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Vi skulle 
gå till 
skolan. 

Ja, och sedan 
skulle vi gå 
och bada. 



Sammanfattning 

 
Många barn leker rollekar en stor del av sin tid på förskolan. Om du lyssnar noga kan du höra 

att de använder sig av ett speciellt grammatiskt språk. Barnen byter tempus och använder 

ömsom presens och preteritum. När och hur byter barnen tempus, samt om det är någon 

skillnad på flickor och pojkars sätt att byta tempus i rolleken, är frågor som jag har studerat. 

Genom ett flertal observationer, främst med videons hjälp, har jag konstaterat att barnen 

använder presens när de är i lekrollen t.ex. mamma i en familjelek.  Preteritum används när 

barnen regisserar leken, kommer med förslag på vad som ska hända. Jag har inte kunnat 

märka någon speciell skillnad på flickor och pojkars tempusbyten i rolleken.  
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1 Inledning 

 
Vid ett tidigare projektarbete under min utbildning till förskollärare vid Växjö Universitet 

arbetade jag med rolleken och hur miljön påverkar den. Det var då uppslaget uppkom att 

vidareutveckla detta till att studera även språket och då i första hand barnens tempusväxlingar 

när de leker rollekar. Tempus är enligt Bonniers compact lexikon (1999) latin. Det finns olika 

tempusformer och de bestämmer tidsformen på verbet. Presens är närvarande tid, ett exempel 

kan vara: jag går. Imperfekt/preteritum är förfluten tid och samma exempel blir då istället: jag 

gick. Jag kommer att använda mig av ordet preteritum i fortsättningen, men i bakgrunden 

använder jag det ordet som författarna själva har använt. 

 

Min studie bygger på en hypotes. Författarna Runa Patel & Bo Davidson (2003) menar att ett 

problem kan vara något man är intresserad av och som man vill skaffa sig fördjupad eller ny 

kunskap om. Intresset för problemet kan ha väckts på olika sätt. När det gäller mitt problem, 

hypotes, uppstod mitt intresse då jag vid ett tidigare tillfälle skrev om miljöns påverkan på 

rolleken. Med undersökningen vill jag få bekräftelse på min hypotes, samt skaffa mig mer 

kunskap om barns språk i leken. Detta tänker jag göra genom att ta del av tidigare forskning, 

men även genom egna observationer. 

 

För att få en lite vidare vinkling på arbetet har jag även valt att lägga fokus på eventuella 

skillnader mellan flickor och pojkars rollek och tempusbyten i rolleken. 
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2. Syfte 

 
Mitt syfte med denna undersökning är att undersöka barns språk i leken och då främst rollek. 

Med rollek menar jag när barnen låtsats vara någon annan i leken, intar en roll. Jag har 

uppmärksammat och blivit intresserad av hur barn i rolleken byter tempus, växlar mellan 

presens och preteritum. Jag vill undersöka och försöka ta reda på hur och när de växlar 

tempus. Jag kommer även att fokusera på om det är någon skillnad på pojkar och flickors 

byten av tempus i rolleken.  

 

2.2 Problemformulering 

 

Växlar barnen tempus i rolleken och i så fall hur och när?  

Är det några skillnader på hur flickor/pojkar byter tempus? 
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3 Bakgrund  

 

Jag har valt att dela in litteraturdelen i olika mindre delar som: vad är rollek, rollekens språk 

och flickor och pojkars rollek.  

 

3.1 Vad är rollek? 

 

Författaren och fil.dr i pedagogik Gunilla Lindqvist (1996) hänvisar till psykologiska 

lekteorier, i dem anses rollek vara den vanligaste formen av lek bland barn i förskoleåldern. 

Hon skriver om författaren C Garvey som enligt Lindqvist har ett kommunikationsteoretiskt 

synsätt och anser att barnet först lär sig funktionella rollhandlingar tillsammans med sina 

föräldrar för att sedan även utveckla förmågan att personifiera roller. Ska du kunna 

personifiera en roll behöver du kunna handla, framträda, föra dialog och visa attityder, ändra 

röstläge och tonfall enligt Garvey (Lindqvist 1996). 

 

Rollek handlar om att producera inre föreställningar menar författare och psykolog Eva 

Norén-Björn (1990). Barnen måste formulera sitt helhetstänkande och bildtänkande för att 

kompisar ska förstå hur deras inre bilder, fantasi ser ut. Den norska författaren och 

förskolläraren Eli Åm (1993) skriver att i allmänhet har begreppet rollek använts av de norska 

psykologerna och pedagogerna för lek där barnet låter som om det är någon annan än vad som 

