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Sammanfattning 

En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Med utgångspunkt i det förtydligande uppdraget att som 

förskollärare undervisa i förskolan, samtidigt som leken ska ha en central plats i 

utbildningen, är syftet med studien att utveckla kunskap kring vilka uppfattningar 

förskollärare har om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Fenomenografi har 

valts som vetenskaplig metodansats eftersom studien syftar till att analysera och 

beskriva människors uppfattningar om fenomen i omvärlden. Empirin har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare. 

Intervjuerna har transkriberats och bearbetats enligt en fenomenografisk 

analysmodell där resultatet sedan presenteras i fyra kategorier. Resultatet visar på 

en variation av uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Dessa 
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uppfattningar rör betydelsen av att delta och dess svårigheter, samt det 

förtydligande uppdraget att som förskollärare undervisa i förskolan. Trots att det 

framkommer att förskollärarna tidigare inte reflekterat över undervisning i relation 

till fantasilek kunde de delge sina uppfattningar kring fenomenet. 

Ämnesord  
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Förord 

Vi minns uppropet vår första dag på förskollärarutbildningen och hur långt bort 

sista terminen och examensarbetet kändes. Nu sitter vi äntligen här! 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som ställt upp i vår studie, utan er hade 

studien inte varit möjlig.  

Vi vill även tacka vår handledare Elisabet för den vägledning vi fått under 

examensarbetets gång. Många djupa och intressanta reflektioner har vi delat med 

varandra, vilket vi verkligen har uppskattat.  

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med många skratt och kloka 

diskussioner. ”Vi fixar detta!” 

 

Emilia Nilsson och Olivia Svensson 
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1. Inledning 

Sedan läroplanen för förskolan reviderades har leken fått en allt större plats och skrivs fram 

som grunden till barns utveckling, lärande och välbefinnande (Skolverket 2018).  Lek ses som 

det mest framträdande för barn och är sålunda inget nytt eller revolutionerande. Barn använder 

sig av leken för att förstå sin omvärld och bearbeta intryck (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014). Likaså skrivs det fram i läroplanen att förskollärare kan främja barns utveckling 

genom att vara aktivt närvarande, såväl utanför leken som genom att själv delta i leken 

tillsammans med barnen (Skolverket 2018). Vi har upplevt att det finns skilda uppfattningar 

hos förskollärare i huruvida de själva bör delta i lekar tillsammans med barnen. Sandberg (2002) 

förklarar att förskollärares syn på leken kan grunda sig i deras egna erfarenheter av lek och är 

därför en faktor som kan påverka hur förskollärare förhåller sig till sitt deltagande i barns lekar.  

I vår verksamhetsförlagda utbildning har vi även fått syn på många olika former av lek, men 

vår nyfikenhet för just fantasileken är något som vuxit under utbildningens gång. Devi, Fleer 

och Li (2018) hävdar med sin studie att förskollärares deltagande i barns fantasilek är ett område 

inom förskolan som kräver mer vetenskaplig forskning. Därmed väcks ett intresse att i vår 

studie ta reda på vilka uppfattningar förskollärare har gällande betydelsen av att delta i 

fantasilek tillsammans med barn, samt vilka eventuella svårigheter som finns.  

Vi finner fantasileken intressant då denna lek ger barn möjlighet till att träna och utveckla sina 

färdigheter i socialt samspel genom både samarbete, lyhördhet och förmåga till empati 

(Vygotskij 1995; 2016). Genom fantasilekens goda förutsättningar för relation- och 

identitetsbygge kan förskollärare således erbjuda barnen mängder av möjligheter till 

gemenskap, social integration och utveckling (Winther-Lindqvist 2016). Tidigare forskning har 

visat på vikten av lekens betydelse för barns tidiga utveckling och lärande. Däremot saknas det 

forskning i samma utsträckning som rör förskollärarens roll i barns fantasilek. Forskning visar 

på de svårigheter förskollärare tycks uppleva med att låta sig styras av barns fantasi och 

kreativitet i leken. Flera förskollärare styrs snarare alltför mycket av läroplanens mål och 

riktlinjer (Fleer 2015). Då undervisning i förskolan numera ingår i barns utbildning innebär det 

ett förtydligande uppdrag att som förskollärare bedriva undervisning. Undervisning har varit en 

del av förskolans utbildning sedan år 2010, men uppdraget tillskrevs förskolans läroplan först 

år 2018 då den reviderades (Skolverket 2018). I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) 

definieras undervisning i förskolan som ”sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare och förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 



  

 

7 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

av kunskaper och värden”. Nationell forskning visar således på en problematik i hur 

undervisning i förskolan ska tolkas och iscensättas. Detta med anledning av de aktuella och 

högre förväntningarna som nu ställs på förskolans uppdrag (Vallberg Roth 2018). Samtidigt 

ska leken vara central för barns utveckling, lärande och välbefinnande (Skolverket 2018). Det 

är när lek, lärande och undervisning tolkas som komponenter var för sig som problem kan 

uppstå med att som förskollärare se leken som instrumentell och ett verktyg för lärande 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). I den forskning vi tagit del av har vi sett att 

man försökt närma sig sambandet mellan lek och lärande i en utbildningskontext med beaktning 

av barns perspektiv och förskollärares uppdrag (Pramling, Wallerstedt, Lagerlöf, Björklund, 

Kultti, Palmér, Magnusson, Thulin, Jonsson & Pramling Samuelsson 2019). I vår studie blir det 

därför intressant att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har kring att delta i fantasilek 

tillsammans med barn i relation till det förtydligande uppdraget om att undervisa i förskolan.  

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i det förtydligande uppdraget att som förskollärare undervisa i förskolan 

samtidigt som leken ska ha en central plats i utbildningen är därför syftet med studien att 

utveckla kunskap kring förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med 

barn. 

1.2 Forskningsfrågor 

Utifrån det formulerade syftet har följande forskningsfrågor arbetats fram: 

• Hur uppfattar förskollärare betydelsen av att delta i fantasilek tillsammans med barn? 

• Hur resonerar förskollärare om eventuella svårigheter med att delta i fantasilek 

tillsammans med barn? 

• Hur ser förskollärare på sambandet mellan lek och lärande i en utbildningskontext? 

1.3 Begreppsdefinition 

I den här studien förklaras fantasileken att leken är ”som om”. Det vill säga att barnet använder 

sin fantasi för att i leken föreställa sig något ”som om” det vore något annat.  



  

 

8 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Fantasileken grundar sig i kreativa bearbetningar av upplevda intryck. Genom kreativa 

processer som grundar sig i fantasin kan barnet utifrån de tidigare upplevda intrycken skapa en 

ny verklighet utifrån sina egna intressen och behov (Vygotskij 1995).  
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2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som anses vara väsentlig för studien att 

presenteras. Inledningsvis beskrivs lek som fenomen och därefter följer en redogörelse för vad 

lekförmåga innebär och vad fantasilek bidrar med. Därefter behandlas lek, lärande och 

undervisning för att sedan avslutas med forskning som rör förskollärares roll i fantasileken.  

2.1 Lek som fenomen 

Att beskriva vad lek är, är både komplext och svårdefinierbart. Flertalet forskare har genom 

tiderna försökt formulera en definition av fenomenet lek. Trots detta saknas det än idag en 

gemensam definition av vad lek är. Svårigheterna med att definiera lek kan således bero på den 

främsta lekforskaren, Brian Sutton-Smiths (1997) uppfattning om att forskare inte är i närheten 

av att veta allt om det mångfacetterade fenomenet. Lekforskaren Mikael Jensen (2013) gör ett 

försök till att sammanfatta de aspekter som forskare är överens om att leken karaktäriseras av. 

Utifrån dessa aspekter betraktas leken som rolig och lustfylld, frivillig och spontan samt att 

leken har ett självändamål i form av ett egenvärde.  

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Maj Asplund Carlsson, professor i 

utbildningsvetenskap (2014) har arbetet fram en teoretisk grund för pedagogiken inom 

förskolan där leken är central. Den benämns som utvecklingspedagogik och syftar till idéen om 

”det lekande lärande barnet”. De menar att för barn framträder leken som meningsskapande i 

det att barns värld kommer fram. Genom leken prövar barn sina erfarenheter och deras 

emotionella utveckling stärks i engagemanget som leken bidrar med. Leken ger möjligheter för 

barnen att på egen hand och tillsammans med andra pröva sina erfarenheter flera gånger om. 

Det blir därför väsentligt att lyfta fram psykologen Lev Vygotskij (1995; 2016), som haft stor 

betydelse för modern utvecklingspsykologi och pedagogik. Han hävdar att barn använder sig 

av sina erfarenheter för att i leken reproducera dessa utifrån sin fantasi och kreativitet. På så 

sätt skapar de sin egen förståelse av verkligheten. Exempelvis leker barnet med dockor på 

liknande sätt som barnet själv upplevt och reproducerar på så vis sina egna erfarenheter. Utifrån 

dessa aspekter lyfter Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) fram vikten av 

förskollärares roll i leken. Förskollärare som är lyhörda, närvarande och har ett aktivt 

deltagande i lek har bättre möjligheter att få syn på barnen och deras perspektiv. Förskollärare 
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med förmågan att kunna ta barns perspektiv och vara deltagare i deras värld visar på en respekt 

gentemot barnen som både lekande och kunskapande individer. 

2.1.1 Lekförmåga 

Med anledning av det förtydligande uppdraget om att förskollärare ska undervisa i förskolan 

samtidigt som leken ska ha en central plats i utbildningen blir det relevant att skriva fram vad 

lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att barnen behöver för att kunna leka 

och således vad förskollärare kan bidra med genom att delta i leken. Hon anser att alla föds med 

en förmåga att kunna leka men för att kunna utveckla sin lekförmåga krävs det, precis som med 

allt annat i livet, att barnet får pröva sig fram i lekandet. Det är genom leken och lekens 

möjligheter som barnet utvecklar sin lekkompentens. För att utveckla sin lekkompetens behöver 

barnet få förståelse för att leken har en tvåfaldig tolkning av situationen, det vill säga att en 

byggkloss är både en byggkloss och en telefon. För att barn ska kunna lämna verkligheten, ge 

sig hän åt fantasin och skapa sig en inre föreställningsförmåga behöver barnen känna trygghet. 

När barn inte förstår vad andra gör när de leker, aldrig deltar i lek utan endast tittar på eller rent 

av stör andras lekar kan det bero på att barnet inte förstår leksignalerna. En leksignal är en 

kommunikation mellan verkligheten och lekvärlden och kan handla om att våga släppa 

verkligheten och få en förståelse för att det som sker i leken inte sker på riktigt. En annan 

leksignal kan vara att utveckla den sociala förmågan i att förstå hur man hanterar eller kan 

relatera till en viss roll i leken. Psykologen Margareta Öhman (2016) menar att anledningen till 

att ett barn inte leker inte nödvändigtvis behöver bero på att barnet brister i sin förståelse för 

leksignalerna. Snarare kan det handla om hur de vuxna erbjuder och organiserar för lek. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar följaktligen att det som förskollärare är viktigt att vara 

lyhörd inför barnen och deras lekar. På så sätt kan förskollärare i samspel med barnen både 

stötta, närvara och delta i leken och därmed hjälpa dem att skilja på fantasi och verklighet. 

Exempelvis kan förskolläraren stötta barnets förståelse för att sprutan i doktorleken inte är en 

spruta som tas på riktigt.  

