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Förord 

Som studerande till förskollärare är detta examensarbete sista delen för mig på förskollärarut-

bildningen, det sista trappsteget inför ett arbete som förskollärare. Under mina år på utbild-

ningen har jag fått ett vidgat intresse och kunskap gällande arbete med barn på förskolan, där 

jag har fått möta många inspirerande personer, lärare och kurskamrater. 

 

Valet av ämnet har grundat sig i mitt intresse för lek. Examensarbetet möjliggör en fördjupning 

inom ämnet som är relevant för mitt yrke som förskollärare. Jag bestämde mig för att undersöka 

fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter för att utöka mina kunskaper om lekens innebörd 

med fokus på fantasi och kreativitet. 

 

Jag vill tacka min handledare Dorota Lembrér som genom sin kompetens och erfarenhet har 

hjälpt mig, inspirerat och motiverat under processens gång. Jag vill tacka min handledare på 

förskolan där jag genomförde min praktik, Mattias och barn som deltagit i mina observationer 

och bidragit till studiens resultat. Jag vill även tacka mina arbetskollegor för allt stöd och upp-

muntran under hela utbildningen. 

 

 

 

Malmö 2016-01-28 

Slawomira, Anna Hallenberg 
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”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela 

världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.” 

 

Albert Einstein 1879 – 1955 
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Abstract 

Studiens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter 

fungerar som en språkutvecklande situation. Arbetet är baserat på en kvalitativ metod i form av 

observationer som genomfördes med hjälp av kamera och anteckningar. I undersökningen del-

tog barn i åldern fyra till fem år, från en förskola i en ort mellan Malmö och Lund. Texten 

baseras på ett sociokulturellt perspektiv, där lärande sker i samspel inom ramen för ett socialt 

sammanhang och tidigare forskning. Resultatet visar att barnen använder fantasi och kreativitet 

under dagen i olika lekaktiviteter som t.ex. fantasilek, rollek, rita och konstruktionslek. Detta 

uppstår genom återkoppling till egna upplevelser. Det framkommer även att begreppen fantasi, 

kreativitet och språkutveckling förs samman genom att i fantasilekar vågar barn prata mer all-

sidigt inför de andra, uttrycker sina åsikter och idéer, vilket leder till att deras ordförråd utveck-

las. Barn som använder sig av fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter kan skapa proximala 

utvecklingszoner, med andra ord, möjligheter till lärande. Slutligen kan man konstatera att fan-

tasi och kreativitet är en betydelsefull del av ett barns utveckling, och därför är det viktig att 

inte glömma bort det som är grundläggande för förskolans funktion, det vill säga, leken. 
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1 Inledning 

Allt oftare betonas vikten av att barn ska ges möjligheter för att grundlägga en god språkut-

veckling. Thorsten (2009) skriver att språket har en central plats i varje människans lärande. Vi 

uttrycker våra tankar, vår förståelse av världen runt omkring och vi kommunicerar med språket. 

Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) är det viktigt att kunna samspela med andra människor 

i olika situationer vilket betyder att de som inte kan hantera det verbala språket kan känna sig 

osäkra och hamna utanför (a.a.). 

 

Enligt Bruce (2010) är lek och språk beroende av varandra för att utvecklas, det vill säga, det 

är när barn leker med varandra som deras språkförmåga utvecklas, samtidigt som språkför-

mågan är en inträdesbiljett till lek med andra. Språkförmågan är således både en förutsättning 

för, och ett resultat av leken (a.a.). Barn med ett begränsat och outvecklat språk, har oftast 

underordnade roller i leken, vilket antyder att språkförmågan har en stor betydelse i leken. 

 

 I Lpfö98/10 skrivs följande: ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fan-

tasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samar-

beta och lösa problem. Barnet i den skapande och gestaltande leken får möjligheter att uttrycka 

och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö 1998 reviderad 2010, s.6). 

 

Lek är därför inte enbart en rolig och roande aktivitet utan den är en viktig del i barns lärande 

och utveckling. Det är därför relevant att lyfta fram frågan om fantasin och kreativiteten i olika 

leksituationer, vilket stämmer överens med Vygotskijs teori (2013). Således läggs fokus i denna 

uppsats på ett urval av barns fantasilekar och kreativiteten i förskolan och dess betydelse för 

språkutvecklingen. Min ambition med detta examensarbete är att förstå vilka konkreta möjlig-

heter som finns i barnens lekaktiviteter för att främja fantasi, kreativitet och språkets utveckling. 
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1.1Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter fungerar som 

en språkutvecklande situation. 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

 Hur möter barn fantasi och kreativitet i leken? 

 På vilket sätt kan fantasi och kreativitet främja språkutvecklingen? 
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2. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forsk-

ning 

 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Utgångspunkten är att barnens språkutveckl-

ing alltid sker i relationer och samspel med andra människor. Valet av teoretisk utgångspunkt 

grundar sig i första hand på att det inom det sociokulturella tankesättet finns en teoribildning 

kring fantasi, kreativitet och lek vilket jag kommer att redogöra för i detta avsnitt.  

 

2.1 Vygotskij - det sociokulturella perspektivet 

Innan det sociokulturella perspektivet förklaras och förankras i min studie, vill jag ge argument 

för att lärandet är en central del av mitt arbete. Vi är alla en produkt av den kulturella och sociala 

miljön vi växer upp och lever i. Många forskare som till exempel Birgitta Knutsdotter Olofsson 

(2011), Lev.S Vygotskij (2013) och Ragnhild Söderbergh (1988) hävdar att en människa är 

social och det skulle vara omöjligt att existera utanför den omvärld vi lever i och utvecklas i 

samspelet med. Föreställningen om att den kulturella och sociala miljön har avgörande bety-

delse för människans utveckling kännetecknar teoribildningen. Vygotskij (2013) lyfter fram att 

samspel och kommunikation med andra är grunden för den språkliga utvecklingen. Barn är om-

givna av sociala och biologiska faktorer och alla har ett stort värde för barns språkutveckling.  

 

Vygotskij (1896-1934) är företrädare inom det sociokulturella perspektivet och hans teori utgör 

social delaktighet som utgångspunkt för lärande och utveckling. Vygotskijs grundtanke om det 

sociokulturella perspektivet är att kunskaper om världen och lekens fantasi är beroende av 

varandra vilket leder till att genom lustfyllt lärande utvecklas barnen. Vygotskij (2013) fram-

häver att redan när barn är väldig små finner vi hos dem kreativa processer, som bäst kan iaktas 

i deras lekar. En flicka som leker med en docka och föreställer sig att hon är dockans mamma 

eller ett barn som i leken förvandlas till tjuv eller soldat, visar exempel på den äkta kreativiteten.  

 

Givetvis återskapar barn i sina lekar mycket som de redan sett men leken är inte bara ett minne 

av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem 

och av det skapa en ny verklighet, som motsvarar barnens egna intressen. I leken utformas barns 
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egen utvecklingszon där de befinner sig långt framme i sin utveckling och, som Vygotskij 

(2013) uppger, krävs fantasi för att kunna förstå barnens världar.  

 

Vygotskij talar om att barn utvecklar sin utvecklingszon, som enligt honom är zonen mellan det 

som barnet redan kan och det som barnet kan lära sig genom upplevelser, erfarenheter, fantasi 

och kreativitet. Med hjälp av Vygotskijs glasögon kan vi säga att erfarenheterna av upplevelser 

ur verkligheten lägger grunden till leken och samtidigt väcker fantasin. 

 

2.1.1 Fantasi 

Enligt Vygotskij (2013) är fantasin en kreativ förmåga och ses som en grund till alla de uppfin-

ningar människan någonsin gjort.  

 

Nedan presenteras Vygotskijs fyra olika samband som kopplar ihop fantasin med verkligheten:  

 

 Den första formen av samband mellan verkligheten och fantasi består av att allt det som 

fantasin producerar innehåller detaljer som hämtas ur verkligheten. Vygotskij skriver 

att: ” Alla skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av element som hämtas ur verklighe- 

ten och ingår i en människans tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 2013, s.17). Det viktig-

aste och den enda källan till fantasins skapelser är enbart det vi sedan tidigare känner 

till. Element kan vara till exempel ett hus eller en cykel som sedan kombineras med en 

fantasibild. Ju rikare en människans erfarenheter är desto rikare blir dess fantasi. Man 

kan säga att ju mer ett barn har varit med om, hört eller sett, desto mer produktiv blir 

fantasin.  

