker, är mamma, pappa, barn (storasyskon, bebis), 

batman, prinsessa, spindelmannen och även roller från olika barn filmer och 

barnprogram, såsom Frost och Labyrint.  

 

Avspegling av samhället 
De intervjuade förskollärarna menar att de olika rollerna i leken speglade samhället. 

förskollärarna menar att samhället speglades i barnens rollek då rollerna som mamma, 

pappa, barn, och husdjur illustrerar den normativa familjekonstellationen. Det 

framkommer också forskning i vår bakgrundslitteratur som stärker detta. Tellgren 

(2004) menar att barn ofta gestaltar vuxnas värld och tar efter vuxnas värderingar om 

olika saker. Hon menar då att barn skapar roller utifrån vad de ser av den vuxna världen. 

Även Corsaro (1979) styrker detta genom sina studier, där det framkommer att barn som 

uppvisar en förståelse för social kunskap om normer, status och roller i sina 

kamratinteraktioner kan få det lättare att ta sig in i leksituationer. En förskollärare säger 

så här om detta: ”Jag tänker om man ska dra det till samhällets alla normer och allt det 

här, alltså kultur och etnicitet, religion och allt det så är det ju så som samhället ser ut 

liksom, och då speglas väl det av på något vis för det är mindre skada i det hos barn, 
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kan jag tänka mig. Det är en anledning, en avspegling.” En förskollärare tar också upp 

att barnen påverkas av samhället, den förskolläraren menar att barnen snappar upp vad 

som har hög och låg status i det verkliga livet, vissa saker, roller, personer och så vidare, 

har högre status än andra i samhället. Corsaros studier (2012) som visar på att barn 

använder sig utav sin egen kunskap om samhällets normer och värden i sin rollek, 

styrker förskollärarnas uttalanden. 

  

4.4 Inkludering 

I intervjuerna framgår det att förskollärarna någon gång under sitt yrkesverksamma liv 

har sett och arbetat i barngrupper där exkludering och mindre värderande roller 

förekommer. Det vi dock vill belysa läsaren om, är att utifrån studien förekommer det 

även att barn inkluderar varandra i rollekar.  

 

Anna och Elsa 

En förskollärare berättar att på förskolan hon arbetar på, är barnen ibland inspirerade av 

någon film, för tillfället lekte barnen mycket Frost. Då tar barnen på sig 

huvudrollskaraktärerna Elsa och Anna, men i denna lek berättar förskolläraren att 

barnen kan vara flera Elsa och Anna. I denna rollek delar barnen på huvudrollerna, så 

ville tre barn vara Anna fick alla det. Vi menar att detta påvisar att det finns en variant 

av rollek där fler barn vill vara med än vad de finns roller till. Barnens sätt att lösa det 

blev då att de tillsatte fler som var Elsa och Anna beroende på hur många barn som 

deltog, det anser vi visar på inkludering då de istället för att ge huvudrollerna Anna och 

Elsa till två barn och sedan degradera de andra barnen till biroller, det vill säga mindre 

värderade roller, så får flera barn vara huvudrollerna.  

 

Detta fenomen med att ha flera barn i samma huvudroll uppkom på ett fåtal andra 

förskolor också där det kunde finnas två mammor eller två storasystrar i en rollek. I vår 

bakgrundslitteratur styrker Lindqvist (1996) detta då hon menar att när barnen leker 

Pippi Långstrump i förskolan kan fler barn i rolleken ha rollen som Pippi, att det då inte 

finns någon hierarkisk ordning med hög och låg status roller som i den annars 

normativa familjekonstellationen barnen leker i. Vidare menar hon också att om 

förskollärarna tar till vara på detta intresse, vilket de har gjort på en förskola i Karlstad 

enligt Lindqvist, där de köper in och tillverkar mera material till leken så ger det större 
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möjligheter att leka. Med detta fenomen som uppkommer i intervjun med rollerna som 

Anna och Elsa från Disney-filmen Frost samt att Lindqvist (1996) styrker detta kan 

tolkas som att barnen har lättare att samsas och dela på ett fåtal roller när det handlar om 

karaktärer från filmer, barnprogram eller barnbokskaraktärer, och inte den normativa 

familjekonstellationen där det exempelvis ska vara en mamma, en pappa, storasyskon, 

bebis och någon hund eller katt. 

