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Abstrakt 

 
Vårt syfte med studien var att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har som gör att 

de hindrar, respektive uppmuntrar barn att använda sin fantasi i olika situationer 

I bakgrunden har vi gått in på teorier kring fantasi, tidigare forskning, vad 

styrdokumenten säger, samt hur vuxna förhåller sig till barns fantasi. Vi valde att använda oss 

av en kvalitativ metod, och sedan kontaktade vi en förskola där vi genomförde intervjuer med 

tre pedagoger. Därefter genomförde vi även en telefonintervju. 

Det övervägande resultatet visade på att förskollärare främjar barns fantasi bäst genom 

kommunikation, och genom att inbjuda till den fria leken, samt den skapande verksamheten. 

Ett hinder som kan förekomma när det gäller barns fantasi är tidsbristen och de regler som 

utgör rutinsituationer.  

  

Nyckelord; Fantasi, Lärande, Pedagog, Förskola, Lek 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka varandra för ett bra samarbete. Vi har haft många roliga 

stunder, men det har även varit kämpigt till och från. Vi vill tacka Mathias Karvonen för en 

bra korrekturläsning, samt våra nära och kära som stöttat oss genom arbetets gång. Vi vill 

även tacka vår handledare Henning Johansson som hjälpte oss med en bra start på arbetet, och 

som vidare har gett oss mycket bra respons och tänkvärd kritik. 

 

Emma Wikberg & Mimi Eklund Anderholm 
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1. Inledning 
Vi har båda ett stort intresse för barns fantasi och lek, och kom då fram till att detta 

skulle vara ett intressant ämne att skriva om. Eftersom det här området intresserar oss båda så 

har vi naturligtvis också en egen förförståelse för vilken vi redan inledningsvis redogör.  I vår 

förförståelse har barns fantiserande ett tydligt samband med leken. Vi vill bland annat se 

vilken betydelse fantasin har för lärandet och barnets utveckling, och vad pedagogerna har för 

uppfattning kring barns fantasi.  

 

Jag, Emma, anser att fantasin och leken är en viktig del i barnets utveckling och 

uppväxt. Barn måste få vara barn, och använda sig av sin fantasi i leken. Via fantasin kommer 

leken fram och via leken sker lärandet. Via fantasin når barnen kreativitet och genom 

kreativiteten sker utveckling.  

Jag tycker även att den vuxnes förhållningssätt till leken är viktig. Jag har under mina 

praktiktillfällen i utbildningen lagt märke till att de flesta barn tycker om när den vuxne går in 

i leken och fantasins värld tillsammans med dem. Mycket på grund av detta blev jag 

intresserad i att försöka få fatt i pedagogernas uppfattning kring barns fantasi och lek i 

förskolan.  

 

Jag, Mimi, anser att skälet till mitt yrkesval att bli förskollärare är det utrymme som 

kreativiteten och fantasin har inom yrket. Förskolan är den plats där det finns så mycket 

möjligheter till just detta både för mig som pedagog och för barnen. Barnen är den ”typen” av 

människor som har fantasin närmast till hands även om vi vuxna har ett bredare sortiment av 

den.  

Fantasi och kreativitet har följt mig hela livet och är den del av mig som ger mig mest 

lycka i mitt liv. Dessa nyckelord för mig hänger nära samman med frihet och kravlöshet och 

är både roligt och utvecklande. Jag tror att fantasi och lek kan få varje människa intresserad av 

något om man använder det utifrån människans individuella behov. Fantasi är en vilja att 

uppnå någonting och göra skillnad. Den får den vanliga vardagen att bli speciell och den 

speciella dagen att bli än mer speciell. Det finns en del aktiviteter som gör det lättare för mig 

att hitta till leken och fantasin och det är att skriva, måla och skapa något där endast ekonomin 

kan lägga ramarna för vad som är möjligt. Via olika känslor når jag leken som är nära 

besläktad med drama. Att till vardags gestalta olika karaktärer gör det lättare för mig att nå 

humorn samt få andra att förstå mig när inte orden räcker till för mina känslor.  

Därför vill jag undersöka hur pedagoger ser på fantasi och vad som gör att det inte 

lämpar sig vid vissa tillfällen och tvärtom när jag som egen individ använder mig av det 

konstant. 

 

Vi har under arbetets gång tagit hjälp av varandra och diskuterat mycket. Vi valde att börja 

med att dela upp litteraturen i bakgrunden och bearbeta några böcker var åt gången. Vi delgav 

sedan varandra de viktigaste vi kommit fram till utifrån böckerna och sammanfattade sedan 

ned detta i bakgrunden. Vi satt även sedan tillsammans och bearbetade fler böcker som vi 

tyckte var intressanta att ha med i bakgrunden. Med metoden arbetade vi tillsammans. Vi var 

båda närvarande och deltagande vid intervjuerna vi utförde, och turades om att ställa frågorna 

samt dokumentera det viktiga vi ville få med utöver det insamlade materialet som vi gick in 

via ljudinspelaren. Vidare i arbetet har vi ständigt tagit stöd av varandra och bollat många 

idéer.  
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2. Bakgrund 
 

Under vår utbildning har vi sett i litteraturen att lek och fantasi på många sätt i forskning 

och teorier om barns utveckling hör ihop. Det har påverkat vårt litteratururval till detta avsnitt 

även om vi primärt är intresserade av fantasin. 

2.1 Lek 
”Två pensionerade damer säger in en intervju i ”DN på stan” att när de sitter på 

kulturhusets terrass så ”låtsas vi att vi är i Paris”. Varför i herrans namn gör de 

det? Jo, för att det är så härligt att leka! Då känns allt annorlunda. Då smakar 

kaffet franskrostat och till och med trafiken blir exotisk. ”Tänk vilken trafik det är 

här i Paris!” Knutsdotter, Olofsson (1992) s.1 

 

Enligt Knutsdotter, Olofsson (1992) sätter leken en guldkant på livet, och lekens 

betydelse får en mening utöver det vardagliga. Barn kan när som helst gå in i lekens värld 

genom att använda sig av sin fantasi. När de gungar leker de att de är fåglar som flyger, och 

när de lekt färdigt känner de sig nöjda och belåtna. 

Enligt författaren omvandlar barnen verkligheten till något annat när de leker. Allt går 

att förvandla, och inom leken är allting möjligt! 

2.2 Fantasi 
Knutsdotter, Olofsson (1992) beskriver i sin bok när hon frågade några barn vad fantasi 

är: 

Barn nr 1: ” Fantasi är det man tänker här inne (pekar på huvudet)” 

Barn nr 2: ”Fantasi är sånt man gör fast man inte kan” 

Barn nr 3: ”Det är när man låtsas. När man tänker sig saker” 

 

Vygotskij svarade på ett liknande sätt som dessa barn svarade. Han sa att fantasin hör 

ihop med en föreställningsförmåga och inlevelseförmåga. 

Knutsdotter, Olofsson (1992) framhåller att Vygotskij menar att lek och fantasi hör ihop 

med varandra. Vilka likheter och skillnader kan man då se mellan dessa begrepp? 

 

 ”Både lek och fantasi är ”inte på riktigt” 

 

 Både lek och fantasi tar sin näring ur verkligheten 

 

 Både lek och fantasi utnyttjar minnet som källa för sin verksamhet. Minnet av både det 

man kunnat ta in genom sina sinnen och minnet av de känslor, som upplevdes. 

 

 I både lek och fantasi råder dubbelhet, paradoxer och motsägelser. 

 

 I både lek och fantasi råder här och nu och samtidigt där och då, både närhet och 

distans, både djup sanning och samtidigt dikt och förbannad lögn” 

Knutsdotter, Olofsson (1992) s.68 
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2.3 Teorier 
I litteraturen och forskningen om lek och fantasi är det påfallande att vissa tidiga 

teoretiker ofta återkommer. Det handlar om Fröbel, Vygotskij, Freud och Piaget.  Vi vill här 

kortfattat lyfta fram relevanta aspekter av deras tänkande men också knyta dem till senare 

forskare inom området. 

2.3.1  Fröbels teori 

Enligt Hägglund (1989) var Fröbel han som omsatte planerna i det pedagogiska värdet i 

praktiken. Han ansåg att barnet bör ha ett lekmaterial som ger dem möjlighet till att kunna 

skapa så fritt som möjligt. Han ansåg även att leken är barnets naturliga uttrycksform. Redan 

som tonåring tyckte Fröbel att barnen skulle ha tåliga leksaker som kunde tas sönder och lagas 

igen för att ge mer liv åt sin skapande förmåga. 