2.1.2 Fantasilek 

Då syftet med studien är att utveckla kunskap kring förskollärares uppfattningar om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn blir det därför väsentligt att skriva fram fantasileken och dess 

betydelse. Ditte Winther-Lindqvist, lektor i utvecklingspsykologi (2016) lyfter fram vikten av 

att som förskollärare ha kunskap om och känna igen olika former av lek. Detta då det skapar 



  

 

11 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

bättre möjligheter för förskollärare att kunna se och stötta barnen i deras lek, såväl som att själv 

kunna delta i leken. Psykologen och ekologen Gordon Burghardt skriver att fantasilek är den 

form av lek som haft varierande namn inom forskningen och att denna lek även kan benämnas 

som låtsaslek, rollek eller socio-dramatisk lek. Fantasileken beskrivs vidare som att någon eller 

något är ”som om”, vilket kan förklaras genom att redskapen och rollerna i leken är på ett annat 

sätt än vad de till synes ser ut att vara. Exempelvis ”som om” pennan vore en trollstav och ”som 

om” barnet vore en trollkarl (Burghardt 2006 se Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure och 

Ferholt 2018, s. 16). Fortsättningsvis beskrivs fantasileken som en viktig del av barnets 

utveckling i förskolan. Den främjar såväl utvecklingen av samspel, fantasi, agerande och regler 

som identiteter, normer och relationer i kulturen runt omkring (Winther-Lindqvist 2016). I 

fantasileken får barnen möjligheter att träna sina färdigheter i socialt samspel genom både 

samarbete, lyhördhet och förmåga till empati. I fantasileken blir barnets utvecklingsmöjligheter 

för språk, tänkande och problemlösning särskilt tydlig. Fantasileken blir således viktig för 

utvecklandet av det abstrakta tänkandet (Vygotskij 1995; 2016). Följaktligen hävdar den norska 

forskaren Eli Åm (1993) att fantasileken inte ger något uttryck för några bestämda regler, men 

undersökningar har visat att barn genom denna form av lek kan ge uttryck för riktigt och 

felaktigt beteende. På så sätt blir det synligt att barnen kräver en del färdigheter för att kunna 

delta i och fortgå i en gemensam och lustfylld fantasilek.  

Som tidigare nämnts är det viktigt att som förskollärare ha kännedom om olika former av lek. 

Genom att som förskollärare ha kunskap om och känna igen fantasileken kan förskollärare se 

och stötta barnen i deras lek, såväl som att själv kunna delta i leken. Genom kunskap om 

fantasilekens goda förutsättningar för relation- och identitetsbygge kan de också erbjuda barnen 

mängder av möjligheter till gemenskap, social integration och utveckling (Winther-Lindqvist 

2016).   

2.2 Lek, lärande och undervisning 

Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv kan lek och lärande inte skiljas åt, utan bör ses som 

två sidor av samma fenomen. Ett lärande kan inte tas bort från leken då leken bidrar med ett 

lärande om något, oavsett om det är reflekterat eller inte. Däremot finns det en problematik med 

att som förskollärare se leken som instrumentell och ett verktyg för lärande. Leken framträder 

inte som instrumentell för barnen, då det för dem är leken i sig som är viktig. Som förskollärare 

innebär det att betrakta lekens egenvärde (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  
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Ann-Christine Vallberg Roth (2018), forskare inom pedagogik och didaktik har kommit fram 

till att sedan undervisning tillskrevs förskolans utbildning och läroplan föreligger det nu en 

tveksamhet och oro för hur undervisningen ska tolkas och iscensättas. I den här studien blir det 

således viktigt att påminnas om att leken samtidigt ska vara central för barns utveckling, lärande 

och välbefinnande. Än mer väsentligt blir det för studien att uppmärksamma den forskning som 

Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf, Camilla Björklund, Anne Kultti, Hanna 

Palmér, Maria Magnusson, Susanne Thulin, Agneta Jonsson och Ingrid Pramling Samuelsson 

(2019) lyfter fram. Forskarna belyser problematiken med att förskolan hotas att bli allt mer 

skolifierad och de har därför i sin forskning försökt närma sig sambandet mellan lek och lärande 

i en utbildningskontext med beaktning av barns perspektiv och förskollärarnas uppdrag.  

Pramling och Wallerstedt (2019) menar att barn lär i allt, även utanför undervisningssituationer, 

men att det krävs en lärare för att lärandet ska bli till undervisning. Forskningen skrivs fram 

som lekresponsiv undervisning och en didaktik för förskolan. Lekresponsiv undervisning syftar 

till en teoretisk utveckling av utvecklingspedagogiken och bör förstås som någonting som 

förskollärare och barn gör tillsammans. Förskollärarna blir således deltagare och medskapare i 

leken och genom det här strävar förskolläraren efter att främja barns perspektiv och delaktighet 

såväl som att göra barnen till genuina aktörer i undervisningen. Att barns perspektiv får ta plats 

i undervisningen blir således viktigt för att lärandet ska bli meningsfullt. De förklarar vidare 

den lekresponsiva undervisningen som en gemensam aktivitet förskollärare och barn emellan, 

där förskolläraren är kvalitativt responsiv på barns perspektiv som lärande. Förskollärarens 

förmåga att agera och vara aktiv i barns lekar anses vara avgörande för att skapa en responsiv 

undervisning.  

Att som förskollärare aktivt delta i barns lekar är således en balansgång. Barn behöver också få 

leka själva, men som förskollärare innebär likväl uppdraget att undervisa i en verksamhet som 

utmärks av bland annat lek. Undervisningssituationer ur ett responsivt perspektiv skapas mellan 

barn och förskollärare och inte utifrån vad förskolläraren bidrar med för undervisning. 

Följaktligen handlar det inte om att förskolläraren ska styra barnen mot ett specifikt lärande. 

Istället innebär det att förskolläraren ska vara responsiv på vad som uttrycks i leken och vara 

närvarande på ett ömsesidigt plan tillsammans med barnen. På detta sätt främjas barns 

perspektiv och delaktighet genom möjligheterna att få vara aktiva aktörer av sitt lärande 

(Pramling och Wallerstedt 2019).  
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2.3 Förskollärares roll i fantasileken 

Tidigare forskning har visat på lekens betydelse för barns tidiga utveckling och lärande, 

däremot saknas det forskning i samma utsträckning som rör lärarens roll i barns fantasilek (Fleer 

2015). Anamika Devi, Marilyn Fleer och Liang Li (2018) hävdar med sin studie att 

förskollärares deltagande i barns fantasilek är ett område inom förskolan som kräver mer 

vetenskaplig forskning. Författarna (2018) hänvisar till tidigare forskning (Bodrova 2008; 

Bodrova och Leong 2007; Fleer 2010; Fleer och Peers 2012; Kravtsov och Kravtsova 2010; 

Lindqvist 1995; Hakkarainen 2010; Hakkarainen och Bredikyte 2010; Hakkarainen, Bredikyte, 

Jakkula och Munter 2013) som undersökt vikten av den vuxnes roll i barns fantasilek. 

Forskningen visar på att den vuxnes deltagande i barns lekar kan öka kvaliteten och i sin tur 

främja barns utveckling och lärande. Tidigare forskning visar på att förskollärare antingen 

befinner sig utanför leken eller inne i leken tillsammans med barnen. Det har främst visat sig 

att förskollärare engagerar sig minimalt som deltagare i barns fantasilek. Detta trots att 

förskollärarna beskriver betydelsen av ett faktiskt deltagande för att kunna stimulera och 

uppmuntra barn till aktiv lek som främjar utvecklingen av deras fantasi och 

föreställningsförmåga. När förskolläraren befinner sig utanför leken intar hen en position som 

observatör som endast intresserar sig för att ställa frågor kring leken eller för att tillhandahålla 

material (Devi, Fleer & Li 2018; Devi, Fleer & Li 2020).  

Det finns emellertid en traditionell syn på att förskollärare ska befinna sig utanför barns lek för 

att inte störa. Denna syn på barns lek kan således begränsa förskollärare att befinna sig i leken 

tillsammans med barnen (Bodrova 2008; Fleer 2010; Hakkarainen 2010, se Devi, Fleer och Li 

2018). Nya studier visar även att det inte är helt oproblematiskt att ta sig in och delta i barns 

lek. Problematiken rör om, hur, och när förskollärare ska delta i barns fantasilek (Devi, Fleer 

och Li 2018; Devi, Fleer och Li 2020; Fleer 2015). Även Kassahun Tigistu Weldemariam 

(2014) menar att det finns svårigheter att som vuxen ta sig in i barns befintliga lekar då de inte 

alltid är i behov av en lekande vuxen. Som förskollärare handlar det om att ta ett steg tillbaka 

och värna om lekens egenvärde. Öhman (2016) anser att vid tillfällen då barn kan behöva 

stöttning och utveckling av leken behöver förskollärare hantera sin roll varsamt och reflekterat. 

Detta kan förskollärare göra genom att lyssna och observera leken för att kunna bidra och leka 

på samma villkor som barnen gör. Forskaren Marilyn Fleer (2015) hävdar att när förskollärare 

således deltar inne i fantasileken och låter sig styras av barns fantasi och kreativitet kan detta 

öka möjligheterna till att utveckla leken. Förskollärare kan på detta sätt även ses som en 
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lekkamrat som värnar om barns lek. Hennes forskning visar dock att flera förskollärare styrs 

alltför mycket av läroplanens mål och riktlinjer med risk att inte kunna ledas av barns fantasi 

och kreativitet som utgångspunkt i leken. 

Utifrån det som ovan nämns blir det därmed väsentligt att lyfta fram forskaren Eric Hadley 

(2002) som menar att förskollärare kan befinna sig antingen utanför barns lek alternativt i barns 

lek som en karaktär. Genom att befinna sig utanför leken har förskolläraren inte samma 

åtagande att inta en roll utan behåller sin position som just lärare som utifrån sitt uppdrag 

möjliggör målstyrda reflektioner och diskussioner tillsammans med barnen. Om läraren 

däremot befinner sig i leken behöver läraren, som tidigare nämnt, ge sig hän åt den fantasi som 

finns i leken skapad av barnen. När förskolläraren befinner sig i denna fantasilek har denne inte 

längre den tydliga roll som lärare eftersom förskolläraren nu intagit en karaktär i leken. I dessa 

lekar ska de inte ägna sig åt målstyrda reflektioner och diskussioner. Förskolläraren ska snarare 

agera situerat utifrån barns fantasilek och dess handling. Öhman (2016) beskriver liknande syn 

på förskollärares roll och anser att det inte handlar om huruvida de vuxna ska vara närvarande 

och delta i barns lekar eller inte, utan på vilket sätt. Som vuxen handlar det om att kunna växla 

mellan olika positioner beroende på hur barns lekar framträder i stunden. En position kan 

således innebära att befinna sig intill leken med en fortsatt engagerad närvaro. Det betyder inte 

att den vuxne är en passiv betraktare av leken, utan är snarare lyhörd på vad barnen uttrycker, 

hur de leker, vilka mönster som framträder och vilka intressen barnen har. Därefter kan den 

vuxne växla sin position och handla mer aktivt i lekandet med barnen. Det är dock viktigt att 

leken inte blir till instrument för lärande, utan att det istället blir en plats där förskolläraren och 

barnen tillsammans kan mötas och ta del av lekupplevelsen. Ibland kan förskolläraren finnas 

där med en aktiv närvaro från början, genom att starta upp lekandet, men sedan dra sig därifrån 

när leken inte längre kräver den vuxnas närvaro.  