 Den andra formen av samband mellan fantasi och verklighet har ingen koppling mellan 

fantasikonstruktionen och elementen från verkligheten utan skapar istället nya kombi-

nationer av dessa erfarenheter. 

 Den tredje formen av samband mellan fantasi och verklighet är det emotionella sam-

bandet. Alla känslor strävar efter att gestalta i välbekanta bilder som motsvarar denna 

känsla. Fantasins bilder ger oss ett inre språk åt vår känsla. Det är känslan som väljer ut 

enstaka element ur verkligheten och har den förmågan att bestämma i förhand den in-

verkan och tankar som står i samförstånd med den sinnesstämning som vi befinner oss 

i ett givet moment.  
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 Den fjärde och sista formen av samband mellan fantasi och verkligheten kännetecknas 

av att en fantasiskapelse i sig själv kan skapa något helt nytt, som inte existerar i de 

mänskliga erfarenheterna, som även kallas för ”kristalliserade fantasi”. Trots att den tar 

sin utgångspunkt ur någonting som inte motsvarar något verkligt existerande föremål. 

Den materialiseras och blir till ett ting som är lika reell som andra ting som finns i verk-

ligheten. Vi tar datorn som exempel, denna har skapats av en fantasi. Sambandet mellan 

verkligheten och och fantasin blir här att denna nya skapelse finns i verkligheten och 

påverkar allt runt omkring oss. 

 

2.1.2 Kreativitet 

Kreativitet handlar inte enbart om ett skapande utan är en del av kunskapsprocessen där det har 

en stor betydelse för en människans beteende och utveckling. Vygotskij (2013) menar att kun-

skapsprocessen har en kreativ karaktär och är dialektisk, det vill säga, att det handlar om för-

hållandet mellan reproduktion och produktion. Med produktion menas kreativitet och repro-

duktion betyder en funktion, som gör att vi kan återskapa tidigare upplevelser och intryck och 

vi behöver denna förmåga då vi skapar något nytt. Vygotskij (2013) hävdar att när ett barn 

skapar något nytt använder de sig av sin kreativitet. Utvecklingsgång kallas för kreativprocess, 

där ny kunskap utvecklas.  

 

Vygotskij anser även att barn, har mindre kreativ förmåga än vuxna, på grund av att deras erfa-

renheter är färre. Vygotskij formulerar det på följande sätt: 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 

tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstrukt-

ionerna byggs av. Ju rikare en människans erfarenheter är, desto mer material förfogar hen-

nes fantasi över (Vygotskij, 2013, s. 19). 

Vygotskij menar att barnets intressen är enklare och naturliga. Barn saknar alla de faktorerna 

som är avgörande i fantasins utveckling, det vill säga den komplexitet och mångfald som präg-

lar den vuxna människans beteende. Trots att fantasin utvecklas under barnets utvecklingspro-

cess är det först hos den vuxna person den uppnår sin fulla mognad (a.a.). 
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2.1.3 Språkutveckling 

 

Ljunggren (2013) menar att enligt Vygotskij betraktas kommunikation som en förutsättning för 

att språket ska kunna utvecklas. När barn samtalar med varandra sätts en rad processer i gång 

och språket växer genom att det används. 

 

Bråten (2002) hänvisar till Vygotskij: ”Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i 

barnets utveckling och vända sig bort från gårdagen” (Bråten, 2002, s. 43). Med detta menar 

han att genom att ta del av olika kunskaper vidgar barnen sina vyer och gör det till sina egna. 

Det barnen idag klarar med hjälp av andra kan de göra själva imorgon. Bråten (2002) hävdar 

att när det gäller språkutveckling, är det centrala att språk och tänkande är beroende av varandra 

och Vygotskij (2005) menar att språket är ett viktigt verktyg, som lägger grunden för barnets 

tänkande. Från början befinner sig ett barn i ett icke-verbalt skede som med tiden utvecklas, 

vilket leder till att tänkande och språk samverkar med varandra och blir ett. Således hör den 

kognitiva utvecklingen hos barn ihop med barnets förmåga att styra tänkandets sociala medel, 

nämligen språket. Bråten talar även om att avgörande för språkutvecklingen är begreppsutve- 

cklingen. I enlighet med honom är begreppsutveckling en aktiv process som sker med hjälp av 

kommunikation och utvecklas när barnen arbetar på att finna lösningar på olika problem. Bråten 

(2002) menar vidare att barn använder sig av leken när de återskapar och bearbetar nya begrepp 

och att leken är en källa till utveckling där barnens vilja och kreativitet främjas till att utforska 

språket. Barnets sociokulturella erfarenheter spelar en viktig roll i deras språkutveckling (a.a.). 

 

Svensson (2009) menar att språkutvecklingen handlar om talspråket som delas i tre delar: funkt-

ion som handlar om pragmatik, innehåll som gäller semantik och form som behandlar fonologi, 

morfologi och syntax. Med pragmatik menas att barn lär sig använda språket i olika sociala 

sammanhang. De lär sig regler som styr språket, och förstår hur språket kan anpassas med till 

exempel ordval, och hur ord betonas och tolkas. Semantik betyder kunskapen om språkets be-

tydelse, det vill säga, betydelse på ord, meningar och satser. Fonologi har en betydelse för läs- 

och skrivinlärningen, morfologi handlar om ordens struktur och syntax talar om hur ord kan 

kombineras för att bygga meningar. Svensson (1998) hävdar att när barn får höra mycket talat 

språk, utvecklas deras verbala språk. 
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Knutsdotter Olofsson (2011) tar upp låtsaslekar vilka kallas för rollekar, där barnen går in i en 

roll och beter sig och talar som rollen kräver, när hon studerar språkutvecklingen i olika situat-

ioner i förskolan. I rollek med andra barn, talar barn mer allsidigt än annars och med ett större 

ordförråd. Barn talar för att informera varandra om vad som händer, hur man kan lösa olika 

problem som dyker upp och för att agera rolltypiskt. 

 

Enligt Knutsdotter (2011) är lek en språkutvecklande situation och tillfällen där kommunikation 

sker oavbrutet. Barnen ger varandra information om vad som leken går ut på och använder sin 

fantasi när de bestämmer roller, scener eller rekvisita. Knutsdotter Olofsson (2011) hävdar att i 

leken talar barnen hela tiden om vad de gör eller vad olika saker föreställer. Barn bygger upp 

sitt språk genom att sätta ord till sina fantasier vilket leder till att deras språk utvecklas.  

 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att en framträdande faktor i barns språkutveckling är imi-

tationen eller härmningen. Imitationen är en betydande drivkraft i barns låtsaslekar det vill säga 

den lekande låtsas att han är en annan. Barn är kända för att leka mamma-pappa-barn, polis och 

tjuv, hund och katt och så vidare (a.a.). Även Eriksen Hagtvet (2004) lyfter fram imitationens 

betydelse i barns språkutveckling. Hon betonar att allt lärande tar sin början i imitation och 

språket utvecklas med hjälp av detta som i stort handlar om att återskapa det som barnen upp-

lever i verkligheten (a.a.). Enligt Vygotskij (2005) är imitationen den huvudsakliga form genom 

vilken inlärningen påverkar utvecklingen och samtidigt betonar han att språkinlärningen bygger 

i väldigt stor utsträckning på imitation.  

 

Bruce och Riddersporre (2012) illustrerar leken med utgångspunkt att den är den naturliga platt-

formen för språk och kommunikation där barnen tränar att samspela med varandra. Leken blir 

på det sättet som ett ”växthus” för utforskande, uttrycksätt och dialog. Författarna menar att lek 

ger erfarenhet, men för att delta i en rollek behöver man även tidigare erfarenheter. Man tar 

med sig det man har och kan, utvecklar det och formar till nya erfarenheter. Barnen lyssnar och 

samtalar med varandra i leken och genom att utväxla sina egna erfarenheter växer deras ordför-

råd. (a.a.). 
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2.1.4 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

Grunden för allt som barnen skapar, enligt Vygotskij (2013) finns i leken. Genom att tolka sina 

erfarenheter och upplevelser från verkligheten och ge dem liv med hjälp av sin fantasi och 

kreativitet uppmuntras barn till kommunikation vilket leder till att barns språk utvecklas. Vygo- 

tskij (2013)  markerar även att man inte skall lägga fokus på produkten i sig utan istället behöver 

man se till processen i barns skapande. Han poängterar att det viktiga är att barn skapar och 

övar sin fantasi (a.a.).  

