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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek 

och fantasiutveckling samt hur de anser att miljön på förskolan utformas efter barnets 

fantasilek och fantasiutveckling. Studiens syfte är angeläget då den kan skapa ett utrymme 

för fantasin i verksamheten. Enligt vår uppfattning är fantasilek och fantasiutveckling hos 

barn något som ”sitter i väggarna” men kanske inte alltid får det utrymme och 

uppmärksamhet som den borde. 

 

Bakgrunden till studien var att vi efter fyra verksamhetsförlagda utbildningar upptäckt att 

fantasin kan se olika ut hos barnen i olika verksamheter. Vi frågade oss vad det kan bero på 

och ville utforska ämnet genom att utföra intervjuer för att se hur pedagogen uppfattar sin 

roll samt synliggör vilka idéer det finns kring miljöns utformning gällande barns 

fantasiutveckling och fantasilek. Studiens material samlades in genom kvalitativa intervjuer 

med förskollärare. Materialet analyserades sedan utifrån tematisk analys och bearbetades 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter; fantasibegrepp, den didaktiska pyramiden, 

pedagogernas fyra förhållningssätt; direkt, indirekt, observatör och icke interaktion samt 

tidigare forskning. 

 

Resultatet framför att pedagogens roll är mångsidig i sin natur beträffande barns fantasilek 

och fantasiutveckling. Egenskaper hos en pedagog som tillskrivs vara gynnande för barns 

fantasilek och fantasiutveckling är närvarande, stöttande, inspirerande samt uppmuntrande. 

Studiens forskning och resultat kommer fram till att en av pedagogens viktigaste egenskaper 

är förmågan att vara omväxlande i sitt ledarskap. Fantasileken som förekommer på förskolan 

ter sig annorlunda inomhus än utomhus. Inomhus har barnen fler begränsningar att arbeta 

mot i sin fantasilek än utomhus. Begränsningar som framkommer i studien är utrymme och 

rummens utformning. Utomhus får fantasileken ett större utrymme vilket gör leken friare 

och mindre kontrollerad, vilket kan påverka barns fantasiutveckling positivt.   
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera grunden till vårt valda ämne och beskriva hur vi 

delat upp arbetet mellan oss. 

 

Barn och barns fantasilek är något som går hand i hand. Barn använder sin fantasi vid otaliga 

tillfällen per dag. Vi har i detta självständiga arbete valt att undersöka hur barns fantasilek 

kan utvecklas och vad som påverkar fantasins utveckling. Under vår utbildning har vi gjort 

fyra verksamhetsförlagda utbildningar och under dessa har vi kunnat, utifrån observationer, 

se att fantasin hos barnen har varit väldigt olika. Varför är det så? Kan det bero på hur miljön 

är utformad som barnens fantasi antingen kan utvecklas eller dämpas? Vilken miljö talar till 

fantasiutvecklingen? Vilka faktorer är det som antingen främjar eller hämmar fantasin hos 

barnen? Vilken påverkan har pedagogens syn och förhållningssätt på fantasi och sin egen 

roll i barnens fantasiutveckling? Förskolans läroplan beskriver om miljöns utformning och 

dess inverkan på fantasi och kreativitet på följande sätt: 

 

”Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är 

utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens 

egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både 

utomhus och inomhus och i varierande miljöer.” (Lpfö18, 2018, s. 11) 

 

Tolkningsvis innebär detta att miljön och dess inverkan på barns fantasi och kreativitet står 

skrivet som något verksamheterna ska arbeta med. Men det är upp till varje förskola att 

bestämma hur de arbetar och uppfyller läroplanen. Därför kan även fantasin hos barnen på 

förskolorna se väldigt olika ut beroende på hur dess roll lyfts i verksamheten.  

I vårt självständiga arbete har vi valt att skriva inledning, bakgrund, syfte och 

frågeställningar, forskningsöversikt, teoretiska utgångspunkter och metod gemensamt. För 

att vi effektivt skulle komma igång med arbetet sökte båda två efter relevanta litteraturer på 

varsitt håll som vi sedan har delgett varandra och använt oss av i arbetet. Därefter valde vi 

att dela upp resultatet och diskussionen mellan oss. Hedvig Lindstedt har skrivit om 

pedagogens roll och Pearrie Magsomboon om miljöns inverkan. Vi har både tagit del av 

varandras texter och står bakom det som skrivits.  

1.1 Bakgrund 

 

I följande avsnitt presenteras Vygotskijs synsätt om fantasi och kreativitet. Vygotskij lägger 

stor vikt vid fantasilekar i barndomen. Han beskriver att när barn är ungefär tre år utvecklar 

de ett starkt intresse för vuxnas värld och de vill ofta bli en del av denna värld. Eftersom 

denna önskan inte kan uppfyllas direkt, dvs. barn kan inte vara brandman eller läkare, 

kommer de in i vuxenvärlden genom imitation och utforskning av sociala relationer genom 

rollek (1978, s. 93). Vygotskij har förtroende för barnen att de kan engagera sig i att låtsas. 
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Han menar att barnen börjar skilja det visuella fältet, med andra ord vad som kan ses, från 

sinnesfältet, dvs. vad som kan antydas, eller mening. Genom fantasilek kan ett barn 

dekontextualisera mening, alltså tänka på något även när objektet inte är synligt eller 

uppenbart (1978, s. 93). Därför anser vi att Vygotskijs teori om fantasi och kreativitet är 

relevant inom vårt valda ämne.  

 

Bakgrunden är uppdelad i fyra områden; kreativitet och fantasi, fantasi och verklighet, leken 

stödjer fantasi och kreativitet och leken i utemiljön. Alla delar behandlar på olika sätt barns 

fantasiutveckling och fantasilek.   

1.1.1 Kreativitet och fantasi 

 

Kreativitet och fantasi tangerar varandra, men är inte alltid liktydiga. Gemensamt handlar 

det om innovationer, möjligheter att mentalt förflytta sig, upptäcka nya saker och finna nya 

vägar, som erbjuds och skapas mellan människor i olika specifika situationer (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007, s. 13). Enligt Vygotskij är fantasi grundläggande för kreativitet 

inom alla aspekter av kulturlivet och möjliggör både det konstnärliga, vetenskapliga och 

tekniska skapandet, som i sin tur har att göra med nyskapande och kombinationsförmåga. 

Vidare definierar han kreativitet som en mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 

oavsett om det är ett fysiskt föremål eller en konstruktion av intellektet eller känsla. En 

konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre (1995, s. 11). 

 

Vygotskij hävdar att en människans beteende och handlingar kan betraktas och urskiljas 

genom två grundläggande typer av handlingar; återskapande eller reproduktiv och 

kombinatoriska eller kreativa (1995, s.11). Reproduktiva handlingar är förknippade med 

vårt minne och består huvudsakligen av människans reproduktion eller upprepning av redan 

tidigare skapade och utarbetade handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare 

upplevelser (Vygotskij, 1995, s.11). Med det kombinatoriska handlandet menar Vygotskij 

all mänsklig aktivitet som inte resulterar i reproduktion av tidigare upplevda erfarenheter 

eller handlingar, utan ger upphov till nya bilder eller handlingar. Hjärnan lagrar och hämtar 

inte enbart vår tidigare erfarenhet. Hjärnan kombinerar och kreativt omarbetar delar av denna 

tidigare erfarenhet och skapar nya situationer samt ett nytt beteende utifrån dessa tidigare 

erfarenheter (1995, s.13). 

1.1.2 Fantasi och verklighet 

 

Enligt Vygotskij är fantasin en kreativ förmåga och ses som en grund till alla de uppfinningar 

människan någonsin gjort. Fantasi är inte heller bara en festlig intellektuell glädje, eller en 

aktivitet utan en mening och sammanhang, utan snarare en livsviktig funktion (1995, s.14 

och 17). Nedan presenteras Vygotskijs fyra grundläggande former av samband som förenar 

fantasin med verkligheten:  

  

Den första formen av samband mellan fantasi och verkligheten består av att alla fantasins 

skapelser alltid är baserade på element som hämtats från verkligheten och personens tidigare 
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erfarenheter (Vygotskij, 1995, s. 17). Det vill säga att källan till skapelser av fantasi enbart 

är det vi sedan tidigare känner till. Exempel på elementen kan vara tex. en hund eller en fågel 

som sedan kombineras med en fantasibild. Vygotskij understryker vikten av att vidga barnets 

erfarenheter på följande sätt: 

 

”Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin 

erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar” 

(1995, s.20). 

 

Den andra formen av samband mellan fantasi och verkligheten innebär att fantasins kreativa 

aktivitet inte återskapar det tidigare erfarenheter utan skapar istället nya kombinationer av 

dessa erfarenheter. Detta samband blir endast möjligt genom upplevelsen av någon annan, 

även kallas sekundär eller ”lånad” erfarenhet. I detta fall arbetar inte fantasin fritt, utan styrs 

av någon annans erfarenhet och i enighet med någon annans instruktioner. Därigenom kan 

det resultat uppnås som verkligen uppnås i det aktuella fallet, dvs. att fantasiprodukten 

sammanfaller med verkligheten (Vygotskij, 1995, s. 21–22). 

 

Den tredje formen av samband mellan fantasins aktivitet och verkligheten är det emotionella 

sambandet. Varje känsla strävar efter att gestalta specifika bilder som motsvarar denna 

känsla. Fantasins bilder ger också ett internt språk för våra känslor, tex. vi indikerar sorg och 

sörjande med svart färg, lycka med vit, lugn med ljusblå och uppror med rött. Känslor har 

alltså en slags förmåga att välja intryck, tankar och bilder som resonerar med den stämning 

som vi befinner oss i vid ett givet moment (Vygotskij, 1995, s. 22–23). 

 

Den fjärde formen av samband mellan fantasi och verklighet är att fantasiskapelse kan 

framställa något väsentligt nytt, som aldrig existerar tidigare i mänsklig erfarenhet och utan 

att motsvara något objekt som faktiskt finns i verkligheten, kristalliserade fantasi. Denna 

kristalliserade fantasi materialiserats och blivit ett objekt som existerar i den verkliga världen 

och påverkar andra objekt (Vygotskij, 1995, s. 25). Ett exempel på detta kan vara en 

mobiltelefon. Den har skapats av människans kombinatoriska fantasi. Sambandet mellan 

verkligheten och fantasin blir att denna nya skapelse finns i verkligheten och påverkar allt 

runt omkring oss.  

1.1.3 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

 

I fantasileken finns inte några regler eller hinder, allt som är tänkbart att fantisera är möjligt 

och det är därför fantasileken är så lockande för barn. De försvinner iväg in i lekvärlden när 

de vill och spelar upp upplevelser de haft så att de får möjlighet att få ett grepp om dem 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 86). Knutsdotter Olofsson menar att den som inte leker löper 

risk att fastna i verkligheten här och nu och detta kan leda till en bristande 

föreställningsförmåga. När föreställningsförmågan är bristande kan det innebära att barnen 

kan få svårt att minnas längre sekvenser och komma ihåg vad de varit med om (2003, s. 86). 

Vygotskijs syn på fantasi är att fantasin hör ihop med föreställningsförmågan och 

inlevelseförmågan. Fantasi är den förmåga som barnet har till lek och att förvandla ett 
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föremål från det ena till det andra (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 60). Vygotskij betonar att 

barns lek är ofta enbart ett eko av vad de sett eller hört från vuxna. Dessa delar av barnets 

reproduktioner återges aldrig i leken på samma sätt som de inträffade i verkligheten. Barnets 

lek är inte bara en reproduktion av vad barnet upplevt, utan en kreativ bearbetning av de 

intryck som barnet fått. Barnet kombinerar och använder dem för att konstruera en ny 

verklighet, en som överensstämmer med barnets egna behov och önskningar (1995, s. 15). 

Att ett barn kan föreställa sig eller förvandla ett föremål från det ena till det andra, är den 

mest autentiska och äkta kreativiteten enligt Vygotskij (1995, s. 15).  

 

En vanlig uppfattning är att alla barn kan leka, detta menar Knutsdotter Olofsson att inte 

stämmer utan att för att bli en duktig lekare krävs det att leka och leka. För att fantasin ska 

kunna flöda under leken behöver fantasin användas och utnyttjas av barnen. Vidare menar 

författarna att det krävs en slags inre frihet för att förmå sig själv att släppa fram infall och 

ge efter för fantasin (2003, s.70). I fantasileken möts impulsivitet och ordning och det är 

därför lek och fantasi är utvecklingsbefrämjande. Förmågan att kunna fantisera och 

fantasileka gör oss fria. Fantasileken låter oss tänka det som inte är, att saker är annorlunda. 

Detta ger oss möjlighet att kunna påverka och förändra det som redan är (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s. 70).  

1.1.4 Leken i utemiljön 

 

Leken kan se väldigt olika ut inomhus och utomhus och detta kan bero på flera orsaker. 

Änggård lyfter att utomhusmiljön skiljer sig från inomhusmiljön på hur den påverkar barns 

lek. Utomhusmiljön tillåter barnen att vara mer rörliga, livliga och mer kreativa än de får 

möjligheter till inomhus. Ute har alla tillgång till större utrymmen och gott om material i 

olika naturmiljöer. De begränsas inte heller av stängda utrymmen. Barnen får chans att leka 

ostört på ett annat sätt utomhus när de har större utrymmen att samsas om. De har även 

möjligt att kunna dra sig undan om de vill vara ifred. Barnen kan även välja olika platser 

som passar deras lek och erbjuds en större variation av lekplatser än de gör inomhus (2014, 

s. 29). 

 

Änggård beskriver att färdiga leksaker, som oftast förekommer inomhus, är väldigt styrande 

i barnens lek och utmanar inte barnen i sin fantasiutveckling på samma sätt som 

naturmaterialet gör. Författaren förklarar vidare att naturmaterialet lockar barnen till fantasi 

och kreativitet i leken då materialet inte föreställer något bestämt, utan det enda som 

begränsar vad föremålet kan vara är barnens fantasi. Miljön har stor betydande roll för hur 

och vad barnen leker och tillåts fantisera, har barnen tillgång till en öppen och mera 

okorrigerad miljö kan de inspireras av sin omgivning till sina lekar och lekvärldar (2014, s. 

29–30).  

 

Sammanfattningsvis är fantasi grunden för varje kreativitet som i sin tur har att göra med 

nyskapande och kombinationsförmåga. Hela den kulturella världen är ett resultat av den 

mänskliga fantasin. Till skillnad från att reproducera handlar kreativitet om att gamla 
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erfarenheter kombineras på ett nytt sätt. Fantasi är inte bara en festlig intellektuell glädje, 

eller en aktivitet utan en mening och sammanhang, utan snarare en livsviktig funktion. 

Fantasin hör ihop med föreställningsförmågan och inlevelseförmågan. Barn utvecklar sin 

fantasi med hjälp av lek. I leken bearbetar barnen händelser som de har sett, hört eller upplevt 

för att kunna förstå verkligenhet. Fantasileken tillåter även barnen att tänka det som inte är, 

att saker är annorlunda och ger de möjlighet att kunna påverka och förändra det som redan 

är. Fantasin är den förmåga som barnet har till lek och att förvandla ett föremål från det ena 

till det andra. Att ett barn kunna föreställa sig eller förvandla ett föremål från det ena till det 

andra, är den mest autentiska och äkta kreativiteten. 