 

Alla barn har kommit in i gruppen 

På en förskola berättar en förskollärare att de inte hade något barn som inte hade 

kommit in i barngruppen. Förskolläraren menar att alla har kommit in i gruppen, men 

att alla inte leker med alla än. Hon berättar att de har fått fyra nya barn i barngruppen 

som är ett år yngre och att dessa barn då leker mycket med varandra på morgonen och 

på eftermiddagarna när de är färre barn, men att de på dagarna när de är en hel 

barngrupp grupperar om sig och menar att dessa barn har gjort så i flera år. Denna 

förskollärare menar att det inte är någon som inte är med, utan att de är glada och snälla 

mot varandra och att de byter kompisar och bjuder in varandra till leken. Vi tolkar detta 

som att barngruppen fungerar bra och att alla individer blivit inkluderade i gruppen när 

alla är med och att det då även förekom att de bjöd in varandra till olika lekar och det 

anser vi visar på en integrerad grupp. Vi gjorde valet att belysa detta ämne för att vi 

anser att den forskning vi tittat på angående exkludering och mindre värderade roller 

inte belyser inkludering och för att vi ansåg det vara ett intressant fenomen att tänka på 

när vi fick det berättat för oss under intervjuerna. 

 

4.5 Barnens lek 

Lyssna och vara närvarande 

Förskollärarna i studien är ense om att när barnens lek börjar bli destruktiv eller att man 

ser att ett barn blir exkluderad, så ska man som förskollärare gå in och styra leken. 

Förskollärarna belyser att det är viktigt att man som förskollärare befinner sig i närheten 

av där barnen leker och om barnens lek går överstyr på något vis, ska man som 

förskollärare gå in och styra leken och försöka få in leken på rätt spår igen, alternativt 

bryta den. Förskollärarna belyser dock att det är svårt att veta när man som förskollärare 

ska gå in och styra eller avbryta en lek och hur man ska göra. En förskollärare menar att 

man måste vara närvarande och lyssna när barnen leker och att man måste hålla ett öga 
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på vad barnen gör även fast man inte står bredvid dem precis hela tiden. Denna 

förskollärare menar då att bara det att man håller ett öga på och är i närheten av leken 

kan göra att man styr den eftersom att barn vet precis vad de ska säga och hur de ska 

agera när man som vuxen är i närheten. förskolläraren menar också, för att förhindra 

konflikter, måste man som förskollärare ibland gå in och styra till viss del för att berätta 

vad som är okej och vad som inte är okej.  

 

Detta får medhåll av en annan förskollärare som anser samma sak, att det finns tillfällen 

när man som förskollärare måste gå in och styra till viss del, till exempel i lekar som är 

farliga eller destruktiva mot något barn. Hon tycker inte att man som vuxen ska gå in 

och styra en lek bara för att, som till exempel i hennes barngrupp där barnen oftast leker 

jättebra med varandra, utan man ska ha en anledning till att gå in och styra en lek. Man 

ska finnas i närheten så att barnen vet att man finns där om de skulle behöva en vuxen. 

Hon menar att man ska visa barnen att de kan diskutera med den vuxne och kan prata 

med den vuxen. Samma förskollärare berättar också om en regel som barnen hade, att 

det inte ska göra ont på riktigt när man leker och hon anser att detta är en bra regel då 

det inte ska göra ont varken inuti eller utanpå när man leker. Hon menar också att hon 

inte skulle tveka att styra eller stoppa en lek som inte verkar bra. Löfdahl (2006) tar upp 

i vår bakgrundslitteratur att barn använder sig utav både verbal och kroppslig 

kommunikation och belyser, precis som förskollärarna gör, att det är viktigt att man som 

vuxen är uppmärksam på hur barn är och kommunicerar med varandra i leken.  