 

Annika Löfdahl (2004) betonar att i leken skapar och utvecklar barn sin egen värld. Barns lek 

ses som ett uttryck för fantasi och som en förutsättning för barn att skapa betydelse i sin existens 

(a. a.). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) tillägger att det inte blir mycket lek 

utan fantasi och kreativitet och att det finns ett starkt samband mellan lek, fantasi och kreativitet. 

När barn börjar leka kommer fantasin fram. Den har en stor betydelse i barns lek och har den 

förmågan som gör att barn skapar sin lekvärld.  

 

Det som fantasi och kreativitet har gemensamt enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2010) är att de båda handlar om överskridanden och innovationer, det vill säga, de möjligheter 

att mentalt förflytta sig, upptäcka nya och andra saker och finna nya vägar, som erbjuds och 

skapas mellan olika personer i en given situation (a.a.). Enligt Pramling Samuelsson och Asplu- 

nd Carlsson (2014) är små barns lek liktydlig med kreativitet. Författarna menar att leken är ny- 

tänkande, nyskapande, idérik och produktiv. Leken bygger på kreativitet och en inlevelseför-

måga. Kreativitet är en process där barn får möjligheter att utveckla sina hypoteser, det vill säga 

sådant som de tror sig kunna vara ett svar på problemet och där använder barn språket för att 

skapa förutsättningar och villkor för leken och lekens vidareutveckling (a.a.). Pramling Samu-

elsson och Asplund Carlsson (2014) diskuterar hur viktigt det är för barn att vistas i en miljö 

där de kan leka, kommunicera och utforska. I en sådan miljö kan man se hur barn utvecklar sitt 

lärande genom att diskutera, argumentera och hitta lösningar på olika problem.  

 

Säljö (2014) beskriver hur barnen genom lek och andra sätt att samspela med andra människor 

tillägnar sig kunskaper om hur världen runt omkring fungerar samtidigt som de lär sig regler 

för lek, språk och andra sociala regler.  
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Knutsdotter Olofsson (2011) betonar att fantasi utgår från verkligheten. I fantasin använder man 

sig, enligt Knutsdotter Olofsson (2011) av erfarenheter ur verkligheten för att skapa något som 

inte har sin motsvarighet i verkligheten. I fantasin kombineras och integreras tidigare upplevel-

ser på ett nytt sätt, således är fantasi en nyproduktion där allt är möjligt, där man kan göra allt 

och allt är tillåtet. Något som verkar omöjligt att genomföra i verkligheten kan bli möjligt i 

leken. Förmågan att fantisera gör människor fria. Vi kan tänka oss det som inte är, att saker är 

annorlunda och då kan vi påverka och förändra dem.  

 

Lekforskarna Pellegrini och Smith (2013) skriver att fantasilek betyder att låtsas, att ett föremål 

eller en handling är något annat än vad den verkligen är. En banan blir en telefon, till exempel. 

Genom sina studier upptäckte författarna att fantasileken utvecklas från femton månaders ålder 

genom enkla handlingar, som att låtsas sova. Utvecklingen sker vidare genom längre berättel-

ser, rollspel, avancerade språkkonstruktioner och utveckling av nya repliker. Detta kan innebära 

att barn som leker fantasilekar blir duktigare på att berätta historier, eftersom barnen i leken lär 

sig att använda språket oberoende av sammanhanget. Pellegrini & Smith (2013) anser att ef-

tersom lek ger olika möjligheter får barnen sannolikt en tillåtande och inspirerande miljö där de 

kan utvecklas. 

 

Enligt Hangård Rasmussen (1993) hänger fantasi och lek ihop. Fantasin väcks till liv när barnen 

börjar leka och fantasi har även förmågan som gör att barn utformar sin lekvärld. Enligt Han-

gård Rasmussen (1993) är kroppen fantasins kroppsliga organ. Ett barns liv går i kroppens och 

rörelsens tecken. Det är händerna, fötterna, öronen, ögonen och munnen som ställer frågor till 

världen, och det är bara möjligt att göra med hjälp av de erfarenheter som redan finns avlagrade 

i kroppen. Barnens minne och fantasi är en kroppslig potential som väntar i händerna och föt-

terna. Det är på detta sätt som barnen erfar världen (a.a.). 

 

Edward de Bono (1994) skriver: ”Om vi inte tänker kreativt, kan vi bara tänka i kända banor. 

Men när vi baserar tänkandet på en hypotes kan det innebära att hjärnan inte längre är öppen 

för andra möjligheter” (de Bono, 1994, s.25). 

 

 Med detta menar han att människor behöver tänka kreativt för att kunna komma till olika lös-

ningar och alternativ för att skapa nya hypoteser. Han anser att i historien kan vi hitta många 

exempel på hur viktiga nya idéer kommit till genom tillfälligheter, av misstag eller av en slump 

(a.a.). 
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Edenhammar och Wahlund (2000) påpekar att det bästa barn vet är att leka, att man kan över-

leva utan lek men inte leva. Med detta menar författarna att utan lek hindras barns utveckling 

som att göra framsteg i att bli bättre i till exempel språket eller göra verklighet av sina anlag. 

Leken bidrar även till att barn lär sig om deras egna och andras känslor och därför måste den få 

större utrymme och förståelse för hur viktig den är. 

 

Strandberg (2006, s.106) menar att i en kreativ process har barn tillgång till ”vardagliga ele-

ment” med vilka de hoppas på att skapa något nytt. Ett viktigt ”vardaglig element” är språket. 

Barn tar till sig de olika ord och begrepp som de anser sig behöva. För en del öppnar ordet en 

utvecklingszon, det vill säga, när barn tillägnar sig ett ord kan detta hjälpa att utveckla det de 

gör och även deras ordförråd utvecklas (a.a.). 

 

2.2 Sammanfattning 

I detta kapitel redovisades fantasi och kreativitet i leken och språkutvecklingen utifrån ett soci-

okulturellt perspektiv.  I leken med hjälp av fantasi och kreativitet sker en utveckling genom att 

barn i samspel med varandra, eller vuxna, använder kommunikation, vilket är en förutsättning 

för att språket utvecklas. Vygotskij påpekar den kreativa förmågan som han kallar för fantasi 

och talar om att det inte finns några motsättningar mellan fantasi och verklighet och presenterar 

fyra samband som kopplar ihop fantasins aktivitet med verkligheten. Barn tolkar sina upplevel-

ser från verkligheten genom sina lekar och återberättar dem genom att dramatisera dem. Detta 

kan ske på olika sätt, till exempel i låtsaslekar, genom imitation, där kreativiteten kan vara 

häpnadsväckande och enbart fantasin kan sätta gränser. Fantasi och kreativitet är en viktig del 

i en lärande process. Via fantasi kommer leken fram och via leken kan språkutveckling främjas.  
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3. Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur fantasi och kreativiteten i olika lekaktiviteter fungerar 

som en språkutvecklande situation. Arbetet utgår från följande frågeställningar: 1. Hur möter 

barn fantasi och kreativitet i leken? 2. På vilket sätt kan fantasi och kreativitet främja språkut-

vecklingen?  I detta kapitel kommer ett tillvägagångssätt vad gäller metodval, urval, genomfö-

rande och etiska aspekter att presenteras. 

 

3.1 Val av metod 

Alvehus (2014) menar att val av metod beror på hur en viss bild av verkligheten produceras, 

hur problemet framställs, vilka frågor som ställs, vilka begrepp som används och hur argumen-

tationen kring lösningar byggs upp. Valet av metod skall vara så adekvat att man får svar på 

frågeställningarna. Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod. Att arbeta kvalitativt 

innebär olika metoder som fokuserar på meningar, innebörder och samband. Att forska kvali-

tativt innebär även att tolka kvalitativt och med detta menar Alvehus (2014) att tillföra mer 

övergripande förståelse av fenomenen.  

 

Metoden och materialet som samlas in, används för att tolka, analysera och skapa en djupare 

förståelse för det som studeras. Den här studien grundar sig på observationer. Som lämplig 

teoretisk förankring har jag valt ett sociokulturellt perspektiv och därför var det väsentligt att 

studera barn i ett naturligt sammanhang för att få ett så objektiv resultat som möjligt. Planen 

med valet av denna metod var att undvika fabricerade data som kan belasta andra metoder som 

till exempel intervjuer (Alvehus, 2014). 

