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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöker jag pedagogens roll vid fantasilek. Mitt syfte med 
arbetet är att få en fördjupad förståelse för vad pedagogens roll vid barns fantasilek i 
förskolan kan innebära. Den frågeställning vilken jag söker svara på är följande: 
”Vad är pedagogens roll vid barns fantasilek i förskolan, enligt fem förskollärare?”  
Min teoretiska utgångspunkt för arbetet har jag valt att ta i ett sociokulturellt perspektiv 
på fantasilek och pedagogens roll vid densamma. Undersökningen har genomförts i 
form av en kvalitativt orienterad intervjustudie. Materialet från denna studie har jag 
bearbetat samt analyserat, vilket resulterade i att jag fann fyra övergripande aspekter av 
pedagogens roll vid fantasilek. Dessa var:  

1 En förberedande roll 
2 En deltagande roll 
3 En närvarande roll  
4 En observerande roll  

Dessa ”roller” kom sedan att utgöra utgångspunkten för ett tolkningsarbete där jag sökte 
förstå innebörden av pedagogens roll utifrån olika teorier kring barns lek, lärande och 
utveckling. Resultatet av tolkningsarbetet ledde vidare till en diskussion kring hur det 
kommer sig att pedagogens roll vid fantasilek ges den innebörd jag finner i min studie. 
Slutligen kunde jag konstatera att min studie givit mig nya insikter samt en fördjupad 
förståelse för vad pedagogens roll vid fantasilek kan vara samt hur denna roll kan 
förstås ur olika perspektiv.   
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Kapitel 1 

Inledning  
Jag och fem förskolebarn i två- till femårsåldern leker att vi plockar äpplen. Vi ställer oss 
på tå och sträcker oss så långt vi kan för att nå (de låtsade) äpplena. Plötsligt säger en liten 
flicka ”Jag når inte, lyft upp mig!” Jag lyfter upp henne i famnen och hon sträcker sig 
uppåt, mot rummets tak, sedan tar hon ned handen och visar den för mig; ”Titta, jag fick 
det!”.  
  I just det ögonblicket visste jag att mitt kommande examensarbete på något sätt skulle 
handla om förskolebarns lek, för det är något sällsamt fascinerande med den värld som är 
lekens. Hur barn kan fantisera fram hela händelseförlopp, vilka de samtidigt gestaltar 
genom lek. Händelser som är ”på låtsas” men samtidigt kan te sig så verkliga att det nästan 
var förvånande att det faktiskt inte fanns något äpple i flickans hand.  

Bakgrund 

Vad är då lek? Om detta går åsikterna isär. Konkreta exempel på lek är lätta att ge – barnet 
som studsar en boll, barnet som bäddar ned en docka i docksängen, barnet som låtsas att en 
pinne är en gitarr osv. Men en klargörande, allmängiltig definition av lek har däremot visat 
sig vara svår att formulera1. Olofsson skriver:   

”Nästan allt man säger om lek kan med samma rätt sägas vara motsatsen. Leken är paradoxal. 

Den går inte att beskriva i enkla termer. Ofta måste den beskrivas i motsatser, som båda är 

sanna.”2 

Under årens lopp har dock en mängd forskare och filosofer försökt sig på att definiera, 
karaktärisera och kategorisera lek, inte sällan med sinsemellan motstridiga resultat3. Inom 
svensk barnomsorg finns sedan långt tillbaka en tradition av att betrakta lek som ett viktigt 
inslag i verksamheten4. Idag går de flesta barn under sex års ålder i förskola, en verksamhet 
vilken, till skillnad från sina föregångare inom barnomsorgen, har en egen läroplan; Lpfö-
985. I Lpfö-98 formuleras övergripande mål för verksamheten och förskolans uppdrag 
beskrivs på följande sätt:  

                                                

 

1 Detta påtalas av bl a Olofsson (2003), Lindqvist (1996) samt Åm (1986) 

2 Olofsson (2003) s 21 

3 Detta beskrivs av t ex Lindqvist (1996) samt Lillemyr (2006)  

4 Lindqvist (1996) 

5 Skolverket (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö-98) 
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”Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas.”6 