Anette Sandberg (2002) belyser i sin avhandling ett annat perspektiv gällande förskollärares 

deltagande i lek. Hon betonar bristen på forskning kring vuxnas syn och erfarenheter av lek och 

uppmärksammar vikten av att forska mer inom området, detta då de vuxna med sin syn och 

erfarenhet är de som faktiskt skapar och möjliggör leksituationer för barn. Vuxna bör även ses 

som förebilder för barns lekbeteende och lekutförande. Nilsson et al. (2018) hävdar betydelsen 

av att bry sig om barns lek och att därmed respektera barn och deras uttryckssätt gentemot hur 

de förhåller sig till sin omvärld. Förskolor behöver följaktligen utforma och möjliggöra för 

barns och förskollärares lekande. Det innebär inte att leken ska ses som en mellanakt mellan 
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styrda och planerade aktiviteter och undervisning, utan leken som något viktigt i sig. Sandberg 

(2002) anser att människan präglas av leken genom hela livet och bär därmed med sig de 

erfarenheter och kunskaper som leken bidrar med. Därför bör vuxna som möter barn i vardagen, 

och förskollärare i förskolan, besitta en förmåga till inlevelse och kreativitet. De behöver också 

ha en insikt i vilka erfarenheter av lek de själva bär med sig, då de vuxnas uppfattningar grundar 

sig i den vuxnes tidigare erfarenheter och upplevelser av lek (Sandberg 2002). Som 

förskollärare kan det upplevas vara svårt att delta i barns lek på ett inlevelsefullt sätt. Det är 

därför av största vikt att förstå, respektera och inte underskatta de svårigheter som förskollärare 

kan uppleva med att faktiskt leka tillsammans med barnen (Hadley 2002).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras fenomenografi som studiens metodansats. Fenomenografi har valts 

som teoretisk utgångspunkt och i relation till syftet motiveras valet utifrån människors sätt att 

uppfatta samt erfara något. Genom att undersöka förskollärares uppfattningar om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn kan vi synliggöra variationen av sätt att erfara ett fenomen.  

3.1 Fenomenografi 

Studien kommer att ha en kvalitativ inriktning då syftet är att synliggöra förskollärares 

uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Fenomenografi har valts som 

vetenskaplig metodansats eftersom studien syftar till att analysera och beskriva människors 

uppfattningar om fenomen i omvärlden. Begreppet uppfattning beskrivs inom fenomenografi 

följaktligen som ett sätt att förstå eller erfara något (Fejes & Thornberg 2019). I den här studien 

används således fenomenografi för att undersöka variationer i människors sätt att uppfatta eller 

erfara situationer och fenomen i sin omvärld (Marton & Booth 2000). Inom fenomenografi 

undersöks skillnader av uppfattningar av ett specifikt fenomen och ställs i relation till 

sammanhanget som dessa ingår i. I den här studien innebär det att undersöka förskollärares 

uppfattningar genom deras subjektiva kunskaper. Subjektiv kunskap beskrivs som en 

kännedom eller vetande inom ett område som inte behöver grunda sig i objektiv kunskap. 

Därmed kan den subjektiva kunskapen inte anses vara rätt eller fel eftersom personen utgår från 

sina egna uppfattningar. Kontexten som uppfattningarna ingår i är beroende av sammanhanget 

och därmed vilka som befinner sig i kontexten. På förhand kan inga kategorier skapas eller 

variabler användas eftersom studien syftar till att undersöka variationer i uppfattningar och 

sätten att erfara ett fenomen (Åkerblom, Hellman & Pramling 2020).  
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4. Val av vetenskaplig metod 

Syftet med studien är att synliggöra vilka uppfattningar förskollärare har om att delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Studien avser således att undersöka enskilda förskollärare och deras 

uppfattningar med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I nedanstående avsnitt presenteras 

insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, urval, genomförande och bearbetning 

av empiri. Därefter presenteras studiens trovärdighet och vilka etiska överväganden som tas i 

beaktning utifrån den valda vetenskapliga metoden för denna studie. Slutligen en 

metoddiskussion.  

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studien har genomförts som en kvalitativ studie med utgångspunkt i fenomenografi. I en 

kvalitativ studie undersöks övervägande sådant som går att beskriva med ord. Vid en kvalitativ 

studie kan forskaren gå mer in på djupet av exempelvis människors uppfattningar (Eliasson 

2018). I kvalitativa studier är intervjuer en vanlig forskningsmetod (Denscombe 2018). 

Insamling av empiri gjordes därför i form av semistrukturerade intervjuer som beskrivs vara 

den vanligaste metoden inom fenomenografi (Fejes & Thornberg 2019). Semistrukturerade 

intervjuer kopplas samman med fenomenografisk metodansats med syftet att bidra till en 

fördjupad förståelse om de skilda uppfattningar som kan råda om samma fenomen. Avsikten 

med användandet av semistrukturerade intervjuer är att få syn på förskollärares uppfattningar 

om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Genom användandet av semistrukturerade 

intervjuer gavs respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och uppfattningar utan att ledas 

alltför mycket av oss som intervjuare (Denscombe 2018). Inom den fenomenografiska 

metodansatsen är det är en god förutsättning att använda sig av öppna frågor till en början för 

att sedan övergå till mer riktade frågor. Detta för att få syn på respondentens perspektiv och 

helhetsuppfattning inom området. En flexibilitet hos intervjuaren innebär därmed att ställa 

riktade frågor utifrån helhetsuppfattningen (Åkerblom et. al. 2020). Vid intervjutillfällena 

tillämpades ljudupptagning som således utgjorde ett underlag för att i efterhand lyssna på samt 

reflektera över. För att direkt dokumentera väsentliga delar av intervjun användes 

fältanteckningar som kompletterande metod vid insamlingen av empirin. Fältanteckningarna 

användes också för att synliggöra den omgivande kontexten och kroppsspråk som inte 

tydliggjordes i ljudupptagningen (Denscombe 2018). 
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4.2 Urval 

För att studien ska få ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi valt att intervjua verksamma 

förskollärare i förskolan. Då studien avsåg att utgå från en fenomenografisk ansats och därmed 

kvalitativ forskning gjordes ett explorativt urval. Ett explorativt urval kan ge goda möjligheter 

till att upptäcka nya idéer, insikter och information. I en kvantitativ forskning hade ett 

representativt urval varit mer relevant då det omfamnat en större insamling av empiri. Eftersom 

denna studie avsåg småskalig forskning var därför ett explorativt urval mer angeläget. Detta 

kan således bidra till att synliggöra intressanta och mer djupgående exempel av det som 

undersöks. Eftersom studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattningar lämpade sig 

ett explorativt urval till studien. Vidare fanns det två skilda tillvägagångssätt att ta ställning till 

vid beslutandet av urvalet. Studien tog sin utgångspunkt i ett icke-sannolikhetsurval då vi själva 

kontaktade enskilda förskollärare istället för att slumpmässigt bli tilldelade förskollärare genom 

ett sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval används i de fall studier syftar till att få syn på 

människors expertis och erfarenheter om olika fenomen (Denscombe 2018). Valet av att 

synliggöra specifikt förskollärares uppfattningar motiveras utifrån att de besitter en expertis 

inom området utveckling och lärande för barn i förskolan. 

Studiens urval är således både explorativt då syftet är att få syn på nya idéer, insikter och 

information genom förskollärares uppfattningar, men även ett icke-sannolikhetsurval. Det 

innebär att vårt urval inte är slumpmässigt utan snarare omfattas av ett subjektivt urval. 

Subjektivt urval innebär att deltagarna till studien handplockas utifrån den expertis de besitter 

inom ämnet (Denscombe 2018). Vårt urval begränsades således till att intervjua verksamma 

förskollärare och inte all personal i förskolan. Detta för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt utifrån studiens syfte. Urvalet begränsades till fem förskollärare där pilotstudien är 

inkluderad.  

4.3 Genomförande 

Inför genomförandet av intervjuerna formulerades ett informationsbrev om studiens syfte och 

ändamål samt deltagarens samtycke, frivillighet, integritet och anonymitet (bilaga 1). Innan 

intervjuerna genomfördes sammanställdes en lista med frågor som låg till grund för 

insamlingen av empiri (bilaga 2). För att studien skulle bli så bra som möjligt valde vi att 

genomföra en pilotstudie med en verksam förskollärare. Syftet med pilotstudien var att 

undersöka om intervjufrågorna var tillräckligt anpassade för studien samt att testa på rollen som 
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intervjuare (Denscombe 2018). Då pilotstudien var av god kvalitet beslutade vi att låta den ingå 

i studien. Respondenten i pilotstudien hade fått information och lämnat samtycke före intervjun 

och godkände även att vara en del av studien. Efter den genomförda pilotstudien tog vi kontakt 

med sex förskollärare som vi är bekanta med. Fyra förskollärare var intresserade av att delta i 

studien och informationsbrev med samtyckesblankett skickades därför ut. Sammanlagt består 

därmed studien av totalt fem stycken respondenter. Intervjuerna genomfördes fysiskt på 

förskollärarnas respektive arbetsplats och tog cirka 30 minuter vardera. 

Vid intervjuerna användes listan med frågor som utgångspunkt. Listan bestod av 

bakgrundsfrågor som möjliggjorde för respondenten att beskriva sin yrkeserfarenhet och 

fortlöpte i mer djupgående intervjufrågor utifrån studiens syfte.  Intervjufrågorna användes som 

utgångspunkt, men för att få syn på respondentens mer djupgående uppfattningar krävdes det 

en viss flexibilitet hos oss. Denna flexibilitet innebar att följdfrågor kunde ställas utifrån 

respondentens svar, men också att de förberedda frågorna kunde få en annan ordningsföljd än 

det som var formulerat (Denscombe 2018). Vid intervjutillfällena tillämpades ljudupptagning 

samt fältanteckningar. Vi valde att inta olika roller som innefattade att en av oss var 

samtalsledare med ansvar för listan med intervjufrågor och den andra hade ansvar att föra 

anteckningar. Båda ansvarade däremot för att ställa följdfrågor vilket innebar såväl en 

flexibilitet som ett samspel oss emellan. Ljudupptagningarna transkriberades till text kort efter 

varje intervjutillfälle. I studien möjliggjorde fältanteckningarna en helhetsuppfattning av 

intervjuerna och användes som ett hjälpmedel för efterföljande analys av empiri.  

4.4 Bearbetning av empiri 

Fejes och Thornberg (2019) belyser att det finns flera olika sätt att beskriva en fenomenografisk 

analys. I studiens bearbetning av empiri har vi valt att utgå från den analysmodell som framhävs 

i deras handbok i kvalitativ analys. Syftet med vår studie är att utveckla kunskap kring 

förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Materialet vi utgår 

ifrån består av intervjuer med fem verksamma förskollärare. I genomsnitt omfattade varje 

intervju cirka tolv A4-sidor.  