Miljön har en stor betydande roll för hur och vad barnen leker och fantiserar. I 

utomhusmiljön tillåter barnen vara mer rörliga, livlig och mer kreativa i jämförelse med 

inomhusmiljön. Detta beroende på exempelvis att inomhusmiljön erbjuder många färdiga 

leksaker som styrs barnens lekformer. Dessutom tenderar naturmaterial vara mer lockande 

för barns fantasilekar eftersom det inte föreställer något specifikt. På detta vis gör att barn 

kan fritt använda sin fantasi och kreativitet i leken utan begränsningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek 

och fantasiutveckling samt hur de anser att miljön på förskolan utformas efter barnets 

fantasilek och fantasiutveckling. 

 

Frågeställningarna lyder:  

- Hur uppfattar pedagogen sin roll i barnets fantasiutveckling? 

- Vilken påverkan ser pedagogen i miljöns utformning för barnets fantasiutveckling? 

- Vilken påverkan har utomhusmiljön? 

- Vilken påverkan har inomhusmiljön? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att beskriva tidigare forskning som vi finner relevant 

inom vårt valda ämne. Artiklarna som vi använder till vår forskningsöversikt söktes fram via 

Uppsala universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.uu.se). Sökningarna begränsades med peer 

reviewed. Till en början använde vi sökord som fantasi, lek, förskola och kreativitet. Detta 

gav fyra träffar som resultat, men endast en artikel som passade våra frågeställningar. För 

att hitta flera relevanta och lämpliga vetenskapliga artiklar, började vi söka efter artiklar på 

engelska istället. Vi ändrade sökorden till environment, play, fantasy and creativity, pretend 

play och imagination. Detta gav resultat på 824 träffar. Vi sökte igenom träfflistan genom 

att läsa titlarna på artiklarna för att göra det första urvalet som baserades på, om sökorden 
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förekom i titeln. Vi begränsade även urvalet till 50 artiklar. Nästa urval baserades på 

innehållet av artiklarna som skedde genom läsning av abstraktet och introduktionen. I vissa 

fall lästes även majoriteten av artikeln då många av artiklarnas rubriker till en början verkade 

lovande men efter noggrannare granskning inte passade med vad vi letade efter. Utav dessa 

50 artiklarna begränsades urvalet till tio artiklar som vi tyckte att innehållet var relevanta 

och lämpliga till vår forskningsöversikt.  

 

Vi har delat upp den forskning som vi har tagit del av under fyra underrubriker: barns fantasi, 

pedagogens roll i fantasiutvecklingen, den inre miljön och fantasi och den yttre miljön och 

fantasi. 

1.3.1 Barns fantasi 

 

Forskningsartikeln ”Pretend Play, Coping, and Subjective Well-Being in Children – A 

Followup Study” skriven av Julia A Fiorelli & Sandra W Russ i American Journal of PLAY: 

Fall 2012 undersöker hur fantasileken påverkar och utvecklar barns kognitiva och affektiva 

färdigheter som är viktiga delar av barnets utveckling. De använde sig av enkäter, 

barnobservationer samt barnintervjuer som metod för sin studie och datamaterialet är 

insamlat i Amerika. Resultatet visar att fantasilekarna underlättar utvecklingen av tänkandet, 

insikter, fantasin och har även en påverkan på barns kreativitet och resulterar i att barnen 

kommer fram till mer kreativa problemlösningar. Det är även genom leken som barn lär sig 

att uttrycka sig och kontrollera sin egen inverkan, reglera sina känslor och hitta glädje och 

njutning i lek och dess kreativitet (2012, s. 81–82). 

 

Artikeln ”The creativity classification system: An assement theory” skriven av Robert J. 

Kirschenbaum syftar till att redogöra hur “The creativity classification system” kan användas 

som en bedömningsmetod för att utveckla kreativitet. Enligt Kirschenbaum är The creativity 

classification system, CCS, en taxanomi av kreativitet som består av nio grundläggande 

dimensioner av kreativ aktivitet; kontakt, intresse, medvetande, fantasi, inkubation, kreativ 

kontakt, inspiration, produktion och verifiering. CCS erbjuder en organisatorisk ram som 

kategoriserar instrument och metoder som används för att utvärdera kreativitet i en eller flera 

dimensioner. Kirchenbaum beskriver att syftet med CCS är att underlätta dialogen om 

kreativitet samt att avmystifiera konstruktionen av kreativitet med hjälp av en taxonomi av 

väl definierade termer sammanbundna i ett ramverk som beskriver det mänskliga beteendet 

(1998, s. 20).  

 

Kirschenbaum definierar fantasi som en mentalt konstruerad bild av något som inte existerar 

här och nu. Fantasi utgår inte heller bara från minnet utan kan vara realistiskt konstruerad 

eller overkligt konstruerad där fantasin representerar något som aldrig kommer kunna 

existera (1998, s. 22). Kreativa människor är mera aktiva med sin fantasi och mer 

accepterande av sina fantasier än de som är mindre kreativa. De som är kreativare är även 

mer villiga att uttrycka sin fantasi och har en större tillgång till sina tankar och bilder i sitt 

förmedvetna. Kirschenbaum lyfter att barn med låg fantasiaktivitet och låtsaslek har visat 

sig vara mer impulsiva i sitt beteende. Dessa barn tolkar allt mer bokstavligt vilket hämmar 
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deras kreativa tänkande. Barn med hög fantasiaktivitet däremot har visat sig ha mer tålamod, 

kreativitet och prestationsmotivation (1998, s. 22).  

Eftersom Fiorelli och Russ studie visar att leken har en inverkan både på den kognitiva och 

den affektiva utvecklingen kan detta i sin tur påvisa att leken även har en positiv effekt på 

barns personliga välbefinnande. Fiorelli och Russ (2012, s. 85) menar att fantasileken är 

relaterad till förmågan att kunna tänka olika, ha lättare att hantera saker, kreativitet, 

anpassning och reglering av känslor. Dessa färdigheter har visat sig ge individen en mer 

positiv inställning och en nöjdare tillvaro överlag. Studien visar att barn som har en bättre 

lekförmåga har en positivare påverkan i vardagen och bättre hanteringsförmåga, de kan mer 

effektivt hantera livets svårigheter och har lättare att anpassa sig. Detta innebär att de även 

skulle bedöma sig själva som lyckligare. I allmänhet skulle de även utvärdera sina vänskaper, 

familjer och hemlivet som mer tillfredsställande (Fiorelli och Russ 2012, s. 96).  

I lekens värld sker det en ständig utveckling hos barnen, genom att barnen gör en medveten 

skillnad mellan verklighet och fantasi i lekens värld kan de bearbeta verkliga föremål och 

bestämda idéer som representerar verkligheten. Artikeln skriven av Marilyn Fleer 

”Kindergartens in Cognitive Times: Imagination as a Dialectical Relation Between Play and 

Learning” i Springer Science Business Media B.V (2011) syftar till att undersöka lekpraxis 

för barn i förskolan för att få en större förståelse för hur barn kollektivt ger ny mening till de 

materiella föremålen i deras lekmiljö och samtidigt bygger förståelse för samhällets regler 

och roller genom att fantasileka. Genom detta undersökte forskningen om fantasin fungerar 

som en brygga mellan lek och lärande inom den vardagliga förskoleverksamheten. Studien 

genomfördes i Australien på en förskola och barnen som medverkade i studien observerades 

med hjälp av videoinspelningar under fyra veckors tid under deras fria lek.  

Fleer lyfter att det är väsentligt att denna motsägelse mellan fantasi och verklighet skapar 

den dynamiska kraft som gör att teoretisk kunskap kan reflekteras av små barn (2011, s. 

254). När barn överför nya betydelser på objekt och förändrar deras mening använder barnen 

sig av fantasin och inte verkligheten medan när den fantasifulla leken tar form av rollspel 

gör barnen en rörelse mot verkligheten. Barn utforskar samhällets regler i leken och när 

barnen testar dessa regler inom leken de skapar med sina lek partners går barnen mot 

verkligheten. Det är här den dialektiska karaktären av fantasin är som tydligast, eftersom vi 

ser den dubbla roll som fantasin spelar för att gå mot och bort från verkligheten (Fleer, 2011, 

s. 254). Forskningsartikelns resultat påvisar hur lek aktiviteterna på förskolan fungerar som 

en bro mellan fantasi och verklighet för att uppnå de högre kognitiva funktionerna (Fleer, 

2011, s. 247–248). 

Sammanfattningsvis har fantasin och fantasiutvecklingen en påverkan på barnets kognitiva 

och affektiva utveckling. Detta leder till att fantasileken även har en positiv effekt på barns 

personliga välbefinnande då leken är relaterad till förmågor som att kunna tänka olika, ha 

lättare att hantera saker samt anpassa sig och kunna reglera sina känslor. Med dessa 

färdigheter får individen en mer positiv inställning och är nöjdare med sin tillvaro. I 

fantasileken utforskar och reflekterar barnen över verkligheten och bearbetar verkliga 

föremål och bestämda idéer.  
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1.3.2 Pedagogens roll i fantasiutveckling 

 

Artikeln ”‘Good-fit’ teacher–child play interactions and the subsequent autonomous play of 

preschool children” i Early Childhood Research Quarterly (2011) skriven av Jeffry 

Trawick-Smith och Traci Dziurgot syftar till att testa en modell av lekinteraktion mellan 

lärare och barn, baseras på arbetet av Vygotskij och neo-Vygotskian forskare. 

Forskningsresultatet visar att modellen förutsäger att interaktioner mellan lärare och barn 

under leken kan vara mångfacetterade, dvs. att pedagogers förhållningssätt och engagemang 

kan se olika ut (2011, s. 110). Eleni Loizou beskriver i sin forskningsartikel ”Towards play 

pedagogy: supporting teacher play practices with a teacher guide about sociodramatic and 

imaginative play” i tidskriften European Early Childhood Education Research Journal 

(2017) att hon har utvecklat en lärarguide. Lärarguiden baseras på de befintliga 

forskningarna om lärares ingripande och Vygotskijs arbete om scaffoldning i leken. Syfte 

med Loizous undersökningen är att utforska hur en lärarguide fungerar med fokus på socio-

dramatisk och fantasilek (2017, s.785). Loizou beskriver att pedagogers roll kan vara t.ex. 

observatör, ansvarig för arrangemang av lekmiljö eller deltagare i leken. Vidare betonar 

författare att vilken roll och typ av engagemang pedagoger väljer för att stödja barnen i leken, 

beror på barnets enskilda behov, situation och utvecklingsnivå (2017, s.785). 

 

Trawick-Smith & Dziurgot beskriver att rollek är en typisk aktivitet som bidrar till 

utveckling av barns fantasi och kreativitet samt förmåga att samspela med andra. I rollekar 

använder barn sin fantasi och kreativitet för att bearbeta händelser som de har sett eller hört 

för att förstå verkligenheten. I rolleken omstrukturerar barn sin förståelse av världen. 

Därigenom övar barn även på kognitiva processer såsom problemlösning, reflekterande 

tänkande och självreglering (2011, s. 110). 

 

Resultatet från Trawick-Smiths, Dziurgots (2011) och Loizou (2017) studier visar att 

pedagogers vägledning i barns lek kan kategoriseras i fyra olika nivåer; direkt, indirekt, 

observation och ingen interaktion. Som en direkt vägledande pedagog handlar det om att 

säga till hur barn ska uppträda, baseras på den roll barnet intar. Pedagogen ställer frågor eller 

ger information i syfte att vägleda, berika rollen eller utveckla lekens scenario. Indirekt 

vägledning innebär att en pedagog guidar och/eller förbättrar barnets aktivitet utan att begära 

eller på annat sätt införa en specifik lekhandling eller innehåll (Trawick-Smith & Dziurgot, 

2011, s. 115 & Loizou, 2017, s. 790–791). 

 

Trawick-Smith och Dziurgot skriver att enligt en traditionell uppfattning ska barn oftast 

vägleda sina egna lekaktiviteter, med liten stöttning från vuxna. Genom en självstyrd lek kan 

barnen sträva efter egna lekintressen som har personlig mening samt för att få viktiga känslor 

till ytan. Pedagogens förhållningssätt gentemot barnen bör vara en roll som observatör 

(2011, s. 110). Att pedagogerna enbart observerar, förhindrar att deras ingripande kommer i 

vägen för dessa processer samt ökar deras förståelse för lekens idéer. Samtidigt som 

pedagogerna väljer att inte interagera med barn i leken, missar pedagogerna möjligheter att 

främja barnets tidiga utveckling (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011, s. 110). 
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Enligt Trawick-Smiths och Dziurgots studie har lekträning visat att vuxnas deltagande i 

barns aktiviteter främjar specifika lekförmågor, som i sin tur leder till en ökad social, 

kognitiv och språklig utveckling (2011, s. 110). Vidare beskriver de att andra teoretiker 

hävdar att lekträningen innebär att barnen får ett enda korrekt sätt att leka, som kan strida 

mot deras intressen, behov och kulturella traditioner. För att förhindra detta bör pedagoger 

delta och engagera sig i leken tillsammans med barnen (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011, 

s. 110). Trawick-Smith och Dziurgot beskriver att om barn inte alls kan leka eller är allvarligt 

begränsade i sin lek på grund av tex. omständigheter eller något oöverkomligt miljömässigt 

hinder, exempelvis en leksak som är för komplex eller en kamrat som är aggressiv, kan 

pedagogens direkta vägledning motiveras (2011, s. 111). 

 

Sammanfattningsvis kan pedagogers förhållningssätt delas in i fyra kategorier; direkt, 

indirekt, observation och ingen interaktion. För att pedagoger ska kunna stödja barns 

fantasiutveckling, är det viktigt att pedagogerna har en kännedom om barnets 

utvecklingsnivå, behov och situation. Dessa faktorer är avgörande för vilken roll 

pedagogerna ska anta gentemot barnen.  

 

1.3.3 Den innemiljön och fantasi 

 

I tidskriften Early Child Dedvelopment and Care (2017) under rubriken ”Rooms with 

gender: physical environment and play culture in kindergarten” rapporterar Hege Eggen 

Børve och Elin Børve effekterna av den fysiska miljön och konstruktion av lekkultur i 

förskolor. Studien baseras på en fallstudie som samlats in i samband med ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt som kallas ‘Gender equality in kindergartens’. Datamaterial består 

ursprungligen av två fallstudier av förskolor belägna i Norge. Författarna utforskar 

huvudsakligen pedagogers uppfattning om den fysiska inomhusmiljön och barns lek. 

Resultat av studien visar att genus finns invävt i fysiska miljöer och olika typer av material. 

Detta innebär att barns sätt att leka är ofta kopplat till genus, vilket tycks visa att de fysiska 

aspekterna av formgivningen och design ger upphov till olika förutsättningar (2017, s. 1073). 

Eggen Børve och Børve skriver att förskolemiljön både inom- och utomhus har stor 

betydelse för barnens lek, lärande och utveckling. Material ger även viktiga förutsättningar 

för lekar och handlingar. Barn lär sig bäst i miljöer som ger dem meningsfulla sammanhang 

för lärande, en variation av val och möjligheter att följa sina intressen (2017, s. 1069).  