 

Studien utgick från icke arrangerade observationer (Bryman, 2011) där jag medvetet försökte 

fånga barn under olika lekaktiviteter under dagen i syfte att inhämta så mycket information som 

möjligt kring mitt forskningsområde. Icke arrangerade situationer betyder att barnen inte fick 

instruktioner om vad de skulle göra utan de observerades under egenvalda aktiviteter. Avsikten 

var att observera barn med hjälp av enbart kamera men olika lekaktiviteter kan uppstå vid ovän-

tade tillfällen och därför var det ibland lättare att anteckna.  
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3.2 Urval 

Studien genomfördes på min VFU- plats, vilken är en kommunal förskola utan någon specifik 

pedagogisk inriktning. Förskolan ligger i en ort mellan Lund och Malmö. Förskolan består av 

fyra avdelningar, varav två avdelningar för barn mellan ett till tre år och två avdelningar för 

barn mellan fyra till fem år. I undersökningen deltog tolv barn mellan fyra till fem år. En an-

ledning till mitt val av undersökningsgrupp är att samtliga barn på avdelningen är ungefär i 

samma ålder. Sundell (1995) menar att barn i vissa åldrar har samma intressen, därför blir det 

naturligt för dem att vara tillsammans med andra barn i samma ålder. I studien innebär det att 

eventuella skillnader i barnens kommunikation mellan varandra inte är åldersanknutna. 

 

3.3 Genomförande 

Observationerna genomfördes under oktober månad 2015, i den ordinarie förskoleverksamhe- 

ten. Sammanlagt gjordes fyra observationer, tre gånger filmades barnen och en gång användes 

block och penna för att anteckna. För att kunna fullfölja observationerna bad jag samtliga vård-

nadshavare, genom ett brev, om deras godkännande till att deras barn kunde medverka i under-

sökningen (se Bilaga 1 och Bilaga 2).  

 

Jag började alltid iaktta barnen i början på deras lekaktiviteter för att kunna välja vilka barn 

som skulle observeras. Observationerna gjorda med hjälp av kamera är korta filmsekvenser. 

Alla genomförda observationer skedde i mindre grupper om två, tre och fyra barn. Barnen som 

medverkade i undersökningen var enbart de som gav sitt samtycke till att vara observerade. Ta- 

bellen nedan visar tid, plats och antal barn, vilket utgår från ett observationsschema enligt Bry-

man (2011). 

 

Situation Tid Plats Antal barn 

Observation nr 1 förmiddag pysselrum två 

Observation nr 2 förmiddag utegård tre 

Observation nr 3 eftermiddag lekhall tre 

Observation nr 4 förmiddag sandlåda fyra 

 

Efter varje observation sparades filmerna på min hårddisk. All data har transkriberats direkt 

efter varje observation så jag inte skulle missa eller glömma bort vad som blev sagt och av vem.  
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3.4 Bearbetning av observationer 

Bryman (2011) hävdar att en transkribering underlättar arbetet med analysen eftersom man då 

har skrivit ner vad olika personer har sagt. Däremot beskriver Alvehus (2014) och Bryman 

(2011) nackdelar med att transkribera. Båda författarna hävdar att det lätt kan uppstå fel på 

grund av dålig ljudkvalité och att transkribering är en tidskrävande process.  

 

Transkribering av observationer gav upphov till olika tolkningsmöjligheter som var kopplade 

till forskningsfrågorna. I samband med detta kan man säga att analysen redan började, då jag 

studerade den för första gången, vilket Kvale (2005) bekräftar med att tala om att tolkningen 

börjar redan vid den första insamlingen.  

 

Kvale (2005) menar att man ska tänka på hur materialet ska analyseras innan den insamlas. 

Enligt honom är det försent att ställa sig fråga om ”hur” ska man analysera empirin efter att 

insamling av data är genomfört (a.a.). Med andra ord innebär det att observatören inte bara går 

runt och observerar allting utan att personen i fråga skall ha en klar plan över vad hon vill titta 

på. 

 

Tankar om hur materialet kommer att tolkas väcktes redan innan datainsamlingen. Efter att ha 

samlat och renskrivit materialet började en ny process. Kvale (2005) anser att tillförlitlighet är 

en viktig aspekt av att genomföra en studie. Observationerna har jag försökt återge så noga som 

möjligt utifrån det som anses vara relevant för undersökningen. Jag började bearbeta och ana-

lysera materialet utifrån de teoretiska perspektiven och tidigare forskning. Med utgångspunkt i 

det nedskrivna materialet och med studiens frågeställningar i åtanke försökte jag hitta en rele-

vant modell för att kunna tolka empirin. Med relevant menas det som på bästa sätt svarar på 

mina frågeställningar. Några av observationer kunde inte användas beroende på att barnen slu-

tade leka eller blev obekväma av mitt filmande eller antecknande. När jag bearbetat min insam-

lade empiri kunde jag identifiera fyra olika kategorier ur ett större urval. Dessa kategorier är: 

Spindelman och poliser, Monster och båtresa till Island, Leka affär, En älva får ett hus. De 

utvalda observationerna var de som mest svarade upp till de frågeställningar och syfte som jag 

sökte svar på. De resultat och analyser som jag har kommit fram till presenterar jag i nästa 

kapitel. 
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3.5 Etiska aspekter 

I studien tas hänsyn till de forskningsetiska regler och krav som finns i Vetenskapsrådet (2012). 

 

 Samtyckeskravet innebär att man måste få samtycke från de som deltar i forskningen. 

Om deltagaren så vill kan denna bestämma sig för att inte vilja vara med längre. 

            När det gäller samtycke så informerades vårdnadshavarna om observationsstudien (se    

Bilaga1) och har kunnat ta kontakt om de inte samtyckte. Barnen var fria att avstå från 

observationen 

 

 Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas till det ursprung-

liga syftet. Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska kraven genom att all insamlad 

undersökningsmaterial endast används för observationsstudien.  

 

 Informationskravet innebär att man måste informera de som deltar i forskningen om 

vad syftet är och vad man ska göra i forskningen. Informationskravet har följts genom 

att informationslappar satts upp i hallen så att vårdnadshavarna informerades. På lap-

parna fanns min mail-adress så att vårdnadshavarna kunde kontakta mig om de undrade 

över någonting (se Bilaga 2). 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att ingen specifik individ ska kunna kännas igen. I stu- 

 dien har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att barnens namn inte avslö-

jades, inte heller förskolans eller ortens namn. De namn som nämns i mitt arbete är påhi- 

ttade.  

 



21 

 

4. Resultat och analys  

I detta kapitel sammanför jag resultat och analys av min studie. Undersökningens resultat är 

uppdelat i fyra kategorier utifrån valda teoretiska begrepp. I denna del av examensarbete pre-

senteras hur barn möter fantasi och kreativitet i leken och på vilket sätt fantasi och kreativitet 

kan främja språkutveckling. För att tydligöra för läsaren har jag valt att presentera, i kort, varje 

lekaktivitet, för att skapa en tydligare förståelse för analysen av empirin. 

 

 

4.1 Spindelman och poliser 

Resumé av lekaktivitet 1 (transkribering) 

Två pojkar, Erik och Samuel båda fem år gamla sitter bredvid varandra vid bordet och ritar. Under aktiviteten 

pågår det en diskussion om vad deras teckningar föreställer och båda ger detaljerade berättelser om sina teck-

ningar. Erik berättar att hans Spindelman kan förflytta sig jättefort och högt uppe på huset och kan hoppa från 

tak till tak. Samuel berättar att hans Spindelman har hemska ögon så att tjuvarna blir rädda för honom. Erik 

svarar då att hans Spindelman har snälla ögon. Spindelmannen som han har hemma har också snälla ögon. Erik 

säger att han har Spindelmannen på dataspel hemma. Erik säger att hans Spindelman är trött eftersom han hjälpte 

många människor idag. Samuels Spindelman är också trött då han hjälpte polisen att fånga många tjuvar.  

 

Erik kan skriva sitt namn sedan tidigare och gör det nu på sin teckning, bokstav för bokstav och talar om för de 

andra barnen som sitter vid bordet att han skriver sitt namn. När han har skrivit klart visar han stolt upp det för 

de andra barnen och ber även fröken att hon ska läsa vad han skrivit. Fröken kommer närmare och läser ”Erik”. 

Samuel skriver också sitt namn men han behöver hjälp och frågar pedagogen om hur man stavar hans namn.  

 

4.1.1 Fantasi 

Den första formen av Vygotskijs (2013) samband mellan fantasi och verklighet, som handlar 

om, att i fantasilekar använder sig man av sina erfarenheter och upplevelser från verkligheten, 

blir här synligt under Eriks och Samuels samtal. Det visar sig att Eriks inspiration kommer från 

dataspel som han har hemma. När Samuel pratar om Spindelmannen som fångar tjuvar tyder 

det på att han har hört eller sett poliser i action, till exempel på TV. 