Efter att alla intervjuer var transkriberade till text började vi analysarbetet med stöd av Fejes 

och Thornbergs (2019) fenomenografiska analysmodell med utgångspunkt i variationer av 

likheter och skillnader. Det första steget var att bekanta oss med materialet. Vi lyssnade igenom 

ljudupptagningarna, samt läste igenom materialet flera gånger. Vi skrev ut de fem 
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transkriptionerna i olika typsnitt och storlek för att lättare urskilja de olika intervjuerna. Vi la 

även till fältanteckningarna som gjorts i samband med intervjuerna för att få med kontexten av 

intervjutillfällena. I det andra steget klippte vi ut de mest karakteristiska och betydelsefulla 

uttalanden som gjorts i intervjuerna. Det möjliggjorde att vi kunde gruppera uttalandena rent 

praktiskt framför oss och få en översikt av materialet. Till en början utgick vi från de 

intervjufrågor som vi ställt (bilaga 2). Det tredje steget av analysprocessen innebar en 

jämförelse. Vi försökte hitta likheter och skillnader i materialet. I vår studie är det väsentligt att 

påminnas om att vi utgår från fenomenografi och att dess primära mål är att urskilja variation 

av skillnader och likheter i uppfattningar. I det fjärde steget la vi vikt på att gruppera de 

skillnader och likheter som vi funnit i tidigare steg av analysprocessen. Då vi i tidigare steg 

jämfört materialet blev det i fjärde steget tydligt att vi kunde komprimera och skapa färre 

grupperingar än tidigare. Detta då fler yttranden hängde samman med varandra. Därefter gick 

vi in på det femte steget där likheterna stod i fokus genom att kategorierna artikulerades. Detta 

innebar att vi försökte hitta kärnan i likheterna i de olika kategorierna. Vi bestämde således var 

gränsen för uppfattningarna gick och därmed hur stor variationen inom en kategori kunde vara 

utan att vi skulle behöva skapa ytterligare en kategori. Innan vi gick vidare markerade vi även 

det absolut mest relevanta i de utvalda uttalandena med färgpennor för att synliggöra skillnader 

och likheter inom kategorin. I det sjätte steget namngav vi våra kategorier, vilket möjliggjorde 

att det mest signifikanta i materialet kunde bli synligt. Vi kom fram till kategorierna Att delta 

eller inte delta, Förskollärare som medlekare, Förskollärare som avvaktande samt Undervisning 

i relation till fantasileken. Kategorierna namngavs med utgångspunkt i tidigare forskning och 

skapades således utifrån det som ansågs mest övergripande i bearbetningen av empirin och där 

variationer inom förskollärarnas uppfattning kunde synliggöras. Dessa kategorier bedöms 

relevanta för att synliggöra variationen inom förskollärarnas uppfattningar. Detta då syftet med 

studien är att utveckla kunskap kring vilka uppfattningar förskollärare har om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn, och där forskningsfrågorna rör förskollärares uppfattningar 

om betydelsen av att delta, dess eventuella svårigheter samt undervisning i relation till 

fantasileken. I det sista steget blev det viktigt för oss att se över alla uttalanden för att få syn på 

om något skulle kunna få plats i fler kategorier. I detta steg fick vi även sålla bort intressanta 

uttalanden som inte tjänade studies syfte.  
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4.5 Trovärdighet 

Studiens strävan är att i relation till syftet och den insamlade och bearbetade empirin få fram 

ett så trovärdigt resultat som möjligt. I kvalitativ forskning finns det inga exakta mätbara 

begrepp så som validitet och reliabilitet som kan garantera att exakt samma resultat hade 

påvisats om en annan forskare genomfört studien. Forskaren i den kvalitativa studien kan aldrig 

vara helt objektiv eftersom denna är en del av mätinstrumentet (Denscombe 2018). Begreppen 

giltighet och trovärdighet är således mer anpassade för en kvalitativ studie. Dessa begrepp 

innebär en noggrannhet och beskriver en systematik i hur forskningsprocessen utformats, både 

gällande insamling av empiri samt bearbetning av analys (Fejes & Thornberg 2019). I den här 

studien innebär det att vi har haft en medvetenhet om vilket förhållningssätt som intagits i 

relation till studiens syfte, vilka frågor som ställts i intervjuerna, vilket bemötande vi har haft 

gentemot respondenterna och hur bearbetningen av empirin analyserats samt hur väl den 

återgetts. För att skapa en trovärdighet har vi försökt tolka och analysera materialet så objektivt 

som möjligt utan att lägga någon värdering eller bedömning i respondenternas uppfattningar. 

Reflektioner har gjorts inför formulering av både resultat och analys med en ödmjukhet inför 

att missuppfattningar i tolkning kan förekomma trots en intention om att respondenternas svar 

ska ha analyserats objektivt och helt utan egna värderingar.  

4.6 Etiska överväganden 

Då studien syftar till att undersöka människors uppfattningar har studien behövt förhållas till 

Vetenskapsrådets (2017) fyra grundläggande principer. De grundläggande principerna tar 

utgångspunkt i lagstiftning och forskningsetiska principer. I studien beaktas 

informationskravet, som innebär att deltagaren i studien har rätt till korrekt och förståelig 

information; samtyckeskravet, vilket betyder att deltagaren ska få ge sitt samtycke; 

konfidentialitetskravet, som beskriver att varje deltagare har rätt till integritet samt anonymitet 

och sist nyttjandekravet, där den insamlade informationen endast får användas till forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet 2017; Denscombe 2018). De grundläggande principerna 

behandlades genom att deltagarna i studien skriftligen fått ta del av information om studiens 

syfte och genomförande på ett korrekt och begripligt sätt. Deltagarna fick ett informationsbrev 

med en medföljande samtyckesblankett i samband med att intervjuerna bokades in (bilaga 1). 

Informationsbrevet granskades av handledare innan utskick gjordes. Innan genomförandet av 

respektive intervju återlämnades en underskriven samtyckesblankett. Därmed gav deltagarna 
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sitt samtycke till att delta i studien och sitt medgivande om förståelsen av sin medverkan i 

studien med rätten att avbryta sin medverkan när helst studien pågick. I informationen framkom 

även att varje deltagare har rätt till integritet och anonymitet vilket innebar att deltagarna skulle 

bli avkodade och därmed inte skulle kunna kopplas till studien med namn eller annat. I den här 

studien har förskollärarnas namn fingerats. Deltagarna fick även ta del forskningens ändamål 

där det tydligt framgick att deras svar från intervjuerna endast skulle användas till denna studie. 

Det innebar att insamlingen av empirin raderades efter att studien avslutades, som en del av de 

etiska grundläggande principerna.  

4.7 Metoddiskussion 

I den här studien har vi valt att intervjua enskilda förskollärare genom semistrukturerade 

intervjuer. På så sätt har vi kunnat närma oss syftet med studien och synliggöra förskollärares 

uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Det har utförts genom att 

förskollärarna har fått möjlighet att utveckla sina tankar och uppfattningar på ett mer 

djupgående sätt. Detta eftersom semistrukturerade intervjuer tillåter respondenterna att uttrycka 

sig mer utförligt med hjälp av ett flexibelt samtal. Det har inneburit att vi har fått vara flexibla 

i våra roller som intervjuare och därmed fått lyssna in och vara lyhörda på det som uttryckts. 

Anledningen till att vi valde att dela upp oss som samtalsledare och antecknare vid intervjuerna 

var för att strukturen för samtalet skulle vara densamma under intervjuernas gång. Vid 

intervjuerna där den ena av oss var mer bekant med respondenten höll denna i intervjuns 

utformning. Det var ett medvetet val för att göra respondenten så trygg som möjligt. Däremot 

var vi båda flexibla och turades om att ställa följdfrågor. Det möjliggjorde att vi kunde utveckla 

respondentens svar och komplettera varandras frågor för en djupare förståelse för 

respondentens uppfattningar. Vi är medvetna om att denna flexibilitet och turtagning oss 

emellan i en intervju kräver ett gott samspel vilket vi upplever att vi har och skapar möjlighet 

till. Däremot krävs en medvetenhet kring vår roll som intervjuare. Det innebär att vi inte på 

något sätt ska värdera de uppfattningar som respondenterna uttrycker och inte heller bör vi 

bemöta deras svar subjektivt. Det har varit utmanande för oss att inte bekräfta respondentens 

svar allt för mycket samtidigt som vi strävat efter en så bekväm och avslappnad situation som 

möjligt. Denna utmaning kan vara en del av att respondenten inte fått ta del av frågorna i förväg 

och därmed inte kunnat förbereda sig på sina svar. Utifrån dessa för- och nackdelar har vi ändå 

kommit fram till att semistrukturerade intervjuer var ett passande och bra metodval för studien 

och dess syfte.  
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Fler intervjuer hade kunnat bidra med att öka studiens trovärdighet, men på grund av 

tidsbegränsning och möjligheter för förskollärare att delta fanns det inte möjlighet till det. Vi 

är däremot nyfikna på resultatets utfall om vi hade genomfört två intervjuer med varje 

förskollärare för att vidareutveckla och fördjupa oss ännu mer i deras uppfattningar om att delta 

eller inte delta i fantasileken. Vi är också medvetna om att studiens resultat inte kan 

generaliseras till alla förskollärare. Däremot ger studien en kunskap om att det inte krävs ett 

större antal förskollärare för att få syn på att det faktiskt finns skilda uppfattningar om att delta 

i fantasilek tillsammans med barn. 
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5. Resultat 

Här presenteras studiens resultat där syftet är att utveckla kunskap kring förskollärares 

uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Som nämnts tidigare är deltagarna 

i studien anonyma och deras namn därmed fingerade. För att försäkra oss om förskollärarnas 

konfidentialitet har vi således valt att namnge respondenterna vid olika färger. Dessa 

presenteras som förskollärare Gul, förskollärare Rosa, förskollärare Blå, förskollärare Grön och 

förskollärare Lila. Resultatet presenteras utifrån kategorierna Att delta eller inte delta, 

Förskollärare som medlekare, Förskollärare som avvaktande och avslutas med kategorin 

Undervisning i relation till fantasileken. 

5.1 Att delta eller inte delta 

När förskollärarna fick frågan om att beskriva sin syn på lek respektive fantasilek beskrev de 

dessa i samma termer. Leken och fantasileken beskrivs som viktig. Majoriteten av 

förskollärarna uttrycker tydligt att ”leken är jätteviktig” och lyfter fram hur viktig leken är för 

barns bearbetning av olika händelser och erfarenheter, socialt samspel, språkutveckling och 

empati. Fantasin förklaras således som grundläggande och betydelsefull för barns utveckling 

och lärande. Förskollärare Gul uttrycker sig kring leken på följande vis: 

Ja. Asså leken är ju för mig väldigt viktig. Eh och den ligger ju väldigt nära. För jag tycker 

att den ger så mycket. Man ser så mycket och lär sig så mycket om barnet genom leken. Ehm. 

Allt från där barnen får liksom lära sig, dom får nya kunskaper, men dom får också eh, 

bearbeta sånt som den redan kan och varit med om. (Gul). 

En annan förskollärare förklarar sitt sätt att se på barns bearbetning av olika händelser och 

erfarenheter i leken. Förskollärare Rosa formulerar sig såhär: 

Så ser jag ju att grunden ligger liksom på erfarenheter eller händelser som har hänt i livet. 

Till exempel någon har flyttat så är det kanske att möblera eller en lek med syskon ja då är 

det dockor barn och lagar mat och så. (Rosa). 

Trots förskollärarnas liknande uppfattningar om fantasilekens betydelse finns det skillnader i 

hur förskollärarna ser på ett deltagande i fantasilek tillsammans med barn, det vill säga att delta 

eller inte delta. Förskollärare Grön beskriver att hen inte deltar i fantasilek eftersom hen anser 

att barns lekar inte alltid behöver en vuxens deltagande. Förskolläraren menar att barnen leker 
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bra på egen hand och att fantasileken kan hämmas och avta om en vuxen skulle delta. 

Förskolläraren uttalar sig såhär: 

Man måste va välkommen. Eh och dom barnen vi har nu där är, dom blir nog lite, att vi 

kommer, att dom blir lite störda av det. (Grön). 

Däremot säger samma förskollärare att deltagandet beror på barngruppen och dess behov. 