Forskningsartikel ”Correspondence between children's indoor and outdoor play in Japanese 

preschool daily life” är en del av tidskriften Early Child Development and Care (2012) 

skriven av Toshiya Hirose, Naoko Koda och Tetsuhiro Minami syftar till att undersöka 

korrespondensen mellan barns inomhus- och utomhuslekar i en förskolemiljö i en tätort i 

Osaka, Japan. Detta för att utforska om barnen bibehåller en tendens att engagera sig i en 

viss typ av lek oberoende av miljön, eller om de ändrar lekformer efter miljöns utformning 

(2012, s. 1611). Studien utfördes genom att observera 18 treåriga barn, nio flickor och nio 

pojkar, samt 20 femåriga barn, tio pojkar och tio flickor. Resultatet tyder på att barn inte 

upprätthåller fast lekbeteende, utan tar hänsyn till lekmiljön (2012, s. 1611 & 1614). 
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Hirose, Koda och Minami beskriver att vid inomhusvistelser deltar ofta barn i ett samtal med 

kamrater, rolleker, spelande av spel eller lek med leksaker (2012, s. 1612). Loizou beskriver 

att barn inte har någon specifik roll i åtanke när de leker med leksaker. Det är snarare deras 

handlingar som avgör rollen. Barnen leker med föremål som återspeglar verkliga beteenden, 

beroende på vilken roll de väljer att anta. Barn intar en roll och agerar enligt den, därefter 

börjar barnet förhålla sig till andra lekkamrater. Barnen leker i den valda rollen baserat på 

var scenariot äger rum och de andra lekkamraternas roller och handlingar (2017, s. 785). 

Eggen Børve och Børve hävdar att det förekommer skillnader mellan pojkar och flickor vad 

gäller rollekar. De menar att flickorna tenderar att engagera sig mer i hus- och familjelekar 

medan pojkarna är mer intresserade av att leka superhjältar (2017, s. 1072). 

Abir Mullicks artikel ”Inclusive indoor play: An approach to developing inclusive design 

guidelines” i Work (2013) syftar till att lära sig om inomhuslekar och att utveckla 

designriktlinjer för att informera design om inkluderande leksaker. Studien omfattade 

intervjuer med fokusgruppen, barns teckningar på hur inomhuslekar ser ut och stimulering 

av inomhuslekar. Forskningsresultat visar att lek uppmuntras ett barns kreativitet och 

utveckla fantasi. Genom att anpassa leksaker efter barnets ålder och utvecklingsnivå, ökar 

möjligheter för barn både med och utan funktionsnedsätt att vara inkluderande i 

leksituationen (2013, s. 5). Mullick definierar inomhuslekmiljöer som utformade utrymmen 

som finns i förskoleverksamhet. Författare understryker att utformningen av miljön 

möjliggör för barn att kunna leka på ett kontrollerat och övervakat sätt. På grund av att 

inomhuslekmiljöer är begränsade av storleken, tenderar även barnens rörelsemönster i 

inomhuslekarna att vara mindre än i vanliga utomhuslekar (2013, s. 6). 

 

För att sammanfatta är inomhusmiljön begränsade, utformade utrymmen, vilket gör att barn 

kan leka på ett kontrollerat och övervakat sätt. Barn samtalar ofta och rolleker med kamrater, 

spelar regelspel eller leker med leksaker vid inomhusvistelser. Det är barnets handling som 

är avgörande för vilken roll de har, inte vad de leker med. Pojkar och flickor leker olika när 

det gäller rollek, då pojkar föredrar lek som superhjältar medan flickor engagerar sig i hus- 

och familjelekar. 

1.3.4 Utomhuspedagogik och fantasi 

Artikeln ”Skogen som lekplats – Naturens material och miljöer som resurser i lek” skriven 

av Eva Änggård i Nordisk Pedagogik (2008) behandlar naturens inverkan och analyserar 

vilken betydelse naturen faktiskt har för barn och barns lek. Analysen bygger på material 

från en etnografisk studie i en förskola med utomhuspedagogik. I studien nämns barns sätt 

att förhålla sig till den materiella omgivningen och deras leksaker. Här menar hon att det är 

när ett barn leker med ett föremål som det blir till en leksak. Detta innebär att naturmaterial 

blir leksaker när barn börjar leka med dem (2008, s. 221–222). 

Forskningsartikeln hänvisar till två gjorda studier inom ämnet som Änggård finner relevant 

i hennes artikel. I den första studien görs en jämförelse mellan en förskola som ligger inne i 

stan med en gård som är planerad med lekredskap, gräsmatta, gångar och planteringar. Den 
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andra förskolan ligger på landet med en gård som är planerad med både en uppvuxen 

trädgård samt ett skogsparti (2008, s. 222). Studiens resultat visade på att barnen som hade 

naturmark på gården lekte flera fantasilekar än barnen som inte hade det. De barn som gick 

på förskolan med skogsparti kunde hitta platser för ostörd lek och förflytta leksaker och 

naturmaterial mellan olika områden utan att leken bröts. De barn som gick på förskolan utan 

skogsparti hade svårigheter att få igång fantasilekar och detta kunde bero på flera saker. 

Några som studien valde att lyfta var att leken inte kunde vara rörlig då deras lekredskap 

hade bestämda funktioner som inte kunde förflytta sig, barnen hade begränsat med utrymme 

och material och det var svårt att hitta platser där de kunde få gå undan och vara ifred 

(Änggård 2008, s. 222). Vidare beskriver Änggård en studie som bygger på den föregående 

men denna gång jämförs två likadana gårdar och resultatet visar att barnens lek ter sig 

annorlunda på naturmark än på de delar av gården som är mer planerat uppbyggda. Den 

studien lyfter lekredskapen som något negativt i barnens lek då de förknippas med bestämda 

föreställningar om hur de ska användas och gör det då svårt för barnen att använda och 

utveckla sin fantasi i leken (2008, s. 223). 

I Änggårds forskning har barnen på en förskola observerats när de leker fantasilekar i 

skogen, här hämtar de lekteman både från sina egna erfarenheter som från leksaker och andra 

medier. Med detta menas att barnen tar med sig sina erfarenheter in i leken och kan återskapa 

dessa tillsammans med naturen och naturens resurser. Detta menar hon att inte är något som 

är unikt för lek i skogen men däremot lyfter hon att naturmiljön bjuder in till en större 

fantasilek. Naturmaterialet är mindre definierat och därför lämnas det ett större utrymme för 

barnens fantasi att omvandla materialet (2008, s. 231). 

För att sammanfatta söker barn platser för ostörd lek i utomhusmiljön, här fungerar 

skogspartier som avskilda platser som barnen föredrar att leka fantasilekar på. Lekredskap 

som inte kan förflytta sig och har en bestämd funktion begränsar barns fantasilekar. Även 

lekredskap som kan förflyttas kan påverka barnens lek negativt då de är förknippade med 

bestämda föreställningar om hur de ska användas och detta gör det svårt för barnen att 

använda dem i leken och utveckla sin fantasi med dem. Därför förespråkas naturmiljön och 

naturmaterial för barnens utveckling av fantasi, i skog och natur finns det inte bestämda 

föreställningar på samma sätt som andra miljöer.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp; fantasibegrepp, pedagogernas fyra 

förhållningssätt; direkt, indirekt, observatör och icke interaktion, lekredskap samt 

teoretiska utgångspunkter som används i vår analys. Våra teoretiska utgångspunkter tar sin 

utgång från den didaktiska pyramiden, där vi använder oss av relationen mellan 

förskolläraren och innehållet, barnet och förskolläraren samt miljöns inverkan på 

förskollärare och barn.  
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1.4.1 Begreppet 

För att kunna analysera förskollärarnas uppfattningar om fantasi använder vi Fleers (2011), 

Fiorellis och Russ (2012) beskrivningar av fantasi. I analysen av vårt insamlade material kan 

vi utifrån Fleers (2011), Fiorellis och Russ (2012) syner på fantasi och dess påverkan studera 

på vilket sätt förskollärare uppfattar att barn använder sig av leken i förskolan. Enligt Fleer 

(2011) möjliggör fantasin för barn att utforska verkligheten, testa samhällets olika regler 

samt förstå sin omvärld. Fleer (2011) lyfter att genom motsägelsen mellan fantasi och 

verklighet skapar en dynamisk kraft. Detta resulterar i att små barn kan reflektera över 

teoretisk kunskap när de leker. Fiorelli och Russ (2012) hävdar att fantasilekar underlättar 

utvecklingen av barns tänkande, insikter och fantasi. Fantasilekarna har även en påverkan 

på kreativiteten med resultat att barnen kommer fram till mer kreativa problemlösningar. 

Detta tyder på att lekens inverkan på den kognitiva och affektiva utvecklingen innebär en 

positiv effekt på barns personliga välbefinnande. 

Vi kommer även att använda Trawick-Smiths och Dziurgots (2011) teori om pedagogers 

fyra förhållningssätt för att analysera pedagogens roll i barns fantasilek och 

fantasiutveckling. Trawick-Smith och Dziurgot (2011) menar att pedagogens 

förhållningssätt och engagemang kan se väldigt olika ut i olika verksamheter. De lyfter 

pedagogens vägledning i barns lek och delar in den i fyra nivåer; direkt, indirekt, observation 

och ingen interaktion. Detta hjälper oss att analysera hur pedagogerna uppfattar sin roll i 

barns fantasilek och fantasiutveckling.  

För att kunna analysera lärarnas uppfattningar om lekredskapens betydelse för barns fantasi 

använder vi Änggård (2008). Änggård hjälper oss att analysera hur barnen använder föremål 

i fantasiutveckling och fantasileken. Lekredskap som sitter fast har en bestämd funktion och 

påverkar leken därefter. Enligt Änggård begränsas fantasin av föremål som inte går att flytta 

på, dessa föremål är förknippade med bestämda föreställningar om hur de ska användas. Om 

föremålen anses begränsa barnens fantasi av intervjuade förskollärare är något vi gör till en 

empirisk fråga, det vill säga något vi undersöker med hjälp av våra intervjuer.  

1.4.2 Val av teorier 

 

För att beskriva pedagogens uppfattning om sin roll i barns fantasiutveckling och fantasilek 

har vi valt att utgå från Hjälmeskogs, Anderssons, Gullbergs och Lagrells teori om den 

didaktiska pyramiden. Teorin om den didaktiska pyramiden baseras på den didaktiska 

triangeln. Den didaktiska triangeln illustrerar hur innehåll, förskollärare och barn samspelar 

i undervisningen. Dessa tre komponenter kan endast förstås fullt genom beaktning av 

varandra och måste fungera tillsammans (2020, s. 26). Till skillnad från den didaktiska 

triangel är den didaktiska pyramiden en tredimensionell där flera aspekter läggs till för att 

nya beståndsdelar och relationer i undervisningen ska kunna synliggöras.  
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Hjälmeskog m.fl. beskriver att i den didaktiska pyramiden utgår miljön ett hörn, med miljö 

menas den plats, det material och de verktyg som används och påverkar undervisningen. 

Utöver miljön anser de även att det inte handlar om ett barn utan om ett antal barn som gör 

något och utvecklar kunskap tillsammans, därför skulle ett ytterligare barn utgöra ett nytt 

hörn. Att ha två hörn som representerar barn symboliserar att barn även lär sig i social 

interaktion med andra barn (2020, s. 31). Med den didaktiska pyramiden vill Hjälmeskog 

m.fl. synliggöra att i undervisningen sker en samverkan mellan de olika beståndsdelarna; 

innehåll, barn, barn, miljö och förskollärare. För att få kunskap om hur dessa samverkar 

med varandra krävs det att studera relationerna mellan dem (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 32). 

Hjälmeskog m.fl. skriver att läraren kan välja att fokusera på vissa av relationer, vilket vi 

har valt att göra i analysen då vi fokuserar på pedagog och barn relationen, pedagog och 

miljö relationen samt barn och miljö relationen (2020, s. 32).  
 

Hjälmeskog m.fl. lyfter utmaningen i relationen mellan förskolläraren och innehållet. 

Förskolläraren har en frihet att välja vad hen vill ha för innehåll i verksamheten men har 

samtidigt ett ansvar att förhålla sig till läroplanen som i huvudsak styr innehållet. Detta 

innebär att förskolläraren har olika sätt att förhålla sig och tolka styrdokumenten. Vidare blir 

förskollärarens uppfattningar och prioriteringar synliga genom vilka val hen väljer att göra 

gällande innehåll och metod för en viss undervisningssituation (2020, s. 33). 

 

En utmaning finns även i relationen mellan barnet och förskolläraren. Förskolläraren har en 

önskan om att förmedla ett visst innehåll som hen anser viktigt att förmedla till barnen. Men 

Hjälmeskog m.fl. hävdar att barn även har en önskan om att, på ett likvärdigt sätt, få utforska 

det innehåll som barnen och förskolläraren kommer fram till gemensamt och inte endast det 

förskolläraren väljer (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 33–34).  

 

Relationen mellan förskollärare och miljö är även en viktig faktor och ett hörn i den 

didaktiska pyramiden. Relationen kan förändras om det exempelvis finns skillnader i om 

miljön uppfattas som given och oföränderlig eller om synen på miljön är att den är möjlig 

att påverka (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 34). Hjälmeskog m.fl. fortsätter med att lyfta 

Barn 

Barn 

Förskollärare 

Miljö

n 

Figur 1. Den didaktiska pyramiden illustrerar relationer mellan olika komponenter. 

Innehåll 
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relationen mellan miljön och barn och hur denna kan kompliceras utifrån barnens tidigare 

erfarenheter där ena sidan är barns osäkerhet och rädslor och andra sidan är deras nyfikenhet 

att prova nya saker (2020, s. 34). Detta betyder att miljön inte endast är den fysiska miljön 

som finns där utan även att platser, miljö och verktyg interagerar med barnen och 

pedagogerna (2020, s. 35).  
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2. Metod 

I följande avsnitt redovisas studiens metodologiska delar; metod för datainsamling, urval, 

genomförande, databearbetning och analysmetod, reliabilitet och validitet, och etiskt 

hänsynstagande.  

2.1 Metod för datainsamling 

 

Vi har valt en kvalitativ metod för att utföra vår undersökning. Enligt Jan Trost utmärks 

kvalitativa intervjuer av enkla, raka frågor som ger komplexa och innehållsrika svar (2014, 

s. 25). Kvale och Brinkman tillägger att den kvalitativa intervjun syftar till att 

intervjupersonerna berättar om sina upplevelser, tankar och beskrivningar vilka intervjuaren 

har i uppgift att tolka och analysera (2014, s. 19). Vi anser att denna metod rimmar med vår 

studie och därför är det lämpligaste alternativet för oss.  

Intervjuerna benämns som explorativa intervjuer. Detta innebär att de är öppna och inte 

särskilt välstrukturerade. Frågorna ställs utifrån de områden och teman vår studie 

undersöker; hur pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek och fantasiutveckling samt 

hur de anser att miljön på förskolan utformas efter barnens fantasilek och fantasiutveckling, 

och följs sedan upp utefter intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann 2017, s. 148). När 

intervjuguiden förbereds ska både form och innehåll vara i fokus. Med innehållet i fokus 

innebär det att frågorna framställs på ett anknytande sätt till undersökningens 

problemställning (Esaiasson 2017, s. 298). Att ha form i åtanke innebär att vi som intervjuare 

ser till att skapa en dynamisk situation där samtalet är levande. Detta motiverar 

intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.  

Fortsättningsvis lyfter Esaiasson m.fl. att formuleringen av frågorna ska vara lättförstådd 

och frågorna ska vara relativt korta. Han menar att en bra intervju kännetecknas av korta 

intervjufrågor men långa utförliga svar (2017, s. 298). De tematiska frågorna utmärks av 

Esaiasson m.fl. som de viktigaste i intervjuguiden eftersom frågorna är brett omfattande 

(2017, s. 298). Detta möjliggör för intervjupersonen att utveckla vad hen upplever som de 

viktigaste dimensionerna i sin och miljöns roll i barnets fantasilek och fantastiutveckling. 