I läroplanen slås även fast att lek är en viktig ingrediens i förskolans verksamhet. Dagens 
förskolepedagogik härstammar i huvudsak från två pedagogiska skolor, varav den ena 
utgörs av den så kallade Fröbelpedagogiken7. Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog vars 
filosofi grundade sig på tanken att lek är ”det naturliga sättet för barn att uttrycka sig”8. 
Med anledning av detta ansåg han att barn behöver få ”leka fritt” med vissa särskilt 
utformade lekmaterial, exempelvis bollar. I Fröbels anda startades i Sverige kring 
nittonhundratalets början så kallade barnträdgårdar. Dessa innehöll förutom lek även 
aktiviteter som samling och utevistelse. Rutiner vilka är dagliga inslag i många förskolor än 
idag.  
  Den andra pedagogiska skola vilken kommit att prägla synen på lek inom svensk 
barnomsorg utgörs av utvecklingspsykologin, här ses lek som en del av barns utveckling till 
vuxna människor. Två kända grenar inom denna skola är psykoanalytisk lekteori samt 
kognitiv lekteori. Den förstnämnda beskriver lek som ett sätt för barn att bearbeta 
omedvetna, ofta negativa, känslor. Kognitiv lekteori däremot fokuserar på lek som ett sätt 
för barn att utveckla sitt tänkande. Utvecklingspsykologin är således inte enhetlig, men de 
olika teorierna framstår förenas av att de alla betraktar barns lekutveckling som ett resultat 
av biologisk mognad i förbestämda stadier.  
  På senare år har även sociokulturell teoribildning fått allt starkare fäste i den pedagogiska 
diskursen i Sverige. Mycket kortfattat kan sägas att sociokulturell teori betonar 
omgivningens betydelse för barns lekutveckling9.  

Eftersom barns lek kan förstås på så många olika sätt finns det även en mängd olika 
uppfattningar om vad som är pedagogens roll vid densamma, medan en teori förespråkar 
att barn lämnas ensamma i sin lek rekommenderar andra ett aktivt vuxendeltagande. 
Pedagogens roll vid barns lek är därmed långt ifrån självklar. I Lpfö-98 föreskrivs ett 
”medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande”10, hur detta 
arbete är tänkt att se ut i praktiken framgår dock inte, då läroplanen är målstyrd. Något som 
bör öppna för såväl osäkerhet som en stor variation kring vad pedagogens roll vid lek 
innebär i dagens förskola. Med anledning av detta valde jag att inrikta min studie på att 
undersöka just pedagogens roll vid barns lek i förskolan. Jag frågade mig hur verksamma 
pedagoger ser på den egna rollen vid barns lek? Vilken innebörd lägger de i pedagogens 
roll och hur kan det komma sig? Vilka erfarenheter har de som pedagoger av barns lekar? 
Dessa funderingar ledde vidare till att jag valde att göra en intervjustudie med fem 
förskollärare kring vad som är pedagogens roll vid lek enligt dem.  

                                                

 

6 Ibid., 1. Förskolans uppdrag 

7 Lindqvist (1996) Samtliga fakta i detta stycke är hämtade ur detta verk om inte annat anges i fotnot.  

8 Ibid. s 51 

9 Johansson & Pramling Samuelsson (2006) samt Tullgren (2004) 

10 Skolverket (1998) Läroplan för förskolan, 1. Förskolans uppdrag 
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Då lek, vilket jag tidigare nämnt, har visat sig vara ett betydligt mer svårdefinierat och brett 
undersökningsområde än vad man först kan förledas att tro valde jag att avgränsa mig till 
att undersöka pedagogens roll vid endast en form av lek; fantasilek11. Den främsta 
anledningen till att mitt val föll på just denna lekform är att här står fantasin, eller tanken, i 
fokus för lekens förlopp, att jämföra med lekar vilka är hårdare knutna till yttre ting, till 
exempel bollsporter. Jag tror att pedagogens roll kan vara extra svår att definiera vid 
fantasilek, något som samtidigt gör den än mer intressant att undersöka närmare. 

Syfte  

Min ambition med detta examensarbete är att undersöka pedagogens roll vid barns 
fantasilek i förskolan. Mitt syfte är att få en fördjupad förståelse för vad pedagogens roll 
vid barns fantasilek i förskolan kan innebära.  
  Vad avser jag då med ”en fördjupad förståelse”? Pramling & Sheridan beskriver 
förståelse på följande sätt:   

”förståelse - kunskap som meningsskapande och innebörder” 12  

”Förståelse är ett sätt att begripa världen på olika sätt beroende på de erfarenheter vi har. 

Förståelse kan vara att veta varför och hur, att begripa och att uppfatta innebörden eller 

meningen”13 

Vår förståelse påverkas, enligt Pramling & Sheridan, av vilka fakta vi har tillgång till och 
vilka fakta vi uppfattar påverkas i sin tur av vilken förståelse vi har med oss. Med fakta 
avser de ”kunskap som information, regler och konventioner”14. Begreppet ”fördjupa” kan 
enligt Nationalencyklopedin tillskrivas betydelsen ”inträngande (börja) studera”15.  
  Mitt syfte med detta examensarbete kan, utifrån dessa begreppsförklaringar, därmed sägas 
vara att få en djupgående, kvalitativ kunskap kring hur pedagogens roll vid barns fantasilek 
i förskolan kan förstås i termer av mening och innebörd.  