  

Det finns en tydlig koppling till den andra formen av Vygotskijs (2013) samband mellan fantasi 

och verklighet, det är sambandet mellan den färdiga fantasiprodukten och en komplex företeelse 

i verkligheten.  
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Med fantasins hjälp kan Spindelmannen och poliser mötas i nya situationer som de inte brukar 

befinna sig i. Verkligheten är också närvarande då både Spindelmannen och poliser gör de saker 

de brukar göra, det vill säga, Spindelmannen kan hoppa upp på taket och polisen fångar tjuvar.  

 

4.1.2 Kreativitet 

Under Eriks och Samuels ritstund verkar de ge form åt berättelsen med hjälp av sin kreativitet.  

Samuel använder sin kreativitet när han tycks hitta på egna lösningar i sin teckning samt lös-

ningar som han har inspirerats av från Erik och utvecklar till sina egna. Genom hans kreativa 

tänkande utvecklar han nya hypoteser som resulterar i hans berättelse om Spindelmannen med 

hemska ögon som tjuvarna blir rädda för och som hjälper polisen att fånga dem. 

 

Knuttsdotter Olofsson (2011) menar att barn använder sig av de erfarenheter de gjort i livet 

genom upplevelser. I minnet plockar de fram sina upplevelser och använder sig av dem i sin 

föreställningsvärld.  

 

4.1.3 Språkutveckling 

Språket i denna lekaktivitet används som redskap för att förmedla tankar som rör sig mellan 

verklighet och fantasi och för att kunna berätta den påhittade situationen. Det är tydligt eftersom 

pojkarna pratar med varandra om sina teckningar hela tiden. Enligt Säljö (2014), när man sam-

spelar med varandra, byter man ständigt information, kunskaper eller färdigheter, vilket leder 

till utveckling av språket. 

 

 De berättar vad de vet och känner till om Spindelmannen och det märks hur pojkarna tecknar 

utifrån det som finns i deras minne. Med hjälp av sina teckningar förmedlar de till varandra det 

de vill berätta, till exempel att Spindelmannen kan hoppa högt från ett tak till det andra. Genom 

samtal om bilder utvecklas språkets semantik som Svensson (2009) talar om och som betyder 

att bilder hjälper barn att förstå ord och dess betydelse. 

 

I min observation när barnen samtalar, samtidigt som de ritar, får de insikt i språket, vilket kan 

leda till, att förståelse för bildskapande utvecklar språkfärdigheter. Detta ger en bekräftelse på 

det som Vygotskij (2005) menar, att språket styr vår tänkande och att man utvecklar språket 

genom att utveckla tänkandet. En förutsättning för utveckling av språk och tänkande enligt 
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Vygotskij (2005) är att barnen förstår ordens mening, det vill säga, att de förstår vad olika ord 

betyder. Detta leder till att ordförrådet blir större och att förmågan att förstå andras kommuni-

kation ökar ju fler ord man kan. Båda pojkarna var aktiva i samtalet och därmed kan jag säga 

att aktiviteten var utvecklande för båda pojkarna, gällande språket. 

 

Hangaard Rasmussen (1993) och Eriksen Hagtvet (2004) samt Vygotskij (2005) betonar imi-

tationens betydelse i barns språkutveckling. Samuel imiterar Erik när han provar på att skriva 

sitt namn under sin ritning. Han visar intresse för bokstäver vilket han ser hos Erik. Med andra 

ord, aktiviteter där barn använder sin fantasi och kreativitet kan vara ett tillfälle för att lära sig 

något nytt. I samarbete med sin kompis lär sig Samuel hur man skriver sitt namn. Därför är 

också den närmaste utvecklingszonen, det viktigaste momentet, i relation mellan inlärning och 

utveckling (Vygotskij, 2005). 

 

4.1.4 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

Barnets ritande utgör det främsta formen av skapande enligt Vygotskij (2013). Att rita är ett 

umärkt exempel på en lek där fantasi och kreativitet kan blomma ut. Det ser vi tydligt när 

Samuel och Erik ger sig in i Spindelmannens värld. Vygotskij (2013) poängterar att det viktiga 

är att barn skapar och övar fantasi. Deras lek är ett tillfälle för kommunikation (barnen berättar 

för varandra om vad deras Spindelman gör) och är också en del av en fantasilek (Spindelmannen 

fångar tjuvar).  

 

4.2 Monster och båtresa till Island 

Resumé av lekaktivitet 2 (transkribering) 

Josef (5år), Albin (5år) och Erik (5år) leker på förskolans utegård. Pojkarna började utevistelsen med att gunga. 

Efter en stund hör jag när de skriker att vågorna är för höga och att de måste hoppa i havet. Alla hoppar av 

gungorna en efter en och springer till ett närliggande klätterträd och trädet förvandlas till en båt. Vidare säger 

Josef att de måste klättra upp och Erik säger att de måste gå försiktigt runt på båten för att inte hamna i vattnet 

fullt av piraya fiskar. Albin, med skräck i rösten, skriker att det även finns hajar och att de närmar sig båten och 

att de måste skynda sig därifrån. Josef svarar då att han kan döda dem med sin pistol. Erik som befinner sig högst 

uppe ropar att pirater kommer på deras monster båt. Josef svarar att de måste gasa och sticka till Island. 
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4.2.1 Fantasi 

I sin lek återskapar barnen mycket av vad de redan sett och hört. Den första formen av 

Vygotskijs (2013) samband syns genom att elementen från verkligheten som de använder sig 

av i deras lek är en båt, piraya fiskar och hajar som de vet kan vara farliga, de pratar om pirater 

som i leken gestaltades som elaka figurer och ett land som heter Island som i deras fantasi 

verkar vara en trygg plats.  

 

Erik, Josef och Albin träffas ute på havet, med fantasins hjälp, i en ny situation, som de inte är 

vana att befinna sig i. Bilden som barnen skapar är ett resultat av fantasins kreativa aktivitet. 

Sådan fantasiprodukt är omarbetat och förvandlad från element som kommer från verkligheten, 

som pirater, hajar eller en båttur. Denna relation mellan den färdiga fantasiprodukten och reella 

saker eller händelser utgör den andra formen av Vygotskijs (2013) samband mellan fantasi och 

verklighet. 

 

Den tredje formen av Vygotskijs (2013) samband mellan fantasin och verkligheten handlar om 

att människans fantasi och inre bilder kan styra känslorna. Erik, Albin och Josef lever sig in i 

leken genom att ropa på varandra när hajarna och piraterna närmar sig. Leken verkar vara spän-

nande och det hörs skräck i deras röster. Den känsla som fantasin framkallar hos pojkarna när 

de fått veta att hajarna finns i vatten och pirater närmar sig dem, är en känsla av rädsla över 

något som de uppfattade som farlig på grund av de egenskaper som tillskrivits karaktärerna. De 

skapade fantasibilderna i leken, ger en insikt i hur barnen kommunicerar med varandra. De 

höjer sina röster eftersom de blir rädda. Fantasin inverkar på känslorna, vilken Vygotskij (2013) 

beskriver. 

 

4.2.2 Kreativitet 

Vygotskij (2013, s.15) menar att ”Barnets lek fungerar mycket ofta bara som ett eko av vad de 

redan sett eller hört från vuxna, men icke desto mindre reproduceras aldrig i leken dessa element 

ur barnets tidigare erfarenhet exakt sådana som de var i verkligheten”.   

                                                        

 Leken Monster och båtresan till Island, är ett exempel på en kreativ bearbetning av barnens 

upplevda erfarenheter från verkligheten och att barnen kombinerar dem med varandra och 

skapar en ny realitet. Barnen använder sig av naturmaterial som de i sin fantasi transformerar 

till något helt annat, till exempel, ett träd som blev till en båt, grenar på trädet blev till trapporna, 
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sanden under gungorna blev till havet i deras lek.  Edvard de Bono (1994) hävdar att vi behöver 

kreativt tänkande för att kunna komma fram till olika alternativ och skapa nya hypoteser, vilket 

även leder till att språket utvecklas. Pojkarna försvinner ut ur verkligheten in i fantasin och de 

fantiserar fram lösningar på problem som uppkommer under lekens gång. Barnen kom med 

andra ord på en kreativ lösning, de förstår att de blir jagade av hajar och pirater på en båt och 

för att inte träffa dem måste de åka till Island. De pratar om att för att inte hamna i havet full av 

piraya fiskar och hajar måste de akta sig när de går runt på båten. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) menar att i barnens lekfulla värld allt är tillåten, man bryter gränserna 

över vad som anses vara rätt. Det ser vi tydligt när Josef pratar om att han har en pistol och kan 

döda hajar och piraya fiskar om det behövs. 