Esaiasson m.fl. beskriver att tematiska frågor är av sin karaktär öppet formulerade, utan 

färdiga svar. Efter tematiska frågor följer uppföljningsfrågor, dessa knyter an till de 

tematiska frågorna och används för att få fram ett mer innehållsrikt svar (2017, s. 298).  

Vidare går den kvalitativa metoden ut på att ta fram det huvudsakliga innehållet i den 

insamlade datauppsättningen. Detta sker med hjälp av noggrann läsning av textens olika 

delar, dess helhet och den kontext den ingår i (Esaiasson m.fl. 2017, s. 2011). Genom att 

använda den kvalitativa metoden läser vi ingående det insamlade materialet och söker efter 
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möjligt innehåll i texten som ligger dolt under ytan, något en mindre ingående läsning 

troligtvis skulle gå miste om.  

2.2 Urval 

Vi har gjort vårt urval av deltagande i studien efter vilka vi uppfattat som relevanta inom 

ämnet, dvs. de verksamma pedagogerna i förskoleverksamhet. Esaiasson m.fl. (2017, s. 267) 

skriver att vid informantintervjuer är centralitet den vanligaste förekommande 

urvalsprincipen vilken vi anser är relevant för oss att använda. Det innebär att de personer 

som intervjuarna anser att är centralt placerade källor är de intressanta och viktigaste källorna 

inom sitt valda ämne, i vårt fall förskollärare i olika verksamheter.  

Urvalsprocessen gick till genom att samtliga pedagoger tillfrågades och tackade ja till att 

delta i studien. Antalet intervjuade var något vi funderade länge över, hur många hinner vi 

med och hur många kräver vår studie. Kvale & Brinkmann (2014, s. 156) menar att det finns 

för- och nackdelar med att ha för många medverkande i studien men även med att ha för få. 

De lyfter att om antalet medverkande förskollärare är för några försvårar det att sedan kunna 

generalisera resultatet och att det inte heller är möjligt att pröva hypoteser om skillnader 

mellan grupper. Medan om antalet medverkande pedagoger blir för stort är det inte 

genomförbart att utföra grundliga och detaljerade tolkningar av intervjuerna. Därför lyfter 

Kvale & Brinkmann att det antal personer som är nödvändiga för vår studie är beroende av 

vår undersöknings syfte (2014, s. 156). Vi valde att intervjua åtta pedagoger, intervjuerna 

delades upp jämt mellan oss två. Åtta kan ses som ett relativt litet antal men vi anser att det 

räckte för vår undersökning. Vårt antal intervjuade stöds av Guests, Bunces & Johnssons 

studie då de anser att efter sex intervjuer finns det tillräckligt med insamlat material för att 

stödja våra teman och syfte med studien (2006, s. 78).  

2.3 Genomförande  

De pedagogerna som deltog i vår undersökning kontaktades först via mejl för att undersöka 

om det fanns intresse från deras sida att delta i studien. I mejlet delgav vi dem information 

om syftet med studien, vilken typ av frågor vi skulle ställa och vad vi skulle göra med 

informationen vi fick fram. Bell (2016, s. 191) betonar att det är gynnsam att delge 

informanterna denna information skriftligt innan intervjun och inte endast muntligt. Detta 

för att ge de tid att fundera över vad de ger sitt godkännande till. Kvale & Brinkmann lyfter 

vikten av konfidentialitet i forskningen. Vi delger detta till undersökningsdeltagare via 

informationmejlet att de har rätt till anonymitet och data som kan identifiera deltagarna i vår 

studie kommer inte att avslöjas (2014, s. 109).  

Våra intervjufrågor utformades efter forskningens syfte och frågeställningar. Genom att utgå 

från syftet och frågeställningarna kunde vi säkerställa att vi skulle få utförliga svar på hur 

pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek och fantasiutveckling samt hur de anser att 
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förskolemiljön utformas efter barnets fantasiutveckling och fantasilekar. Därigenom ökar 

även studiens validitet.  

På grund av rådande omständigheter passade telefonintervjuer oss och deltagarna bäst i 

studien. För att vi skulle kunna få ut bästa möjliga material till vår undersökning valde vi att 

använda oss av ljudbandinspelning. Bell menar att ljudbandinspelning är ett bra alternativ 

för att kunna kontrollera den exakta ordalydelsen och det ger även intervjuaren möjlighet att 

ägna sin fulla uppmärksamhet och koncentration på intervjun och vad respondenten säger 

(2016, s. 196). En ljudbandinspelning innebär även att intervjuaren har möjligt att lyssna 

flera gånger på den insamlade datauppsättningen och använda den som underlag vid 

bearbetning och analys vid senare tillfälle (Bell 2016, s. 192). 

 

Enligt Vetenskapsrådets etiska rekommendationer vad gäller att samla in material, i detta 

fall ljudbandinspelningar är att de inte får ske utan att som intervjuare bett om lov av 

respondenten att få spela in deras svar och även delge dem vad som kommer hända med 

inspelningen efter intervjun (2017, s.27 och 40).  

2.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Det insamlade materialet i form av ljudupptagningar bearbetades genom transkriberingar 

och analyserades därefter med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en metod som 

identifierar, analyserar, strukturerar och rapporterar materialet under olika teman inom 

insamlade data (Braun & Clarke 2006, s. 79). Syftet med studien är att undersöka hur 

pedagoger uppfattar sin roll i barnets fantasiutveckling och fantasilek samt hur de uppfattar 

att miljön på förskolan utformas efter det. Därmed är det relevant att undersöka vilka olika 

uppfattningar om barns fantasiutveckling och fantasilek som informanterna uttrycker, vilket 

den valda metoden löser.  

Braun och Clarke (2006) ger en guide på sex steg för att använda tematisk analys. Steg ett 

innebär att bekanta sig med det insamlade materialet genom att transkribera ordagrant och 

att läsa igenom materialet noggrant flera gånger. Här kan även initiala idéer skrivas ner under 

tiden (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Detta utförde vi genom att transkribera intervjuerna och 

läsa igenom materialet upprepade gånger. Vi letade efter likheter och skillnader i 

intervjupersonernas svar och markerade dessa. Se bilaga 3. 

Steg två handlar om att skapa en lista över de initiala koder som finns i datamaterialet (Braun 

& Clarke, 2006, s. 87). Vi tittade objektiv på intervjusvaren och letade efter koder, dvs. 

kärnan i informanternas svar. Vi delade upp materialet utifrån vår undersöknings syfte i två 

olika teman; pedagogens roll och miljöns inverkan, därefter kodade vi dem. För att 

säkerställa att det insamlade datamaterialet uppmärksammats, valde vi att koda dem 

manuellt utan hjälp av något dataprogram. Se bilaga 4 på de koderna vi hittade i 

datamaterialet. 
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I steg tre analyseras koderna och kategoriseras för att bilda ett övergripande tema (Braun & 

Clarke, 2006, s. 87). Vi genomförde detta genom att låta våra intervjufrågor agera teman. Vi 

sorterade koderna i kategorier vilka sedan blev underteman till våra huvudteman. Se bilaga 

5. 

 

Steg fyra innebär förfining och granskning av de givna teman. Datan i de teman som 

framkommit ska höra ihop samtidigt som det ska finnas en identifierbar skillnad mellan 

teman (Braun & Clarke, 2006, s. 87). I detta steg granskade vi alla teman i vår tabell i steg 

tre för att säkerställa att vi har beaktat alla teman. Vi var mån om att vi lyckades få med de 

relevanta koderna i förhållande till våra frågeställningar. 

 

Braun och Clarke beskriver att steg fem handlar om att definiera och namnge teman. I detta 

steg sker den sista förfiningen av teman. Syftet är att identifiera kärnan i varje tema och 

bestämma vilken aspekt av data varje tema fångar (2006, s. 87). I vår bearbetning av 

materialet gjordes steg fyra och steg fem samtidigt. Efter bearbetningen av det insamlade 

datamaterialet, har vi en god grund att stå på inför författandet av rapporten. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Validitet eller giltighet handlar om att se till att konkret undersöker det som föresätter sig att 

undersöka (Trots, 2010, s. 133). För att säkerställa god validitet i vår undersökning, valde vi 

att tydligt informera undersökningsdeltagare om vårt syfte med intervjuerna för att få 

tillförlitliga svar. Att förskollärarna är medvetna om vårt syfte och har fullkomlig förståelse 

för frågornas innebörd ökar validiteten. På detta vis får vi även svar på det vi avser att 

undersöka ökar. 

Jan Trost skriver att på ett traditionellt sätt uttrycker reliabiliteten eller tillförlitlighet som en 

stabil mätning och inte utsatt för tex. slumpinflytelser, alla intervjuare ska fråga på samma 

sätt och situationen ska vara likadan för alla. Författare förklarar vidare att reliabiliteten kan 

också förstås som en mätning vid en viss tidpunkt ger samma resultat vid en förnyad mätning 

(2010, s. 131). Att svaren baseras på deltagares åsikter kan vara kriterier för att säkerställa 

reliabiliteten. Vi anser att vi inte kan bedöma svaren från intervjuerna eftersom det är 

deltagares egna uppfattningar. Dessutom valde vi att skicka intervjufrågor till deltagarna 

innan vi genomförde intervjun, fanns det risk att de kunde formulerat sig till ”rätta” svar, 

som i sin tur kan ha påverkat reliabilitet. Något som Bell poängterar att när man ställer frågor 

efter åsikter, finns det en del faktorer som kan påverka svaret. Exempel på detta kan vara att 

respondenten nyligen ha sett ett tv-program eller varit med om händelse som påverkar 

respondentens åsikter (2014, s. 133). Därför valde vi att vara transparenta i vår uppsats, dvs. 

vi döljer inget utan ärligt öppna med hur vi har kommit fram till resultatet. Utöver detta 

påverkar antalet deltagare studiens generaliserbarhet. Studien innehåller för få 

intervjupersoner för att studiens resultat med säkerhet ska kunna generaliseras till den större 
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populationen. Om undersökningen skulle göras om med en annan gruppdeltagare skulle det 

vara osannolikt att de skulle svara exakt likadant. 

2.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Vetenskapsrådet beskriver att vid forskning i olika ämnen är det viktigt att förhålla sig till 

kodexar, dvs. forskningsetiska regler och riktlinjer för att kunna genomföra studien på ett 

etiskt och lagligt sätt (2017, s. 13). Nedan följer en beskrivning av forskningsetiska principer 

som vi har tagit hänsyn till i vår studie. 

 

Kravet på information och samtycke innebär att forskare ska informera 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen på ett sätt och med ett språk som 

de förstår samt på vilka villkor de deltar. Deltagarna ska även upplysas om att det är frivilligt 

att delta, de har rätt till att själva bestämma över sin medverkan och avbryta sin medverkan 

när som helst utan negativa konsekvenser. (Vetenskapsrådet, 2012, s. 27).  

 

Vi uppfyllde dessa krav genom att vi skickade ett informationsmejl till samtliga 

förskollärare. I mejlet framgick vårt undersökningssyfte, frågor vi skulle ställa och vad vi 

skulle göra med informationen vi fick fram och att deltagandet är frivilligt. Intervjupersoner 

hade fullständigt förståelse över sin medverkan och att de hade rätt till att avbryta sin 

deltagande när personen önskar, utan att behöva förklara sig. Samtliga medgav sin 

godkännande för att vi kunde använda det insamlade materialet i vår studie. 

 

Kravet på konfidentialitet och nyttjande innefattar att deltagarnas identitetsuppgifter och 

konfidentialitet ska sekretess behandlas, dvs. att informationen ej får lämnas ut och ska 

förvaras på ett säkert sätt och att de insamlade uppgifterna om deltagarens i undersökning 

får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40 och 42).  

 

Kravet uppfylldes genom att vi informerade deltagarna tydligt att det insamlade materialet 

kommer att vara anonymt och det som sägs kommer inte föra vidare. Naturligtvis kommer 

ingen heller att kunna ta reda på vem som sagt eller gjort vad. De var också medvetna om 

att allt bruk av materialet vi samlade, har varit för vetenskapliga ändamål och att endast vi, 

examinator och opponenter kan ta del av, men allt förstörs efter opponeringen.  
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3. Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna med förskollärarna.  

Underrubriken pedagogens roll är skriven av Hedvig Lindstedt och Pearrie Magsomboon 

skriver om miljöns inverkan. Resultatet redovisas i relation till studiens syfte, vilket är att 

undersöka hur pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek och fantasiutveckling samt 

hur de anser att miljön på förskolan utformas efter barnets fantasilek och fantasiutveckling. 

Studiens frågeställningar är ”Hur uppfattar pedagogen sin roll i barnets 

fantasiutveckling?”, ”Vilken påverkan ser pedagogen i miljöns utformning för barnets 

fantasiutveckling?, ”Vilken påverkan har utomhusmiljön?” samt “Vilken påverkan har 

inomhusmiljön?”.  

 

När vi beskriver förskollärarna har vi valt att benämna dem som F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 

och F8.  

3. 1 Pedagogens roll 

3.1.1 Pedagogens roll 

 

Något som nästan alla intervjupersoner är överens om är att deras roll i barns 

fantasiutveckling och fantasilek innebär att stötta barnen på olika sätt. F1 säger att 

stöttningen sker i form av en närvarande vuxen i barnens lek. F3 lyfter uppmuntran, 

utmaning och stimulering som viktigt i rollen som pedagog och vidare poängterar att inte 

hämma eller begränsa genom att till exempel tänka fyrkantigt. Att som pedagog delta i leken 

är något flera intervjupersoner uppmärksammar som viktigt för att hjälpa barnen i sin lek, 

speciellt barn som inte kan leka eller har fastnat någonstans i sin lek. Att det finns barn som 

faktiskt inte kan leka är något som två förskollärare lyfter. 

 

Men med detta sagt lyfter även F1 och F6 etiska aspekter av sin roll i barnens lek, att 

respektera barnen och fantasileken, ibland vill barnen inte ha vuxna med i leken och ibland 

är det väsentligt för leken att pedagogen tar ett steg tillbaka och låter leken vara ostörd. Att 

bistå barnens lek med verktyg är något som flera intervjupersoner lyfter.  

 

[…] jag tror att vår roll som pedagoger ligger i det. Att ge barnen erfarenheter och kunskap och verktyg 

för att kunna utveckla sin fantasi […] (F7, 2020) 

 

Verktygen som beskrivs är lekmaterial, bidra med fantasier och idéer, läsa sagor och bidra 

med egna erfarenheter och kunskaper. Två intervjupersoner beskriver miljöns utformning 
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som en del i pedagogens roll i barns fantasiutveckling där pedagogen ansvarar för att barnen 

har tillgång till en inbjudande miljö som stimulerar barnen och uppmuntrar dem till lek.  

3.1.2 Didaktiska val 

En intervjufråga är vilka didaktiska val pedagogen gör för att uppmuntra fantasileken. Här 

lyfter både F1 och F2 att erbjuda en omväxlande miljö samt leksaker är didaktiska val de gör 

i verksamheten. Deras roll som pedagog är att förändra presentationen av leksaker och 

miljön så att den inspirerar barnen till nya fantasilekar. Det gör dem för att, som de beskriver, 

dagens barn ledsnar så fort och att saker bara är roliga ett tag, därför behöver man som 

pedagog exempelvis möblera om. F1 och F2 säger även att gällande utomhusmiljön väljer 

de att lämna gården och gå till skogen eller någon annan lekpark för att få igång nya lekar.  