 

Rolleken som fri lek 

När det kommer till frågan om rolleken är en fri lek menar samtliga förskollärare att 

rolleken är en fri lek. Förskollärarnas svar är lite olika när det kommer till var gränsen 

för att det ska vara fri lek går, hur mycket man kan lägga sig i för att rolleken inte ska 

kallas fri lek. De är överens om att går man som förskollärare in och styr rollerna eller 

handlingen då är det ingen fri lek, utan då blir det mer som teater. Förskollärarna 

framhåller också att om det ska räknas som en fri lek, ska leken ha startats spontant utav 

barnen. De menar att går man in och styr barnens rollek blir det mera en styrd rollek 

eftersom att förskolläraren då kommer med sin tankar och kanske på det viset kväver 

eller förstör barnens tankar och idéer med leken. Även fast man som förskollärare 

lyssnar på barnen och försöker ta del av deras tankar kan det lätt bli att det ändå är den 

vuxne som styr, menar en av de intervjuade förskollärarna. En förskollärare tycker dock 
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att fri lek kan vara att man som vuxen är med och styr, till exempel att hon ger förslag 

på vilka olika roller som barnen kan ta. Men hon menar att går hon in och styr på det 

viset att hon bestämmer precis hur barnen ska leka, då är det inte en fri lek. Hon belyser 

också att när man går in i leken är det viktigt att man lyssnar på vad barnen säger och 

tycker och inte ignorerar barnen.  

 

Under intervjuerna med de åtta förskollärarna framkommer det också synpunkter som 

att styr man rollerna eller handlingen i barnens lek så blir det mer en dramalek, inte en 

fri lek. En förskollärare säger att rolleken är en fri lek eftersom att barnen använder sin 

egen fantasi när de leker rollekar och det är fantasin som styr lekens roller och handling. 

Men att det är viktigt att man som förskollärare väljer rätt tillfälle när och var man går 

in och styr så att man inte gör leken till sin egen lek och förstör barnens lek.  

 

Detta kan kopplas till vår bakgrundslitteratur, där Löfdahl (2006) tar upp att barn får 

möjlighet att skapa olika saker som inte finns på riktigt i en fantasilek. Barn använder 

sig utav sin egen fantasi när de leker en rollek, de skapar roller till sig själva och till 

andra. Vidare när det kommer till fri lek är det en intervjuad förskollärare som säger att 

de på hennes avdelning försöker de låta den fria leken vara så fri som möjligt, men att 

de styr vilka rum barnen får vara i eftersom att de inte alltid har alla rum öppna och på 

det viset styr de den fria leken till viss del. Hon menar att de inte detaljstyr den fria 

leken, som att styra handlingen eller roller, utan att de bara styr vilket material och vilka 

rum barnen får använda. Exempel hon tar upp är att vissa saker är begränsade till ett 

visst rum, de får inte flyttas till något annat rum, men att vissa saker får barnen flytta till 

något annat rum. När samma förskollärare sedan får frågan om rolleken är en fri lek, 

säger hon att det är den, men att hon nog inte tycker att den är det om man som 

förskollärare går in och styr handlingen och vem ska vara vad. Men om man hjälper 

barnen att komma igång genom att ge förslag på vad man kan göra som till exempel 

leka att man är pirater, då är det fortfarande en fri lek, menar förskolläraren. En av de 

intervjuade förskollärarna tar också upp att vissa barn inte vet vad fri lek är, de kan inte 

leka en fri lek och då behöver de barnen stöd utav en vuxen för att de ska lära sig att 

leka en fri lek och då behöver man styra den fria leken till viss del.  
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4.6 Sammanfattning av resultatet 

I frågan om statusroller i rolleken, kan det sammanfattas så här: 

• att barnens ålder och vilka barn barngruppen består av har en betydelse för vilka 

roller barnen leker 

• att vilka roller som har hög och låg status skiftar beroende på barnens intresse 

för tillfället 

• att roller som mamma, pappa, syskon och bebis har hög status 

• att roller som hund eller katt har låg status 

 

När det kommer till vilka roller som är vanligast när barnen leker fick vi dessa svar: 

• den traditionella familjekonstellationen  

• att rollerna varierar från förskola till förskola 

• karaktärer från barnprogram och barnfilmer 

 

Frågan om exkludering och mindre värderade roller i barngruppen, kan sammanfattas på 

detta vis: 