  

4.2.3 Språkutveckling  

Knutsdotter Olofsson (2011) anser att fantasilekar är givande för barns språkutveckling då dessa 

karaktäriseras med och bidrar till ett rikt och varierat språk. 

                                                     

I observationen används språket flitigt när barnen ropar till varandra. Det pågår dialog mellan 

dem hela tiden, de kommunicerar och samarbetar med varandra, sätter ord på känslor och tan-

kar. Knutsdotter Olofsson (2011) skriver att barnen måste tala om vad de gör hela tiden eller 

vad saker skall föreställa. Detta har jag bevittnat i min observation. Pojkarna förvandlade sand 

under gungorna till ett hav och ett träd till en båt. När Albin pratar om att hajarna närmar sig, 

deklarerar Josef att han kan döda dem. Erik berättar att han ser pirater närma sig och då bestäm-

mer Josef att de måste sticka till Island. Leken bygger på att pojkarna hela tiden ger ord åt sina 

fantasier, vilket främjar språkutvecklingen (Knutsdotter Olofsson, 2011). 

 

4.2.4 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

Vygotskijs (2013) menar att barn måste träna sin fantasi. Enligt honom är fantasi en viktig 

resurs som vi behöver även som vuxna. Hangård Rasmussen (1993) menar att fantasin väcks 

till liv när barnen börjar leka. Detta ser vi tydligt i observationen. Barnens livliga fantasi tyder 

på att det går att leka vad som helst och på vilket sätt som helst, även om otäcka figurer, som 

till exempel pirater, tar sig in i medvetandet. Genom att använda sig av fantasi i leken, kommer 

de fram till olika hypoteser och ser möjliga resultat av eventuella handlingar. I leken, där fantsi 

har ett stort svängrum, handlar det inte om att göra på ett rätt sätt, utan att göra nytänkande och 

annorlunda. Enligt Knutsdotter Olofsson (2011) är fantasi en ny produktion där allt är möjligt. 
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Detta blir ett samtalsämne i barnens lek och en gemensam erfarenhet som öppnar för kommu-

nikation.  

 

4.3 Leka affär 

Resumé av lekaktivitet 3 (transkribering) 

Tre barn leker affär på avdelningen, Josef (5år), Elma (5år) och (Carla, 5 år). Barnen har intagit och agerar 

utifrån olika roller och deras språk och dialoger följer dessa roller. Elma kommer till affären med en väska på 

armen och säger att hon vill köpa fem bullar. Med sig har hon sin dotter (Carla) som i leken är en liten baby. 

Carla håller en tumme i munnen och ler. Ibland tar hon tummen ur munnen och säger något som liknar ” ble, 

ble”. Josef som sitter i kassan säger artig att bullarna är slut och istället kan hon köpa godis. Elma säger att hon 

kan köpa ”fem godisar”. Josef säger att de kostar tio kronor. Elma har en plånbok i väskan. Hon tar ut ur den en 

kloss, betalar med den och går ut ur affären. En pedagog går förbi och Josef kallar på henne för att denna ska 

komma och ska köpa något. Pedagogen kommer fram och säger att hon gärna handlar hos Josef då hon behöver 

en liter mjölk. Josef säger igen att det finns enbart glass och godis i affären men att de har bakat kakor som 

pedagogen kan köpa. Pedagogen köper en kaka (får från Josef en lego kloss) och betalar med en stav-kloss som 

hon fått från Josef tidigare för att kunna använda den vid betalningen. Efteråt låtsas pedagogen smaka den och 

säger att det är god kaka. 

 

 

4.3.1 Fantasi 
 

Vygotskij ((2013, s.11) menar att barn ”reproducerar eller upprepar redan tidigare skapade och 

utarbetade handlingsmönster eller återupplever spår av tidigare intryck”.  Observation ovan ut-                                                                                                         

går från verkliga händelser som bygger på en, mer eller mindre imitation av något som redan 

har hänt. Josef bjuder även en pedagog in i leken och vi ser hur de sedan samtalar med varandra 

utifrån en gemensam erfarenhet av att handla i en affär. Med hjälp av fantasi arrangerar barnen 

en lek om att handla och den här leken är sammankopplad med karakteristiska roller, vilka i det 

här fallet är mamma och hennes baby, kund och kassör. Den första formen av samband blir här, 

att med utgångspunkt i det redan kända skapas något nytt. Detta beskriver Vygotskij (2013) i 

sin tanke om att all fantasi utgår från verkligheten. 

 

I en analys av situationen ser vi att barnen omvandlar, genom sin fantasi, tid, plats och personer 

utifrån sin inre bild (Knutsdotter Olofsson, 2011). Rummet blir en plats dit man går för att 

handla, personerna omvandlas till mamma, dotter, kund och kassör.  

 

Barnen i leken använder sig av det som finns i deras minne i form av imitation. Imitation i leken 

gestaltas genom att barn utför handlingar de har sett någon annan att göra. Roller är identiteter, 

barn tar till sig i leken. Rasmussen (1997) menar att i fantasilekar kan barn omvandlas till andra 

personer och de olika föremålen omvandlas till andra föremål. De låtsas att vara någon, låtsas                                                                                                 
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att använda olika föremål som kopplas till leken, och låtsas att befinna sig på en plats som även 

den ansluts till den roll barnen intagit. Här synliggörs den andra formen av Vygotskijs (2013)  

samband av teori kring fantasi och verklighet. Barn gör sig en bild av vad någon har upplevt, 

de lånar erfarenheter och gör till sina egna. 

 

4.3.2 Kreativitet 

Enligt Vygotskij (2013) hjälper kreativitet oss att skapa något nytt. I observationen använder 

Josef sitt kreativa tänkande när han kommer på hur man kan lösa problemet. Han berättar för 

pedagogen att mjölken är slut men att hon istället kan köpa godis, glass eller kaka. Ytterligare 

ett exempel är när han säger till Elma att hon kan köpa godis då bullarna är slut. Situationen 

visar på ett outtalat avtal mellan alla deltagare kring lekens tillkomst då det inte finns några 

riktiga pengar eller mjölk i ”affären”. Pellegrini och Smith (2013) menar att fantasilek betyder 

att låtsas, att ett föremål eller en handling är något annat än vad den verkligen är. Det ser man 

tydligt när Josef i sin fantasi har transformerat legoklossar till en kaka och stavklossar till 

pengar.   

 

4.3.3 Språkutveckling                                                 

Knutsdotter Olofsson (2011) menar att i rolleken pratar barnen mer allsidigt med varandra än 

annars. I observationen ger barnen varandra information om vad som händer, till exempel om 

att mjölk och bullar är slut men att det finns godis, glass och kaka att köpa i affären. Svensson 

(2009) talar om att barn i 5-års ålder kommit ganska långt i sin verbala utveckling och detta 

visar sig ofta i rollekar där barnen brukar ha längre dialoger. Detta kan vi se tydligt när Josef 

samspråkar med Elma och med pedagogen under leken.  Whang och Nilsson (2006) menar att 

när barn leker tillsammans med andra barn, sker en språklig utmaning i leken, eftersom ett 

avancerat tänkande äger rum och för detta krävs en viss intellektuellt färdighet.  I observationen 

märks det att barnen vet hur de ska uppträda och att de är medvetna om att varje roll har sina 

egenskaper när det gäller olika tonläge, beteende eller handling. Alla deltagare ska se den rollen 

som barnet framträder, för att kunna vara en i leken. Till exempel Josef som i leken intar rollen 

som kassör, visar på det sättet att andra förstår att han har just den rollen. Enligt Knutsdotter 

Olofsson (2011), genom att inta olika roller i leken, utvecklar barn språket. Således används 

språket i leken som ett redskap för att kunna tydliggöra de olika karaktärerna. 
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Denna förmåga yttrar sig i handling genom att barn härmar andra. I leksituationen ovan härmar 

de kunder som handlar i en affär, kassör och ett litet barn, något vi behöver kunna då lär vi oss 

nya saker och som andra forskare som till exempel Rasmussen (1993) och Eriksen Hagtvet 

(2004) har skrivit om, att språket utvecklas med hjälp av imitation.    

 

4.3.4 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

Knutsdotter Olofsson (2011) menar att i leken transformerar barn verkligheten till något annat. 