[…] kan vi upptäcka, gå ut i naturen och upptäcka någonting, och försöka helt enkelt ge dom så mycket 

olika upplevelser som möjligt […] (F2, 2020) 

F3 menar att fantasileken får störst utrymme i den fria leken och beskriver hur ett didaktiskt 

val hen gör som pedagog är att hänga på barnens fantasilekar och följa med dem på vad de 

säger. 

En etisk aspekt som både F3 och F4 lyfter är vikten av att skydda leken.  

[…] ett medvetet didaktisk val som jag kan tänka på, att inte alla får vara med jämt. Alla får inte vara 

med jämt och alla behöver inte vara på samma plats, för att man ska kunna få utveckla sina lekar ifred 

utan att det ska komma andra […] (F4, 2020) 

F3 säger att det är ett öppet medvetet didaktiskt val hen gör i verksamheten att begränsa 

antalet barn. Här känner hen ett hinder på förskolans gård när det är många barn på samma 

yta och väljer därför oftast att gå ifrån gården till näraliggande skog eller annan plats.  

3.1.3 Faktorer som hämmar  

Intervjupersonerna anger flera störningsmoment som hämmar barns fantasiutveckling och 

fantasilek. F1 nämner tiden som en hämmande faktor då hen säger att leken blir avbruten 

hela tiden på grund av verksamhetens rutiner och lyfter att barnen ofta inte hinner leka till 

slut. F4 säger att andra som kommer in i leken och stör leken är en viktig faktor.  

Vidare lyfter F1 att barns lekutveckling hämmas om de har det oroligt hemma, att barnen 

mår dåligt och är oroliga. Hen säger att om barnen upplever det oroligt hemma kan det leda 

till ett dåligt självförtroende. 

[…] Om man har dåligt självförtroende, det kan också hämma barnens lek, fantasi och allting. Jag menar 

tror man inte på sig själv så tror man ju inte på sin fantasi och lek heller […] (F1, 2020) 

En faktor som flera intervjupersoner nämner är miljöns utformning som hämmande i barns 

fantasilek. F8 säger att en tråkig miljö och en pedagog som inte har något intresse hämmar 

barnens fantasi. F2 är inne på samma bana som F8 och säger att om lekmiljöerna inte är 
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tillräckligt stimulerande har det en negativ effekt. F6 lyfter att rummens förbestämdhet kan 

vara ett hinder för barns fantasi då de kan tala till barnen vilka speciella lekar som förväntas 

lekas. Hen beskriver att hemvrå är tänkt för hemma-lek men säger även att en förbestämdhet 

inte behöver vara negativ. Det kan även ha en positiv inverkan på barn som inte förstår 

lektemat och därför tycker hen inte att det finns något rätt eller fel. F5 anger att för mycket 

färdigt material kan serva barnen på ett missgynnsamt sätt, att alltid ha leksaker som 

föreställer en sak och bara kan föreställa det, vilket hindrar barnen från att använda sin 

fantasi.  

Pedagogens roll nämner flera intervjupersoner som något som kan vara hämmande på olika 

sätt. F3 säger att det är viktigt att du som pedagog ”tar på dig dina professionella kläder” och 

vara närvarande, delta i leken, tillåt leken och se vad barnen fantiserar och följ med på det 

annars hämmar det barnens fantasilek. Hen lyfter även att en hämmande faktor är att inte 

hänga med i populärkulturen. En svårighet är att det finns så mycket man ska känna till för 

att kunna hänga med och inte sabotera leken på grund av att man som pedagog inte förstår 

vad de leker, detta känner sig hen begränsad av. F2 anger onödiga tillsägelser under lek som 

något hämmande, hen säger att det är viktigt att kolla efter först vad det är barnen faktiskt 

leker innan man går in och säger till. F4 säger att som pedagog ska vi tillåta barnens lekar 

och inte vara för snabba med att säga nej. 

 

[…] Där får man ju göra en avvägning av är det en säkerhetsfråga, eller blir det inte schysst spel eller 

säger jag nej för att jag inte är bekväm med det här […] (F4, 2020)  

 

Slutligen lyfter F6 gruppstorleken som en hämmande faktor för barnets fantasiutveckling. 

Hen upplever en frustration över att gruppstorleken är så stor och känner sig begränsad av 

detta i sitt arbete med barnens fantasilek. En effekt av en stor bakgrund beskrivs vara att 

uteslutningar och konflikter lättare uppstår då många barn innebär att barnen inte får leka 

ostört utan blir störda av varandra.  

 

[…] Är det verkligen så att alla får vara med, för det är ju en norm som finns i förskolan, för en lek som 

redan har börjat kan ju eskalera om alla får vara med. Då kanske det är bättre att en pedagog går iväg 

med det barnet som vill vara med och starta en annan lek och dra med andra barn än störa den leken 

faktiskt pågår […] (F6, 2020) 

 

3.1.4 Faktorer som gynnar  

 

Pedagogens förhållningssätt, på olika sätt, lyfts av flera intervjupersoner på frågan om det 

finns några faktorer som gynnar barns fantasiutveckling. Här säger F7 att som pedagog är 

hen med och leker olika lekar. Speciellt med barn som har svårigheter med att komma igång 

med sin lek, då lyfter hen att som pedagog stiga in och ta en roll i en lek och på ett sätt leda 

leken för att främja leken. Vidare säger hen att genom att man deltar i leken främjas den, när 

man ser att barnen behärskar leken kan man gå ur sin roll.  F2 lyfter liknande faktor, att vara 
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med och leka, som gynnande. Hen lyser även att som pedagog observera barnen och deras 

lek, på så vis upptäcker man barn som kan behöva en pedagogs stöd. F1 beskriver att ge 

barnen positiv kritik för leken gör barnen inspirerade med en positiv effekt för deras 

fantasiutveckling. 

 

[…] Att man får barnen att tro på sig själva och sin lek. Och låta dem busa till det och uppmuntra deras 

idéer och knasiga fantasier […] (F1, 2020) 

 

F6 förklarar att leka med barnen och vara en bra lekförebild som gynnande faktor. Hen säger 

att kunna släppa makten och inte ha fullständig kontroll över resultatet är något du som 

pedagog bör klara av. För att klara detta lyfter hen lyhördhet och flexibilitet som viktiga 

egenskaper hos en pedagog.  

 

[…] Att ge barnen makten att bestämma hur leken ska vara på deras villkor och inte styra så mycket, ha 

lite is i magen helt enkelt […] (F6, 2020) 

 

Att vara inbjudande, tillåtande och närvarande är något som F3 beskriver som egenskaper 

hos en pedagog som gynnar barnens fantasiutveckling. Hen lyfter att som pedagog kunna 

stoppa sig själv från att begränsa för att man kanske inte förstår eller av andra orsaker som 

inte hör till leken. Att vara närvarande är något som även F4 belyser som viktigt och kunna 

släppa allt det andra som stör. 

 

[…] Att man själv bjuder in och låter allting vara möjligt. och visar vägen, vägleder genom fantasin och 

då är det ännu viktigare att man själv är där och kan visa […] (F3, 2020) 

 

En faktor som flera intervjupersoner valde att lyfta var möjligheten till drama som en 

gynnande effekt på barns fantasiutveckling. F1 säger att hen tror att genom böcker, teater 

och drama kan pedagogen inspirera barnen och lägger särskild vikt vid, att vilket intryck 

omgivningen ger spelar stor roll för barnen. F5 säger även hen att en rik miljö där man arbetar 

mycket med sagor, teater och drama lockar barnen till en mer omfattande fantasiutveckling. 

F7 anger att arbeta med sagor på olika sätt som en gynnande aspekt och lyfter speciellt att 

arbeta med att barnen får möjlighet till att skapa sina egna sagor, det ger barnen en röst och 

pedagogen en möjlighet att få höra hur de tänker.  

3.2 Miljöns inverkan 

3.2.1 Inomhusmiljöns hinder och möjligheter 

 

Samtliga förskollärare uttrycker att miljöns utformning har en betydelse för barns fantasilek 

och fantasiutveckling. Alla är enade om att inomhusmiljön kan både gynna och hämma barns 

fantasiutveckling. F2 och F3 säger att när barnen är inomhus övar de på att tex. sitta stilla 
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och koncentrera sig, något som inte passar så bra att öva på utomhus. Fyra av åtta intervjuade 

förskollärare beskriver att innemiljön är indelade i olika rum/hörn och att varje rum/hörn har 

ett specifikt namn. Förskollärarna menar att rummets namn berättar för barnen vilken typ av 

aktivitet som ska äga rum där. På så sätt blir rummens namn ett hinder för barns fantasilek 

och fanatsiutveckling. Däremot beskriver F6 att rummens namn kan både hämma och gynna 

barns fantasiutveckling. 

 

[…] Rummens namn kan vara ett hinder för det kan ju säga till barnen, här förväntar vi oss det, att det 

kanske är bättre att döpa rummen till det blåa rummet, gula rummet, det gröna rummet. Eller andra 

namn som inte är så kodade på vad vi har tänkt göra där. Men samtidig är ju den förutbestämdheten inte 

bara negativ utan den kan vara positiv för barn som inte kan förstå lektemat så det är inte svart eller vitt 

utan det är mer en gråskala […] (F6, 2020) 

  

F2 och F5 lyfter fram innemiljöns kapacitet. De menar att det ofta är för många barn på en 

liten yta. F5 säger att barn tenderar att använda stor yta när de kommer igång med leken. F1 

tänker liknande och berättar att det uppstår en viss begränsning i hur många barn som kan 

röra på sig och att de inte kan springa lika mycket som i utomhusmiljön. 

  

I intervjuerna har det framkommit att inomhusmiljön erbjuder många olika leksaker och 

material som gynnar fantasin. F1 och F6, F7 säger att materialet ska vara blandat, det vill 

säga att materialet ska vara okodat och inte ha något bestämt tema samtidigt som det ska 

finnas kodat material. F7 berättar om att hela tiden värdera materialet och fundera över när 

och hur barnen använder det. 

  

[…] Att man hela tiden värderar, vad är det för material vi har. Är det intressant? Använder barnen det 

här material, på vilket sätt används materialen? Är det väldigt kodat till en viss lek, går det att använda 

till en annan lek? […] (F7, 2020) 

 

F7 uttrycker att barn är duktiga på att använda sin fantasi. Hen beskriver att det saknas 

leksaksmat på hens avdelning och att barnen då tar kaplastavar och leker att det är mat. På 

så sätt kompenserar dem för materialet som inte finns där. F7 beskriver att barnen är 

delaktiga i skapandet av material. 

  

[…] Man behöver inte ha allt material eller alla leksaker, man behöver inte ha så många leksaker som 

är färdigt, utan man får bygga. Jag tror att det är viktigt att man låter barnen vara delaktiga i skapande 

och i den processen av vilket material som man ska ha i miljön. På så sätt jobbar de vidare. Vi har 

dockor men inget dockhus, då bygger vi ett dockhus av en bokhylla, och då får barnen vara med och 

bygga möbler och de kommer med nya idéer hela tiden, oj de har inget kylskåp, vi gör ett kylskåp. […] 

(F7, 2020) 

3.2.2 Utomhusmiljöns hinder och möjligheter 

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker sig liknande vad gäller utomhusmiljön. De beskriver att 

barn använder mer fantasi vid utomhusvistelse. Detta beror på att det inte finns lika mycket 
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tillgång till färdigt material ute i jämförelse med inne. F5 och F7 säger att vid 

utomhusvistelse uppmuntrar de barnen att leka med naturmaterial samt umgås med sina 

kamrater. 

  

[…] Eftersom det finns inte mycket färdigt material så umgås barnen liksom med varandra och kommer 

igång med leken. Jag skulle säga att det är inte lika mycket material som inne, får barnen tänka själva 

och fantasin är tvungen att komma igång annars blir de uttråkade. […] (F5,2020) 

 

[…] Det används mycket pinnar, kottar är mat och mossa och blad. På så sätt upptäcker barnens fantasi 

på ett annat sätt för att det inte är samma utbud av material. […] (F7, 2020) 

  

F8 skriver att en kal förskolegård kan gynna barns fantasiutveckling mer jämfört med en 

gård som består av en klätterställning och gungor. Något som F7 också lyfter fram att barn 

ofta fastnar i utomhusaktiviteter, såsom att cykla, klättra och gunga. F6 menar att stereotypa 

lekplatser utomhus inte utmanar barnens fantasi. F7 berättar att de försöker implementera 

klassiska inomhuslekar utomhus, exempelvis att måla utomhus och att bygga ett kök av 

kastruller utomhus. Detta för att hindra barn från att enbart koncentrera sig på de stereotypa 

utomhusaktiviteter som de alltid sysselsatt sig med.  

  

F2 och F3 beskriver att de har två centrala utomhusmiljöer; gården och skogen. De anser att 

barnen rör på sig och får använda hela kroppen precis som barn ska få ha möjlighet till. F3 

anser att genom att de på sin förskola är utomhus mycket, ges barnen en friare barndom. F2 

och F3 beskriver att gården är stor men att det saknas utrymme för alla barn att leka 

tillsammans. F3 menar vidare att de ser ett mönster i vilka lekar barnen vill leka på gården. 

  

[…] Jag tycker att man också ser att på gården så vill dom gärna leka i mindre konstellationer alternativt 

uppstrukturerade lekar eller regellekar där vi är med. […] (F3, 2020) 

  

Vid lek i skogen finns det plats för fler barn att delta i samma lek. F3 berättar att barnen 

tenderar att leka i större grupper i skogen än på gården. I skogen leker barnen i grupper om 

8–12 och på gården leker barnen i grupper om 2–3 barn. 

  

F1 beskriver att skogen är en bättre miljö för barns fantasiutveckling än förskolans egen 

gård. På gården finns stereotypa lekredskap men i skogen används naturmaterial för lek. 

  

[…] Där finns det ju mycket stockar, stenar och träd och växter och sand och kottar och vatten. Sånt 

kan ju inspirera väldigt mycket för barn […] (F1, 2020) 
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3.2.3 Skillnader på fantasilekar inom- och utomhus 

 

I intervjuerna framgår att samtliga förskollärare kan se skillnader på fantasilekar inom- och 

utomhus. Alla berättar att det finns mer kodat och färdigt material inomhus vilket gör att 

leken tar form utifrån detta. Medan leken kommer helt utifrån barnens egen fantasi när de är 

utomhus. 

 

[…] Inomhus blir det lek utifrån mycket mer det färdiga materialet som vi har, utklädnadskläder. En 

prinsessklänning, då leker de oftast prinsessa och ett kök, då leker de att de lagar mat där. […] (F5, 

2020). 

  

F6 och F7 skriver att lokalens utformning gör skillnaden mellan fantasilek i inne- och 

utemiljön. De menar att storleken på ytan inomhus är för liten för att rymma alla barn. I 

några rum på förskolan kan ett begränsat antal barn leka. När för många barn leker 

tillsammans på en för liten yta kan ofta konflikter uppstå mellan barnen. Ytterligare 

beskriver F6 att barnen måste hålla leken i ett rum. Barnen får inte möjlighet att byta plats 

eller låta leken äga rum över fler rum. F6 tar ett exempel med en bil på förskolan. 