Denna uppfattning skiljer sig från de andra förskollärarna som menar att de deltar i fantasilek 

tillsammans med barn, om än på olika sätt. Förskollärarna Gul, Rosa, Blå och Lila beskriver att 

deras deltagande är viktigt och betydelsefullt för såväl barnen som dem själva. Dessa 

förskollärare menar, liksom sin syn på betydelsen av lek, att ett deltagande kan hjälpa barnen 

att bearbeta sina händelser och erfarenheter, utveckla kunskaper och socialt samspel. De 

uttrycker att de också deltar i fantasilek för att kunna utmana och stötta barnen vidare i leken. 

Förskollärare Gul förklarar det på följande vis: 

För jag har ju mer erfarenhet med mig i min ryggsäck än vad barnen har. Jag vill ju kunna 

liksom utmana dom och sprida min kunskap vidare för att dom ska få mer kunskap i hur man 

kan leka å på vilka sätt man kan leka. Och göra leken spännande å få dom att fantisera vidare 

å kunna jobba vidare i det. (Gul). 

Att våga gå in i lek, vara sig själv och ge sig hän åt fantasin är ytterligare en gemensam faktor 

som dessa fyra förskollärare beskriver som avgörande för att kunna delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Förskollärare Gul menar att det kan bero på att förskolläraren själv har 

lekt mycket som barn och därmed kunnat utveckla sin lekförmåga. Förskollärare Rosa anser att 

våga delta i fantasilek och bjuda på sig själv är viktigt för att kunna vara en förebild för barnen 

och skapa en trygghet inom barngruppen. Sammanfattningsvis uttrycker förskollärarna Gul, 

Rosa, Blå och Lila således att de är med i fantasileken av liknande anledningar.  

5.2 Förskollärare som medlekare 

De fyra förskollärarna Gul, Rosa, Blå och Lila beskriver sitt sätt att aktivt delta i fantasilek 

tillsammans med barn och förklarar således skilda strategier vid ett deltagande. Gemensamt för 

dessa förskollärare är däremot att de alla säger sig värna om ett aktivt deltagande i fantasileken 

tillsammans med barnen. Förskollärarna trycker på vikten av att som vuxen verkligen vara med 

i leken som medlekare. Detta för att kunna stötta och utveckla såväl barnen som leken. 

Förskollärare Gul menar att ett aktivt deltagande i fantasilek innebär att få med sig barnen och 
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slukas in i en lek genom att utgå från barns fantasier och att då spinna vidare på deras tankar 

och idéer. Förskolläraren fortsätter med att ge ett exempel på hur hen intar en aktiv roll i en lek 

med utgångspunkt i barns fantasi genom att tillsammans med barnen låtsas som att det finns 

hajar runt omkring fast att det bara är en gräsmatta. Förskollärare Blå och Rosa pratar om sin 

betydelse av att aktivt delta i fantasilek på liknande sätt. Exempelvis förklarar förskollärare Blå 

att fantasileken kan utvecklas genom att en förskollärare aktivt deltar. Hen menar att är du med 

som vuxen och ger leken näring ökar chansen att leken kan vidareutvecklas och inte stanna upp.  

De fyra förskollärarna Gul, Rosa, Blå och Lila säger allihop att det handlar om att både själv 

bjuda in till lek, men också att skapa sig möjligheter att ta sig in i de befintliga fantasilekarna. 

Förskollärare Lila exemplifierar detta och förklarar att hen frågar barnen om vilka roller de har 

för att därifrån skapa sig en uppfattning om vilken roll som saknas. Därigenom menar 

förskolläraren att hen kan inta en aktiv roll i barns fantasilek. Förskollärarna Gul och Blå pratar 

även om att ett aktivt deltagande i fantasilek tillsammans med barn kan ske som medlekare 

utanför fantasileken. Förskollärare Gul förklarar att det finns många olika leksignaler man kan 

ge till barnen även utanför leken. Vid tillfällen kan förskolläraren behöva finnas på flera ställen 

samtidigt och kan då exempelvis inta en aktiv roll i leken men placerar sig fysiskt utanför. 

Rollen i leken kan då innebära att vara en mamma som är ”på jobbet” och därmed sitter utanför 

vid datorn. Härifrån menar förskolläraren att man kan guida barnen och ge dem nya idéer att 

fortsätta sin lek utan att befinna sig i leken. Förskollärare Blå ger liknande exempel på hur detta 

kan ske: 

Då kanske du säger nånting så blir det att ah nu kommer mormor tillbaka om en kvart för då 

har mormor varit hos tandläkaren. Och då går jag vidare kanske till ett annat rum och ger 

den lite input och sen kanske mormor kommer tillbaka. Så du kanske inte sitter inne i rummet 

hela tiden för det kanske du inte har möjlighet till just då. (Blå) 

Resultatet visar också att det finns svårigheter med att inta en aktiv roll både i och utanför 

fantasileken. Bland annat förklarar förskollärarna Gul, Blå och Lila att det kan vara svårt att 

delta i en fantasilek som de själva inte har kunskap om. Exempelvis förklarar förskollärarna 

Gul och Blå att det kan handla om lekar som barnen tagit inspiration från tv-program eller de 

lekar som inte ligger förskollärarna själva så nära. Förskollärare Lila uttrycker också att det kan 

handla om att förskollärare i sin yrkesroll kan uppleva en prestationsångest att leka. Däremot 

berättar förskollärare Lila att hens uppfattning är att det inte finns någon svårighet med att delta 

om man bara vågar försöka och vara sig själv. Förskollärare Rosa yttrar att det kan finnas 
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svårigheter att vara aktiv deltagare när det är stora kontraster mellan barns olika sätt att leka. 

Förskolläraren menar att det kan vara svårt att i dessa situationer få samtliga barn att synas och 

höras lika mycket. Förskollärare Blå beskriver att det även kan upplevas svårt att delta när det 

är bortfall med personal och förskollärare Rosa påpekar också att det är svårt att aktivt delta när 

närvaron krävs på flera ställen samtidigt.  

5.3 Förskollärare som avvaktande 

Resultatet visar inte endast på uppfattningar om aktiv närvaro i och utanför fantasileken. 

Förskollärare Grön har andra uppfattningar än de andra förskollärarna i studien och beskriver 

inget exempel på ett aktivt deltagande på grund av att barngruppen inte alltid tycks kräva en 

vuxens närvaro. Förskolläraren beskriver även sin uppfattning om att det är svårt att delta i 

fantasilek och uppfattar snarare betydelsen av att inta rollen som en observatör, medlare eller 

konfliktlösare. Förskollärare Gul beskriver däremot vikten att finna balansen mellan att både 

vara aktiv i fantasileken som att vara utanför och avlyssnande till de lekar som leks. Att vara 

utanför och avlyssnande beskriver även förskollärare Grön som viktigt. Deltagandet utanför 

fantasileken blir då att ställa frågor och göra upp lekregler. Förskollärare Grön ger exempel på 

situationer där det är nödvändigt att förskollärare befinner sig utanför fantasileken för att kunna 

stötta barnen i deras förståelse att leken endast är på låtsas. Förskolläraren uttrycker sig på 

följande vis: 

Då använder jag nog också det uttrycket på låtsas att det är okej att det är på låtsas säger 

jag. Att, just för att stimulera den här leken lite mer. (Grön). 

Förskollärare Grön menar även att det aktiva deltagandet upplevs hämma och störa såväl barnen 

som fantasileken. Det beskrivs att barnen snarare skulle se förskolläraren som en vuxen som 

inte leker istället för en medlekare. Förskollärare Gul beskriver att det är avgörande att göra 

avvägningar innan man kliver in i fantasilekar tillsammans med barn och menar att det finns 

situationer där det är viktigt att även ta ett steg tillbaka. Förskollärare Gul säger såhär: 

Ja och ibland kan det vara lek där man känner, gud vad stökigt det verkar här och det liksom, 

leken är på väg att urarta helt och man är som pedagog ofta ganska snabb att kliva in då. 

Men, det man kan jobba lite mer på som jag kan säg jag ibland kan behöva jobba mer på är 

att stanna upp och verkligen titta, vad är det som händer, innan jag kliver in. För de kanske 

har en fantastisk lek. (Gul). 
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5.4 Undervisning i relation till fantasileken 

Alla förskollärare beskriver att de ser lek, lärande och undervisning som något sammanvävt. 

De menar att undervisning är något som sker under hela dagen i förskolan, både spontant och 

planerat. Förskollärare Grön och Lila uppfattar att undervisning sker hela tiden så som vid 

matsituationer, påklädnad, planerade aktiviteter med fokus på ett prioriterat mål och i leken. I 

leken sker samarbete, turtagning och ”hela baletten” som förskollärare Grön uttrycker det.  

Förskollärare Gul, Blå och Rosa beskriver sambandet mellan lek, lärande och undervisning som 

ett ständigt lärande som leken bidrar med. De lägger således vikt vid att hela läroplanen kan ta 

plats i leken. Undervisning i relation till fantasileken är däremot inget någon av de fem 

förskollärarna uttryckte att de hade reflekterat över. Förskollärare Rosa menar att det sker 

mycket lärande i leken och att förskolläraren kan finnas med i fantasileken för att stötta och 

bidra med kreativitet och idéer. Förskolläraren uttrycker inte att hen har inställningen att 

undervisa och lära ut i lek, utan menar att det kommer på köpet genom att som förskollärare 

vara delaktig i leken. Utifrån det spontana som sker i leken förekommer såväl lärande som 

undervisning. På liknande sätt beskriver förskollärare Gul, Blå och Lila sin syn på undervisning 

i relation till fantasileken. De menar att det går att undervisa i lek genom att vara delaktig och 

utgå från barns idéer och tankar. Förskollärarna beskriver således vikten av att även i en 

planerad fantasilek kunna frångå det planerade och styras mer spontant av det som intresserar 

barnen. Förskollärare Gul beskriver hur mycket förskolläraren tappar i en fantasilek om hen 

inte möter barnen i deras tankar och fantasier om hen styrs alltför mycket av planeringen. 

Förskollärare Blå pratar om detta på följande sätt: 

Du kan ju bara liksom genom att titta i läroplanen och se vad som egentligen ingår i leken. 

Du kan ju nästan bocka av varenda grej asså med leken. Du kan ju få in hur mycket som 

helst… Men du måste kunna va här och nu. Det är det som är viktigt med, när man är 

förskollärare med att du måste verkligen kunna fånga tillfällena. (Blå). 

Förskollärare Grön resonerar kring svårigheter med att undervisa i relation till fantasileken. 

Förskolläraren menar att det kan vara svårt att få in undervisning både för sin egen del, men 

även för andra förskollärare och att det beror på att man är rädd att störa och stanna upp leken. 

Förskollärare Rosa ger sin förklaring på eventuella svårigheter med att undervisningsbegreppet 

tillskrivits förskolans läroplan och tror inte på att förskollärare ska grotta ner sig i begreppet 

undervisning då det är lätt att hänga upp sig på själva ordet och att det låter som skola. 
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Förskollärare Gul, Blå och Lila beskriver att deras uppdrag som förskollärare inte har förändrats 

sedan undervisningsbegreppet tillskrevs. Detta trots att undervisning i relation till fantasileken 

inte är något som dessa förskollärare tidigare reflekterat över. Däremot beskriver de sin 

uppfattning om att deras syn alltid har varit att undervisa i lek genom sitt aktiva deltagande och 

sin lyhördhet gentemot barnen, oavsett om det tidigare inte stått framskrivet på samma sätt som 

det gör idag.  
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6. Sammanfattande resultatanalys 

Studiens resultat analyseras utifrån fenomenografi. Denna teori utgår från människors sätt att 

uppfatta samt erfara något. Genom att undersöka förskollärares uppfattningar om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn kan vi synliggöra variationen av sätt att erfara ett fenomen. 