är verkligheten. Rollek förekommer både som lek tillsammans med andra barn och som 

ensamlek. Detsamma påstår den norska lekforskaren Liv Vedeler (1987). Hon definierar 

rollek som lek där barnet är en annan person eller väsen, låter som någon annan, ensam eller 

tillsammans med andra. Åm (1993) beskriver att barn kan vara regissör, åskådare och aktör i 

samma lek och även smidigt växla mellan de olika positionerna. På tonfall och ordböjningar 

hörs det vad de är. Barnen kan få sina kamrater att förstå när de för en stund gått ur leken för 

att lösa ett problem eller ordna något (Åm 1993). Detsamma skriver Lindqvist (1996) om och 

hänvisar till en dansk litteraturvetare F Mouritsen, som anser att i leken berättar barnet en 

historia samtidigt som det gör en dramatisk gestaltning. Mouritsen liknar lekens berättelse 

med en kriminalhistoria. Barnet uppträder på flera berättarplaner samtidigt i leken. Det är 

både skådespelare, iscensättare och berättare (Lindqvist 1996). Även den danske författaren 

och pedagogen Torben Hangaard Rasmussen (1993) menar att låtsasleken, som han kallar 

den, har likheter med skådespel. Han skriver att både låtsaslek och skådespel kräver en 
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regissör, en sufflör och en inspicient. Lekens regissör styr leken och berättar för de andra vad 

som ska sägas. Inspicienten skaffar fram material och rekvisita till leken och om någon säger 

fel behövs en sufflör, som kan korrigera. Skillnaden mellan skådespel och låtsasleken är att 

låtsasleken inte har någon publik (Hangaard Rasmussen 1993).  

 

Den norske författaren och högskoledocenten Ole Fredrik Lillemyr (2002) definierar 

begreppet rollek som lek där ett barn tar en eller flera roller. Oftast utförs rollerna i samspel 

mellan flera barn. 

 

När barn leker så skapar de en fiktion enligt Lindqvist (1996). Detta kallas i de psykologiska 

lekteorierna för ”att låtsas”. Att låtsas förstärker skillnaden på verklighet och fantasi. Hon 

skriver även om att det kan bli en kamp i barnens lek om vem som ska få vara ”författare”. 

”Författaren” måste ha en förmåga att berätta en historia och inspiration behövs. Massmediala 

berättelser har genomslagskraft då barnen har hört historien och känner till texterna (Lindqvist 

1996). 

 

3.2 Rollekens språk 

 

Den amerikanske lekforskaren A. D Pellegrini har visat på att barn som lekt fantasi- och 

dramalekar är skickligare när det gäller att berätta en historia. ”Språket skapar sammanhanget, 

för handlingen framåt och formar lekens karaktärer eller roller” (Lindqvist 1996:106). 

Författarna Bo Johansson & Per Olov Svedner (2003) påpekar att barnet använder språket för 

att uttrycka och bearbeta känslor, för att föra handlingen vidare och för att samspela med 

varandra i rolleken. Författarna skriver att barnen prövar och undersöker olika mänskliga 

förhållningssätt när de träder in i leken.  

 

Författaren G Bateson menar att barn talar med olika tempus och med olika röster beroende 

på om de talar om vad de ska leka, om de talar utanför eller i leken (Pramling & Sheridan 

1999).  

 

Åm (1993) skriver att hon ville undersöka barns ”grammatiska finurligheter”, att använda 

förfluten tid, när de leker. Hon lade märke till att barnen fyller ut sin påhittade historia och då 

använder en tillgjord röst, ofta med en främmande dialekt, detta sker i presens. Enligt 

författaren går det inte att göra någon jämförelse med vuxnas språk och barnens sätt att 
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uttrycka sig i leken. De använder meningsbyggnader som om något har hänt, när de istället 

menar att det ska hända (Åm 1993). 

 

En studie på förskolebarns sätt att använda verbets tempusformer har gjorts av Nils 

Dannemark skriver Åm (1993). Dannemark kallar barnets bruk av imperfekt för 

”rolleksimperfekt”, han uppmärksammar att barnen på ett systematiskt sätt växlar mellan 

presens och imperfekt i leken. När de använder imperfekt skapar de handlingen och när de 

använder presens har de gått in i sina lekroller (Åm 1993). Både Åm och Dannemark menar 

att barnen inte är konsekventa i sitt användande av imperfekt då de är på väg in i leken. Ett 

exempel anges ”Jag är mamman och du var ungen” (Åm 1993:42). Åm (1993) menar att både 

hans och Dannemarks analys tyder på att när barnen använder imperfekt visar de att detta är 

på lek. Presensanvändningen, och här har Åm även gett akt på att rösten gärna förvrängs, 

används när barnen går in i sin rollgestalt. Även genom detta visar barnen att det är på lek, 

fast nu utan att använda imperfekt. Barnen har alltså två olika plan att använda i lek, 

imperfektplanet – där skapas handlingen och presensplanet – där spelas rollerna (Åm 1993).   

 

Hangaard Rasmussen (1993) påstår att barn använder ett egendomligt uttryckssätt i leken. 