 

[…] Vi har en bil som man kan sitta i. Den placerade vi i en hall och då blev det lätt att barnen lekte 

först i lekhallen och sen gick ut till bilen och sedan vidare till lägenheten och tillbaka till hallen och 

bilen och då blir det spring och leken kanske förstörs när man försöker hålla leken till ett rum. […] (F6, 

2020). 

  

Samtliga intervjupersoner uttrycker att barn får större möjlighet att röra på sig i 

utomhusmiljön. Ute får de springa runt, klättra och hoppa och barnen tillåts vara högljudda. 

F1, F2, F3, F4 och F6 beskriver att barn ofta rör sig mer och över större yta vid leken. F2 

beskriver att barnen tenderar att leka rolltagande fantasilekar utomhus, exempelvis tjuv och 

polis. Utomhuslekar tenderar vara mera grovmotoriska medan inomhuslekar blir mer 

finmotoriska, det vill säga att inomhus bygger barnen ett rymdskepp som flyger runt medan 

barnen själva är rymdskeppet utomhus.  

 

[…] Barnen rör sig ofta över större ytor utomhus i sin lek. Man har möjlighet att brottas, man har 

möjlighet att fånga varandra och vara polis som faktiskt tar tag i och man går iväg till ett fängelse. Det 

blir mer den här rolltagande fantasilek utomhus. Inomhus är det kanske mer finmotorisk lek, man bygger 

ett rymdskepp som flyger runt medan utomhus kan man vara själva flygskeppet som flyger runt.  […] 

(F2, 2020) 

  

F6 och F7 berättar att vid lek i utomhusmiljö uppstår färre konflikter mellan barnen. Detta 

på grund av större yta att leka ostört på. Det är enklare för barnen att byta lekplats i utomhus 

eftersom det finns mer yta att tillgå. 
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3.2.4 Fantasilekar som inte uppmuntras på förskolan 

 

Samtliga förskollärarna uttrycker att bråk-, brottnings- och krigslekar inte är välkomna på 

förskolan. Dock är det inte heller förbjudet att leka dessa lekar. 

 

[…] Ibland kan vi se att de börjar leka skjutlekar, med pistol eller att de börjar bli lite för hårdhänta med 

varandra och då brukar vi sätta stop när vi ser att det blir obehagligt för något barn. Så vi uppmuntrar 

inte brottningslekar eller springer runt och skjuter varandra. Samtidigt försöker vi inte heller sätta stopp 

för den leken och vi försöker vägleda den till att bli någonting annat. […] (F5, 2020) 

 

F6 nämner om bråk- och brottningslekar och att de i persongruppen haft diskussioner kring 

det. De menar att några barn klarar av att vara actionhjältar och för några barn ökar tempo i 

leken vilket ofta leder det till bråk.  

 

[…] När de kliver in i det här rollerna, där får vi ha is i magen men en del pedagoger går in direkt och 

säger stopp för det vet var det kommer landa någonstans […] (F6, 2020) 

 

F6 fortsätter med att berätta att det är de livliga lekarna som stoppas. Oftast på grund av att 

pedagogerna vill hålla inomhusmiljön i ordning. F6 berättar vidare att en kollega stoppade 

barnens lek när de började möblera om i en pågående lek. Leken stoppades av pedagogen 

med argumentet, var sak har sin plats.  

 

F7 delar liknande uppfattning som F6 vad gäller bråk- och brottningslekar. F7 nämner att 

TV-program som innehåller våld kan influera barnens lek. Dessutom beskriver F7 att lek 

även kan fungera som terapi för barn. F7 menar att barn som har varit med om traumatiska 

händelser kan använda leken som bearbetningsmetod. Detta blir en komplex situation när 

kulturen på förskolan starkt motverkar bråk-, brottnings- och krigslekar. 

 

[…] Det blir erfarenheter och kunskap som ligger till grund för deras fantasilekar, ser man krig, lekar 

man krig. Och sen kommer man till förskolan och vi säger att man inte får leka så här, det kanske är 

okej och du får leka det hemma men inte här. Och på något sätt säger man till barnen att det som barnen 

väljer är fel och att det då är något fel på barnen. Så det här är komplext, det är en kultur som är så stark 

på förskolan så det är svårt att träna bort det […] (F7, 2020). 
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4. Diskussion 

Studien syftar till att undersöka hur pedagogen uppfattar sin roll i barnets fantasilek och 

fantasiutveckling samt hur de anser att miljön på förskolan utformas efter barnets fantasilek 

och fantasiutveckling. De frågeställningar som har behandlats under rubriken resultat är 

”Hur uppfattar förskollärare sin roll i barnets fantasiutveckling?”, ”Vilken påverkan ser 

förskollärare i miljöns utformning för barnets fantasiutveckling?”, ”Vilken påverkan har 

utomhusmiljön?” samt “Vilken påverkan har inomhusmiljön?”. I detta avsnitt diskuteras 

resultatet i förhållande till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. 

Diskussionen är indelad i två teman; pedagogens roll och miljöns inverkan. 

4.1 Pedagogens roll 

Med hjälp av Hjälmeskogs m.fl. (2020) teorin om den didaktiska pyramiden där det visar 

relationen mellan förskollärare och innehåll kan vi förstå att valet av material som finns 

tillgängligt för barnen påverkas av innehållet i läroplanen. Det vill säga eftersom läroplan 

inte innehåller några konkreta mål, har pedagogerna möjlighet att öppet tolka vad de anser 

är lämpliga material för barnen. 

Resultatet beskriver miljöns utformning som en del av pedagogens roll i barns 

fantasiutveckling (F8, F1, F2, F3 & F6). Det kan kopplas till Hjälmeskogs m.fl. (2020) 

didaktiska pyramid och relationen mellan förskollärare och miljön. Relationen mellan 

förskolläraren och miljön möjliggör för en insyn i vilken mån miljön interagerar med 

pedagogen. Två förskollärare säger att pedagogens ansvar är att ge barnen tillgång till en 

inbjudande miljö (F5 & F8, 2020). Vad som är en inbjudande miljö framkommer inte men 

en intervjuperson lyfter att en kal tråkig miljö inte skapar någon fantasi vilket kan tolkas som 

en rik rolig miljö skapar fantasi då det är motsatt (F8, 2020). Tolkningvis innebär detta att 

pedagogerna betraktar miljön som något de har möjlighet att påverka och förändra efter 

tycke och intresse.  

Ur resultatet framkommer det att didaktiska val som beskrivs vara uppmuntrande för 

fantasileken är en omväxlande miljö och en omväxling av leksaker. Det kan tolkas som att 

pedagogerna anser att miljön kan vara föränderlig och att en förändring i miljön då och då 

kan inspirera barnens fantasilek och fantasiutveckling. Ett bekymmer som uppdagas är att 

dagens barn tröttnar fort på sin omgivning och leksaker (F1, 2020). Med dagens barn kan 

det tolkningsvis innebära att en förändring på hur snabbt barn brukade tröttna på liknande 

föremål förr och nu är synlig för pedagogerna. Möjligtvis är det just den ständiga rotationen 

och förändringen, som görs på grund av att inspirera barnens fantasilek, som även arbetar 

mot sitt syfte och leder till att barnen snabbare ledsnar då de vet att det snart kommer 

förändras. 



 

 29 

En faktor i pedagogens roll som framstår som viktig att reflektera över är när man som 

pedagog går in och begränsar leken och varför detta sker. En orsak som lyfts till varför 

begränsningar sker är att pedagogen inte förstår vad barnen leker och dömer leken utan att 

ha full förståelse (F2, F3 och F4, 2020). Att begränsningar sker i leken är oundvikligt, ibland 

sker lekar som kan orsaka skada eller helt enkelt inte fungerar på förskolan men det 

förskollärarna lyfter är att inte begränsa och stoppa lekar bara för att. Det är ett exempel på 

utmaningar som Hjälmeskog m.fl. (2020) beskriver genom den didaktiska pyramiden att kan 

uppstå i relationen mellan pedagog och barn.  

Enligt resultatet har fantasileken störst utrymme under den fria leken (F3, 2020). Under den 

fria leken väljer pedagogerna att hänga på barnens fantasilekar, följa med i deras utsagor och 

låta barnen bestämma vart leken tar vägen. Här blir relationen mellan barn och pedagog 

synlig, Hjälmeskog m.fl. (2020) lyfter utmaningen som finns i relationen mellan barnet och 

pedagogen i den didaktiska pyramiden. Pedagogen har en önskan om att förmedla innehåll 

som anses vara viktiga till barnen medan barnen likväl har en önskan om att få utforska det 

som barnet finner intressant. Under den fria leken ger pedagogen över kommandot till barnen 

och följer själv med. Tolkningsvis är det under den fria leken barnen som bestämmer och 

besitter ett större inflytande över verksamheten än pedagogen. 

Fiorelli och Russ (2012) menar att leken har en positiv inverkan på barns personliga 

välbefinnande. I fantasileken skaffar barnen sig förmågor som att kunna tänka olika, hantera 

olika saker, kreativitet, anpassning och reglering av känslor. Men som Knutsdotter Olofsson 

(2003) säger så kan inte alla barn leka och de som inte leker löper en risk att få en bristande 

föreställningsförmåga vilket innebär att de kan få svårigheter att minnas längre sekvenser 

och komma ihåg det de varit med om. I resultaten framkom det att lekutvecklingen kan 

hämmas om barn upplever det oroligt hemma, mår dåligt eller är oroliga och att följden av 

detta kan bli ett dåligt självförtroende (F1, 2020). Barn som inte tror på sig själva tror inte 

på sin fantasi eller lek heller. Här kan pedagogrollen ha en av sina viktigaste roller i 

fantasileken för dessa barn, att inta en direkt vägledande roll för att stötta upp och vägleda 

dem (Trawick-Smith och Dziurgot, 2011).  

I resultatet framkommer det att genom att bistå barnen med positiv kritik kan detta leda till 

inspirerade barn, vilket innebär att positiv kritik har en positiv effekt på barns 

fantasiutveckling. Fiorelli och Russ (2012) menar att lekens inverkan på den kognitiva och 

affektiva utvecklingen innebär att leken har en positiv effekt på barns personliga 

välbefinnande. Det kan tolkas som att genom att pedagogen stärker barnets självförtroende 

med positiv kritik för fantasileken får det positiva följder för barns fantasiutveckling. När 

sedan barnen fantasileker påverkar det deras eget personliga välbefinnande positivt, det kan 

ses som en process med flera steg som växelverkar med varandra. 

Avslutningsvis lyfter resultatet att möjligheten till drama har en gynnande effekt på barns 

fantasiutveckling. Drama kan innebära både drama, teater och att läsa böcker. Genom att 

använda sig av drama vill pedagogerna locka barnen till att få ta del av en mer omfattande 

fantasiutveckling (F1, F2 & F7, 2020). En förskollärare lyfter att vidareutveckla 

sagoläsningen till att även låta barnen skapa sina egna sagor då detta ger barnen en röst och 
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ger pedagogen en liten öppning till hur barnens tankebanor går. Här synliggörs relationen 

mellan pedagogen och innehållet tydligt genom den didaktiska pyramiden (Hjälmeskog 

m.fl., 2020). Pedagogen bär ett ansvar att förhålla sig till läroplanen, där det står att drama 

är ett sätt för barnen att uttrycka sig och kommunicera sina upplevelser. Men på vilket sätt 

hen väljer att göra det är upp till var och en. Pedagogen väljer aktivt i detta fall att innehållet 

i verksamheten är att arbeta med drama på olika sätt för att främja barns fantasilek och 

fantasiutveckling. Genom det kan pedagogens uppfattningar om barns fantasi tolkas som 

något som är av stor vikt och bör främjas. 

4.2 Miljöns inverkan 

 

Studiens resultat redogör för en avsevärd skillnad på betydelsen av utemiljön för barns 

möjligheter till att utveckla sin fantasi i jämförelse med innemiljön. Eggen Børve och Børve 

(2017) inleder att för att barn ska kunna utveckla sin fantasi på ett optimalt sätt så har inom- 

och utomhusmiljön en stor betydelse. I resultatet delar många förskollärare denna 

uppfattning och beskriver att utformningen av förskolans innemiljö har både positiv och 

negativ påverkan på barns fantasilek och fantasiutveckling. De beskriver att inomhusmiljön 

ofta är indelade i mindre rum eller hörn och har ett tydligt syfte på vad som ska ske där. 

Tidigare forskning gjord av Mullick (2013) visar att utformning av utrymmen möjliggör för 

barn att leka på ett övervakat och kontrollerat sätt. Genom att pedagoger förutbestämmer 

syftet med rummen, till exempel rummens namn, vad dessa innehåller eller hur de är 

möblerade, kan pedagogerna stödja de barn som har ett större behov av stöd för att komma 

igång med sin fantasi. Detta kan däremot vara hämmande för barn som redan har en tydlig 

fantasiförmåga då de kan känna sig begränsade till rummets planerade syfte.  

 

Det finns fördelar med hur utomhusmiljön utformas runt förskolan. Resultatet visar att 

utomhusmiljöns utformning möjliggör en friare och mindre kontrollerad lek vilket kan 

påverka barnens utveckling positivt eftersom pedagogernas möjlighet att välja eller styra 

”utomhusrummet” syfte är begränsad. De förklarar också att barnen tenderar att umgås mera 

tillsammans vid utomhusvistelser i gemensamma lekar istället för tex. måla eller bygga 

klossar i små grupper. 

 

Det tillgängliga utrymmet i förskolans inomhusmiljö är något som förskollärarna i resultatet 

lyfter fram som en faktor till uppkomsten av fantasilekar. De beskriver att vid uppkomsten 

av fantasilek, använder barnen ofta stora ytor. Mullick (2013) påpekar att på grund av en 

begränsning av storleken på innemiljön tenderar barnens rörelse i fantasilekar vara mindre 

än i utomhuslekar. Det vill säga att barn inte tillåts att springa runt, byta lekplats eller vara 

högljudda påverkar barnens valmöjlighet till lek. De nämnde att vid utomhusvistelser får 

barnen möjlighet leka ostört, i större grupper och på en större yta, något som gynnar deras 

fantasiutveckling. Mullick (2013) beskriver vidare att innemiljön ofta innehåller 

lekutrustning som är anpassad till den begränsade ytan, vilket också påverkar förekomsten 

av olika lekar.  



 

 31 

 

Utomhusmiljön utformas ofta med fasta lekredskap som enligt Änggård (2008) kan påverka 

barnens utveckling negativt då redskapen har förutbestämda föreställningar om hur de ska 

användas. Detta medför att barnen ofta hamnar i samma rutiner och lekar vid dessa redskap. 

Resultatet visar att barn tenderar att öva mer på sin finmotorik vid inomhusvistelse, till 

skillnad från tex. lek ute på förskolegården där de kan använda ett större rörelsemönster samt 

öva på sin grovmotorik. Hirose, Koda och Minami (2012) delar även denna uppfattning och 

beskriver att barnen ofta umgås mera tillsammans med sina kamrater, spelar spel eller leker 

med leksaker vid inomhusvistelsen.  

 

En annan faktor som påverkar barns fantasilek är förekomsten av material i inomhus- och 

utomhusmiljön. Förskollärarna anser att materialet är viktigt för barns fantasiutveckling. De 

menar att det ska finnas en blandning av kodade och okodade material. Ett kodat material 

möjliggör att styra barnens fantasi i en viss riktning, tex. en prinsessklänning används som 

komplement till fantasin för att förstärka upplevelse av att vara en prinsessa. Medan ett 

okodat material möjliggör för barnen att använda sin fantasi för att själva skapa leken med 

de tillgängliga föremålen som miljön erbjuder. Resultatet visar också att pedagogerna bör 

värdera materialet som finns tillgängligt för barnen för att gynna deras fantasiutveckling.  