Resultatet kommer därför i det följande att analyseras ytterligare med syfte att lyfta såväl 

likheter som skillnader i förskollärarnas uttalanden. Syftet med analysen blir således att 

fördjupa svaren av studiens forskningsfrågor.  

Studiens första forskningsfråga är: Hur uppfattar förskollärare betydelsen av att delta i 

fantasilek tillsammans med barn? På den frågan går det att se flera olika sätt på vilket 

förskollärarna beskriver och pratar om betydelsen av att delta i fantasilek. Alla förskollärare 

lyfter fram vikten av lek för barns bearbetning av olika händelser och erfarenheter, socialt 

samspel, utvecklande av kunskaper, turtagning, empati och trygghet samt hur leken möjliggör 

för barns språkutveckling. Det framgår att samtliga förskollärare beskriver sitt förhållningssätt 

till fantasileken tillsammans med barn på olika sätt. Fyra förskollärare uppfattar och beskriver 

betydelsen av att delta som medlekare både i och utanför leken. Detta skiljer sig åt gentemot 

den femte förskollärarens uppfattning om betydelsen av att istället förhålla sig avvaktande som 

observatör, medlare och konfliktlösare. Denna uppfattning kan grunda sig i att ett aktivt 

deltagande i fantasilek snarare hämmar eller stör barns lek. Här synliggörs variationen av sätt 

att erfara fenomenet. Utifrån resultatet framgår det att fyra förskollärare säger sig aktivt delta i 

fantasilek för att kunna möjliggöra för barns utveckling och lärande i de förmågor de beskriver 

att leken kan bidra med. Tre förskollärare lyfte fram läroplanen i samband med sitt aktiva 

deltagande för att påvisa att de som medlekare kan få syn på vilket lärande leken bidrar med. 

En aspekt som lyfts fram av en förskollärare är att förskollärare som medlekare kan ses som en 

förebild och således skapa trygghet hos barnen. Något som blivit synligt i analysarbetet av 

resultatet är att alla förskollärare inte beskriver sin uppfattning av ett aktivt deltagande i 

fantasilek tillsammans med barn. En förskollärare uppfattar snarare svårigheter med att aktivt 

delta och beskriver således ingen uppfattning som rör betydelsen av att delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Vår tolkning här är att förskollärarna som uttrycker att de aktivt deltar i 

fantasilek tillsammans med barn har lättare för att resonera kring sin uppfattning om betydelsen 

av ett faktiskt deltagande snarare än den förskollärare som inte deltar i fantasilek.  
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Studiens andra forskningsfråga skrivs fram som: Hur resonerar förskollärare om eventuella 

svårigheter med att delta i fantasilek tillsammans med barn? På denna fråga synliggörs att det 

finns variationer i sättet att erfara och uppfatta svårigheter med att delta i fantasilek tillsammans 

med barn. En förskollärare ger uttryck för svårigheten att delta med risk för att störa och hämma 

leken. Fyra förskollärare förklarar att man måste våga leka tillsammans med barn och låta 

fantasin få ta utgångspunkt. Tolkningen är att det kan bli en svårighet att delta i fantasilek 

tillsammans med barn om man som förskollärare inte vågar ge sig hän åt fantasin. En 

förskollärare lyfter fram aspekten av att ha lekt mycket som barn och att det i sin tur har påverkat 

hur förskolläraren tar sig an leken idag. Har du följaktligen inte lekt mycket som barn kan detta 

uppfattas bli en svårighet när det kommer till att delta i fantasilek tillsammans med barn som 

vuxen. Tolkningen blir således att man som förskollärare behöver vara medveten om och 

reflektera över hur man lekt som barn för att inte hämmas i sitt deltagande tillsammans med 

barnen. Två förskollärare resonerar kring svårigheterna att delta i barns fantasilek när de 

upplever en okunskap kring vad barnen leker. Andra sätt att resonera kring svårigheter beskrivs 

av två förskollärare vara när det är stora variationer mellan barns styrkor i sina lekförmågor, 

vid personalbrist och vid förskolans dagliga rutiner. En annan aspekt som lyfts fram som en 

svårighet av en förskollärare är att leken inte alltid kräver en vuxen och att det som förskollärare 

då är viktigt att känna av när det är lämpligt att göra avvägningar och ta ett kliv tillbaka. 

Sammanfattningsvis framgår det att det finns en variation inom förskollärarnas uppfattningar 

om svårigheter med att delta i fantasilek tillsammans med barn.   

Den tredje och sista forskningsfrågan i studien är följande: Hur ser förskollärare på sambandet 

mellan lek och lärande i en utbildningskontext? På den frågan går det i analysen av resultatet 

att se liknande uppfattningar i förskollärarnas sätt att se på lek, lärande och undervisning då 

sambandet mellan dessa beskrivs vara sammanvävda och inte bör skiljas åt. Detta då det 

framgår att leken bidrar med mycket i vardagen och att undervisning sker i allt som görs på 

förskolan. Förskollärarna uppfattar att lek bidrar till att bearbeta händelser och erfarenheter 

vilket i sin tur kan leda till ett lärande. Därför anser förskollärarna att fenomenen är 

sammanvävda. Däremot blir det synligt att det finns skilda uppfattningar om att undervisa i 

relation till fantasileken. Kopplat till uppfattningarna om betydelsen av att delta i fantasilek 

tillsammans med barn lyfter fyra av förskollärarna fram att de behöver vara delaktiga i barns 

lek för att kunna bidra med undervisning. Förskollärarna klargör att genom att vara medveten 

och delaktig kan de få in läroplanens olika mål i fantasileken. Till skillnad från dessa fyra 
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förskollärare beskriver den femte förskolläraren inget konkret exempel på hur undervisning kan 

iscensättas i fantasilek. Emellertid lyfter samtliga fem förskollärare fram att de inte reflekterat 

över sitt uppdrag som förskollärare att undervisa i relation till fantasileken. I tolkningen av 

resultatet framgår det således att de förskollärare som aktivt deltar också kan undervisa i 

fantasilek.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studien i sin helhet. Resultat och analys diskuteras utifrån forskning 

och litteratur i förhållande till syfte och forskningsfrågor med fenomenografi som 

utgångspunkt. Detta eftersom fenomenografi syftar till att analysera och beskriva människors 

uppfattningar om fenomen i omvärlden. Slutligen presenteras en avslutande diskussion med 

förslag till vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att utveckla kunskap kring förskollärares uppfattningar om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn. Studien grundar sig på följande tre forskningsfrågor: Hur 

uppfattar förskollärare betydelsen av att delta i fantasilek tillsammans med barn? Hur resonerar 

förskollärare om eventuella svårigheter med att delta i fantasilek tillsammans med barn? Hur 

ser förskollärare på sambandet mellan lek och lärande i en utbildningskontext?  

7.1.1 Att delta eller inte delta 

Resultatet visar på en variation av uppfattningar om att delta eller inte delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Alla förskollärare uttrycker att leken är viktig för barns utveckling och 

lärande. Bland annat framhåller de att barnen får bearbeta sina erfarenheter och händelser, vilket 

är förenligt med vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att barn 

använder leken till. De lyfter fram att barn således använder sig av leken för att förstå sin 

omvärld och bearbeta intryck. För barn framträder leken som meningsskapande i det att barns 

värld kommer fram (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Även Winther-Lindqvist 

(2016) hävdar att leken är viktig och lyfter fram aspekten av att leken främjar såväl utvecklingen 

av samspel, fantasi, agerande och regler som identiteter, normer och relationer i kulturen runt 

omkring. I resultatet kommer delar av dessa åsikter fram även från förskollärarna. De beskriver 

fantasileken som grundläggande och betydelsefull för barns utveckling och lärande. Detta 

styrks även av Vygotskij (1995; 2016) som menar att i fantasileken får barnen möjligheter att 

träna sina färdigheter i socialt samspel genom både samarbete, lyhördhet och förmåga till 

empati. I fantasileken blir barnets utvecklingsmöjligheter för språk, tänkande och 

problemlösning särskilt tydlig. Fantasileken blir således viktig för utvecklandet av det abstrakta 

tänkandet (Vygotskij 1995; 2016).  
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Resultatet visar att det finns en variation av uppfattningar om att delta eller inte delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Det framkommer i forskning att barn också behöver få leka själva, men 

det innebär således inte att en vuxen aldrig ska delta (Pramling & Wallerstedt 2019). Annan 

forskning visar även att det finns svårigheter att som vuxen ta sig in i barns befintliga lekar då 

de inte alltid är i behov av en lekande vuxen (Weldemariam 2014). En av förskollärarna 

uttrycker ovan nämnd svårighet som en motivering till att inte delta. Däremot lyfts det fram i 

läroplanen för förskolan att förskollärare kan främja barns utveckling genom att vara aktivt 

närvarande, såväl utanför leken som genom att själv delta i leken tillsammans med barnen 

(Skolverket 2018). Öhman (2016) anser dock att det inte handlar om huruvida de vuxna ska 

vara närvarande och delta i barns lekar eller inte, utan på vilket sätt de ska delta. I studien 

framhåller fyra förskollärare sitt aktiva deltagande i fantasilek och att detta kan ske på olika 

sätt.  

Dessa fyra förskollärare anser att ett deltagande kan hjälpa barnen att bearbeta sina händelser 

och erfarenheter, utveckla kunskaper och socialt samspel. De menar också att de deltar i 

fantasilek för att kunna utmana och stötta barnen vidare i leken, vilket är förenligt med vad 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) hävdar genom sitt sätt att beskriva vikten 

av förskollärares deltagande i lek. Förskollärare som är lyhörda, närvarande och har ett aktivt 

deltagande i lek har bättre möjligheter att få syn på barnen och deras perspektiv. Förskollärare 

med förmågan att kunna ta barns perspektiv och vara deltagare i deras värld visar på en respekt 

gentemot barnen som både lekande och kunskapande individer. Detta är även något som en av 

förskollärarna lägger extra vikt vid genom sin förklaring av att det är viktigt att våga delta i 

fantasilek tillsammans med barn för att kunna betraktas som en förebild. Att som vuxen delta i 

lek på samma villkor som barn kan, enligt samma förskollärare, bidra till att skapa en trygghet 

inom barngruppen. Dessa uttalanden kan även kopplas till vad Sandberg (2002) säger, att vuxna 

bör ses som förebilder för barns lekbeteende och lekutförande. Vår uppfattning är att man kan 

ses som en förebild om man är med i barns fantasilekar och tillsammans skapar en gemensam 

plats där allt är möjligt.  

I vår studie går det även att se en koppling mellan tidigare forskning och det som en 

förskollärare förklarar som en bakgrund till sin uppfattning om att delta i fantasilek. 

Förskolläraren resonerar kring synen på att själv delta i lek eventuellt grundar sig i att 

förskolläraren själv lekt mycket som barn. Kopplingen görs till det Sandberg (2002) förklarar 

om att vuxnas uppfattningar om lek tar sin utgångspunkt i deras egna erfarenheter och 
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upplevelser. Därför är det viktigt att som förskollärare ha insikt i vilka erfarenheter av lek de 

bär med sig eftersom det kan påverka vilka möjligheter till lek de skapar, både för och 

tillsammans med barn. 