”dåtid om det som de just ska göra” (Hangaard Rasmussen 1993:51). Författaren menar att 

egentligen är det inte dåtid utan konjunktiv. Konjunktiv är en berättarform som visar att det är 

en lek och att den försiggår i en värld med egna rumsliga gränser och tidslogik. Han kallar 

denna form för fabulerande och påstår att fabulerandet är släkt med folksagan (Hangaard 

Rasmussen 1993). 

 

Lekforskare Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996) menar att barnen i rolleken kan se leken 

utifrån. De kanske inte riktigt förstår vad de andra menar och kommer då med ett nytt förslag. 

Det är då barnen talar i förfluten tid, de talar om leken enligt Knutsdotter Olofsson. 

Författaren menar att när de använder förfluten tid så påstår barnet något som blir tvingande 

för de andra. Det är inte lätt att opponera sig emot något som redan skett. Men genom att 

komma med ytterligare påståenden i förfluten tid kan de andra barnen skingra sig 

(Knutsdotter Olofsson 1996).  

 

Barn behöver två typer av språkligt samspel för att fungera i social rollek påstår Vedeler 

(1987). De måste kunna sin roll som t.ex. sjuksköterska och de måste kunna vidareutveckla 

leken genom att prata om rollen. 
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Exempel på lekens tempus i några olika språk ges av docent i allmän språkvetenskap Gisela 

Håkansson (1998). Hon menar att det inte handlar om förfluten tid utan en tid som är utanför 

verkligheten. Hon anser att barn använder preteritum för att uttrycka att de går in och ut i 

olika världar. Som en förklaring till att barn använder preteritum istället för konjunktiv enligt 

författaren kan vara att i svenska språket finns inte konjunktiven med så ofta i språk som 

vänder sig till barn (Håkansson 1998). 

 

3.3 Flickors och pojkars rollek 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) leker pojkar och flickor på olika sätt. Hon menar att 

flickornas lek består av vardagslivslek. De lagar mat, lägger sig och stiger upp, sköter sina 

barn. Pojkarna leker helst lekar utöver det vanliga som t.ex. hemlig agent. Författaren skriver 

att barnen lekte mer variationsrikt när pedagogerna medvetet arbetade med leken. När pojkar 

och flickor leker tillsammans blir det de bästa och roligaste lekarna även om könen leker olika 

enligt Knutsdotter Olofsson (1996).  

 

En observation om hur barnen använde språket både om rollen och i rollen har gjort av 

Vedeler (1987). I de yngsta barnens lek förekom inga rollyttringar. Bland både pojkar och 

flickor var familjeroller de vanligaste. Därefter kom för flickorna yrkesroller och för pojkarna 

vildmarksroller med kamp och jakt. I åldern tre – fem år lekte barnen oftast fantasiroller som 

var inspirerade av olika berättelser. Att man kände till de olika rollerna var en förutsättning 

för att leka rollek menar Vedeler. Hon anser även att det är flickorna som har det bredaste 

rollregistret (Vedeler 1987). 

 

Barn bygger upp lekar på vad kvinnor/flickor eller män/pojkar gör och är menar 

genusforskare Susanne Rithander (1991). Därför övar de även in ett könsspecifikt beteende 

som förstärker både dem själva och andra i vad som anses riktigt för könet. Författaren skriver 

att i leken engagerar sig flickorna i låtsaslekar, rollekar där de gärna klär ut sig. Familjelekar 

hör till favoriterna även omvårdande teman som djur, sjukhus eller affär. Pojkarna väljer 

enligt författaren helst konstruktionslekar, bygger med klossar, kuddar eller legobitar. Om 

pojkarna leker fantasilekar så handlar de om äventyr och faror, många gånger inspirerade av 

någon tv-serie enligt författaren. Rithander påpekar även att det syns skillnader på hur pojkar 

och flickor leker. Pojkar rör sig mer och växlar oftare aktiviteter. Hon menar även att pojkar 
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helst leker med pojkar och flickor med flickor. Hon tar även upp att flickor ofta leker i mindre 

grupper, gärna två bästisar tillsammans. Pojkarna ses oftare leka i större grupper än flickorna 

(Rithander 1991). 

 

Författaren Ingeborg Lödrup Kvalheim påstår enligt pedagogikforskaren Birgitta Odelfors 

(1998) att den tydligaste skillnaden mellan pojkar och flickors lek är att pojkarna inriktar sig 

på saker och handling medan flickornas lek är inriktad på vård och mänskliga relationer. 