• att barn med språksvårigheter och problematik med att lösa lek-koden blir 

utsatta för exkludering eller får de mindre värderande rollerna 

• att det inte förkommer någon exkludering 

• att en del av de yngre barnen som inte riktigt har förstått leken tar på sig rollen 

som hund eller katt för att få vara med i leken 

 

Tankar som förskollärarna hade kring statusroller var dessa: 

• det är viktigt att man som förskollärare observerar leken så att alla leker på 

samma villkor 

• roller i barnens lek är en avspegling av hur samhället ser ut 
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• att det är viktigt att man observerar barnens lek under en längre innan man går in 

och avbryter, så man inte av misstag avbryter en ”bra” lek 

 

De orsaker till exkludering och mindre värderade roller vi fann i studien var dessa: 

• lättstötta och känsliga barn blir testade av andra barn eftersom att barnen vill 

testa gränserna 

• fenomenet med exkludering förekommer eftersom att det är så samhället ser ut 

idag 

• viss barn är starka ledare och är då det barn som styr leken och fördelar ut roller 

• barn med avvikande beteende, så som att de bits och knuffas eller inte kan lek-

koden blir exkluderade från leken 

• barn som precis har blivit inskolade har svårt att komma in i gruppen 

 

Svaren vi fick i frågan om man ska styra den fria leken kan sammanfattas i dessa 

punkter: 

• leken ska vara så fri det bara går, men styras upp om den börjar bli destruktiv 

mot något barn 

• man kan som förskollärare hjälpa ett barn in i leken, och styr på så vis den lite 

grann 

• man ska som förskollärare lyssna på vad barnen säger och ta till vara på barnens 

fantasi så att leken kan utvecklas 

 

I frågan om rolleken är en fri lek fick vi dessa svar: 

• går man som förskollärare in och styr rollerna och handlingen är det mer än 

teater 

• ger man förslag till roller och handling är leken inte styrd 

• rolleken är styrd till viss grad när man som förskollärare ger barnen influenser 

från böcker 
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Studien visar i frågan, om alla barn har kommit in i barngruppen, att det finns barn som 

inte kommit in i barngruppen, och orsakerna är: 

1. att det inte förekommer så mycket rollek på småbarnsavdelningarna 

2. att barn som precis blivit ny inskolade i barngruppen, lätt blir exkluderade i 

leken 

Orsakerna till att de ny inskolade barnen hamnar utanför gruppen är för att: 

• det tar ett tag för ett barn att komma in i en grupp  

• dessa barn oftast är yngst 

• dessa barn inte har knäckt lek-koden eller förstått sig på lekens regler 

 

När det kommer till den första frågeställningen: Förekommer det exkludering i 

barngruppen enligt de intervjuade förskollärarna? Kan vi konstatera att exkludering 

förekommer i barngruppen enligt dessa förskollärare, genom att förskollärarna: 

• berättar om barn som anses som lättstötta utav de andra barnen och blir utsatta 

för kränkande kommentarer, baktalande och upprepad retsamhet. 

• berättar om att vissa av de ny inskolade barnen hamnar utanför den befintliga 

barngruppen. 

• berättar om barn som visar upp ett stökigt beteende och inte förstår lek-koden, 

och att dessa barn hamnar utanför barngruppen och leken. 

 

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka orsaker de intervjuade förskollärarna ser 

till att exkludering och mindre värderande roller förekommer. De orsaker som studien 

visar är dessa: 

• lek-koden 

• avvikande eller stökigt beteende 

• ny inskolade barn 
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• språkförmågan 

• ålder 

• mognad och beteende 

• samhällets normer och värden 

 

 

Frågan ser de intervjuade förskollärarna någon inkludering i barnens rollekar? kan vi 

sammanfatta så här: 

• Barnen samsades om huvudrollerna i filmer och barnprogram 

 

När det kommer till frågan om man bör styra den fria leken, var förskollärarna överens 

om att leken ska styras:  

• Om leken blir farlig eller destruktiv 

• Om förskolläraren behöver hjälpa ett barn in i leken 

Och att: 

• Förskolläraren bör ha konstant uppsikt över barngruppen under den fria leken 

• Man ska låta den fria leken vara så fri som möjligt från pedagogisk styrning 

• Styr man som förskollärare rollerna och handlingen blir det en teater 
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5. Diskussion 

I detta kapitel börjar vi med att diskuterar tillförlitligheten på våra intervjuer och hur 

studien skulle kunna utvecklas. Sedan kommer vi att diskutera hur resultatkapitlet 

förhåller sig till forskning inom området. Vi kommer också att diskutera resultatkapitlet 

utifrån egna teorier. I den sista delen kommer vi att diskutera problematiseringen av 

resultatet och bakgrundslitteraturen. 