 Enligt Wallström (1996) menade Fröbel att meningen med livet är att vara skapande, 

och att alla människor har en inbyggd skapande förmåga, som kan uttryckas på ett kreativt 

sätt. Han menade att arbete kan övergå i lek och tvärtom. För Fröbel är leken den absolut 

viktigaste delen i livet, och det gäller att stimulera denna under barndomen. Genom leken 

ökar barnet sin självkänsla till det bättre, och de får en positiv bild av sig själva. Före Fröbel 

har ingen tidigare poängterat lekens betydelse för inlärning så mycket som han gjort. Enligt 

Wallström (1996) ansåg Fröbel att barn ska sysselsättas med långa aktiviteter, men att de ofta 

avbryts av vuxna till att istället sysselsätta sig åt korta aktiviteter. Fröbel menade att barnens 

förmåga inte stimuleras lika bra genom att låta dem leka korta stunder, utan att det är viktigt 

att erbjuda barnen aktiviteter som ger tillfredsställelse på lång sikt. Enligt Wallström (1996) 

ansåg Fröbel att den vuxnes närvaro i barnens lek är mycket betydelsefull, det är deras uppgift 

att styra in barnen mot ett visst mål i leken och detta sker bäst genom att den vuxne är 

deltagande och engagerar sig i barnens lek.  

2.3.2  Vygotskijs teori 

Enligt Vygotskij (1995) är det den kreativa förmåga som kallas för fantasi.  Grunden för 

skapande och den kreativa förmågan finns från början i barns lek. Kort och gott skulle man 

kunna förklara Vygotskijs teori såhär: Fantasi= Kreativitet= Skapande, och grunden för 

skapande finns i leken. Det som utmärker fantasiprocessen finns i leken. Kreativitet är det vi 

kallar en mänsklig aktivitet där vi skapar något nytt oavsett om det sker i det yttre eller det 

inre. Det inre är intellektet eller känslan, den typen av verksamhet tar sig inte alltid ut, men är 

ändå kreativ. Det finns två sorters handlingar inom den kreativa förmågan – den ena är ett 

återskapande av det människan sett t.ex. ett handlingsmönster eller något taget från minnet, 

alltså hjärnans verksamhet skapar inget nytt. Vygotskij nämner en stor fördel med detta, 

exempelvis att människan är väldigt anpassningsbar på grund av denna verksamhet, på grund 

av plasticiteten i vår nervsubstans. Det är tack vare vår hjärna som vi kan förändra saker och 

ting, och sedan bevara spåren av förändringarna. Men vår anpassningsförmåga skulle inte 

finnas om vi inte heller kunde tänka nytt – det kreativa och kombinatoriska. Det är just den 

kombinatoriska förmågan som inom psykologin kallas föreställning eller fantasi. Fantasin är 

grunden för varje kreativ aktivitet och utgör en stor möjlighet till det konstnärliga 

vetenskapliga och tekniskt skapande. Det är på grund av den kreativa förmågan vi är framtida 

varelser för allt som omger oss.  Och det som skapats av människan är en produkt av en 

fantasi och det mänskliga skapandet – den kreativa förmågan – som bygger på just en fantasi. 

Grunden för allt skapande är att lägga ihop olika delar, som författaren kallar element och 

sätta samman gamla kombinationer till nya. Vygotskij (1995) framhåller att den kreativa 

processen nås genom lek inom den pedagogiska verksamheten. Det som barnet leker är ofta 

återskapande, men leken uttrycker sig inte exakt på samma sätt som det var i verkligheten, 

utan för barnet blir detta en kreativ bearbetning av upplevda intryck. Kombinationen mellan 
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återskapandet och den kreativa bearbetningen är det som gör att barnet kan skapa sig en egen 

verklighet, verkligheten kan formas efter barnets intressen och behov. Att från olika miljöer 

skapa en konstruktion, sätta samman gamla kombinationer till nya är grunden till allt 

skapande. Grunden är också en bristande anpassning där det uppstår ett behov, en strävan 

eller önskan.  

Enligt Vygotskij (1995) har varje ålder hos ett barn ett speciellt uttryckssätt i den 

kreativa och kombinatoriska aktiviteten. Denna uppstår särskilt vid nya erfarenheter. För att 

förstå kopplingen mellan kreativitet och fantasi måste man gå via fantasi och verklighet. 

Vygotskij nämner fyra former som bevisar på ett samband mellan fantasi och verklighet.  

 

1. Fantasins element hämtas från tidigare erfarenheter. Den kan alltså inte skapas 

från ingenting. Element kan vara t.ex. Hus, gård osv. men att det är kombinationen med 

elementen som gör det fantastiska i en saga. Man kan hela tiden skapa nya nivåer av 

kombinationer t.ex. kan element tagna från verkligheten kombineras med en redan färdig 

fantasibild. Exempel på detta är en sjöjungfru. Men de ursprungliga elementen kommer alltid 

att vara tagna från verkligheten. Återigen – ju rikare en människas erfarenheter är desto rikare 

blir dess fantasi. Man kan säga att ju mer ett barn varit med om, hört sett och vet desto mer 

betydelsefull blir fantasin. 

 

2. Ett exempel när en historielärare berättar om den afrikanska öknen - dessa bilder 

jag får i huvudet är inget jag tillägnat mig från tidigare erfarenheter, jag skapar nya 

kombinationer av dessa erfarenheter, och sådana fantasiprodukter är omarbetade och 

förvandlade från element som kommer från verkligheten. Det krävs mycket erfarenheter för 

att man utifrån någon annans element skall kunna skapa en föreställning. Vygotskij förklarar 

sambandet mellan fantasi och verklighet såhär: 

 

”Men fantasiprodukten själva kombinationen av dessa element är i det ena fallet något 

overkligt (en saga) medan i det andra själva sambandet mellan dessa element, själva 

fantasiprodukten och inte bara dess element, motsvarar en viss företeelse i verkligheten. Just 

detta samband mellan den färdiga fantasiprodukten och en viss reell företeelse utgör också en 

andra eller högre form av samband mellan fantasi och verkligheten.” Vygotskij (1995) s. 21 

 

Han menar att just denna högre form bara kan bli möjlig om man ”lånar” en erfarenhet. 

 

3. Det emotionella sambandet. 

Känslor hos människan kan styra fantasin och människans inre bilder, men människans 

fantasi och inre bilder kan även styra känslorna. Fantasins bilder ger ett inre språk åt vår 

känsla och det är känslan som styr kombinationen mellan elementen.  

Det som kännetecknar detta är att intryck och bilder som skapar samma känsla har en 

tendens att mötas. Detta har att göra med fantasins kombinationsprodukt som har samma 

gemensamma känsla som grund, och därför kan helt olika element bli en logisk kombination 

för människan. Det kan även vara tvärtom, ofta kan mycket enkla yttre intryck bli en hel 

komplicerad värld av känslor för människan.   

 

4. Den kristalliserade fantasin. 

En fantasi kan göra så att en människa framställer något helt nytt som inte alls finns i 

den mänskliga erfarenheten. Om vi tar datorn som exempel, denna har skapats av en 

kombinatorisk fantasi. Sambandet mellan fantasin och verkligheten blir här att denna nya 

skapelse finns i verkligheten och påverkar allt runt omkring. Den kristalliserade fantasin 

börjar hos människans behov.  
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Barnets fantasi är inte färdigutvecklad förrän den blir vuxen. Vid en speciell 

utvecklingsfas övergår barnet från att se fantasin som subjektiv till att se på den som objektiv, 

detta beror på hjärnans utveckling. Fantasin ses som subjektivism och förnuftet som 

objektivism. Vygotskij skriver såhär: 

 

”Vi vet att denna mellanålder karakteriseras av en hel rad tillstånd av 

antitetiskhet, motsägelsefullhet och polaritet hos de element som är typiska för 

den. Just detta gör att själva åldern bli kritisk eller övergångsartad: Det är en 

ålder när organismens barnsliga jämvikt raserad och när den mogna 

organismens jämvikt ännu inte är funnen.” Vygotskij (1995) s. 43. 

 

Detta förekommer också gällande den ”barnsliga” fantasin där konsekvensen blir att 

barnet slutar rita - Barnet blir mer kritiskt till det den ritar och övertygar sig själv att han/hon 

inte kan. Däremot uppstår en annan form av fantasi som visar sig i det litterära skapandet. 

Vygotskij menar att viljan att i ord återge en tanke eller känsla att smitta någon annan är 

omöjligt, denna känsla som då uppstår kallas ”skapandets våndor”.  Detta lidande är det sista 

och viktigaste kännetecknet hos fantasin, det är detta som driver oss att gestalta den. Utan 

skapandets våndor skulle vi aldrig försöka genom handling att uppnå våra drömmar. 

(Vygotskij 1995) 

Författaren går emot många andra teorier som vi har tagit fasta på, som handlar om just 

lek, han menar på att barn inte alltid drivs till att leka pågrund av lusten. Vissa aktiviteter 

upplevs inte alltid roliga av barnen, tillexempel om man förlorar i en tävlingslek där bara en 

kan vinna, då känner barnet snarare tvärtom. Enligt Hägglund (1989) skiljer sig även 

Vygotskijs teori från de andras genom att han anser att leken kommer in i barns liv först vid 

tre års ålder, innan dess är barnet bara medveten om nuet. Vid tre års ålder börjar barnet att 

skapa sig minnen och skaffar sig önskningar och behov.  