Odelfors (1998) menar att både flickor och pojkar intar positioner där de kan utöva makt över 

andra barn. Hon menar vidare att situationerna där flickor eller pojkar hamnar i 

maktpositioner skiljer sig åt. Författaren Valerie Walkerdines menar enligt Odelfors att 

makten är föränderlig, ena stunden har man makt och i nästa stund är man maktlös (Odelfors 

1998).  
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4 Metod 

 
4.1 Val av metod 

 

Denna undersökning är som Patel & Davidson (2003) skriver en kvalitativ undersökning. Jag 

har valt att använda mig av observationer, både skriftliga och videoobservationer. Då barnen 

pratar ganska fort tror jag att videoobservationerna kommer att ge mig större tillförlitlighet 

vid tolkningen och analysen. Patel & Davidson (2003) skriver att observationsmetoden ger 

oss möjligheter att studera beteenden i naturliga sammanhang. Författarna påpekar att det 

finns några frågor att ta ställning till inför observationer. Jag har valt att använda mig av 

frågeställningarna som grund för min metod med observationer om hur och när barnen växlar 

tempus i rollekar. Följande frågor är hämtade från Patel & Davidson (2003:90). 

¤ Vad ska vi observera? 

¤ Hur ska vi registrera observationerna? 

¤ Hur ska vi som observatör förhålla oss? 

 

Jag har lånat litteratur från biblioteken och sökt på Internet efter bakgrundsmaterial. Sökord 

har bl.a. varit barns språk, genus och rolleken. På Internet hittade jag inget som jag kunde 

använda så jag har endast använt litteratur lånad från biblioteket samt egna böcker. 

 

4.2 Undersökningsgruppen 

 

Observationerna har gjorts i den barngrupp där jag arbetar. Jag är välkänd för barnen och de 

agerar troligtvis mer naturligt än vad en barngrupp som inte känner mig skulle kunna ha gjort. 

Barngruppen består av 14 stycken barn fördelat på 6 pojkar och 8 flickor i åldern 4-6 år. I 

vissa situationer har även 3-årsgruppens barn funnits med. Vid de olika observationstillfällena 

har 3-5 barn varit delaktiga. Det har inte varit samma barn som har observerats vid de olika 

tillfällena. Ingen av observationerna är gjorda med en aktiv pedagog som deltagare i leken, 

utan endast barn har medverkat. Dock har jag som observatör svarat på barnens frågor och 

även fått hjälpa dem med vissa saker. 
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4.3 Etik 

 

Jag tillfrågade alla föräldrar och fick var och ens godkännande på att deras barn fick vara med 

i undersökningen. Jag hade videokameran framme vid ett flertal tillfällen för att barnen skulle 

vänja sig vid att jag bar på den. Med det hoppades jag att barnen skulle agera naturligt och 

vara obehindrade när jag sedan filmade dem på riktigt.   

 

4.4 Övrigt  

 

Jag funderade på om jag skulle bli tvungen att arrangera vissa konstellationer med små 

grupper av barn, för att på så vis kunna jämföra tempusändringarna när det gäller 

flickor/pojkar. Det har inte behövts, utan jag har hittat situationer att observera med olika 

grupper, både rena flick- och pojkgrupper och blandade grupper. Jag har inte arrangerat vissa 

speciella lekar, utan har hela tiden försökt vara beredd med både videokamera, penna och 

papper.  

 

Min tanke var att samla in mycket material av både skriftliga och filmade observationer, men 

inte skriva ut allt. Det mesta kommer jag själv att förvara eller förstöra efter undersökningen. 

Därför är det endast ett fåtal av alla observationer som jag har gjort redovisade i resultatdelen. 

Jag har redovisat bitar av barnens samtal, som har förekommit mellan dem i deras rollek, från 

sex olika observationer i resultatet. Jag spelade in mycket videomaterial som jag har tittat på 

och använt för att kunna hitta exempel som visar hur och när barnen växlar tempus. Jag gjorde 

även flera skriftliga observationer som jag har använt. Med mycket material blir det även 

mycket arbete. Det tog ganska lång tid att gå igenom alla videoobservationer. Trots mycket 

material blir det ändå få delar som är direkt kopplade till frågan och därmed går att använda. 

Jag upplever att det positiva med videoobservationerna ändå överväger. Det går att titta på 

samma sekvens om och om igen och risken att missa meningar minimeras. 

 

Eftersom tiden för undersökningen låg på våren och försommaren, och vi är mycket ute då, är 

vissa av observationer gjorda utomhus. Eftersom det var språkets tempusändringar jag skulle 

observera såg jag inga hinder i att miljön för observationerna var olika.  
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5 Resultat 

 
Från de samtal i barnens rollek som jag har observerat i undersökningen har jag valt ut två 

observationer var i sammanhang där pojkar, flickor och båda könen medverkar. Kanske kan 

det vara svårt att få något sammanhang i handlingen av leken, men min avsikt är inte att 

förklara leken utan visa på språket. Jag har skrivit ut ålder och kön på barn som är med i de 

olika situationerna. Eventuella namn som förekommer är påhittade av mig. De barn som jag 

har en dokumenterad mening nedskriven på, där preteritum i rollek förekommer, har fått 

varsin betäckning, se tabell här under. Betäckningarna använder jag även i diskussionen för 

att göra det lättare att följa ett visst barn i undersökningen. P5 har ingen replik i de nedskrivna 

observationerna, men finns med i mina tankar under diskussionen, eftersom han deltagit i 

flera andra observationer. 