 

Med hjälp av Hjälmeskogs m.fl. (2020) teorin om den didaktiska pyramiden där det 

åskådliggör relationen mellan förskollärare och innehåll kan vi förstå att valet av material 

som finns tillgängligt för barnen påverkas av innehållet i läroplanen. Det vill säga eftersom 

läroplan inte innehåller några konkreta mål, har pedagogerna möjlighet att öppet tolka vad 

de anser är lämpliga material för barnen. Både Änggård (2008) och förskollärarna beskriver 

att barnens fantasilekar främjas av tillgängligheten av naturmaterial vid utomhuslek då dessa 

lämnar ett större utrymme för barnens att omvandla materialet till något som passar deras 

lek. En träpinne kan tex. vara ett fiskespö och i nästa stund ett gevär. Studien visar att en 

skogsmiljö ofta komplimenterar det en förskolegård saknar.  

Fleer (2011) beskriver att barn utforskar verkligheten och testar samhällets regler genom 

fantasilekar. Vidare menar Fleer (2011) att fantasilekar har oerhört positiv påverkan på barns 

kognitiva och affektiva utveckling. Resultatet av vår studie visar att bråk-, brottnings- och 

krigslekar inte uppmuntras i förskolan (F5, F6, F7, & F8, 2020). Det skiljer sig från det Fleer 

(2011) lyfter fram om de positiva effekter som fantasilekarna kan medföra. Att barn leker 

sådana lekar beror på att de bearbetar sina tidigare erfarenheter från det de sett eller hört 

hemifrån och i populärkultur. Trawick-Smith och Dziurgot (2011) understryker också att 

kreativitet och fantasi hjälper barn att bearbeta händelser och förstå verkligheten. Vår studies 

resultat visar även att det finns pedagoger som tillåter barn att leka ”våldsamma” lekar för 

att stimulera barn att fantisera fritt (F6, 2020). Trawick-Smith och Dziurgot (2011) hävdar 

att genom att barnen själva får styra leken, får leken personlig mening för barnen. De 

beskriver vidare att det bygger på att pedagogen intar en roll som observatör för att inte 

komma i vägen för barnens egna lekintressen.  



 

 32 

I våra intervjuer framkom att ”våldsamma” och livliga lekar oftast stoppas på grund av 

pedagogens tankar om att miljön ska vara städad och i ordning samt för att undvika bråk (F6, 

2020). Det framkom även att det finns en inarbetad kultur på förskolan som visar att 

”våldsamma” lekar inte är välkomna där (F7, 2020). Det vill säga att enligt förskolans 

tradition, förväntas barn leka på ett visst sätt. Trawick-Smith och Dziurgot (2011) beskriver 

att pedagogens deltagande och engagemang är viktigt. Pedagogens uppdrag blir att förutse 

utgången av leken och lära sig se signaler i en pågående lek. Exempelvis när leken börjar 

spåra ur eller när något barn känner sig illa till mods, då behöver pedagogen ingripa, styra 

eller själv delta i leken.  

4.3 Konklusion 

 

Denna studie har skrivits fram för att undersöka pedagogers uppfattning om sitt 

förhållningssätt påverkar barns fantasilek och fantasiutveckling samt vilken påverkan de 

anser att förskolemiljön har, med hjälp av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att miljöns 

utformning och pedagogernas engagemang har stor betydelse för att stimulera barnens 

fantasi. Pedagogernas förmåga att läsa av hur de bör agera dvs. närvarande, stöttande, 

inspirerande eller uppmuntrande i en viss leksituation, gör att barn kan komma vidare i sin 

fantasilek. Genom att pedagogen gör medvetna didaktiska val vad gäller t.ex. material, kan 

både kodat och okodat material, främja barns fantasiutveckling. I fantasilekar bearbetar barn 

sina tidigare erfarenheter. Det förekommer skillnader på fantasilekar mellan inom- och 

utomhusmiljön. Innemiljön har barnen fler begränsningar att arbeta mot i sin fantasilek än 

utomhus. Förhindren som studiens resultat visar är utrymme och rummens utformning. 

Däremot i utomhusmiljön får fantasileken ett större utrymme vilket gör leken friare och 

mindre kontrollerad, vilket ges barn möjlighet att utveckla sin fantasi på ett optimalt sätt. 

Genom vårt resultat förstår vi att det är viktigt att pedagogerna utvärderar förskolans miljö 

och sitt eget förhållningssätt för att gynna och uppmärksamma barnens fantasi.  

4.4 Vidare forskning  

 

Det har varit intressant att fördjupa oss inom ämnet fantasi och hur dessa kan påverka 

barnens utveckling. Om möjligheten finns, skulle vi vilja undersöka vidare inom samma 

ämne. Vi önskar därför att utforska om barns egna uppfattningar om pedagogens betydelse 

i leken och barnens tankar kring en god lekmiljö.  
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Våra namn är Hedvig Lindstedt och Pearrie Magsomboon och vi går sista terminen på 

förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet. Vi har påbörjat vår uppsats som handlar 

om barns fantasilek och fantasiutveckling och vilken påverkan miljöerna som omringar 

barnet har på denna. Med miljöer i detta fall menar vi pedagogen, den inre miljön och den 

yttre miljön. Syftet med vår undersökning är att undersöka hur pedagoger arbetar och 

utformar miljön för att stimulera barns fantasiutveckling. Vi har valt att fokusera både på 

inom- och utomhusmiljön på förskoleverksamheten.  

 

På grund av Covid-19 har vi valt att utföra intervjuer över telefon. Vi önskar att få 

intervjua Dig om ämnet. Intervjun tar ca 30–60 minuter. Deltagande och det insamlade 

materialet kommer att vara anonymt och är ej möjligt att urskilja i vårt examenarbete. Om 

du ger ditt godkännande kommer intervjun att spelas in, detta gör vi för att kunna 

kontrollera att vi återger den exakta ordalydelsen samt för att det möjliggör att vi kan 

lyssna flera gånger på den insamlade datan och använda den som underlag vid bearbetning 

och analys vid senare tillfälle. Vidare tillåter detta att vi kan ägna vår fulla uppmärksamhet 

på intervjun och vad Du säger. Ljudinspelningarna sparas för oss att användas i vårt arbete 

och att endast vi, examinator och opponenter kan ta del av det. Det insamlade materialet 

kommer raderas efter att vi lagt upp vår uppsats för ventilering.  

 

Vi kommer att bifoga frågorna vi ställer så att Du har möjligt att läsa igenom dem innan 

intervjun. Det är frivilligt att ställa upp, men det skulle vara mycket betydelsefullt för vår 

undersökning om du vill medverka. 

 

Vi önskar att få utföra intervjun vecka 14. Återkom gärna med vilken dag och tid som 

passar dig då vi är flexibla. Genom att svara på mailet ger du ditt medgivande till att delta i 

intervjun. 

 

Är det något ni undrar över, är det bara att kontakta oss via mejl. 

 

Hedvig Lindstedt, e-post: xxxxxxx 

Pearrie Magsomboon, e-post: xxxxxxx 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Pearrie & Hedvig 
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6.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Pedagogens roll 

 

Vilken är pedagogens roll i barns fantasiutveckling och fantasilek enligt dig? 

Vilka didaktiska val gör ni för att uppmuntra fantasilek?  

Finns det några faktorer, enligt dig, som kan hämma barns fantasiutveckling? 

Finns det några faktorer, enligt dig, som kan gynna barns fantasiutveckling? 

Miljöns inverkan 
 

Hur tänker ni kring inomhusmiljön i frågan om barns fantasiutveckling? Vilka möjligheter 

och/eller förhinder har inomhusmiljön för barns fantasilek och fantasiutveckling? 

 

Hur tänker ni kring utomhusmiljön i frågan om barns fantasiutveckling? Vilka möjligheter 

och/eller förhinder har utomhusmiljön för barns fantasilek och fantasiutveckling? 

 

Ser ni några skillnader på fantasileken inomhus och utomhus? Om ja, vilken? 

 

Finns det någon fantasilek som inte uppmuntras på förskolan? Om ja, vilken? 
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6.3 Bilaga 3: Dataextrakt 

 
Data extrakt Kodning 

”Jag tycker att vi ska stötta barnen i deras lek 

genom att vara en närvarande vuxen.” (F1, rad 

6) 

Stötta barnen i deras lek 

” Men sen också att vara med i barnens lek, för 

barnen älskar ju när vuxna är med och leker 

med dom.” (F1, rad 8) 

Delta i leken 

”Jag tänker att vår roll är att observera och 

utveckla, att ge barn verktyg att utöka sin 

fantasi, på olika sätt” (F2, rad 13) 

Observera och utveckla 

” Och genom att vara med och leka där det 

behövs. Det är inte alla barn som kan leka, som 

vet hur man gör. Där behöver ju vi leka med 

barnet för att få en start, så dom vet hur dom ska 

använda sin fantasi.” (F2, rad 14 

Leka där det behövs och vara med 

”jag anser ju att pedagogens roll är att både 

kunna stödja och stimulera fantasilekar, genom 

att vara nära till hands men också själv vara 

lekkompetent och en bra förebild” (F6, rad 33) 

Nära till hands, lekkomponent och bra 

förebild, Stötta och stimulera 

”Jag skulle säga att pedagogens roll är att gå 

och stötta” (F5, rad 26) 

Stötta 

”Jag tänker att det är att uppmuntra och utmana 

och stimulera och att inte hämma eller liksom 

begränsa genom att tänka fyrkantigt utan att 

vara öppen och inbjudande.” (F3, rad 19) 

Uppmuntra, utmana och stimulera 

”Att ge barnen erfarenheter och kunskap och 

verktyg för att kunna utveckla sin fantasi.” (F7, 

rad 52) 

Ge barnen erfarenheter, kunskaper och 

verktyg 

”Och att finnas till hands liksom med 

lekmaterial och också med lite input med 

fantasier och idéer som hjälper dom på traven 

att dom kommer vidare i sin lek.” (F1, rad 6) 

Input med idéer och fantasier som hjälper 

dom på traven och kommer vidare i sin lek 

”Att ge barn verktyg att utöka sin fantasi, på 

olika sätt.” (F2, rad 13) 

Ge barnen verktyg att utöka fantasin 

”Genom till exempel sagor eller teman eller 

sagoäventyr” (F2, rad 14) 

Sagor, teman och sagoäventyr 

 

” inte hämma eller liksom begränsa genom att 

tänka fyrkantigt” (F3, 19) 

Ej hämma eller begränsa genom att tänka 

fyrkantigt 

”Ja jag tänker också att vi har ju ändå mer 

erfarenheter och kunskaper som vi kan tillföra 

till för att utveckla liksom deras fantasi, med 

hjälp av vår bakgrund” (F4, 23) 

Tillföra våra erfarenheter och kunskaper 

”Att man läser mycket sagor och att man jobbar 

med olika sagor, små filmer,” (F7, rad 54) 

Läsa sagor, små filmer 

”se till att det finns en inbjudande miljö som 

stimulerar och uppmuntrar till lek” (F5, rad 26) 

Se till att det finns en inbjudande miljö 

”En kal tråkig miljö skapar ingen fantasi enligt 

mig och då är det ju I för sig pedagogens ansvar 

att se till att miljön är inbjudande” (F8, rad 60) 

Inbjudande miljö 

” Det är inte alla barn som kan leka, som vet hur 

man gör” (F2, rad 15) 

Alla barn kan inte leka 
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” men man måste ju också respektera dom 

barnen som inte vill vara med och leka, man 

kan ju inte tvinga någon att vara där” (F1, rad 

10) 

Respektera de barn som inte vill 

”Jag tänker att det är att uppmuntra och utmana 

och stimulera och att inte hämma eller liksom 

begränsa genom att tänka fyrkantigt utan att 

vara öppen och inbjudande.” (F3, rad 19) 

Ibland ta steget tillbaka 

”Att visa respekt för den pågående leken och 

det kan ju vara att inte släppa in en hel 

barngrupp i ett rum där dem redan leker.” (F6, 

rad 39) 

Respektera och skydda leken 

” Kanske lite ändra i lekmiljön emellanåt” (F1, 

rad 66) 

ändra i lekmiljön 

 

”Alltså dagens barn ledsnar ju väldigt fort på 

saker. En sak är ju bara rolig ett tag.” (F1, 67) 

Dagens barn ledsnar fort 

 

” Och sen kan man ju förstås också om man 

tänker på utomhusmiljön att man går bort, att 

man väljer att gå till skogen eller gå till en 

annan lekpark eller så” (F1, rad 69) 

Gå bort till skogen eller lekpark 

”Vi är med ganska mycket i leken” (F2, rad 74) Med och leker 

 

”För mig får ju fantasileken det största 

utrymmet i den fria leken, alltså dom moment 

som jag inte planerar” (F3, rad 82) 

Fri lek sker under moment som ej är 

planerade 

 

” Eller som stenplattorna här ute är ofta ett 

flygplan, då är det ju bara och åka med och 

hänga på” (F3, rad 90) 

Hänga på barnens lek 

 

”Det kan man väl säga att är ett öppet medvetet 

didaktiskt val är också just att man begränsar 

antalet barn” (F3, rad 93) 

Begränsa antalet barn 

 

”Att skydda leken liksom från att man sabbar, 

det är liksom ett medvetet val som jag kan tänka 

på, att inte alla får vara med jämt” (F4, rad 101) 

Skydda leken (alla får inte vara med) 

 

”Kan vi läsa någonting nytt eller kan vi 

upptäcka, gå ut i naturen och upptäcka 

någonting, och försöka helt enkelt att ge dom så 

mycket olika upplevelser som möjligt.” (F2, rad 

77) 

Läsa något nytt, gå ut i naturen, ge dom olika 

upplevelser 

” Sen tror jag också att barn kan hämmas i sin 

lekutveckling på alla sätt och vis om dom har 

väldigt oroligt hemma. Om man mår dåligt och 

är orolig, så det blir för mycket i deras hjärnor 

dom är för oroliga så det stör dom hela tiden. 

Och då kan det bli att hämma deras lek.” (F1, 

rad 115) 

Oroligt hemma 

”Jo en sak tycker jag är väldigt hämmande för 

barn, det är tiden, vi avbryter ju barnen hela 

tiden.” (F1, rad. 110) 

Tiden avbryter leken 

”Och men det hör egentligen till det jag sa förut 

med oroligt hemma – dåligt självförtroende” 

(F1, rad. 120) 

Dåligt självförtroende 

 

F4 ”att andra kommer in i leken och stör den, 

det är ju en jättestor faktor” (F4, rad. 148) 

Andra som stör 
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” Ja, en tråkig miljö” (F8, rad. 206) Tråkig miljö 

 

” Vi arbetar ofta så, vi skapar vårt eget material. 

Inte allt men mycket. Och det tror jag främjar 

barnen. Om man alltid serverar får de aldrig 

någon chans att använda sin fantasi.” (F7, rad. 

200) 

För mycket färdigt material 

”Att ha lekmiljöer som inte är tillräckligt 

stimulerande är också en sak som kan hämma.” 

(F2, rad. 130) 

Inte stimulerande miljö 

 

” Ta på dig dina professionella kläder och 

jobba. Var med i leken, tillåt leken, se vad 

barnen ser se inte en spade se en giraff, nej men 

alltså just att saker måste få fantasivärde.” (F3, 

rad. 136) 

Vara professionella 

F2 ”Ja, att inte se barn som är i behov av en 

lekande vuxen, det hämmar enligt mig barns 

fantasilek eller fantasiutveckling.” (F2, rad. 