Vygotskij (1995) menar att alla lekar har regler. Om en flicka exempelvis skall leka 

mamma-barn med sin docka, så finns det en regel om hur en mamma skall vara. Även 

spontana regler kan förekomma i barns lek, på så sätt att en pinne kan förvandlas till en docka. 

Barnets idéer och dess önskningar gör att de kan bestämma vad sakerna betyder och vad det 

skall föreställa. Enligt Hägglund (1989) menar Vygotskij att om barnet först har sett en riktig 

häst, och vid ett senare tillfälle vill låtsas att pinnen är en häst, så har barnet redan skapat 

spontana regler för hur en häst skall vara och se ut. På så sätt finns det alltid regler i barns 

lekar. Enligt Sandberg (2002) finns inga bestämda regler när det gäller fantasilek, men de 

innehåller oftast dolda regler för vad som skall vara tillåtet och inte.  Enligt Hägglund (1989) 

poängterar Vygotskij även att barnen oftast beter sig på ett mognare sätt i leken än vad de gör 

annars, och detta tyder på att leken är själva källan till barns utveckling. Det är i lekarna som 

barnen utvecklas framåt.  

Enligt Lindqvist (2006) menade Vygotskij att barnet i sin lek kan göra sina orealistiska 

önskningar verkliga, han anser också att leken är den viktigaste förutsättningen för att barnet 

skall kunna utveckla tanke, vilja och känsla. Barnen lär sig att tänka kreativt och finna nya 

idéer genom att samarbeta med varandra, utforska och upptäcka tillsammans.  

2.3.3  Freuds teori 

Freud (2006) intresserade sig för hur konstnärers fantiserande kan bli till konstverk. Han 

ställer mer frågor än han har svar och det är detta som kännetecknar honom. Freud kopplar 

fantiserandet till barnets lek och genom att ordna lekmaterial på ett visst sätt kan barnet skapa 

en egen värld som skiljer sig helt från verkligheten. Men barn förstår vad som är verklighet 

och vad som är fantasi och kan lätt med fantasins hjälp gå ut och in ur den världen. Enligt 
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författaren är det i leken som önskefantasierna om vuxenvärlden tar sig uttryck och precis på 

samma sätt är det med vuxna fast tvärtom. Den vuxnes lek är dennes dagdröm, som här ses 

som fantasi. Skillnaden mellan barn och vuxna är att barnet gärna visar upp sin lek medan den 

vuxne fantiserar och håller det inom sig. Den vuxnes samt barnets fantasi grundar sig i ett 

begär och önskningar och det är sådana som diktare och konstnärer som kan stimulera och 

väcka fantasin hos den vuxne. Freud (2006) kallar dagdrömmen för fantasins hemliga värld, 

precis som barnen när de gör en egen värld med hjälp av lekmaterialet.  

Det finns två sorters psykiska skeenden inom fantasin enligt samma författare: 

 

                            2.3.3.1 Det medvetna fantiserandet:  

 

Denna styrs av realitetsprincipen och den rationella delen av människan. Detta sker i 

målinriktade handlingar eller eftertanke tillsammans med uppmärksamhet. Fantasierna kretsar 

kring bestämda mål till skillnad från den omedvetna fantasin. De medvetna fantasierna till 

skillnad från det omedvetna har en koppling till det historiska minnet som har i uppgift att 

knyta samman bilder av händelser, platser och olika upplevelser (Freud 2006).  

 

        2.3.3.2 Det omedvetna fantiserandet:  

Freud (2006) menar att det omedvetna fantiserandet är en ständig ström av tankar när vi 

drömmer om natten. Nattdrömmar drivs av lusten och är helt oberoende av tiden. Det är 

därför drömmar känns så verkliga, för det är under nattdrömmen som den omedvetna fantasin 

tar över verkligheten.  

 

Enligt Hägglund (1989) började Freud som en vanlig kroppsläkare, men redan vid tidig 

ålder började han även att intressera sig för psykologi och för barns lek. Freud menade att 

barnen i sina lekar kan uppfylla sina fantasier och drömmar, och att barnet använder sig av 

föremål som från den verkliga världen kan skapa en fantasivärld. Barnet imiterar ofta och tar 

efter det beteende som den vuxne har, och i leken är det till och med möjligt.  

Barn upprepar ofta obehagliga lekar. Om de exempelvis inte tycker om att gå till 

läkaren så leker de gärna läkare, och använder sina leksaker som patient. Enligt Hägglund 

(1989) poängterar Freud att barnen oftast upprepar obehagliga händelser för att den 

skrämmande känslan de bär med sig från denna händelse skall minska för varje gång. Freuds 

teorier om lek har fått en stor innebörd inom terapin eftersom barn anses bearbeta sina 

upplevelser genom att leka. 

 

2.3.4  Jean Piagets teori  

Jean Piagets teorier om lek grundar sig i Freuds teorier om den omedvetna och 

medvetna fantasin. Han menar som Freud att fantasilekar spelar en mycket stor roll i ett barns 

utveckling.  

Piaget har gjort studier gällande symboler och beskriver hur det omedvetna och det 

medvetna används hos det lilla barnet. Piaget (1962) 

Enligt Hägglund (1989) intresserade sig Jean Piaget mot slutet av 1920-talet för hur 

mänskligt beteende uppkommer och utvecklas. Piaget intresserade sig egentligen inte speciellt 

mycket för att undersöka barns lek, men eftersom han studerade mänsklig beteendeutveckling 

så kom han ändå in på att studera lek. Piaget kom fram till att leken är en viktig del hos barnet 
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eftersom de prövar sina upplevelser och erfarenheter i den. I leken omvandlar man händelser 

och upplevelser så att de blir begripliga.  

Enligt Harding (1965) ser Piaget två olika utvecklingsgrader – övningslek och 

symbolisk lek. Han beskriver flera olika stadier inom dessa rubriker men en är särskilt viktig 

att nämna för att beskriva Vygotskijs teorier. Han tror att barnet väljer att leka något som de 

inte har fått uppleva i verkligheten, eller att de via leken hittar lösningar på problem. 

 Lillemyr (2002) redogör för Piagets teori om leken och hur fantasin och kreativiteten 

skapas utifrån barnets erfarenheter. 

Lillemyr (2002) framhåller att Piaget ansåg det vara väldigt viktigt att redogöra för hur 

barn på olika sätt i sin utveckling inhämtar nya kunskaper och skaffar sig nya erfarenheter, 

vilket även kan ses som ett lärande. Enligt Lillemyr (2002) menar Piaget att det sker en 

kognitiv utveckling när barnet anpassar sig till sin omgivning, antingen genom att själv tolka 

situationen utifrån egna erfarenheter eller genom att inhämta nya erfarenheter. 

Enligt Hwang & Nilsson (2003) framkommer det att Piaget har delat upp den kognitiva 

utvecklingen i olika stadier.  

Sensomotoriska stadiet: Som innebär att barnet börjar minnas, och kan i fantasin ta fram 

olika erfarenheter som de bär med sig.  

Preoperationella stadiet: Barnet börjar tankemässigt på egen hand kunna hantera 

föremål. De har börjat tänka, och ser bilder framför sig, vilket man även kan börja se i deras 

användning av språket och fantasin. 

2.4 Slutsats från teorigenomgången 
Samtliga de teorier vi ovan behandlat styrker vår förförståelse om sambandet mellan 

barns fantiserande och leken. Samtidigt har lekens omfattning och komplexitet blivit tydligare 

för oss vilket gör det nödvändigt att fokusera vårt syfte på fantasin utan att för den skull lyfta 

bort fantasin från sambandet med leken. 
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2.5  Tidigare forskning 
Enligt Harding (1965) går lekens historia så långt tillbaka i tiden att man inte vet var 

den börjar. På grund av att djuret leker så går det i alla fall så långt tillbaka i tiden att inte ens 

människan fanns. Det finns så mycket att läsa om leken att det är omöjligt att göra sig bekant 

med allt som skrivits. Författaren menar att leken är oberoende av lekens historia och just 

därför kan man finna en stor likhet mellan djurungar och barns lekar. Även från olika 

världsdelar och tidsepoker ser vi likheter i leken menar Harding. 

Enligt Hägglund (1989) uppmärksammades leken redan under det antika Grekland. 

Aristoteles lade stor vikt vid att betona lekens och lustens betydelse för all undervisning.  . 

Märkligt nog funderade man inte så mycket kring barn överhuvudtaget under denna tid. Man 

ansåg inte att barn var något särskilt. Författaren beskriver även att lek inte var något som 

hängde ihop med barnen, utan att även de vuxna och hela samhällen lekte. Under 1700-talet 

började konstnärer och författare att hylla det som var naturligt. Känslor, fantasi och drömmar 

fick en stor betydelse, och synen på barnet kom att lyftas fram allt mer. Enligt Hägglund 

(1989) skulle barnens undervisning helt och håller innefatta lek, eftersom leken sågs som det 

naturliga sättet att inhämta kunskap och lärdomar på.  