 

5:1 Tabellöversikt på dokumenterade barn 

 

Barn Ålder Exempel på preteritummening i rolleken 
P1 6,1 Du var inte det. 
P2 5,2 Men jag var inte allergisk mot nånting. 
P3 5,1 Jag gillade inte eran mat. 
P4 6,2 Och först hämtade du maten som jag skulle ha. 
P5 4,7 Du var rädd för knivar. 
F1 5,8 När jag sjungde en vaggvisa för er så somnade ni. 
F2 5,10 Det var ingen gympa idag. 
F3 5,0 Nu var det morron. 
F4 4,10 Nu sovde jag. 
F5 5,6 Sen skulle jag till skolan. 
(P = pojke. F = flicka. Åldern = år och månad) 
 

5.2 Observation 1 

 

Två pojkar P1 (6,1) och P2 (5,2) kör med cyklar ut på gården. De leker att cyklarna är 

skogsmaskiner, traktorer och skördetröskor.  

P1 – Oskar, nu körde jag. (Går mot cykeln). Oskar, nu kör jag. 

P2 – Viktor du får köra ner och fylla hos mig. 

P1 - Du får köra jämte mig. 

P2 – Ska jag köra jämte dig? 

P1 – Ja. 

P2 – Jaha, som man gör med traktorer. 
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P1 – Det behövs tröska här. Oskar, jag skördar nu. 

P2 – Jaha. 

P1 – Oskar, du kan stå på rutschkanan. 

P2 – Här annars kan jag stå. Så. Jag står här Viktor. Men här är ju fullt av träd. 

P1 – Ja, men vi låtsas att det inte är det. Oskar, nu är jag färdig. Jag kör hem detta. 

Båda brummar medan de kör ”hem”. 

 

5.3 Observation 2 

 
Tre flickor F1, F2 och F5 leker att de är mammor till tre flickor från treårsgruppen. De är ute 

på gården vid gungorna. De yngre flickorna är barn till mammorna och gungar på varsin 

gunga. Ytterligare en flicka F3 kommer och får vara storasyster. 

F1 - Du får va med, du kan va storasyster till mig. 

F1 - Nu fyllde hon år.  

Alla börjar prata om när de fyller år vilken dag osv. Alla pratar i munnen på varandra. 

F2 - Jag skulle inte följa med för jag skulle till stan idag. 

F3 - Det skulle min lillasyster med. 

F2 - Då träffas vi där. 

Mammorna småpratar med sina barn och med varandra. 

F2 - Vi ska till Växjö idag 

F1 - Det ska vi med. 

F3 - Sen ska vi bada, då får min bebis va med mig, hon får åka i mitt knä på den stora   

        rutschkanan. 

F1 - Inte på riktigt. 

En mamma och barn går bort från gungorna medan de småpratar.  

F5 - Du får bada i den lilla.  

F2 - Säg hejdå till Anna och Sara. 

Ett barn - Hejdå. (en treåring, barn i leken) 

F1 - Hejdå. 

Ett barn - Jag vill åka hem. (en treåring, barn i leken) 

Ett barn - Jag vill bada nu. (en treåring, barn i leken) 

F1 - Vi tar med vår mat. 

Ett barn - Jag kan inte komma av. (en treåring, barn i leken) 

F3 - Kom upp på redit, Elin.  
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F5 - Vi låtsas att när du kom upp då låtsas vi att jag bärde dig. 

 

5.4 Observation 3 

 
Fyra pojkar P1, P2, P3 och P4 leker ute på gården. De lagar mat och förklarar för varandra hur 

olika saker fungerar i deras ”hus”, en plats under ett stort träd.  

P3 - Pappa, tack för att jag fick coca-cola. 

P4 - Nu sa man att man fick rita här. Att man inte fick va här och köra här med bilarna. Bara    

        pappan när han kom hem. 

P3 - Jag jobbade och va polis i leken fast jag va ett barn. Nu skulle vi äta. 

P2 - Men jag hade inte lagat den ännu. 

P4 - Jag vill inget göra. Tjoho! 

P1 - Han rymmer! 

P3 - Följ med mig jag orkar inte springa själv denna gången. 

Senare i leken. 

P4 - Jag var i hönshuset och samlade ägg. Vill ni ha ägg? 

P2 - Nä. 

P4 - Här får ni ägg. 

Ännu lite senare. 

P3 - All mat kunde alla äta. Kommer han. 

P4 - Nä. 

P2 - Då får vi spara lite mat åt honom. 

P3 - Får jag äta i mitt rum, pappa. 

P2 - Va. 