 

5.1 Tillförlitlighet 

I vår studie ingår åtta förskollärare. Samtliga intervjuade förskollärare är kvinnor  och 

fyra av dem arbetar i yngre barngrupper och fyra i äldre barngrupper. Våra intervjuer 

genomfördes på fyra förskolor i två olika kommuner. Vi kunde se i våra intervjuer att 

det förekom i enstaka fall att våra frågor missförstods och besvarades annorlunda mot 

övriga intervjuer. Till exempel under en intervju när vi frågade vilka roller som 

förekommer i barns lek?, Den intervjuade förskolläraren svarade det är att barnen är ute 

och åker bil, de tankar bilen, och de lagar mat, det kommer i ganska tidig ålder och att 

barnen kommer och ska bjuda på låtsas mat. Detta tolkar vi som ett missförstånd av 

intervjufrågan då förskolläraren mer beskriver situationer och handlingar som barnen 

skapar och utför när de leker. Hur och varför detta specifika missförstånd uppstod har vi 

inte riktigt förstått och tog därför beslutet att inte skriva med just detta i vår studie för 

att behålla en viss tillförlitlighet. 

 

Vi anser trots enstaka missförstånd av frågorna att resultaten från våra intervjuer är 

tydliga och tillförlitliga då samtliga intervjuade är utbildade förskollärare med flera år 

av yrkeserfarenhet. Validiteten i vår studie anser vi är tillförlitlig för antalet intervjuer vi 

utförde, vi känner dock att med mer tid samt större antal intervjuer i fler kommuner kan 

ge en mer explicit bild av exkludering och inkludering i barns rollek på förskolan. 

Denna studie anser vi skulle kunna utvecklas och kompletteras med observationer av 

barngruppen i rollek eller intervjuer med barn om olika roller i leken, detta skulle dock 

kräva mer tid och inläsning av annan litteratur. 
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5.2 Resultat av studien med koppling till bakgrundslitteraturen 

Det vi kan tolka utifrån våra intervjuer och studien är att förskollärarna har medvetenhet 

av exkludering och att de har upplevt det i någon barngrupp under sitt yrkesverksamma 

liv, dock tolkade vi det som att det framkom en liten ovilja hos vissa av de intervjuade 

förskollärarna att medge att exkludering förekom i deras nuvarande barngrupp. Flera 

forskare (Fanger et.al: 2012, Löfdahl: 2006, Tellgren: 2004) belyser att det inte finns så 

mycket forskning om exkludering i förskolan och vi kopplar det till förskollärarnas 

ovilja och att de kanske inte reflekterat över exkludering i sin egen barngrupp. De 

förskollärare som svarade nej på om det förekom exkludering i barngruppen svarade oss 

i senare frågor att det faktiskt förekom någon form av exkludering. Orsaken till att 

exkludering och mindre värderade roller förekom var enligt många av de intervjuade 

förskollärarna att barnet ifråga inte förstod lek-koden. I bakgrundslitteraturen vi hittat 

skriver forskarna också om exkludering och att det förekommer. Några forskare (Costin 

& Jones, 1992) framhåller också att vänskapsrelationer mellan barnen ger barnet en 

större förmåga att förstå och känna empati och sympati för sina kamrater, detta menar vi 

kan vara till fördel i arbetet mot exkludering i förskolan.  