126) 

Inte se barn som behöver en lekande vuxen 

 

” Och att tillåta liksom såhär, vi är så snabba 

ofta med och liksom säga, nej” (F4, rad. 149) 

 

Tillåta 

F4 ”Att varför säger man nej, eller vänta eller 

det här går inte nu.” (F4, rad. 152) 

Varför säger jag nej 

” Och jag kan känna att man ibland kan hämma 

genom att man inte hänger med i populärkultur” 

(F3, rad. 138) 

Inte hänga med i populärkultur 

”Också onödiga tillsägelser i en lek, man 

kanske behöver kolla av först vad är det ni leker 

och vad är det här för moment.” (F2, rad. 128) 

Onödiga tillsägelser 

” Men jag tror att inspirera dom genom böcker 

och teater och drama och helt och hållet vad 

omgivningen ger för intryck till barnen.” (F1, 

rad. 211) 

Inspirera genom böcker, teater och drama 

F5 ”Ja men finns det en rik miljö med saker 

som kanske sagor och sånt där så tror jag det 

kan vara lockande eller om man arbetar mycket 

med teater och drama och om man har ett aktivt 

arbete tror jag det lockar barnen till det.” (F5, 

rad. 243) 

Arbeta med teater och drama 

” Ja, jag tror återigen, miljön, kanske 

utklädnadskläder” (F5, rad. 243) 

Utklädnad 

” Ja precis det handlar ju både om den sociala 

miljön och den fysiska, där är det ju också det 

här med och skapa rum för barnens lekar och 

hänge sig” (F4, rad. 239) 

Sociala miljön och den fysiska miljön 

” Att arbeta med sagor, vi har försökt göra men 

inte kommit så långt med det (IKT) Man arbetar 

med att barnen får göra egna sagor.” (F7, rad. 

263) 

Arbeta med sagor 

” En engagerad pedagog och en fantasirik 

miljö” (F8, rad. 275) 

Miljön 

” Jo, och låta dom ja busa till det och uppmuntra 

deras idéer och knasiga fantasier.” (F1, rad. 

214) 

 

Uppmuntra deras idéer och knasiga fantasier 
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” Och att ge dom möjlighet att leka med olika 

kompisar och olika leksaker, kanske vara med 

och styra lite.” (F2, rad. 220)      

Möjlighet att leka med olika kompisar 

”Att man är med och leker, att man finns i 

närheten, att man försöker observera vilka som 

behöver vad för stöd då det kommer till 

fantasi.” (F2, rad. 268) 

Med och leker och observerar vilka som 

behöver stöd 

”Att just hinna stoppa sig själv från att begränsa 

för att man inte kanske förstår, eller för att man 

själv är stressad eller tänker på något praktiskt 

som man måste lösa” (F3, rad. 225) 

Ej stoppa 

” Ja det är ju just att vara inbjudande och 

tillåtande och närvarande, och att försöka förstå 

istället för att sätta stopp.” (F3, rad. 224) 

Vara inbjudande, tillåtande och närvarande 

”Men där tänker jag att man tillåter sig själv att 

vara närvarande i leken helt enkelt” (F4, rad. 

238) 

Vara närvarande i leken 

” Inte ha fullständig kontroll över resultatet och 

där tror ju jag att lyhördhet och flexibilitet är 

viktiga egenskaper hos en pedagog” (F6, 251) 

Lyhördhet och flexibilitet 

” Och sen en annan sak att man är med och 

leker, rolllekar, speciellt med barn som har svårt 

att komma igång med lekar” (F7, rad. 268) 

Med och leker och rolleker 

”Jo en sak tycker jag är väldigt hämmande för 

barn, det är tiden, vi avbryter ju barnen hela 

tiden.” (F1, rad. 110) 

Tiden avbryter leken 

F1 ” Sen tror jag också att barn kan hämmas i 

sin lekutveckling på alla sätt och vis om dom 

har väldigt oroligt hemma. Om man mår dåligt 

och är orolig, så det blir för mycket i deras 

hjärnor dom är för oroliga så det stör dom hela 

tiden. Och då kan det bli att hämma deras lek.” 

(F1, rad. 115) 

Oroligt hemma 

” Och men det hör egentligen till det jag sa förut 

med oroligt hemma – dåligt självförtroende” 

(F1, rad. 121) 

Dåligt självförtroende 

”Att andra kommer in i leken och stör den, det 

är ju en jättestor faktor” (F4, rad. 148) 

Andra som stör 

F2 ”Att ha lekmiljöer som inte är tillräckligt 

stimulerande är också en sak som kan hämma.” 

Inte stimulerande miljö 

 

” Vi arbetar ofta så, vi skapar vårt eget material. 

Inte allt men mycket. Och det tror jag främjar 

barnen. Om man alltid serverar får de aldrig 

någon chans att använda sin fantasi.” (F7, rad. 

130) 

För mycket färdigt material 

” Ja, en tråkig miljö ” (F8, 206) Tråkig miljö, 

”När barn leker så behöver de ofta använda 

mycket yta när de verkligen kommer igång med 

leken och vi har ganska litet här” (F5, rad 324) 

Stor yta 

” Vi försöker blanda materialen att tillexempel 

ha okodat material som klossar och andra 

material som inte har något bestämt tema i 

anslutning till mer kodat material som till 

exempel en leksaksspis.” (F6, rad 325) 

Okodat material 
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” Rummens namn kan vara ett hinder för det 

kan ju säga till barnen, här förväntar vi oss det 

här ” (F6, rad 241) 

Hämma barnens fantasi 

” Jag tänker att planlösning har en stor 

betydelse ” (F8, rad. 401) 

Miljöns utformning 

” Jag tänker att ett förhinder i inomhusmiljön 

kan ju vara att det är många barn på en liten yta 

” (F2, rad 290) 

Begränsning av antal barn per yta, 

” Jag tror att materialet ska vara sorterat, lätt att 

hitta, men också att man ska kunna komma in i 

ett rum och kunna se vad jag kan göra i det här 

rummet. Vad erbjuds i det här rummet ” (F7, 

rad 384) 

Blandning av material 

” Och hur vi tänker om miljön, vi har ett lekrum 

som vi kallar det som är indelat i olika hörn. Ett 

hörn med utklädnadskläder, ett hörn med 

leksakskök, ett hörn med läkarsaker, 

leksaksbestik, bilbana och massa olika material 

” (F1, rad 326) 

Färdigt material, kodat föremål 

” Man behöver inte ha allt material eller alla 

leksaker, man behöver inte ha så många 

leksaker som är färdigt, utan man får bygga på. 

Jag tror att det är viktigt att man låter barnen 

vara delaktiga i skapande och i den processen 

av vilket material som man ska ha i miljön. ” 

(F7, 369) 

Använda mer fantasi, delaktighet 

” Ett avskilt rum är den bästa för fantasilek ” 

(F8, rad 401) 

Lugn och ro, ostörd  

” Vi själva köpte in superhjältekappor som vi 

hade bland vårt utklädningsmaterial och det 

blev fullständigt kaos inne på vår avdelning. 

Alla barnen sprang inne, kastade omkring saker 

och den leken var ohållbar och det blev 

konflikter hela tiden” (F6, 602) 

Trånga lokaler, kaos, konflikter 

” En friare barndom för att vi är ute och vi rör 

på oss och vi får använda hela kroppen precis 

som vi tycker att barn ska ha möjlighet till. ” 

(F3, 304) 

Träna på grovmotorik 

”De inte finns så mycket färdigt material så 

umgås barnen liksom mer med varandra och 

kommer igång i lekar. Så möjligheter ute skulle 

jag säga är att eftersom att det inte är lika 

mycket material som inne får barnen tänka 

själva och fantasin är tvungen att komma igång 

annars blir de uttråkade.” (F5, rad 46) 

Använda mer fantasi, inte mycket av färdigt 

material 

” Så kanske mera grovmotoriska lekar ute och 

fantasi, dom rör sig ju mera” (F1, rad 518) 

Större rörelse ute, grovmotorik 

” Inomhus blir mera plock och finmotoriska 

grejer, där sitter dom ju mera och bygger och 

konstruerar kanske med små grejer och små 

figurer och allt sånt ” (F1, 519) 

Träna finmotorik, mindre kroppsrörelse inne 

” Inomhus blir det lek utifrån mycket mer det 

färdiga materialet som vi har, utklädnadskläder. 

En prinsessklänning, då leker de oftast prinsessa 

Kodat material, färdigt material 
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och ett kök, då leker de att de lagar mat där.” 

(F5, rad 553) 

 

” Utomhus är det inte lika mycket konflikter för 

det är inte lika trångt. Barn kan vara mer ifred.” 

(F7, rad, 574) 

Ostörd, vara i fred 

” Vi märker mycket att barnen ute använder, 

man har inte samma tillgång till leksaker 

tillexempel, vi har jättefin stor gård på vår 

förskola, det används mycket pinnar, kottar är 

mat och mossa och blad, på så sätt upptäcker 

man barnens fantasi på ett annat sätt för att det 

inte är samma stora utbud av material.” (F7, rad 

493) 

Naturmaterial, okodade, färre utbud på 

leksaker 

” Mycket av vårt material är okodat utomhus. 

Det förväntar sig inte riktigt vad man ska göra 

medan inomhus så kanske det finns mer kodat 

material. Sen tillåts fantasileken ta plats på ett 

sätt utomhus än inomhus. Man tillåts vara 

högljudd, springa runt.” (F6, rad 599) 

Okodat material, mer fantasi, mycket yta att 

röra sig på 

” Det är alla sådan här krig-lekarna och alla de 

här slåss-och krig-lekar. Det är något som är 

väldigt tabu. Barn får inte göra egna pistoler 

men barn älskar ju pistoler och tar egna pinnar 

som pistoler.” (F7, rad 624) 

Ej uppmuntras att leka 

” Jag har haft kollegor som sa att var sak har sin 

plats, som när någon började möblera om i en 

pågående lek satte stopp. Som inte 

uppmuntrade, det här rummet ska vara så här, 

ni får inte flytta den. Det är ju de här 

begränsningarna igen ” (F6, rad 609) 

Begränsa leken och fantasi, miljöns 

utformning 

”Barn som har varit med om kring och sådant 

eller dramatiska händelser, dem behöver ju leka. 

Lek är terapi för barn.” (F7, rad 629) 

Bearbetning av traumatiska händelser,  

” Det blir erfarenheter och kunskap som ligger 

till grund för deras fantasilekar, se man krig, 

lekar man krig.” (F7, rad 632) 

Barns erfarenheter 

” Det finns en kultur som säger att de inte är 

tillåtet, att barnen lär sig ett aggressivt 

förhållningssätt och det är ju lite fel på ett sätt 

för at får ju också mycket av det här från tv-

program som innehåller mycket våld och dessa 

aspekter. ” (F7, rad 630) 

Populärkultur, kultur 

” Barn får inte göra egna pistoler men barn 

älskar ju pistoler och tar egna pinnar som 

pistoler. Så jag tycker att det finns en viss kultur 

i förskolan där vissa lekar inte tillåts” (F7, rad 

625) 

 

Förskolans kultur, regler 

  



 

 43 

6.4 Bilaga 4: Koder vi har hittat i våra empirin 
 

Fastna i de gamla 

aktiviteterna 

Begränsade antal 

barn per yta 

Få ej spring eller 

vara högljudda 

Blandning av 

material 

Stödja barn att 

komma igång 

med leken 

Inomhusmiljön Mer fantasi Rummets namn Stor yta Naturmaterial 

Utomhusmiljön Finmotorik Kodat och okodat Lekredskap Skog 

Trånga lokaler Grovmotorik Förskolemiljön Tillåta Nära till hands 

Respektera och 

skydda leken 

Lekkomponent 

och bra förebild 

Leka där det 

behövs och vara 

med 

Stötta barnen i 

deras lek 

Tillföra våra 

erfarenheter och 

kunskaper 

Ge dom olika 

upplevelser 

Observera och 

utveckla 

Stötta och 

stimulera 

Teman och 

sagoäventyr 

Observera och 

utveckla 

Ge barnen 

erfarenheter, 

kunskaper och 

verktyg, ge 

barnen verktyg 

att utöka fantasin 

Ej hämma eller 

begränsa genom 

att tänka 

fyrkantigt 

Input med idéer 

och fantasier som 

hjälper dom på 

traven och 

kommer vidare i 

sin lek 

Se till att det 

finns en 

inbjudande 

miljö 

Ibland ta steget 

tillbaka 

Läsa sagor Små filmer Sagor Konflikt Ändra i lekmiljön 

Fri lek sker under 

moment som ej 

är planerade 

Dagens barn 

ledsnar fort 

Gå bort till 

skogen eller 

lekpark 

Alla barn kan 

inte leka 

Respektera de 

barn som inte vill 

Begränsa antalet 

barn 

Hänga på 

barnens lek 

Uppmuntra och 

stimulera 

Skydda leken 

(alla får inte 

vara med) 

Vara 

professionella 

Läsa något nytt Med och leker Gå ut i naturen Stötta Andra som stör 

Tiden avbryter 

leken 

Inte blandat 

material 

Dåligt 

självförtroende 

Inte 

stimulerande 

miljö 

Inte se barn som 

behöver en 

lekande vuxen 

Möjlighet att 

leka med olika 

kompisar 

För mycket 

färdigt material 

Inte hänga med i 

populärkultur 

Onödiga 

tillsägelser 

Inbjudande miljö 

Sociala miljön 

och den fysiska 

miljön 

Arbeta med 

teater och drama 

Oroligt hemma Tråkig miljö Varför säger jag 

nej 

Arbeta med 

sagor 

Utklädnad Teater och drama Inspirera genom 

böcker 

Miljön 

Vara närvarande 

i leken 

Med och leker 

och rolleker 

Uppmuntra deras 

idéer och knasiga 

fantasier 

Tillåtande och 

närvarande 

Lyhördhet och 

flexibilitet 

Ej stoppa Ge positiv kritik Vara inbjudande Observera vilka 

som behöver 

stöd 

Ej uppmuntras 

bråk-, brottnings- 

och krigslekar 

Vissa lekar tillåts 

inte pga. kultur i 

förskola 

Lek är som terapi 

för barn 

Populärkultur   
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6.5 Bilaga 5: Tabell på teman 

 

Teman Pedagogens roll Didaktiska val Hämmande 

faktorer 

Gynnande 

Faktorer 

Underteman Stötta barnen Uppmuntra 

fantasilek 

Avbrott Dramatisering 

 Utforma miljön Didaktiska val 

 

Oroliga barn Pedagogens 

förhållningssätt 

 Verktyg  Frånvarande 

pedagoger 

 

 Etiska 

hänsynstagande 

 

   

 

Teman Innemiljöns 

hinner och 

möjligheter 

Utemiljöns 

hinder och 

möjligheter 

Skillnader på 

fantasilek 

inom- och 

utomhus 

Fantasilek som 

inte 

uppmuntras i 

förskola 

Underteman Material Material Motorik Bråk- 

brottnings- och 

krigslek 

 Finmotorik Grovmotorik Material Barns 

erfarenheter 

 Namn på 

rummen 

Utomhusmiljöns 

storlek 

Miljöns storlek Kulturen i 

förskolan 

 Inomhusmiljöns 

storlek 

 Konflikter Populärkultur 

 