P3 - Får jag äta i mitt rum. 

P2 - Ja, det får du. 

P2 - Du fick alltid göra det. 

P3 - Jag fick göra vad jag ville. 

 

5.5 Observation 4 

 
Två pojkar P1 (6,1) och P3 (5,1) och en flicka F2 (5,10) leker tillsammans inne på 

avdelningen. 

P1 - Nane (bebisspråk). 
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P3 - Jag drömde att du var ett monster. Ah, ba. 

F2 - Nu var det morron. 

P3 - Ja, då tände du. 

F2 - Vi måste upp tidigt idag. 

Senare. 

F2 - Kom in ungar. 

P1 - Nu gjorde jag mig till hund. 

P3 - Hamstrar var rädda för hundar. 

P1 - Du var inte det. 

P3 - Jo lite var jag det. 

 

5.6 Observation 5 

 

Två pojkar P2 (5,2) och P3 (5,1) och en flicka F4 (4,10) leker inne på avdelningen 

tillsammans. 

P3 - Viktor, kan du inte va, måste du va bebis, kan inte du va en stor pojk. 

F4 – Måste jag vara mamma. 

P2 – Vad vill du va då? 

F4 – Storasyster. 

P2 – Då är jag storebror. 

P3 – Vi säger att mamma och pappa var död. Viktor du sa: Peta inte på han. 

P2 – Peta inte på han. 

P3 – Ni läggde gosedjur på mig, jättemånga, eller jag kan göra det. 

 

5.7 Observation 6 

 
Två flickor F4 (4,10) och F5 (5, 6) leker själva inne på avdelningen de andra barnen är ute. 

F4 – Åh , har du bäddat min säng? 

F5 – Ja. 

F4 – Alltid lagde jag mina saker där. 

F4 – Sofia, idag sen skulle vi gå och bada. Samlingsmattan var badet. Jag hämtar handdukar.  

F5 – Jag vill ha en röd. 
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6 Diskussion 

 
6.1 Vad är rollek? 

 

De författare som jag har hänvisat till i litteraturgenomgången menar att barn i rolleken blir 

någon annan, de spelar en roll. Ofta förställer de rösten så att det tydligt hörs när de är i sin 

roll. Detta är vad jag har skrivit i mitt syfte att jag menar med rollek, att barnen låtsas vara 

någon annan och intar en roll. Flera författare påstår även att rollek kan lekas både ensam eller 

tillsammans med andra. I mina observationer har jag inte stött på något ensamt barn som lekt 

rollek utan det har alltid varit minst två, ofta flera. Vid ett par tillfälle har barn lekt rollek med 

leksaker. Det har t.ex. varit dinosaurier och andra djur som har pratat med varandra genom 

barnen. Ofta har djuren fått namn.  

 

6.2 Rollekens språk 

 
Innan jag påbörjade min undersökning hade jag en teori om att barn i rolleken byter tempus. 

Jag hade uppfattat att barnen använde både presens - nutid och preteritum – dåtid när de 

pratade med varandra i rolleken.  Jag har i min undersökning märkt att min hypotes stämde. 

Jag har även fått bekräftelse på att det är när barnen ska utveckla leken och föra den vidare 

framåt som de använder sig av preteritum. Flera av författarna som jag har skrivit om i 

litteraturgenomgången påpekar just detta att barnen byter tempus och använder preteritum när 

de regisserar leken.  

 

I min undersökningsgrupp hade jag ett barn som kommer från Tyskland. Då jag tillfrågade 

föräldrarna om barnet fick delta i undersökningen kom vi att diskutera min frågeställning i 

undersökningen. Föräldrarna hade funderat över språket i leken bland svenska barn, att det var 

annorlunda än hos tyska barn. Håkansson (1998) visar en tabell över preteritumanvändning i 

leken på många olika språk och påpekar att det inte är specifikt för det svenska språket. I det 

tyska språket är det dock inte preteritum som används utan konjunktiv.  

 

I min undersökning lade jag märke till en sak som fascinerade mig. Det var två flickor som 

lekte med dinosaurier. De döpte dinosaurierna vid namn, då det var djuren som skulle prata 

blandade flickorna tempus och språket liknade en dialog från en berättelse. Ex. ”Kom, sa 

Elias.” ”Vi gungar, sa Elias.” Vid ett annat tillfälle var det två pojkar som lekte med många 



 18

olika sorters djur. De pratade inte åt sina djur och gav dem inte namn, utan använde sig av 

preteritum när de skulle föra handlingen framåt och hitta på nya saker som djuren skulle göra. 

Ex. ”Nu kom dom, då började alla bråka mot dom.” ”Dom hade horn och kunde stångas.” ”Vi 

låtsas att de inte kan döda varandra.”  