I en studie som Johansson & Pramling (2003)gjort visar det sig att när barn ska förklara 

något de inte har erfarenhet av tar de till sin fantasi för att bygga på sina föreställningar av 

omvärlden. Med hjälp av fantasin kan barnen föreställa sig det de inte har någon erfarenhet 

eller vetskap om. Barnen tar även hjälp av varandras fantasi och föreställningar av omvärlden. 

För att berika barnens fantasi menar författarna att de behöver möjlighet att vidga sina 

erfarenheter och känslor.   

Enligt Lindqvist (2006) är leken är en nödvändighet för att barnet skall utveckla sitt 

medvetande om omvärlden. Leken handlar om en önskeuppfyllelse men hon menar också att 

leken är ett möte mellan barnets inre känslor och den yttre verkligheten. I leken skapar barnet 

påhittade situationer, och gör sedan dessa till handlingar. När barnet leker uppstår en 

fantasiprocess, och genom fantasin får verkliga situationer en annan innebörd. Barnet skapar 

genom leken, de tolkar sina upplevelser och erfarenheter och ger dem liv. I leken berättar 

barnet en historia, de fantiserar och gestaltar sina upplevelser.  

Författaren menar vidare att leken alltid haft en viktig roll i förskolan. Man har betonat 

barnets sociala utveckling i förskolan istället för den intellektuella. Lek och temaarbete är 

något som haft en stor betydelse inom förskolans verksamhet under 1900-talet. Samtidigt 

visar det sig att leken inom förskolan utformar sig på ett oklart sätt. Enligt Lindqvist (2006) 

har Birgitta Knutsdotter Olofsson skrivit i sin rapport att hon anser att de vuxna verkar finna 

ett större intresse för det arbetstyngda än det lekfulla. De vuxna deltog inte i barnens lekar och 

motiverade inte heller barnen till lek. Enligt Lindqvist (2006) skriver den norske 

förskolepedagogen Bae att det finns en distans mellan vuxna och barn på förskolan. Det är de 

vuxna som står för normer och regler, och de leker sällan med barnen. Pedagogerna säger 

emot sig själva, de anser att de deltar i barnens lekar men det visar sig oftast vara tvärtom.  

Enligt Lindqvist (2006) har lekens betydelse i förskolan diskuterats mycket och den har 

tyckts vara en viktig del i barnens utveckling, men ändå har det inte skett någon vidare 

utveckling inom den pedagogiska verksamheten.  

Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) skaffar sig barn nya 

erfarenheter genom leken, de möter nya situationer och på så sätt blir lekprocessen en del av 

lärandet. Lek handlar om att upptäcka den fysiska omvärlden för att sedan övergå till rollek. 

Barnet har sin kropp och språket till användning, och de använder sig av olika material för att 

skapa sig nya erfarenheter. Genom detta får barnens lek en meningsfull innebörd. Enligt 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) påverkas barns känslomässiga utveckling 
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genom att de engagerar sig i leken. De provar sig fram gång på gång och söker själva 

kunskap, vilket gör att de till slut kan förstå något, och utföra det på egen hand. Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) menar att barn improviserar fram en lek. Leken 

skapas i situationen, och det är sällan ett enskilt barn som bestämmer vad leken skall handla 

om. Alla barn påverkas av varandra i leken och de kommunicerar ständigt med varandra. Lek 

handlar till stor del om kommunikation, och enligt författarna kanske man kan påstå att 

barnen i deras lek gör det osynliga synligt. Barnen lär sig i leken att samspela med andra och 

känna delaktighet. De lär sig tillsammans och även av varandra. Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2007) menar att barn alltid leker något, de hanterar sina liv och löser 

problem i leken, barnen har alla olika erfarenheter, men det gäller för dem att hitta en delad 

tanke om leken. Leken är social, känslosam och utvecklande, och utan en kreativ, inbjudande 

och fantasifull miljö blir det inte mycket lek.  

Enligt Hwang & Nilsson (2003) uppstår lek när ett beteende upprepas. Lek är 

handlingar som är lustfyllda, frivilliga och på låtsas. Barnets värld består av lek, och genom 

detta bearbetar barnet sina tidigare erfarenheter, lär sig att hantera relationer, och lösa problem 

och konflikter. De tränar upp sin fantasi och sina kroppsliga funktioner, samt sin 

kommunikativa kompetens. Enligt Hwang & Nilsson (2003) finns det flera nivåer av lek och 

fantasi som ligger till grund för de relationer som skapas i leken. 

Grundnivå: Här är det själva lekhandlingarna som bearbetas fram. 

Metanivå: Här kommunicerar barnen om vad de gör: ”Vad skall vi leka?”, ”Nu leker vi”. De 

tränar sig att se skillnad på leken och verkligheten.  

Tanken med en sådan indelning är att man skall kunna se barnets mognadsutveckling i leken. 

 

”Tänkandet är en skapande fantasiprocess som vidare utvecklas i barnets lek, 

leken är därför viktig för barnets utveckling. 

Att förbjuda eller straffa barnens leklust kommer att dämpa driften och bryter 

redan i dess frö barnets verksamhetsdrift, som är den enda roten till dess senare 

livsverksamhet”  

Tullgren (2004) s. 18 

 

Enligt Sandberg (2002) är lek någonting som man kan se ifrån många olika synvinklar. 

Lek är ett verktyg för lärande, och som är hjälpande till att lösa problem, samt en förberedelse 

för vuxenlivet. Genom lek utvecklas man som individ, det sker en process och varje lek har 

bestämda eller icke bestämda regler. Lek innebär en aktivitet där man kan göra något osynligt 

till synligt.  

 Sandberg menar att ordet lek kommer från grekiskans laikos och betyder folk. Lek kan 

man se som en form av lärande, och genom lärande sker utveckling.  

Vidare menar författaren att barn idag inte erbjuds den tid för lek som de skulle behöva 

få. De avbryts av de vuxna för att det inte finns nog med tid. Sandberg (2002) diskuterar även 

huruvida leken prioriteras i förskolan. Det tas ofta för givet att barn leker i förskolan, men är 

den positiva bilden av lek i förskolan verklig? 
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2.5.1   Vad säger styrdokumenten? 

2.5.2  Läroplan för förskolan Lpfö98 

 

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

lockar till lek och aktivitet” 

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

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

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

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” s. 

27 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga, och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” s.31 

 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Verksamheten skall främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet.” s. 29 

 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama och rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas 

såväl i skapande processer som i tillämpning.” s. 28 
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2.5.3   Vuxnas förhållningssätt till barns lek 
Sandberg (2002) har i sin studie undersökt och beskrivit olika sätt om hur pedagoger 

inom förskolan uppfattar lek och vad de har för tidigare erfarenheter kring leken. Pedagogerna 

beskriver stereotypa lekar som är speciellt vanliga för pojkar respektive flickor. Flickor leker 

rollekar som mamma pappa barn, medans pojkar leker regellekar som ofta innefattar krig. Det 

Sandberg (2002) uppmärksammar är två förhållningssätt.  

Det idealiserade förhållningssättet - lek från deras egen barndom, och deras egen 

uppfattning. Barns lek är annorlunda idag än vad den var förut. 

Det pragmatiska förhållningssättet - Det är inte någon skillnad i barns lek idag, i 

jämförelse med deras lek från förr. 

Sandberg (2002) framhåller även i sin bok att fysisk och social lek är betydande 

lekerfarenheter för vuxna.  

Enligt Knutsdotter, Olofsson (1992) har den vuxnes inställning till barns lek en stor 

påverkan på barnet. Man kan hindra barnen från att gå in i leken genom att alltid hålla sig till 

verkligheten och inte inbjuda barnen till den förtrollade världen inom fantasin där allt är 

möjligt. Den vuxne är en otrolig förebild för barnet, är sandkakan i sandlådan endast sand för 

den vuxne, så får sanden samma innebörd för barnet. Chansen till att barn då skall börja leka 

är större ifall barnet får leka själv, och den vuxne inte visar på vad som är rätt och fel, eller 

vad som är på låtsas och på riktigt. 
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2.5.4  Praktisk slutsats från den tidigare forskningen 
I den tidigare forskningen har vi sett hur grundläggande och lång erfarenhet 

mänskligheten har av leken såväl som en barn- som en vuxenaktivitet. Samtidigt har de 

vuxnas förhållningssätt och dess betydelse för barnens möjlighet att använda sig av leken i 

lärande sammanhang stärkt oss i vårt val av syfte för detta examensarbete.  
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3. Syfte 
Vår studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har som 

gör att de hindrar, respektive uppmuntrar barn att använda sin fantasi i olika situationer 

 

       3.1  Forskningsfrågor 
•Hur uppfattar pedagogerna barns fantasi i förskolan? 

•I vilka situationer hindrar, respektive uppmuntrar pedagogerna barnen att använda sin 

 fantasi? 
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4. Metod 

4.1  Undersökningsmetod 
  För att ta reda på pedagogernas värderingar och uppfattningar kommer vi att utgå ifrån 

en fenomenografisk ansats i vår studie. Fenomenografin som inriktning har utvecklats i 

Sverige av Ference Marton. Han har forskat omkring förutsättningarna för lärande i relation 

till olika mål som man vill uppnå. I vårt fall finns målen i styrdokumenten för vår 

yrkesverksamhet.  I den typen av forskning utgår man från att variationen i någon aspekt av 

det man vill lära sig är viktig för just lärandet (Marton & Booth, 2000). I vårt fall menar vi att 

barnen genom sitt fantiserande skapar den viktiga variationen. 