Det som verkar omöjligt att genomföra i verkligheten kan bli möjligt i leken. Barnen fantisierar 

fram en situation, där de gör handlingar som de annars inte brukar göra, eftersom de är barn 

och barn får inte gå och handla själva, eftersom är de för små.  I observationen ovan, som bygger 

på identifikation, ser vi tydligt att barnen går in i leken och pratar och beter sig såsom rollerna 

kräver. Här tar kreativitet en stor plats. Leken är tillfällen för barnen att utveckla sina kommu-

nikativa förmågor, eftersom det är en situation där barn är aktiva och har en dialog med varandra 

hela tiden.  

 

4.4 En älva får ett hus 

Resumé av lekaktivitet 4 (Transkribering) 

Det sitter fyra flickor i sandlådan, Amanda, Parwin, Nejla och Carla. Alla är fem år gamla. Barnen är djupt 

koncentrerade i sin lek, helt uppslukade av att bygga ett hus till en fe. Deras lek är full av fantasi precis som det 

brukar vara när barn leker. Alla fyra flickor finner sin plats och sin funktion i leken, de diskuterar och instruerar 

varandra, visar och stöttar varandra. De diskuterar att de måste bygga ett garage till bilen så älvan kan åka till 

jobbet eller för att handla. Nejla säger att de måste plocka blommor och plantera dem i trädgården. Parwin talar 

om att älva är osynlig och förklarar för Nejla vad betyder att vara osynligt. Hon säger att det betyder att ingen 

kan se henne. Flickorna går och kommer tillbaka efter en stund med grenar som ska vara blommor runt Älvas hus. 

Samarbete är på topp, alla är lika fast beslutna att nå målet, att bygga ett hus för en fe. Alla hjälps åt. Runt husen 

ska det byggas en pool, och det diskuteras nu hur djupt de behöver gräva och hur blommor ska placeras i träd-

gården. Efter ett tag kommer två flickor, båda fyra år gamla, och frågar om de får vara med. Det får de och 

samtidigt får de i uppgift att hämta korta pinnar som staketet ska byggas av. De fyra flickor som var i leken från 

början leder arbetet men stöttar nu de andra och förklarar vad som behöver göras. De sätter begrepp på hand-

lingarna och ting för att göra sig förstådda i leken.  
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4.4.1 Fantasi 

Fyra barn sitter i sandlådan och bygger ett hus till älva. I sin fantasi transformerar de sand till 

byggmaterial. De samtalar med varandra och barnen återkopplar till sina erfarenheter från verk-

ligheten om hur man bygger ett hus. De vet att man har ett garage för att kunna parkera en bil i 

när man bor i en villa och att man har ett staket runt huset, blommor i trädgården och att man 

även kan ha en pool. Den första formen av Vygotskijs (2013) samband mellan fantasin och 

verkligheten syns här när de ursprungliga elementen som kommer från verkligheten, kombine-

ras tillsammans med en fantasibild, i detta fall ett hus för älva.  

 

Genom att bygga ett hus för en fantasiskapelse skapar barn nya kombinationer av dessa erfa-

renheter. Älva som får ett liv som vanliga människor utgör barnens fantasiskapelse, huset är 

elementet som kommer från verkligheten. Detta kan vi förklara med Vygotskijs (2013) teori 

som är kopplat till den andra formen av samband att när man kombinerar och bearbetar element 

ur tidigare erfarenheter och fantasi med varandra, skapas det nya situationer.  

 

Barnens idé om ett hus till älva tar sin startpunkt ur någonting som inte motsvarar något som 

finns i verkligheten, då det inte finns älvor på riktigt och då behöver man inte bygga hus till 

dem heller. Trots allt, under lekens gång, förverkligas det och blir till ett ting, med andra ord 

deras fantasiobjekt, ett hus för älva, har blivit verklig. Den fjärde formen av Vygotskijs (2013) 

samband mellan verkligheten och fantasin uppenbarar sig här, att denna nya skapelse, ett hus 

för älva, finns i verkligheten. 

 

4.4.2 Kreativitet 

Med kreativitetens förmåga skapar här barnen något nytt (Vygotskij, 2013). De reproducerar 

sina tidigare upplevelser när de samtalar med varandra, kommer fram till olika alternativ och 

skapar nya hypoteser. Enligt Bråten (2002), språket och tänkande är beroende av varandra. Ge-

nom att använda ett abstrakt och flexibelt tänkande blir de hjälpta i att finna fler lösningar till 

problemen. I observationen är det olika lösningar om hur huset och dess omgivning ska ser ut, 

som kopplas till det kreativa tänkandet. Till exempel när de använder korta pinnar till ett staket.  

 

4.4.3 Språkutveckling 

Under konstruktionsleken går barnen igenom olika erfarenheter och färdigheter som de har varit 

med om. Barnen berbetar sina erfarenheter och sin begreppsbildning men skaffar sig även nya 
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kunskaper. De talar med varandra om vad de gör eller vad olika saker föreställer. Till exempel 

när de pratar om hur de ska bygga en pool, eller funderar var i trädgården blommorna ska plan-

teras, så sätter de ord till sina fantasier. Detta leder till barnens semantiska språkutveckling, 

närmare sagt deras verbala språkutveckling (Svensson, 2009). Under bygget samtalar deltagare 

med varandra, diskuterar, planerar och blir även bekanta med nya ord, som ”osynlig”, till ex-

empel. Detta bevittnar vi när Parvin förklarar för Nejla vad ordet betyder. Det grundläggande 

här är att med hjälp av fantasi öppnas barnens nyfikenhet för nya ord. Detta, i sin tur, kan kopp-

las till Vygotskijs (2005) proximala utvecklingszonen, där ett barn med kompisens hjälp lär sig 

nya ord. Barnens lek är sålades inte enbart en konstruktionslek, utan även ett sätt för dem att 

fantisiera tillsammans, vilket i sin tur leder till att deras språkförråd utvecklas. 

 

4.4.4 Leken stödjer fantasi och kreativitet 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att leken är idérik och produktiv. En 

älva får ett hus är ett utmärkt exempel på en lek där fantasi och kreativitet får ett stort utrymme. 

Med hjälp av kommunikation i leken hjälper barnen varandra att erfara att ett föremål eller en 

handling kan bli något annat än vad det verkligen är (Pellegrini & Smith, 2013). I observations-

leken finns flera exempel på ett kreativt sätt att använda sig av olika material. Små grenar ger 

upphov till en varierad kommunikation där flera barn är inblandade. Det framkommer att det 

finns flera, olika sätt att se på grenar. I barnens lek transformeras de till ett staket och blommor 

genom att fantasin tar en central plats i denna aktivitet. 

 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visar resultatet av studien att barn möter fantasi och kreativitet i olika 

lekformar. Den kreativa processen barn går igenom under dagen i förskolan är olika från barn 

till barn då barn är kreativa på olika sätt. Även fantasi visar sig i olika former. Fantasi och 

kreativitet har en stor roll för språkutveckling. I fantasin vågar barn att tala inför de andra bar-

nen, de talar med varandra, utrycker sina tankar och åsikter vilket även öppnar upp deras nyfi-

kenhet för nya ord. Lek stödjer barns fantasi vilket i sin tur främjar språkkunskaper och kreativa 

krafter. Med hjälp av fantasi och kreativitet använder barn sina förmågor vilket bygger upp 

deras självförtroende, för att tala inför andra. Även om leken tar olika former är den alltid språk-

utvecklande. Genom utmaningar som ligger över den existerande nivån i utvecklingszonen 

skapas situationer som tar barnet till nästa utvecklingsfas.  
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5. Diskussion  

Det är viktigt att poängtera att min studie enbart är baserad på observationer av barn i åldern 

mellan fyra till fem år. De kan därför inte ses som en generalisering av hur barn möter fantasi 

och kreativitet i leken och dess betydelse för språkutvecklingen. I det här avslutande kapitlet 

diskuteras synpunkter utifrån de tankar som väcktes av studiens resultat. För att presentera de 

slutsatser som har framkommit genom empirin, återknytar jag till de forskningsfrågorna som 

jag har haft inför denna studie. Mina förhoppningar är att diskussionen inte slutar i denna studie, 

utan fortsätter ute i verksamheten där teori möter verkligheten. 

 

När barn börjar leka kommer fantasin fram och den förmågan som gör att de skapar sin magiska 

värld. Fantasin är ett konstitutivt fenomen som är närvarande i alla situationer som observerades 

i min studie.  