 

6.3 Flickor och pojkars rollek 

 

Rithander (1991) menar att pojkar rör sig mer och är sämre på att leka familjelekar. Om jag 

jämför detta med mina observationer tycker jag inte att det stämmer. Flera av mina 

observationer där pojkar har deltagit har varit familjelekar. Det som jag ser som familjelekar 

är lekar där det finns roller som symboliserar vuxna och barn som agera i t.ex. mat- och 

sovsituationer. Rithander menar även att flickor helst leker med flickor och tvärtom, men jag 

anser att jag har haft lika lätt att hitta rollekar med blandade kön som med enbart flickor eller 

pojkar.  

 

Knutsdotter Olofsson (1996) påpekar att de lekar där könen är blandade är de lekar som är 

bäst. Jag tycker överhuvudtaget att rollek där pojkarna var inblandade var den rollek som 

verkade fungera mycket bra. Vid alla tillfällen där jag observerade pojkars lek upptäckte jag 

att den varade mycket länge, slutade oftast inte förrän det blev ett avbrott för mat eller 

liknande. Det kändes som att de hade kunnat leka i det oändliga. Mina observationer av 

flickornas rollekar varade inte alls så länge som pojkarnas. De bytte oftare 

gruppsammansättningar och lekar.  

 

Jag hade för avsikt att studera om det fanns några skillnader på flickor/pojkars byten av 

tempus i rolleken. Jag har inte funnit att det är någon skillnad på hur och när de byter tempus i 

rolleken i de observationer som jag har gjort. Däremot fanns det andra skillnader i mina 

observationer. Jag uppmärksammade hur pojkarna i observation 1 använde nästan bara 

presens och var i sina roller hela tiden. När det gällde flickorna i observation 2 var det precis 

tvärtom. De använde preteritum under den större delen av leken. Ytterligare en skillnad på 

pojk/flicklek som jag kunde se var där barnen lekte rollek med djur. Flickorna pratade åt 

djuren och pojkarna använde sig av preteritum och förde handlingen framåt. Dessa skillnader 

kanske lika gärna kan bero på personligheter hos barnen som kön. De yngre barnen, där jag 

inte gjorde några skriftliga observationer men ändå uppmärksammade deras sätt att uttrycka 

sig i leken, använde sig inte så ofta av preteritum. De var inte så aktiva i utförandet av 
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handlingen utan lekte med i rollen. Här handlade det inte om skillnader mellan könen, utan 

istället skillnader på olika åldrar. 

 

6.4 Observationerna 

 
I observation 1 kan jag se hur pojkarna använder nästan uteslutande presensformen i sin 

dialog. Det är bara P1 som i sin inledande mening använder preteritum: ”Nu körde jag.” Han 

ändrar sedan till presens och säger: ”Nu kör jag.” Jag uppfattar hans första mening som om 

den ska föra handlingen framåt. ”Nu körde jag” då han sedan istället säger: ”Nu kör jag” är 

han redan inne i leken och under resten av leken pratar pojkarna med varandra som ”bonde” 

till ”bonde”. De går aldrig ur sin roll för att istället föra handlingen framåt. Åm (1993) menar 

att presensanvändningen i rolleken är då barnet är rollgestalten. Han menar även att barnen 

ofta förställer sina röster. Att förändra rösten tar även Bateson upp enligt Pramling & 

Sheridan (1999). Jag lade inte märke till att pojkarna vid denna observation bytte röster utan 

de verkade prata vanligt till varandra hela tiden. Vid ett par tillfällen konstaterar de eller 

undrar och påstår något, då använder de presensformen även om de inte verkar vara i rollen. 

Jag antar att anledningen till detta är att de inte håller på att förhandla om rollen eller föra 

handlingen framåt. På slutet av observationen använder P1 sig av ordet ”låtsas”. Håkansson 

(1998) skriver att barn kan använda sig av orden låtsas när de vill påbörja en lek. P1 påbörjar 

inte någon lek men jag anser att han vill förklara för sin kamrat att maskrosorna som innan var 

träd nu har blivit något annat och att de fortfarande är med i leken, nu som havre som ska 

skördas.  

 

Hangaard Rasmussen (1993) använder ordet fabulerande för den delen av leken där barnen 

hittar på handlingen. Han skriver att när det gäller de äldre barnen, 5-6-åringarna, kan de 

ibland bara förhålla sig på fabulerande nivån. I observation 2 där tre äldre flickor leker 

mamma-barn tillsammans med några yngre flickor ser jag tydligt hur de äldre flickorna nästan 

uteslutande regisserar/fabulerar handlingen. De använder preteritum, pratar om något som ska 

hända som om det hade hänt. Detta sätt att utrycka sig på i rolleken skriver Åm (1993) om och 

påstår samtidigt att barnens språk inte går att jämföra med vuxnas. Då de sedan pratar med 

sina barn använder de presensformen igen. De yngre barnen är överhuvudtaget inte med och 

styr handlingen i leken. De går aldrig ur sina roller utan pratar hela tiden till sina mammor 

några av dem med bebisspråk. En av flickorna som är snart 5 år och mittemellan de andra i 