 

Vi fann även bakgrundslitteratur där forskarna menar att det har stor betydelse för 

barnen vilken tillträdesstrategi de använder sig av när de vill få tillträde till en lek, då 

resultatet antingen kan bli inkludering det vill säga ett lyckat val av strategi eller 

exkludering, misslyckat val. Utifrån resultatet av våra intervjuer anser vi att det 

framkom en tydlig berättelse om en situation där pojkens val av strategi för att ta sig in i 

en lek spelade stor roll för om han skulle blir inkluderad eller exkluderad. Pojkens val 

av strategi för att ta sig in i leken tolkade vi som Disruptive Entry, en störande entré, 

vilket han i exemplet från förskolläraren gjorde genom att rusa in i den pågående leken 

som monster eller polis. Vi tolkade denna situation och den situation där förskolläraren 

berättade om pojkens lek med en flicka som att han ändå kan leka, men kanske är det så 

att det fungerar bättre för honom om han är den som får hitta på och starta en lek. Med 

strategier menar vi de 15 tillträdesstrategier som Corsaro (1979) tagit fram efter 

observationer av förskolebarn i USA. Dessa strategier anser vi efter inläsning av 

litteraturen och utförda intervjuer stämmer bra överens med verkligheten i förskolan 

eftersom att förskollärarna  i studien beskriver situationer som man kan kopplas till 

Corsaros tillträdesstrategier.  
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Tellgren (2004), Löfdahl (2006), Davets (2008), Corsaro (2012) tolkar vi som att de 

menar att barnens rollek handlar om olika maktrelationer och hierarki samt att en 

pågående lek är någonting de måste försvara mot andra barn som vill få tillträde till 

leken. I detta anser vi att det finns en koppling till våra intervjuer både direkt och 

indirekt då vi menar att exkludering blir ett resultat av att barnen känner att de måste 

försvara sin lek mot andra barn.  

 

Barnen vill ha de roller som innebär att de har makt, så som mamma eller pappa, och de 

rollerna får hög status. Forskare som Tellgren (2004) talar om att barns rollekar gestaltar 

vuxenvärlden, och hon menar vidare att barn då skapar underordnade roller i leken för 

att agera ut sin makt och kontroll, vilket även Corsaro (2012) styrker. Makt och kontroll 

kan även ses som något obehagligt när det kommer till barns lek, menar Löfdahl (2006). 

Även fast Tellgren och Corsaro tar upp att barns lek handlar om just detta, tar ingen av 

dem upp att leken även kan ses som något obehagligt som Löfdahl gör. Men alla tre 

forskarna menar att det som är viktigt för barnet är att veta vilken roll man har i 

barngruppen. Men Löfdahl menar att det kan vara obehagligt för barnet om barnet inte 

vet vilken roll man har i gruppen, medan Corsaro (a.a.) och Tellgren (a.a.) tar upp att det 

även är viktigt för barnet att veta vilken roll andra barn har i barngruppen också. 

Löfdahl (2006) skriver också om att barn ibland exkluderar sig själva ur leken, vi menar 

då att detta kanske kan förväxlas utav förskollärarna, att de tolkar en situation som att 

ett barn blir exkluderat från leken men egentligen har barnet valt själv att gå ur leken. 

Vad som också framkommer är att barnets språkförmåga har en betydelse för om barnet 

blir exkluderat eller inte från leken. Författare som Bruce (2010, 2007) tar upp detta, 

och belyser att språkförmågan har en betydelse för vilken roll barnet får i leken. Om 

barnet inte är på samma språkliga nivå som de andra barnen får barnet den mindre 

värderande rollen i leken.   

 

Studien visade också en viss form av inkludering, vilket vi anser oss ha fört fram under 

resultatkapitlet och med frågeställningen Ser de intervjuade förskollärarna någon 

inkludering i barnens rollekar? Även detta om inkludering går att knyta till 

bakgrundslitteraturen då Lindqvist (1996) skriver om rolleken och rolltagandet med 

Pippi Långstrump som tema. Vi anser oss kunna nämna lite om inkludering i vår studie, 

då vi fann i våra intervjuer att det inte alltid behöver handla om exkludering när barnen 
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leker och som vi har tolkat Corsaros (1979) 15 tillträdesstrategier så resulterar en del av 

dem i just inkludering också. Det som vi anser är intressant när det kommer till 

inkludering är att det framkommer i intervjuerna att barnen kunde leka att flera barn var 

Anna och Elsa från filmen Frost, men barnen kunde oftast inte vara fler än en mamma i 

en familjelek. Resultatet visade att vanligaste rollerna som barnen lekte var mamma, 

pappa, barn och husdjur och när barnen lekte just de rollerna förekom exkludering, men 

av det som framkom när det gällde rollek utifrån en film eller ett barnprogram kunde 

barnen vara flera som hade rollen som huvudkaraktär. Utifrån bakgrundslitteraturen och 

intervjuerna tolkar vi det som att det verkar vara lättare för barnen att kunna samsas om 

samma roll när det kommer till barnprogram eller filmer, eftersom att detta inte innebär 

den traditionella familjekonstellationen.  