 

Studien visar att barn möter fantasi och kreativitet genom olika lekformer som de återkopplar 

till sina egna upplevelser. Det stämmer med Vygotskijs (2013) teori som säger att skapelser av 

fantasi är alltid konstruerade av element som är bekanta för en människans tidigare erfarenheter 

och tagna från verkligheten. Han menar att det skulle vara ett underverk om fantasin kunde 

skapas ur ingenting, eller om den skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare händelser. 

Knuttsdotter Olofsson (2011) menar att barn använder sig av de erfarenheter de gjort i livet 

genom upplevelser. I minnet plockar de fram sina upplevelser och använder sig av dem i sin 

föreställningsvärld. I undersökningen framkommer det att i olika lekaktiviteter skapar och ut-

vecklar barn sin egen värld som de baserar på imitation. Enligt Vygotskij (2013, s.15) ”barnets 

lek fungerar mycket ofta bara som ett eko av vad de redan sett eller hört från vuxna, men icke 

desto mindre reproduceras aldrig i leken dessa element ur barnets tidigare erfarenhet exakt så-

dana som de var i verkligheten”. Med detta menar han att imitation återskapar verkligheten. 

Barnen har gestaltat det de har varit med om, sett eller hört i verkligheten. I sitt möte med 

fantasin och kreativiteten har barnen kopplat samman och integrerat tidigare upplevelser på ett 

nytt sätt och skapat nya situationer. 

 

Studien visar ett tydligt samband mellan fantasi, kreativitet och språkutveckling. Observation-

erna på förskolan visar att fantasi och kreativitet har en stor roll för den verbala språkutveckl-

ingen hos barn i ett socialt samspel. Bland annat tränar de ordförståelse i de olika lekformerna, 

vilka jag har presenterat tidigare i studien. Fantasi och kreativitet har förmågan som kan hjälpa 
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barnen att våga tala inför andra barnen, att tala med varandra, utrycka sina tankar och åsikter. I 

studien framkommer att barnen använder sig av sin kreativitet vid problemlösning av olika slag. 

Det kan gälla lösningar av situationer eller nya ideer. Barnen får då tillfälle att diskutera med 

varandra och samtidigt utvecklar de det verbala språket. Att kunna lösa problemen i det sam-

hället vi lever i idag, är något som vi ställs inför varje dag. Att med hjälp av fantasi och kreati-

vitet kunna tala inför andra redan från förskolan är ett bra sätt när man vill bygga upp barns 

självförtroende. Det är en av anledningar till varför barn måste få utveckla sin fantasi och kre-

ativitet, påpekar Vygotskij (2013). Givetvis utvecklas ett språkutvecklande sammanhang i lek-

observationer där barnen använder sig av sin fantasi när de samtalar med varandra, om vad de 

gör eller vad olika saker föreställer. Studiens resultat visar att ritandet, fantasilekar, rollekar och 

konstruktionslekar har ett positivt inflytande på barns utveckling av talspråket. Genom lekobse-

rvationer, analys av litteratur har dessa synpunkter blivit bekräftade och ytterligare stärkts. Ar-

betet ger en tydlighet i att fantasi och kreativitet, stödjer barnens språkutveckling, vilket är sa-

mstämmigt med Vygotskijs (2005) ”proximala utvecklingszonen” att barn befinner sig i olika 

utvecklingszoner. Genom utmaningar som ligger över den existerande nivån i utvecklingszonen 

skapas situationer som tar barnet till nästa utvecklingsfas, vilket leder till att barnen stiftar be-

kantskap med nya ord.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder. Alvehus (2014) menar att pro-

blemet med observationer kan vara att den som observerar kan på ett eller annat sätt påverka 

det som sker i en situation och därmed gör observationen mindre representativ, vilket inte går 

att ignorera om man vill studera (naturliga) situationer. Jag som forskare skall kunna visa lä-

sarna att min empiri och analys är trovärdiga.  

 

Mitt val av metod gav mig svar på det jag ville undersöka. Därför anser jag att observation är 

ett lämpligt tillvägagångssätt för att få svar på mina frågeställningar. Jag har utgått från det 

sociokulturella perspektivet och det har troligtvis påverkat urvalet och tolkningar av mina ob-

servationer, som jag har bedömt vara relevanta för min studie.  
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För att få ökad förståelse för språkutvecklingen krävs data som kan återge det verbala språket 

och därför är videoinspelning ett bra observationsverktyg (Ljunggren, 2013). 

 

Att observera med video kan ge fylligare och fler data som är mer fokuserade på själva forsk-

ningsfenomenet än den traditionella observationstekniken, där observatören endast antecknar. 

Video ger möjlighet att dra till sig ansiktsuttryck, röster, blickar som då blir tydligare. Fördelen 

är också den att man kan gå tillbaka till materialet om och om igen. Nackdelen med att observera 

genom att filma barn under deras olika lekaktiviteter var att jag ibland inte hann ställa in kame-

ran på filmning. Orsaken till detta är att i en grupp barn som leker, händer det mycket på en och 

samma gång, så risken är att tillfället för observationen av lekaktiviteten delvis går förlorad. 

 

Vid anteckning kan det vara svårt att få med allt som händer om man vill skriva det ordagrant. 

Eftersom det viktiga är att fånga en så stor del av barnens tal som möjligt, finns inte så mycket 

utrymme för röstläge eller blickar. Man får inte heller möjlighet att gå tillbaka till tidigare ob-

servationer, om man inser att man skulle ha missat något viktigt. 

 

5.2 Kritisk granskning 

Studiens resultat och trovärdighet bör sättas i relation till det faktum att det är en undersökning 

som endast är genomförd i en förskoleverksamhet. Det är viktigt att markera att de slutsatser 

som kommer upp, gäller de lekformer som gestaltas på förskolan och är ett resultat av de till-

fällen jag har observerat.  

 

Trots det säger resultat, analys och slutsatser i studien att barn möter fantasi och kreativitet i 

alla de aktiviteter som har presenterats och att detta påverkar barnens språkutveckling. Således 

är fantasi, kreativitet och språk starkt förknippat med varandra och har en stor betydelse för 

barns utveckling. 

 

5.3 Vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka vidare kring fantasi, kreativtet och språkutveckling, då jag 

anser att det behövs mer forskning som kopplar dessa tre ämnen. Jag hoppas att min studie har 

väckt reflektioner och en medvetenhet kring mitt undersökningsområde, vilket kan inspirera till 



34 

 

vidare forskning. I min studie möter barn fantasi och kreativitet i olika lekaktiviteter.  Man hade 

kunnat att få fram hur de yngre barnen på förskolan möter fantasi och kreativitet och om det är 

skillnad på fantasi hos flickor och pojkar. Det skulle även vara intressant att samspråka med 

andra pedagoger och få insikt i deras reflektioner kring fantasi och kreativitet i barns lek och 

jämföra det med observationerna från denna studie. 

 

5.4 Slutkommentar 

Fantasi och kreativitet bor i oss alla, oavsett om vi är vuxna eller barn. Fantasier blir bara an-

norlunda hos vuxna jämfört med de fantasier som är karakteristiska för små barn.  

 

Den reviderade läroplanen för förskola (Lpfö98/10) betonar att förskolans uppdrag är att lägga 

grunden till livslångt lärande. Förskolan har blivit en integrerad del av skolväsendet och syftet 

med detta var att stärka förskolans ställning i utbildningssystemet och stärka dess kvalitet och 

likvärdighet. 

 

I läroplanen står det skrivet att:  

 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med egna erfarenheterna som grund 

söker, förstå och skapa sammanhang och mening. (Lpfö 98 rev.10, s.6). 
 

Barn gör detta genom sin absolut främsta sysselsättning – nämligen leken.  

 

Jag anser att mitt arbete är av didaktisk relevans då min studie bekräftar att fantasi och kreati-

vitet i olika lekaktiviteter har en stor betydelse för barns språkutveckling. 

  

Genom min undersökning har jag erhållit en mer omfattande uppfattning om vad som krävs av 

mig i mitt arbete som förskollärare. Förskolan måste ha ett så öppet lekklimat som möjligt så 

att barn kan utveckla sin fantasi och kreativa förmåga, vilket är en redskap för att kunna förstå 

sin omvärld. Det är viktigt för läraren att veta att barn behöver rikliga tillfällen för att ägna sig 

åt olika lekaktiviteter. Jag anser att min studie är en hjälp på vägen för mig, och andra pedago- 

ger, i vårt strävande mot en bättre förskola. 
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