ålder använder presensformen även när hon förklara vad som ska hända. ”Sen ska vi bada, då 
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får min bebis va med mig hon får åka i mitt knä på den stora rutschkanan.” Den äldre flickan 

säger då: ”Inte på riktigt.” Hör hon att den första flickan inte använder preteritum och blir 

förvirrad av det och vill därmed påpeka att det fortfarande inte är på riktigt? Åm (1993) och 

även Dannemark enligt Åm, menar att barnen inte är konsekventa i sitt användande av 

preteritum. Kanske är det därför den 5-åriga flickan använder presens när hon för handlingen 

framåt. Även i observation 6 kan jag uppmärksamma hur flicka 4 använder både preteritum 

och presens för att föra handlingen framåt. ”Samlingsmattan var badet. Jag hämtar 

handdukar.” 

 

Observationerna 3 och 4 visar tydligast att det är just när handlingen ska föras framåt som 

barnen växlar tempus och använder sig av preteritum istället för presens som de gör när de 

pratar i sina roller. ”Jag var i hönshuset och samlade ägg.” Här används preteritum, barnet 

berättar något för de andra så att de ska veta hur han tänker om handlingen just nu. Sedan 

säger han: ”Vill ni ha ägg?” och har nu växlat till presens då han gått tillbaka till sin roll och 

undrar om de behöver ägg till sin mat. Detta stämmer väl överens med vad Åm (1993) menar 

att barnen använder preteritum när de skapar handlingen och presens när de är i sina roller.  

 

Hangaard Rasmussen (1993) liknar rolleken med skådespel. Han menar att något barn agerar 

regissör och styr leken och även berättar för de andra vad de ska säga. I leken finns även en 

sufflör. I observation 5 tror jag att det är P3 som är regissören. Han delar ut roller och hittar på 

handlingen samtidigt ger han instruktioner till P2 vad han ska säga: ”Viktor du sa: Peta inte på 

han.” P2 säger snällt efter regissören. Rithander (1991) skriver att Marie-Louise Annerblom 

liksom flera andra pedagoger hon intervjuat hävdar att när det gäller lek i blandade grupper 

flickor och pojkar är det vanligast att det är en pojke som styr. I mina observationer tycker jag 

att det har varit blandat vilken som har styrt. Oftast har det inte varit någon särskild som har 

tagit överhand utan barnen har hjälpts åt att regissera. Jag har dock lagt märke till att det är 

främst en pojke P3 som gärna vill regissera leken oavsett vilken han leker med. Troligtvis är 

han en bra regissör. Även flickan F2 regisserar gärna leken. Då de lekte i samma lek hjälptes 

de åt, men F2 var mer i sin roll och P3 regisserade mest. Här var det alltså tvärtemot 

observation 1 och 2, pojken som regisserade mest och flickan som var mest i rollen.  
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6.5 Fördjupning av studien/fortsatt forskning 

 
Så här i efterhand kan jag fundera över om jag inte skulle ha gjort min undersökning på fler 

barngrupper än min egen. På något sätt känns det som om en hel del kan bero på arbetssättet 

på min förskola. Hade jag haft fler förskolor och då även fler barn att jämföra med kanske jag 

hade kunnat se fler skillnader både när det gäller hur och när barnen växlar tempus och om det 

är skillnad på pojkar och flickor. Kanske är detta något som jag skulle kunna vidareutveckla 

till en större undersökning vid ett annat tillfälle. Jag har haft lite svårt att hitta litteratur som 

direkt knyter till barnens tempusväxlingar i rolleken och mer forskning behövs kanske.  

 

En annan tanke av fortsatt studie skulle kunna vara att studera barns felaktiga 

böjningsändelser, övergeneraliseringar som Håkansson (1998) skriver om. I mina 

observationer har jag vid ett flertal gånger lagt märke till att barnen använder sig av 

övergeneraliseringar. F4 är ett av barnen som använder övergeneraliseringar det syns i min 

tabellöversikt över preteritummeningar, hon säger sovde istället för sov. I observation 6 där 

hon är med, säger hon lagde istället för la.  

 

Min undersökning har gett mig många funderingar kring barnen och deras sätt att agera i olika 

leksituationer. Jag har fått många fina minnen och roliga kommentarer att glädjas åt och så 

har jag än en gång upptäckt hur viktigt det är att vi pedagoger observerar barnen för att 

försöka ta reda på hur de tänker, agerar och upplever sin dag på förskolan.  

 

Jag anser att både språk och lek är stora centrala bitar i barnens uppväxt och känner att mitt 

arbete med undersökningen har varit bra och relevant för mig som nybliven förskollärare.  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem.                          

                                                                   (Utbildningsdepartementet 1998: 9) 
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