   

Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor. Begreppet uppfattning är sålunda centralt inom 

fenomenografin” Patel & Davidsson (2003) s. 33 

 

Med uppfattning menar Patel & Davidsson (2003) att man skapar mening, och det är på 

det sättet som omvärldens kan förstås. Det är från våra uppfattningar som vi även handlar och 

resonerar.  

 

4.2  Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vår kvalitativa intervju kommer att 

förberedas med en deltagande observation för att kunna få ett underlag till intervjufrågorna vi 

tänkt utföra. En kvalitativ forskning enligt Patel och Davidsson tillämpas ofta med 

kombinationer av olika datainsamlingsmetoder t. ex intervju och observation.  

Vårt mål är att använda oss av intervjufrågor som kommer att kretsa kring pedagogernas 

uppfattning av lek och fantasi, och vilket ansvar de känner att de har för att kunna framhäva 

dessa egenskaper hos barn. Vi kommer även att spela in intervjuerna så att ingen information 

faller bort. 

Jernström (2000) framhåller i sin avhandling att forskaren och den intervjuade påverkar 

varandra inom den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa intervjun är öppen och 

ostrukturerad. Både forskaren och den intervjuade kan styra kommunikationen under 

intervjun. 

I sammanställningen av det kvalitativa intervjumaterialet kommer vi att samla in 

intervjusvaren och analysera vilka värderingar och vilket förhållningssätt som ligger till grund 

för i vilka situationer pedagogerna uppmuntrar barnen att använda sin fantasi.  För att kunna 

analysera svaren har vi valt kvalitativ metod eftersom det är det bästa sättet att få ut de 

individuella värderingar och förhållningssätt varje enskild pedagog bär på. Patel & Davidson 

(2003) menar att en kvalitativ intervju kan leda till nyanserade beskrivningar av allmänna 

värderingar som kan finnas i den intervjuades livsvärld. Patel & Davidsson menar vidare att 

man inom den kvalitativa metoden får fylliga beskrivningar, och detta gör det lättare för 

läsaren att förstå det tolkade.  

När man gör en kvalitativ intervju är det intervjupersonen som beskriver sin uppfattning 

av ett fenomen.  
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4.3  Urval av pedagoger 
Vi har intervjua tre pedagoger från en förskola, och detta för att få information kring 

pedagogernas uppfattning och hur detta påverkar verksamheten på denna förskola. Svaren 

kommer att vara anonyma likväl som förskolan vi valt att utföra studien på. Därför vi väljer 

att intervjua pedagoger på endast en förskola, har att göra med att vi vill gå in på ett djupare 

plan, och få mer kvalitativa intervjuer med ett bra innehåll. Vi gick tillväga på så sätt att vi 

använde oss av strategiska urval, och enligt Trost (2005) är denna metod för urval en 

tillräcklig variation när man väljer intervjupersoner. Strategiska urval är ett hjälpmedel till att 

få variation. Precis som Trost (2005) menar så har just detta urval varit svårt för oss att 

använda eftersom vi har gått genom andra för att få tag i personer att intervjua när vi skickade 

vårt mail. Risken med detta är att det blir den som tar emot mailet som styr urvalet av 

pedagoger, och detta kan resultera i att vi bara får sådana som har åsikter, är kunniga eller 

intressanta. 

4.4  Genomförande 
Vi började med att skicka ut ett mail till tio olika förskolor i Luleå kommun. I det mailet 

framgick det vilket vårt syfte var med studien, och att vi gärna ville komma ut och göra våra 

intervjuer med tre stycken förskollärare ett visst datum för att vi skulle hinna komma vidare i 

arbetet. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan motivationen påverkas av den personliga 

relationen som uppstår mellan oss och intervjupersonen själv. Vår tanke var att få svar från en 

förskola som vi tidigare inte haft någon kontakt med, detta för att få helt nya intryck och för 

att inte studien skulle bli lidande pågrund av relationen mellan oss och den intervjuade. Vi 

fick inte något svar från dessa förskolor, och därför tog vi till en annan plan, vilket var att 

kontakta den förskola som vi tidigare både jobbat och praktiserat på, och där vi även kände 

barnen och pedagogerna. Enligt Patel och Davidsson (2003) bör man börja med att förklara 

syftet med intervjun. Vi kontaktade vår handledare som vi haft under vår VFU och berättade 

om vårt syfte, vilket resulterade i att vi genast fick ett ja som svar av både handledaren och 

hennes kollega från samma avdelning, samt en annan kollega från en annan avdelning. När vi 

kom till förskolan, hade vi i förväg skrivit ned våra intervjufrågor som pedagogerna i lugn och 

ro fick gå igenom var för sig. Vi frågade även om det gick bra att vi spelade in intervjuerna 

för att sedan kunna sammanställa materialet som vi behövde för att gå vidare i vårt arbete. Vi 

var noga med att klargöra för pedagogerna att endast vi skulle ha till gång till det insamlade 

materialet som skedde via ljudinspelaren. Vi deltog båda vid intervjuerna genom att vi turades 

om att intervjua och dokumentera ned det som sades och under tiden spelade vi in 

intervjuerna via våra mobiltelefoner. Vi höll till på förskolans kontor och utförde intervjuerna 

löpande efter varandra.  

Vi fick ut väldigt intressanta svar och ansåg oss ha uppnått det vi ville ha ut av 

intervjuerna, det vill säga att vi fick berikade svar på våra frågor. Vi bestämde oss också för 

att göra en telefonintervju med ytterligare en förskollärare. Detta gjorde vi då vi tyckte det var 

spännande att se olikheterna i pedagogernas svar på vissa av frågorna, och för att få en större 

bredd på intervjuresultatet. Denna intervju utförde vi direkt efter vi varit på förskolan.  

Intervjuerna har till viss del varit strukturerade på så sätt att vi innan utformade en plan 

på hur vi skulle gå till väga, själva frågorna valde vi att göra ostrukturerade eftersom att vi 

ville ha mer utförliga svar än endast Ja och Nej. Detta menar Patel och Davidsson (2003) är 

en fördelaktig väg att gå när det handlar om ostrukturerade intervjufrågor.  

Även observationerna valde vi att göra ostrukturerade, då vi valde att bortse från ett 

observationsschema. Vi utförde observationerna på samma ställe som vi gjorde våra 

intervjuer och började redan några dagar innan intervjun att utföra observationerna, och detta 

på ett icke deltagande sätt. Vi bestämde oss inte innan för att vi skulle observera en speciell 
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situation, utan såg över alla situationer och försökte lägga märke till om vi såg något speciellt 

som vi tyckte var intressant att ha som grund i våra intervjuer.  

Trost (2005) menar att Kvale och Svenning delar in den kvalitativa intervjun i olika 

stadier. Vi har utgått från denna då vi utfört intervjuerna. 

  

1. Tematisering – Vi klargjorde innan vi gick ut vilket eller vilka problemområden 

vi var intresserad av, vilket i det här fallet blev fantasi. 

2. Design – Vi planerade studien och såg på den i förhållande till syfte och 

bakgrund. Utformade frågor som stämde överens med texten i bakgrunden. 

3. Intervjuerna - Vi utförde intervjuerna enligt planerna och tittade även på hur 

relationen mellan oss och den intervjuade påverkade intervjun. 

4. Bearbetning och analys – Med det teoretiska perspektivet som grund bearbetade 

vi och analyserade intervjusvaren vi samlat på oss, samt observationerna 

5. Resultat – Här skrev vi ner analyserna, bearbetade dem och fick fram vårt 

resultat 

6. Rapportering – Vi har fått i uppgift att skriva för en människa som inte är insatt i 

ämnet, det vill säga att texten skall vara förståelig för andra än oss själva. Metod och 

urvalsutförande kommer vi att ha med i texten. Tolkningen måste också grunda sig i det 

teoretiska perspektivet, det vill säga den fenomenografiska ansatsen  

Inom kvalitativa intervjuer skall intervjufrågorna vara öppna och kunna förändras under 

själva processen. Det skall inte endast vara ja och nej-frågor.  

4.5 Analys av intervjuer 
Vi har nedan utifrån Trost (2005) gjort en sammanfattning över hur vi gått till väga för 

att analysera och bearbeta vårt insamlade material. 