 

5.3 Problematisering av resultat och bakgrundslitteratur 

Det största problemet som vi utsattes för under genomläsningen av 

bakgrundslitteraturen i några artiklar, var forskarnas benämning av små barn. Det kan 

tolkas som att det är alla barn i förskolan, sett ur ett vuxet perspektiv, då barnen 

fortfarande kan benämnas som små när de är 5år. Som ej examinerade förskollärare kan 

vi också tolka begreppet små barn, som barn i åldrarna 1 – 2,5år. 

En viss problematik som uppstår för oss i resultatet är också att en förskollärare menade 

att de försöker låta den fria leken vara fri, det anser vi är en bra inställning men sedan 

berättar förskolläraren i intervjun att de bestämmer vilka rum barnen leker i och vilket 

material som måste stanna i ett rum och vilket material som barnen får flytta runt på 

förskolan. Förskolläraren menar sedan att de inte detaljstyr leken och att detaljstyrning 

innebär att förskollärarna lägger sig i handlingen och vilka roller barnen ska ha. När 

förskolläraren sedan får nästa intervjufråga om rolleken är en fri lek, svarar hon att den 

är fri men inte om förskollärare går in och styr rollerna och handlingen. Vi menar utifrån 

vårat tankesätt att hon talar emot sig själv och detta anser vi är lite problematisk då det 

är precis detaljstyrning denna förskollärares arbetslag utför, fast på ett indirekt sätt. 

Genom att begränsa barnens material och rum styr de på sätt och vis handlingen och 

kanske rollerna också utan att vara medveten om det. 

 

Det framkom även en tydlig problematik mellan resultatet av intervjuerna och 

bakgrundslitteraturen då vi under flera intervjuer med de flesta förskollärare som 
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jobbade med de yngsta barnen sa att de fick tänka tillbaka på äldre barngrupper de 

jobbat med för att kunna svara på frågorna om mindre värderade roller och exkludering. 

En förskollärare uttryckte det med att exkludering eller mindre värderade roller inte 

förekom hos dem för deras barn i barngruppen bara var två år. Det kan då tolkas som att 

barnen inte leker rollekar när de är två år, detta finner vi att vi kan problematisera då 

Corsaro (2012) skriver om att barn så unga som två år leker rollekar då han menar att 

barn mellan 2-5år leker rollekar för att utöva den makt som rollerna i leken innehar. 

Problematiken fortsätter när samma förskollärare menar att det finns barn som inte 

kommit in i barngruppen och inte är med på samma villkor som de andra barnen och 

förskolläraren menar att de måste arbeta med detta. Vi kan tolka detta som ett slags 

utanförskap för de barnen, kanske inte exkludering, men utanförskap och ej påbörjad 

integration för att få in dem i barngruppen. 
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7. Bilaga 

Formellt brev: 

 

Till examensarbetet har vi valt att samla material via intervjuer med pedagoger. Vi 

kommer att använda oss av röstinspelning med diktafon. Det inspelade materialet 

kommer sedan bearbetas och användas i examensarbetet.  

 

I examensarbetet nämns ingen vid sitt rätta namn, om namn förekommer är de alltid 

fingerade. Det inspelande materialet kommer sedan förvaras hos handledaren Daniel 

Pettersson för att sedan kasseras. 

 

Intervjun kommer att ske i ett avskilt rum på förskolan, med en pedagog i taget, och vi 

lärarstudenter kommer att vara närvarande båda två. Intervjun kommer att bandas med 

en diktafon, och pedagogen har rätt att avbryta när denne så vill. 
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