7.1.2 Förskollärare som medlekare 

I resultatet framgår det att endast en förskollärare inte säger sig aktivt delta i fantasilek 

tillsammans med barn. Analysen utgjorde en tolkning att de andra fyra förskollärarna som 

upplever sig aktivt delta i fantasilek tillsammans med barn har lättare för att resonera kring sin 

uppfattning om betydelsen av ett faktiskt deltagande. I Devi, Fleer och Lis forskning (2018; 

2020) har det visat sig att förskollärare engagerar sig minimalt i fantasilek tillsammans med 

barn trots att de poängterar betydelsen av att aktivt delta. Vår studie handlar således inte om att 

undersöka hur mycket förskollärare deltar, utan snarare vilka uppfattningar de har. Däremot 

kan en uppfattning grunda sig i ett erfarande, vilket förskollärarna i vår studie tar sin 

utgångspunkt i för beskrivningen av såväl betydelse som svårigheter med att delta.  

Samtliga fyra förskollärare uppfattar att deras aktiva deltagande i fantasileken kan möjliggöra 

för en utveckling av leken och att det i sin tur kan bidra till att främja barns utveckling och 

lärande. En förskollärare lyfter fram aspekten av att låta sig styras av barns fantasi, tankar och 

idéer. En annan hävdar att fantasileken kan utvecklas genom att en förskollärare aktivt deltar. 

Ett tredje perspektiv förklarar ännu en förskollärare som menar, att vara medlekare i 

fantasileken har stor betydelse för om fantasileken kan fortgå och utvecklas. Dessa 

uppfattningar är förenligt med det som Fleer (2015) hävdar i sin forskning om att förskollärare 

som deltar i fantasilek och låter sig styras av barns fantasi och kreativitet kan öka möjligheterna 

till att utveckla leken. Förskollärarna kan således ses som en lekkamrat som värnar om och 

intresserar sig för barns lek. Även Hadley (2002) hävdar att förskolläraren behöver ge sig hän 

åt den fantasi som finns i leken. Förskollärare ska således agera situerat utifrån barns fantasilek 

och dess handling. Han menar att när förskolläraren befinner sig i fantasileken tillsammans med 

barnen har läraren inte längre sin tydliga roll som just lärare. Det är även en uppfattning som 

framkommer hos en förskollärare i resultatet och uttrycks i termerna av att vara en medlekare.   

Som framkommer i resultatet beskriver dessa fyra förskollärare sitt sätt att aktivt delta i 

fantasilek tillsammans med barn, men anger således skilda strategier vid ett deltagande. 

Gemensamt för dessa förskollärare är däremot att de alla säger sig värna om ett aktivt 

deltagande i fantasilek tillsammans med barn. Två förskollärare ger en intressant vinkel av hur 
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de ser på sitt aktiva deltagande även utanför leken. De förklarar detta som att kunna växla 

mellan att befinna sig i och utanför fantasileken. Vi anser att det här överensstämmer med det 

som Öhman (2016) menar om att förhålla sig till barns lekar i form av att kunna växla mellan 

olika positioner beroende på hur barns lekar framträder i stunden. En position kan således 

innebära att befinna sig intill leken med en fortsatt engagerad närvaro. Det betyder inte att den 

vuxne är en passiv betraktare av leken. Den ena förskolläraren beskriver denna växling mellan 

att befinna sig i och utanför leken därför att förskolläraren vid tillfällen kan behöva finnas på 

flera ställen samtidigt. Vi ser det här som ett sätt att värna, respektera och bry sig om barns lek 

även om man som förskollärare inte alltid har möjlighet att själv delta som en medlekare i 

fantasileken. Nilsson et al. (2018) hävdar även de betydelsen av att bry sig om barns lek och att 

därmed respektera barn och deras uttryckssätt gentemot hur de förhåller sig till sin omvärld. 

Öhman (2016) menar att ibland kan förskolläraren finnas där med en aktiv närvaro från början, 

genom att starta upp lekandet, men sedan dra sig därifrån när leken inte längre kräver den 

vuxnas närvaro.  

Ett intressant sätt att fortsatt förhålla sig till lekandet tillsammans med barnen kan således vara 

att inta en sådan position utanför fantasileken som ovan nämns. Vi tänker att detta innebär att 

som förskollärare fortsatt vara aktivt lekande tillsammans med barnen, men med en position 

som inte kräver att förskolläraren ständigt är närvarande i leken.  Öhman (2016) lyfter aspekten 

av att det dock är viktigt att leken inte blir till instrument för lärande. Istället kan det vara en 

plats där förskolläraren och barnen tillsammans kan mötas och ta del av lekupplevelsen. Detta 

är även något som Fleer (2015) framhåller genom sin forskning som har visat på att 

förskollärare tycks uppleva svårigheter med att delta i fantasilek. Forskningen visar på de 

svårigheter förskollärare tycks uppleva och att de styrs alltför mycket av läroplanens mål och 

riktlinjer snarare än barns fantasi och kreativitet i leken. Förskollärarna i vår studie ger däremot 

inga uttryck för någon sådan uppfattning utan resonerar snarare om andra svårigheter. 

Svårigheterna som framkommer i resultatet tyder på bland annat personalbrist eller när 

förskolans rutiner kommer emellan. Svårigheten här är att förskolläraren således behövs på flera 

ställen samtidigt. Vår uppfattning är att dessa svårigheter skulle kunna underlättas genom att 

förskolläraren intar ett lekande förhållningssätt såväl i som utanför fantasileken utan att leken 

ständigt lämnas åt barnen helt på egen hand. 
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7.1.3 Förskollärare som avvaktande 

Då syftet med studien är att utveckla kunskap kring förskollärares uppfattningar om att delta i 

fantasilek tillsammans med barn blir det här väsentligt att lyfta fram den variation av sätt att 

förhålla sig till barns fantasilek som framgår i resultatet. Som tidigare nämnts uppfattar fyra 

förskollärare betydelsen av att delta i fantasilek tillsammans med barn. En av förskollärarna 

uppfattar snarare betydelsen av att vara avvaktande till fantasileken. Tidigare nämnd forskning 

visar på att den vuxnes deltagande i barns lekar kan öka kvaliteten och i sin tur främja barns 

utveckling och lärande. Forskningen visar på att förskollärare antingen befinner sig utanför 

leken eller inne i leken tillsammans med barnen (Devi, Fleer & Li 2018; Devi, Fleer & Li 2020). 

Förskolläraren som beskriver betydelsen av att vara avvaktande och därmed utanför 

fantasileken uppfattar snarare betydelsen av att inta rollen som en observatör eller 

konfliktlösare. Det är förenligt med den position som beskrivs i tidigare forskning att när 

förskolläraren befinner sig utanför leken intar denna en position som observatör som endast 

intresserar sig för att ställa frågor kring leken (Devi, Fleer & Li 2018; Devi, Fleer & Li 2020). 

Förskolläraren betonar betydelsen av att ställa frågor och göra upp lekregler tillsammans med 

barnen för att det i sin tur kan möjliggöra att barns fantasilek utvecklas. Vår uppfattning är att 

alla barn kanske inte har utvecklat förmågan att kunna fantisera och således även delta i 

fantasilek. Därav ser vi det som viktigt att som förskollärare delta i fantasileken och vara lyhörd 

för barnen och deras lekande. Särskilt betydelsefullt blir det kopplat till vad Åm (1993) hävdar. 

Fantasileken ger inte uttryck för några bestämda regler men barn kan samtidigt ge uttryck för 

riktigt samt felaktigt beteende inom leken. På så sätt blir det synligt att barnen kräver en del 

färdigheter för att kunna delta i och fortgå i en gemensam och lustfylld fantasilek. Därav går 

det att se paralleller mellan det Åm (1993) påstår och det som har framkommit i resultatet. En 

förskollärare beskriver vikten av att finna balansen mellan att både vara aktiv i fantasileken som 

att vara utanför och avlyssnande till de lekar som leks. En annan förskollärare har liknande 

uppfattningar men nämner ingen uppfattning om betydelsen av att aktivt delta.  

Den senast nämnda förskolläraren trycker på betydelsen av att kunna stötta barnen i deras 

förståelse för att leken endast är på låtsas. Förskolläraren uppfattar sig således avvaktande till 

barns fantasilek och positionerar sig därmed utanför leken som medlare. Att stötta barnen i 

förståelsen för att leken endast är på låtsas överensstämmer med vad Knutsdotter Olofsson 

(2003) förklarar som lekförmåga. Lekförmåga innebär att utveckla såväl lekkompetens som 

leksignaler. För att utveckla sin lekkompetens behöver barnet få förståelse för att leken har en 
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tvåfaldig tolkning av situationen. En leksignal är en kommunikation mellan verkligheten och 

lekvärlden och kan handla om att våga släppa verkligheten och få förståelse för att det som sker 

i leken inte sker på riktigt. Detta menar förskolläraren inte nödvändigtvis behöver göras med 

ett aktivt deltagande utan kan göras med en position utanför fantasileken. Genom detta 

tillvägagångssätt kan barns fantasilek stimuleras och utvecklas. Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar följaktligen att det som förskollärare är viktigt att vara lyhörd inför barnen och deras 

lekar. På så sätt kan förskollärare i samspel med barnen både stötta, närvara och delta i leken 

och därmed hjälpa dem att skilja på fantasi och verklighet. Vår uppfattning är att detta är både 

en likhet och en skillnad gentemot vad förskolläraren uppfattar. Likheten är att både Knutsdotter 

Olofsson (2003) och förskolläraren menar att det är viktigt att vara lyhörd inför barnen och 

deras lekar samt att stötta barnen i att kunna skilja på fantasi och verklighet. Däremot skiljer 

det sig i huruvida det sker i ett aktivt deltagande eller inte. Vi anser att förskollärarna kan stötta 

barnen i förmågan att skilja på fantasi och verklighet både som medlekare och som avvaktande 

till fantasileken. Det bör således inte tolkas som att denna stöttning endast kan ske på antingen 

det ena eller det andra sättet.  

Utifrån resultatet görs det även tydligt att en förskollärare upplever svårigheter med att aktivt 

delta i fantasilek tillsammans med barn då det aktiva deltagandet upplevs hämma och störa 

barnen och fantasileken. Detta styrker även forskning som visat på att det finns en traditionell 

syn på att förskollärare ska befinna sig utanför barns lek för att inte störa (Bodrova 2008; Fleer 

2010; Hakkarainen 2010, se Devi, Fleer och Li 2018). Förskollärarens uppfattning är att barnen 

snarare skulle se förskolläraren som en vuxen som inte leker. Det kan kopplas till Hadley (2002) 

som påstår att om förskolläraren är i leken kan förskolläraren ses som en medlekare men om 

förskolläraren däremot inte alls deltar i leken behåller förskolläraren sin roll som just 

förskollärare. Vår uppfattning är således att förskolläraren kan bli en intressant vuxen för barnen 

att ha med i leken om man visar nyfikenhet, vilja och mod till att delta. Uppfattningen grundar 

sig i det som Öhman (2016) menar om att fantasileken kan bli en plats där förskolläraren och 

barnen tillsammans kan mötas och ta del av lekupplevelsen. Vidare styrks det av Sandberg 

(2002) som anser att de vuxna i förskolan bör ses som förebilder för barns lekutförande och 

lekbeteende.   