 

1. När den fenomenografiska analysen sker, kommer vi att börja med att läsa 

igenom intervjuer och skapa oss ett helhetsintryck. 

2. Titta på likheter och skillnader i intervjuerna 

3. Kategorisera svaren 

4. Läsa och sortera material tills vi ser ett mönster 

5. Analysera och bearbeta det insamlade materialet 

6. För att knyta an begrepp och termer namnger man företeelser eller begrepp, och det är 

dessa begrepp som blir till antaganden, och sen vidare till konkreta teorier. 

7. När man upptäckt konkreta teorier kan man jämföra dem med varandra och komma 

fram till en mer generell teori som inom vetenskapen kallas formell teori. 

När vi samlade in data lyssnade vi igenom intervjuerna som vi spelat in, och skrev 

därefter ned intervjun ordagrant. Detta material skrev vi sedan ut.  För att få grepp om varje 

enskild intervjus helhet läste vi igenom intervjuerna flera gånger. Vi har sedan kommit fram 

till att resultatet inte skall skrivas ordagrant på grund av etiska skäl till den intervjuade.  
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”Personligen anser jag det vara oetiskt att i stor utsträckning använda talspråk i 

citaten. Talspråket kan mycket väl anses som ett annat språk än det skrivna. Det 

gäller i synnerhet ur etisk synpunkt. Själv skulle jag nog tveka inför att bli 

ordagrant citerad från mitt talspråk. Finge jag se mitt talspråk i skrift, skulle jag 

skämmas, och det vore oetiskt av intervjuaren”  

Trost (2005) s. 157. 

 

 Både Hartman (2004) och Trost (2005) menar att analysarbetet aldrig skall ske i direkt 

anslutning till intervjuerna eftersom man bör skapa sig en distans till själva intervjun för att 

sedan kunna analysera på ett rimligt sätt.  

Enligt Hartman (2004) finns det två moment i analysen av intervjuer. Det är kodning 

och tolkning av data. Kodning innebär att finna begrepp som man är intresserad av, som har 

att göra med syftet i studien. Trost (2005) menar att man inte bara behöver finna begrepp, 

utan att man även kan använda sig av ordsammansättningar. Han menar också att man kan 

titta på intervjun som en helhet. Vi valde att gå efter Hartmans modell av ”kodning av data”, 

eftersom vi valde att skriva ut materialet och använda oss av understrykningspenna. Detta för 

att vi personligen kände oss säkrare i detta tillvägagångssätt, istället för det Trost (2005) 

rekommenderar: ETHNOGRAPH och NUDIST som är två olika program för kvalitativa 

bearbetningar. Vi valde att inte använda oss av dessa program, eftersom det krävs lång 

inskolningstid för att kunna använda sig av dem som redskap i arbetet. Med tanke på tiden vi 

har tillgodo, hade det nästintill varit omöjligt att följa författarens rekommendationer.  

 

4.5.1 Kodning av data 

Vi hittade flera mycket intressanta begrepp i våra intervjuer, och vi började då med att 

kategorisera dem. Vi valde en huvudkategori, och valde utifrån denna de resterande 

kategorierna. Huvudkategorin är den viktigaste kategorin bland de individer man intervjuar 

menar Hartman (2004).  

4.5.2 Tolkning av data 

Vi har gjort en ansats att använda oss av delar ur en hermeneutisk meningstolkning. 

Hermeneutiken är kunskapen om människors livsvärld. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att de enskilda delarna tolkas, och utifrån tolkningarna relaterar man till helheten. Tolkningen 

går ut över det omedelbart givna, och gör att vi utökar förståelsen genom att se förnyelse och 

kreativitet.  

Även Trost (2005) framhåller att det finns både fördelar och nackdelar med att använda 

sig av ljudinspelare när man genomför intervjuer. En fördel är att man kan lyssna på tonfall 

och val av ord, att man sedan kan sammanställa intervjuerna skriftligt och skriva ut dem. En 

nackdel med ljudinspelning är att det tar tid att lyssna på inspelningarna och lyssna efter 

detaljer. 
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5. Resultat och analys 
 

Med vårt syfte har vi velat komma åt de uppfattningar som pedagogerna i förskolan har 

om fantasi och hur de eventuellt uppmuntrar eller förhindrar barnen att använda sin fantasi i 

olika situationer. Den struktur vi hade i intervjuerna framgår av bilaga. 

 

I resultat – och analysdelen nedan kommer vi att ur intervjupersonernas svar reducera 

texten till ett minimum som uttrycker deras uppfattningar och åtgärder inför barns användning 

av sin fantasi. När vi använder direkta intervjusvar kommer vi att skriva i skriftspråk och inte 

ordagrant. Vi kursiverar den texten för att skilja ut den från texten i övrigt. Analysen 

integreras löpande i texten.  

5.1 Pedagogers allmänna uppfattning om fantasi 
Genomgående ser intervjupersonerna fantasin som en viktig resurs i det pedagogiska 

arbetet. Deras uppfattningar om fantasins betydelse har varit målande och ordrika. Vi har 

reducerat den texten till följande begrepp.  De ser fantasin… som grunden för all 

kreativitet…den är gränslös…men poängterar att det också gäller att vägleda barnen så att de 

ser skillnaden mellan fantasi och verklighet. En av de intervjuade noterar att fantasin är 

allting…den finns där utan att man tänker på den. Det kan tolkas i Freuds termer som 

omedvetet fantiserande som vi tidigare refererat.  

  

5.2  Pedagogernas uppfattningar om situationer där fantasi 

uppmuntras/hindras 
Informanterna beskriver att fantasin främjas via kommunikation. Det vi kan se genom 

deras svar är att fantasin främjas bäst i mötet med barnen via kommunikationen. 

Kommunikation är i detta fall - att fråga, lyssna, att vara lyhörd, låta barnen berätta för andra 

barn, och att möta barnen i deras tankar med exempelvis utmanande frågor. Pedagogerna visar 

även tydligt på att det fria förhållningssättet främjar fantasin bäst, att barnen får bestämma 

själva och skapa på egen hand. Fantasin främjas bäst genom att inte sätta rätt eller fel på det 

dem gör, och i rutinsituationer blir rätt eller fel mer tydligt. Den fria leken är ett exempel, där 

kan barnen släppa tankarna fritt, och detta sker inom den skapande verksamheten. Där kan 

också pedagogen som vuxen vara en förebild… Att jag möter dem i deras lek som de har, 

barnen uppskattar väldigt mycket när man som vuxen leker med dem, allt ifrån att man låtsas 

smaka deras mat till att man sätter sig på rymdskeppet.   

Dokumentationen kring fantasi lyfts fram som ett medel. Den kan generera frågor som 

leder vidare…att de kan få berätta sina tankar för andra barn, för att även stimulera dem. I 

en annan grupp arbetar man så att… barnen får hitta på egna berättelser…då främjas både 

fantasi och språkutveckling. Fantasin blir då också ett medel att nå andra mål än att främja 

just fantasin. Många exempel ges på situationer av det slaget…det går verkligen inte att 

hindra barns fantasi men någon säger i samma mening att det känns hemskt att säga…att det 

finns situationer där man känner sig tvungen att hindra. Dessa situationer karaktäriseras av 

tids- och utrymmesskäl.  

Det är i de pratiska rutinsituationerna som fantasin hindras eftersom sådana situationer 

ofta kräver att kommunikationen med barnen kommer i andra hand. Det finns också risker i 
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att planeringen kan bli för strikt, man vill att saker och ting skall göras på ett visst sätt vid 

vissa tidpunkter. Även stora barngrupper kan bli ett hinder.  

Pedagogerna pekar också ut situationer där fantasin måste hejdas. Det handlar om att 

vissa barn ser ut att kunna fantisera för det mesta. Då kan andra barn, som kanske finns i 

verkligheten, råka ut för handlingar som kan utvecklas till kränkningar eller rent av 

mobbning. Sådant måste brytas i god tid. Matsituationen är också en aktivitet där det finns 

gränser för fantasin mat är mat och den kan man inte leka med. 

Uttalandena tyder på att pedagogerna uppfattar det som en viktig uppgift att få barnen 

att…veta och kunna se skillnad på fantasi och verklighet. Fantasin beskrivs av pedagogerna 

som en egen värld. 

5.3  Resultatanalys 
 Dessvärre ser vi att ju mer styrda aktiviteter som hålls, desto svårare är det för 

pedagogerna att kunna främja barns fantasi. Detta ligger till grund för tidsbrist. Tidsbristen 

blir som konsekvens att inte hinna fånga upp barnets behov just då.  

Rutinsituationer kallar pedagogerna t.ex. matsituationer och en speciell situation är just 

dukning. Fantasin kopplas till att tänka fritt och få bestämma själv, men i rutinsituationer 

gäller det att utföra uppgifterna efter en redan bestämd plan.  

Som en av pedagogerna nämner i frågan om hur man kan hindra barn i deras fantasi så 

liknar vi rutinsituationen vid hennes exempel - att skapa efter en färdig mall. Flertalet 

pedagoger nämner också att fantasin kan ta över verkligheten.  

Undantag kan vara om barnet varit med om någon traumatisk händelse och behöver 

bearbeta detta genom leken. Med detta synsätt kan vi dra slutsatsen om att fantasin enligt 

informanterna står i motsättning till verkligheten. Barnen måste veta och kunna se skillnad på 

fantasi och verklighet. Fantasin beskrivs av flertalet informanter som en egen värld ”fantasins 

värld”.  Vi kan även se att leken är en självklar aktivitet som främjar fantasin 

Alla de pedagoger som vi intervjuat beskriver fantasi som kreativitet och att detta skall 

genomsyra hela verksamheten. En annan poäng är att en av informanterna beskriver fantasin 

som ”allting”- att det finns där utan att man tänker på det. Detta får oss att fundera över om 

det lätt kan bli så att fantasin är en del som sällan reflekteras över i den vardagliga 

verksamheten?  

Pedagogerna har vid rutinsituationer inte tid att vara lyhörda eller att fråga och utmana 

barnen i deras tankar. Pedagogerna beskriver två typer av situationer. En sorts situation som 

är kopplad till aktivitet. Exempel på detta är: skapande verksamhet, den fria leken, samt 

sagoberättande. En annan situation som beskriver helheten i verksamheten är t ex: tidsbrist, 

stora barngrupper, avbrott i verksamheten samt stress. Matsituationen är en sådan 

rutinsituation som upplevs hindra fantasin hos barnen, en av pedagogerna beskriver dukning 

som det största hindret i den vardagliga verksamheten. 



24 
 

 

6. Diskussion 
 

Fenomenografin är en empirinär forskning och en risk med denna metod är att analysen 

inte når ett tillräckligt djup, utan istället endast beskriver ytfenomen. För att undvika det har vi 

vidtagit många åtgärder vilka vi behandlar i det följande.  Diskussionen kommer vi att inleda 

med att redogöra för vad begreppen validitet och reliabilitet innebär och hur vi kan 

sammankoppla dessa med det arbete vi utfört. Detta för att gå in djupare på hur trovärdig vår 

undersökning är. Vi kommer sedan att gå vidare och diskutera resultatet och föreslå vidare 

forskning.  

6.1 Reliabilitet och validitet 
 

När vi förklarade för pedagogerna att vi gärna ville använda oss av ljudinspelning, 

upplevde vi att några av dem kände sig nervösa. Vi förklarade att det endast var vi som skulle 

ha tillgång till inspelningarna, och att vi gjorde detta eftersom det skulle underlätta för oss när 

vi sedan skulle sammanställa intervjuerna. Trost (2005) framhåller att vissa människor 

föredrar att inte bli inspelade, om de säger nej så skall man inte försöka att övertala dem. Om 

de tvekar en aning innan, så glömmer de lätt bort att de blir inspelade. Vi tyckte att 

intervjuerna gick som planerat och att vi fick med ett väsentligt innehåll. Vi uppfattade det 

som att pedagogerna tolkade våra frågor på det sätt vi ville. En nackdel som vi däremot 

upplevde med intervjuerna var att vissa av pedagogerna i början visade tydligt på en obekväm 

känsla gällande ljudinspelaren. Det kan lätt bli så att de känner en viss press på sig att svara så 

bra som möjligt, vilket istället kan bli ett hinder. 

När vi har granskat validiteten och reliabiliteten har vi i vår studie utgått från det som 

Kvale & Brinkmann menar: att vi bör utgå ifrån vår egen logik, vilket är grunden i ett 

bedömande av validitet och reliabilitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 

reliabilitet att de svar man får in i en undersökning skall vara trovärdiga och pålitliga, och en 

risk med reliabiliteten kan vara att det bland annat förekommer tolkningsproblem under 

intervjusituationerna. För att inte missförstå informanterna deltog vi i deras svar genom att 

upprepa svaret de just sagt så som vi förstått det. När man gör en kvalitativ undersökning ser 

man över de material man fått in, och bedömer här ifall det är intressant och pålitligt. Och på 

detta sätt har vi gått tillväga: 

Alla har vi olika uppfattningar kring saker och ting. Många kan uppfatta frågorna på 

samma sätt, medans det kan skilja sig markant mellan några andra. Pedagogerna i vår 

undersökning har svarat på de frågor vi ställt, och eftersom vi här fick relativt liknande svar 

på frågorna i intervjun så innebär det att reliabiliteten är ganska hög. Vi fick liknande resultat 

på frågorna, och detta tror vi till stor del har att göra med miljön. Alla pedagoger utom en, 

som vi intervjuade per telefon satt i samma rum, löpande efter varandra, vilket gjorde att tiden 

var ungefär den samma för alla. Pedagogerna vi skulle intervjua höll på med samma rutiner 

när vi kom dit, och detta tror vi medförde liknande påverkan på deras sinnestämning. 

Pedagogerna fick alla samma förutsättningar inför och under intervjuerna.  

Relationen mellan oss och de intervjuade varierade dock, vilket kan ha medfört en viss 

påverkan under intervjun samt i intervjusvaren. Relationen kan ha påverkats både positivt och 

negativt. Den positiva påverkan tror vi har att göra med den öppenhet vi fått, och den 

naturliga stämningen som blev med de pedagoger vi hade en bättre relation med sen tidigare. 

Det negativa kan ha varit att det första intrycket uteblev, och att vi därför inte fick lika 
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utförliga svar som vi väntat oss av just dessa personer. Relationerna mellan oss och de 

intervjuade varierade på grund av personkemier sinsemellan.  

Vi var noga med att skriva ner allt som sades under intervjuerna, och vi spelade 

samtidigt in via ljudinspelare, detta för att få med alla viktiga svar, och för att sedan kunna 

analysera dessa. Det som skiljde sig i intervjuerna var att de liknande svaren kunde komma 

fram på samma sätt, fast inte vid samma frågeställning. Detta tror vi beror på att frågorna gick 

in i varandra. Men man kan även se detta som ett bevis, på att vi gjort oss förstådda. 

Upplägget på frågorna hade vi kunnat göra annorlunda, just på det sättet att vi hade kunnat 

inleda med en ”kravlös” öppen fråga, och samma med den avslutande frågan. Hade vi gjort på 

detta sätt, hade pedagogerna möjligtvis inte känt att de var tvungna att svara på ett visst sätt. 

Bandspelaren tror vi däremot har en större påverkan på pedagogernas svar. De var i början 

nervösa inför inspelandet, och om vi då hade börjat med att inleda med ett samtal via en 

inledningsfråga innan vi började spela in, hade stämningen möjligtvis lättat hos vissa av 

pedagogerna.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten är hög om pedagogerna svarat på 

ungefär samma sätt i en intervju, och ifall svaren skiljer sig mycket mellan varandra så är 

reliabiliteten låg. Trost (2005) menar att reliabilitet bland annat innebär att en undersökning 

under en viss tidpunkt skall ge samma resultat då man utför den vid ett annat, senare tillfälle.  

Precis som Kvale & Brinkmann (2009) menar, så anser vi att våra intervjufrågor håller 

en bra reliabilitet, därför att frågorna är grundade utifrån syftet.  Vi har också tittat närmare på 

frågeställningarna och analyserat huruvida vi kunde styra informanterna eller om våra 

värderingar spelade en stor roll för de svar vi fått.  Vi hade vissa förväntningar på 

pedagogerna, och detta på grund av relationerna mellan oss och informanterna. När vi pratar 

om förväntningar, tänker vi först och främst på hur mycket pedagogerna är villiga att öppna 

sig, hur intressant de finner intervjun, och huruvida svaren är ärliga eller inte.  

Det var svårt att föra över materialet vi fått in via ljudinspelaren och sedan 

sammanställa detta i text med och skriftspråk. Om vi hade gjort två olika nedskrivningar av 

intervjuerna, alltså en nedskrivning var så skulle vi antagligen få olika texter. Detta handlar 

om att vi uppfattar saker olika och har olika värderingar, två olika livsvärldar helt enkelt 

menar Kvale & Brinkmann (2009). I detta fall skrev vi ner intervjuerna tillsammans för att få 

mer liknande tolkningar av vad som sades. Man bör skriva med allt som sagts i en muntlig 

intervju, även pauser menar författarna. Däremot ska det vara de teoretiska antaganden vi 

bedömer i validiteten, och det är detta vi har gjort. 

Det finns inget som kallas rätt eller fel när man överför talspråk till skriftspråk. Det som 

är viktigt är att se på det skriftliga och se vad som är relevant för syftet.  Tanken för en 

validitetsbedömning är att intervjun ska bli en helhet. Genom att skriva talspråk till skriftspråk 

kan man via det skrivna belysa det viktiga i intervjun, och på så sätt kan man använda 

skriftspråket och med fördel använda det till att skapa en helhet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att man skall uppmärksamma eventuella förändringar som kan ske i svaren när man 

överför information från talspråk till skriftspråk. Man bör också beakta överföringen från ett 

sammanhang till ett annat och att det då kan bli skillnader i meningar. 