Det framgår vidare i resultatet att det inte är helt oproblematiskt att delta i fantasilek 

tillsammans med barn, vilket även tidigare forskning pekar på. Problematiken rör om, hur, och 

när förskollärare ska delta i barns fantasilek (Devi, Fleer och Li 2018; Devi, Fleer och Li 2020; 
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Fleer 2015). Detta förklaras av den ena förskolläraren som menar att det är avgörande att göra 

avvägningar innan man kliver in i fantasilekar tillsammans med barn och att det finns situationer 

där det är viktigt att även ta ett steg tillbaka. Öhman (2016) och Weldemariam (2014) styrker 

båda detta genom att lyfta fram vikten av att hantera sin roll som förskollärare varsamt och 

reflekterat. Det beskrivs att det kan vara problematiskt att ta sig in i barns befintliga lekar då de 

inte alltid är i behov av en lekande vuxen. Vidare lyfter de fram att förskolläraren således 

behöver ta ett steg tillbaka, lyssna och observera för att kunna värna om lekens egenvärde.  

7.1.4 Undervisning i relation till fantasileken 

Som resultatet visar uppfattar alla förskollärare i studien att de ser lek, lärande och undervisning 

som något sammanvävt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) hävdar att ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv kan lek och lärande inte skiljas åt, utan bör ses som två sidor 

av samma fenomen. Ett lärande kan inte tas bort från leken då leken bidrar med ett lärande om 

något, oavsett om det är reflekterat eller inte. Det är förenligt med de uppfattningar som tre av 

förskollärarna ger uttryck för när de beskriver att leken bidrar med ett ständigt lärande hos 

barnen. Vår uppfattning är att lek är det mest väsentliga och grundläggande för ett livslångt 

lärande och att det är av stor vikt att förskollärare har ett sådant förhållningssätt till leken. Här 

blir det därför relevant att lyfta fram studiens syfte om att utveckla kunskap kring vilka 

uppfattningar förskollärare har om att delta i fantasilek tillsammans med barn. Det framgår i 

studien att det finns en variation av uppfattningar om att delta i fantasilek, där fyra förskollärare 

uppfattar en betydelse av att aktivt delta medan en förskollärare inte ger något sådant exempel. 

Att vara delaktig i lek är något som även skrivs fram i förskolans läroplan där det framgår att 

förskollärare kan främja barns utveckling och lärande genom att vara aktivt närvarande 

(Skolverket 2018). Det går således att koppla till det som Pramling och Wallerstedt (2019) 

skriver fram genom att poängtera att det som förskollärare handlar om att finna en balansgång 

i om, hur och när de ska aktivt delta i barns lek. Detta eftersom barn även behöver få möjlighet 

att leka själva. Däremot innebär likväl förskollärarens uppdrag att undervisa i en verksamhet 

som utmärks av bland annat lek. Med utgångspunkt i resultatet vill vi hävda att förskollärare 

som aktivt deltar, är närvarande och lyhörda för barns fantasilek har större möjlighet att skapa 

leksituationer där undervisning kan uppstå, jämfört med de förskollärare som inte aktivt deltar. 

Detta kan även kopplas till lekresponsiv undervisning (Pramling et al. 2019)  

I resultatet framgår det att en förskollärare upplever att det kan vara svårt att få in undervisning 

både för sin egen del, men även för andra förskollärare och att det beror på att man är rädd att 
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störa och stanna upp leken. Resultatet pekar på att ett passivt och allt för avvaktande deltagande 

till barns fantasilek kan leda till att förskollärare inte får syn på barns perspektiv och inte 

möjliggör för deras delaktighet och inflytande över sin undervisning. Det är förenligt med den 

lekresponsiva undervisningen som syftar till en teoretisk utveckling av utvecklingspedagogiken 

och bör förstås som någonting som förskollärare och barn gör tillsammans. Förskollärarna blir 

således deltagare och medskapare i leken och genom det här strävar förskolläraren efter att 

främja barns perspektiv och delaktighet såväl som att göra barnen till genuina aktörer i 

undervisningen. Att barns perspektiv får ta plats i undervisningen blir således viktigt för att 

lärandet ska bli meningsfullt (Pramling et al. 2019). Detta är även något som fyra förskollärare 

i vår studie ger uttryck för genom sina sätt att beskriva sin uppfattning om undervisning i 

relation till fantasileken. De menar att det går att undervisa i lek genom att vara delaktig och 

utgå från barns idéer och tankar. 

Tidigare i studien har Fleers (2015) forskning nämnts. Forskningen lyfter fram att förskollärare 

tycks uppleva svårigheter med att delta i fantasilek, då de styrs alltför mycket av läroplanens 

mål och riktlinjer snarare än barns fantasi och kreativitet. Förskollärarna i vår studie ger 

däremot inga uttryck för någon sådan uppfattning. De fyra förskollärarna som uppfattar 

betydelsen av att aktivt delta i fantasilek menar att det går att undervisa i lek genom att vara 

delaktig och utgå från barns idéer och tankar. Förskollärarna beskriver således vikten av att 

även i en planerad fantasilek kunna frångå det planerade och styras mer av det som intresserar 

barnen. Tre av dessa lägger således vikt vid att hela läroplanen kan ta plats i leken och betonar 

att utifrån det spontana som sker i leken förekommer såväl lärande som undervisning. Det blir 

här väsentligt att återigen koppla samman dessa uppfattningar med den lekresponsiva 

undervisningen. Följaktligen handlar det inte om att förskolläraren ska styra barnen mot ett 

specifikt lärande. Istället innebär det att förskolläraren ska vara responsiv på vad som uttrycks 

i leken och vara närvarande på ett ömsesidigt plan tillsammans med barnen. På detta sätt främjas 

barns perspektiv och delaktighet genom möjligheterna att få vara aktiva aktörer av sitt lärande 

och därmed sin undervisning (Pramling och Wallerstedt 2019). Vi uppfattar att undervisning i 

förskolan således inte behöver vara komplicerad om förskollärare aktivt deltar, 

uppmärksammar och utgår från barns tankar, idéer och intressen. Som förskollärare handlar det 

inte alltid om att ha ett syfte med att delta i leken för att undervisa, utan snarare agera situerat 

och spontant utifrån lekens egenvärde. I studiens resultat är även detta något som framkommer 

av fyra förskollärare. Det blir därför väsentligt att synliggöra det som Nilsson et al. (2018) anser 

om att leken inte ska ses som en akt mellan styrda och planerade aktiviteter och undervisning, 
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utan som något viktigt i sig. Detta styrks även av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) som menar att det som förskollärare är viktigt att betrakta lekens egenvärde. Slutligen 

vill vi belysa att ingen av de fem förskollärare som deltagit i studien gav uttryck för att de 

tidigare reflekterat över undervisning i relation till fantasileken, men kunde ändå ge oss tydliga 

och relevanta exempel på sina uppfattningar om fenomenet. Tre förskollärare beskrev att deras 

uppdrag inte har förändrats sedan undervisningsbegreppet tillskrevs läroplanen och att deras 

syn alltid har varit att undervisa i lek genom sitt aktiva deltagande och sin lyhördhet gentemot 

barnen. Detta trots att undervisning inte stått framskrivet i förskolans läroplan på samma sätt 

som det gör idag. 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

I vår studie har det varit intressant att utveckla kunskap kring förskollärares uppfattningar om 

att delta i fantasilek tillsammans med barn i relation till det förtydligande uppdraget om att 

undervisa i förskolan. Vi har fått syn på en variation av uppfattningar om att delta i fantasilek 

och har kommit fram till att förskollärare säger sig närma fantasileken på såväl liknande som 

skilda sätt. Utifrån detta har vi fått syn på att förskollärare intar ett förhållningssätt som antingen 

medlekare eller avvaktande till barns fantasilek. Fyra förskollärare uppfattar den positiva 

betydelsen av att vara medlekare, medan en förskollärare uppfattar betydelsen av att vara 

avvaktande. Däremot är det en förskollärare som beskriver betydelsen av att finna balansen 

mellan dessa båda. Den förskollärare som emellertid endast uppfattar betydelsen som 

avvaktande upplever svårigheter att aktivt delta i fantasilek. De andra förskollärarna uppfattar 

således att de deltar i eller utanför som medlekare. Vår slutsats och reflektion blir således att 

deltar man som förskollärare i barns fantasilek ökar möjligheten att synliggöra barns perspektiv 

och därmed undervisa i en verksamhet som utmärks av bland annat lek, vilket är en del av 

förskollärarnas förtydligande uppdrag. Resultatet pekar på att lek således inte bör uppfattas som 

en mellanakt mellan styrda och planerade undervisningssituationer, utan snarare bör betraktas 

utifrån dess egenvärde med möjlighet för förskollärare att undervisa med ett lekresponsivt 

förhållningssätt.  

För vidareutvecklandet av denna studie hade det varit intressant att se hur förskollärarnas 

uppfattningar kommer till uttryck i såväl förhållningssätt som arbetssätt inom förskolans 

verksamhet. Det hade således varit intressant att göra en observationsstudie och att därigenom 

få syn på hur ett deltagande i fantasilek tillsammans med barn omsätts i praktiken. Då vi igenom 
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denna studie utvecklat kunskap om variationen av uppfattningar om deltagande i fantasilek 

hade det även varit intressant att studera barns lekar på de olika förskolorna. Detta för att 

synliggöra eventuella likheter och skillnader i hur barn i förskolor leker och ges möjlighet till 

såväl lärande som undervisning i fantasileken beroende på hur förskollärarna deltar. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev  

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenteter vid namn Emilia Nilsson och Olivia Svensson som nu påbörjat 

vår sista termin vid Högskolan Kristianstad. Det är nu dags för oss att genomföra vårt 

examensarbete och därför önskar vi att du som förskollärare vill delta i vår studie och bidra 

med underlag till vårt arbete.  

Vår studie syftar till att utveckla kunskap om vilka uppfattningar förskollärare har om att delta 

i fantasilek tillsammans med barn. Insamlingen av underlaget kommer därför att genomföras i 

form av intervjuer tillsammans med ett antal förskollärare. Vi kommer att använda oss av 

ljudupptagning som sedan kommer att transkriberas till text. Under intervjun kommer även 

anteckningar att föras. Denna metod har vi valt för att erhålla så mycket material som möjligt 

från intervjutillfället. Intervjun kommer att ske vid ett gemensamt passande tillfälle på omkring 

30 minuter.  

För att vi ska få använda din kunskap i denna studie behöver vi få in ett samtycke från dig. Vi 

vill uppmärksamma dig på att ditt deltagande är helt frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när som helst. Du som deltagare har rätt till integritet och anonymitet vilket innebär 

att du blir avkodad och därmed inte kommer kunna kopplas till studien med namn eller dylikt. 

Det insamlade materialet kan komma att delas med handledare och bedömande lärare. 

Insamlingen av underlaget kommer däremot efter avslutad studie att raderas, som en del av din 

rätt till anonymitet. Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad, som en 

examensuppsats, i enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). Som en del 

av studiens trovärdighet och din rätt till samtycke kommer du även att få möjlighet att läsa 

igenom studien innan publicering.  

Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ställa dessa till oss eller vår 

handledare.  

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Nilsson, Student: xxx Olivia Svensson, Student: xxx 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Elisabet Radeklev: xxx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

Hur många års erfarenhet har du som förskollärare? 

Vilka åldrar arbetar du med nu? Har du arbetat inom andra åldrar? 

 

Intervjufrågor: 

Skulle du kunna berätta hur du ser på lek?  

Vilka olika former av lek skulle du säga att du känner till? Ge gärna exempel 

Hur ser du på fantasilek? 

Hur skulle du beskriva ditt deltagande i fantasilek tillsammans med barn? 

Anser du att ditt deltagande i fantasilek är betydelsefullt? 

Finns det situationer när du anser att det är svårt att delta i fantasilek? 

Hur ser du på sambandet mellan lek, lärande och undervisning?  

Hur resonerar du kring ditt uppdrag som förskollärare att undervisa i relation till fantasileken? 