Sammanfattningsvis anser vi att våra vidtagna åtgärder har varit sådana att vi känner oss 

trygga och anser oss ha uppnått god reliabilitet, det vill säga att vårt sätt att ”mäta” har varit 

tillförlitligt. Likaså anser vi att de vidtagna åtgärderna också har tryggat god validitet, det vill 

säga att vi verkligen mätt det vi avsåg att ”mäta”. 
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6.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har som 

gör att de hindrar, respektive uppmuntrar barn att använda sin fantasi i olika situationer. Ett av 

de resultat vi fått fram i vår studie är att pedagogerna anser att fantasin främjas via 

kommunikationen och i mötet med barnen. Det gäller att som pedagog fråga mycket, lyssna, 

att vara lyhörd och låta barnen dela med sig av sina tankar för andra barn, samt vuxna. Att 

man möter barnen i deras tankar och ställer utmanande frågor till dem anser även vi är viktigt 

för att barnet skall komma vidare i sin utveckling. I resultatet framkommer det att 

pedagogerna ser fantasi som grunden till kreativitet, även Vygotskij (1995) anser att den 

kreativa förmågan kallas för fantasi. Grunden för skapande och den kreativa förmågan finns 

från början i barns lek. Kort och gott skulle man kunna förklara Vygotskijs teori såhär: 

Fantasi= Kreativitet= Skapande, och grunden för skapande finns i leken. En annan poäng är 

att en av pedagogerna beskriver fantasin som ”allting”- att det finns där utan att man tänker på 

det. Detta får oss att fundera över om det lätt kan bli så att fantasin är en del som sällan 

reflekteras över i den vardagliga verksamheten?  

 Resultatet visar på att pedagogerna genom ett fritt tänkande främjar fantasin genom att 

låta barnen bestämma själva, och låta dem skapa på egen hand, fast att man även finns där 

som ett stöd på sidan om, och vägleder dem ifall de fastnar i sitt tänkande. Med det fria 

tänkandet menar pedagogerna skapande verksamhet och den fria leken. En av pedagogerna 

nämner dessa aktiviteter som mycket lämpliga för främjande av fantasin, just för att barnen 

får bestämma själva. 

Enligt Pramling och Asplund Carlsson (2007) är det viktigt att man vågar tänja på 

gränserna, och att man inte alltid går efter den ”rätta mallen”. Om barnen får skapa och tänka 

själva sker det en större utveckling hos dem, än om de är fast i ett redan förbestämt mönster 

på hur något skall se ut eller hur något skall vara.  Att sätta rätt och fel på det barnen skapar är 

inte att ta vara på deras fantasi, snarare tvärtom.  

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

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

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

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

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

Pramling och Asplund Carlsson (2007) s. 27 

Skoglund (1993) menar att man i skapande verksamhet använder den yttre fantasin, 

medan man i leken använder den inre, och båda dessa samspelar med varandra. Det är 

tillexempel så konsten föds. Fröbel (2007) ansåg att meningen med livet var att vara 

skapande, han menade också att den skapande förmågan som han kallar arbete kan övergå i 

lek, och tvärtom. Fröbel ansåg också att leken var den absolut viktigaste delen i livet, och det 

gäller att stimulera denna under barndomen. Inom leken ökar barnet sin självkänsla till det 

bättre, och de får en positiv bild av sig själv.   

Resultatet visar på att pedagogerna anser att det är viktigt att man som vuxen leker med 

barnen, att man följer med in i deras fantasivärld, men att de ändå måste kunna skilja på 

fantasi och verklighet i vissa situationer. Enligt Knutsdotter, Olofsson (1992) har den vuxnes 
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inställning till leken en stor påverkan på barnet. Man kan hindra barnen från att gå in i leken 

genom att alltid hålla sig till verkligheten och inte inbjuda till den förtrollade världen där allt 

är möjligt. Den vuxne är en otrolig förebild för barnet, är sandkakan i sandlådan endast sand 

för den vuxne, så får sanden samma innebörd för barnet. Chansen till att barn då skall börja 

leka är större ifall barnet får leka själv, och den vuxne inte visar att världen är platt.  

 Pedagogerna påtalar att fantasin kan ta över verkligheten för vissa barn, på så sätt att 

till exempel våld är inblandat. Att använda våld i fantasin blir till verklighet och kan då skada 

ett annat barn, vilket inte är godtagbart. Med detta synsätt kan vi dra slutsatsen om att fantasin 

enligt dem står i motsättning till verkligheten. Barnen måste veta och kunna se skillnad på 

fantasi och verklighet.    

Vygotskij (1995) beskriver fantasin som en livsviktig funktion, och att fantasin bygger 

på verkligheten genom bland annat tidigare erfarenheter. Detta stämmer inte överens med 

pedagogernas syn på fantasi och verklighet. Däremot beskriver Vygotskij (1995) en del av 

fantasin som att en fantasiskapelse i sig kan framställa något fullkomligt nytt, som inte finns i 

den mänskliga verkligheten. Detta är den kristalliserade fantasin. Har man denna teori som 

grund bör man se på fantasin som problemlösande och experimentell. Enligt Knutsdotter, 

Olofsson (1992) kan man hindra barnet från att gå in i leken genom att alltid hålla sig till 

verkligheten, och inte inbjuda till den förtrollade världen där allt är möjligt.  

I resultatet beskriver pedagogerna att det som kan bli ett hinder för barns fantasi är 

tidsbristen i verksamheten. Enligt Sandberg (2002) avbryter vuxna barnens lek för att det inte 

finns nog med tid. Pedagogerna säger att dem i de praktiska situationerna helt enkelt inte 

hinner ta tillvara på barnens fantasi, och att detta då går ut över kommunikationen mellan dem 

och barnen. Tidsbristen blir som konsekvens att inte hinna fånga upp barnets behov just då. 

En av pedagogerna menar på att man inte bör sätta rätt eller fel på det barnen skapar ifall man 

skall främja deras fantasi, men dessa begrepp blir mer tydliga i rutinsituationer, vilket gör att 

detta kan hindra barnen i deras fantasi. Pedagogerna upplever att ju mer styrda aktiviteter som 

hålls, desto svårare är det för dem att främja barnens fantasi. Dessa styrda aktiviteter ligger 

trots allt till grund för tidsbrist och bestämda regler. Rutinsituationer är enligt pedagogerna 

exempelvis matsituationen och dukningen i samband med denna situation. Fantasin kopplas 

till att tänka fritt och få bestämma själv, men i rutinsituationer gäller det att utföra uppgifterna 

efter en redan bestämd plan. En av pedagogerna framhåller även att man kan hindra barns 

fantasi på så sätt att de får skapa efter en redan färdig mall som skall se ut på ett visst sätt.   

Enligt Sandberg (2002) finns inga bestämda regler när de gäller fantasilek. 

Rutinsituationerna är uppbyggda av regler, och därför tror vi att barnens fantasi hindras av 

pedagogerna i dessa situationer. Vi tror att leken har en stor betydelse i förskolan just för att 

fantasin genom leken blir synlig, så att pedagogerna skall kunna möta barnet och hjälpa barnet 

att utvecklas i den. Det är som Sandberg (2002) beskriver: lek är ett verktyg för lärande.    
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7.  Fortsatt forskning 
 

Vi tror att vi hade nått ett större djup och hittat andra intressanta vinklar om vi 

undersökt hur fortbildning påverkar pedagogers uppfattning kring resultatet vi fått kring vårt 

nuvarande syfte. Då hade man kunna använda de intervjuer vi gjort och sedan efter 

fortbildningen gjort en ny intervju för att sedan jämföra. En annan intressant fråga är hur 

praktiken påverkar synen på fantasin efter lärarutbildningens teori, och om uppfattningen 

skiljer sig beroende på hur länge pedagogerna varit verksam inom förskolläraryrket. 

Undersökningen kan då handla om förändrade uppfattningar, undersökningen skulle då 

behöva sträckas ut under en längre tid.  Sist men inte minst skulle man kunna utgå från 

barnens perspektiv och ta reda på hur de upplever att pedagogerna tar vara på deras fantasi 

respektive inte tar vara på deras fantasi.   
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BILAGA 

Intervjufrågor 

1. Vad betyder fantasi för dig som pedagog? 

2. Kan du ge exempel på situationer där du anser att du kan främja barns fantasi? 

3. På vilket sätt anser du att du främjar barns fantasi? 

4. Kan du som pedagog på något sätt hindra barnen till att använda sin fantasi, på 

vilket sätt? 

5. Finns det någon situation där du anser att det kan vara mindre godtagbart för 

barnen att använda sin fantasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