Frågeställning  

Med utgångspunkt i mitt syfte med detta examensarbete har jag formulerat följande 
frågeställning för min studie:  

Vad är pedagogens roll vid barns fantasilek i förskolan, enligt fem förskollärare? 

Disposition 

Denna uppsats har jag valt att disponera på följande sätt: 

                                                

 

11 Jag redogör mer utförligt för vad jag avser med begreppet fantasilek under rubriken Terminologi  samt i 

nästkommande kapitel; Teoretiska utgångspunkter.  

12 Pramling & Sheridan (2006) s 47 

13 Ibid s 53 

14 Ibid s 47 

15 Nationalencykopledin (2007) 



 

4

 
I kapitel 2 presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter och i samband med detta 
behandlar jag även begreppet fantasilek mer utförligt. I avsikt att underlätta en analys av 
resultatet från min studie söker jag även klargöra pedagogens roll vid fantasilek enligt det 
teoretiska perspektiv jag valt att utgå från.  
  I kapitel 3 fortsätter jag arbetet med att ringa in pedagogens roll vid fantasilek ur detta 
teoretiska perspektiv, genom att använda mig av litteratur samt tidigare forskning.  
I kapitel 4 redogör jag för mina val av metod samt för genomförandet av min studie.  
  I kapitel 5 presenteras så resultatet av min studie samt en analys av detsamma.  
I kapitel 6 tolkar jag de slutsatser jag drar i föregående kapitel mer utförligt, med hjälp av 
utvecklingsteoretiska perspektiv på lek. 
  I kapitel 7 diskuterar jag slutligen resultatet av min studie, med fokus på hur detta kan 
förstås ur olika perspektiv samt i relation till samhälleliga och pedagogiska förhållanden.  

Terminologi 

Under denna rubrik redovisar jag hur jag använder några begrepp som är centrala för 
framställningen av mitt arbete.  

Pedagog; används som samlingsnamn för all personal inom förskolan, då flera 
yrkesgrupper arbetar inom denna verksamhetsform. Då jag refererar till pedagogen i 
könsbestämda termer, dvs som ”hon” eller ”han”, använder jag genomgående ordet hon. 
Detta val har jag gjort av praktiska skäl då textens läsbarhet framstår försämras av att varje 
gång skriva ut ”hon eller han”. Jag vill dock poängtera att jag är väl medveten om att det 
även finns manliga pedagoger i förskolan. 

Förskollärare; används enbart då jag syftar specifikt på en eller flera av de personer vilka 
jag intervjuat i min studie, då de samtliga har denna utbildning samt anställningsform. 

Fantasilek; för att definiera detta begrepp vänder jag mig till Olofsson, hon skriver: 

”...personer, handlingar, ting, rum och tid förvandlas. I lek är det de inre föreställningarna, som 

råder över de yttre förutsättningarna. Omvärlden behandlas efter vad man i tankarna omvandlat 

den till.”16 

Det rör sig således om en påhittad, eller fantiserad, situation vilken går utöver de konkreta 
förhållanden som råder och som styr de handlingar vilka utförs i leken. Olofsson uttrycker 
även denna form av lek som att barn låtsas ”som om”17. Barn kan exempelvis låtsas som 
om de plockar äpplen, en lek vilken inte kräver närvaro av riktiga äppelträd för att kunna 
genomföras. Fantasilekar kan lekas på egen hand eller tillsammans med andra.     

                                                

 

16 Olofsson (2003) s 12 

17 Ibid  
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Kapitel 2  

Teoretiska utgångspunkter  

Val av teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt att i detta arbete ta min teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. 
Genom att välja ett teoretiskt perspektiv som utgångspunkt synliggör jag för läsaren med 
vilka glasögon jag betraktar mitt insamlade material. Detta betyder inte att jag enbart skiljer 
ut och tolkar det i materialet jag finner vara sociokulturellt. Tvärtom är det medvetna valet 
av teoretisk utgångspunkt en förutsättning för att också få syn på sådant som inte hör 
hemma inom detta perspektiv18. I detta fall det som inte kan relateras till den 
sociokulturella skolan. Synliggörandet av detta ”andra” leder i sin tur till att jag får 
möjlighet att tolka och diskutera också detta.  
  Den teoretiska utgångspunkt jag valt ska därmed ses som ett redskap för att analysera och 
tolka mitt undersökningsmaterial. Genom att göra ett medvetet val av perspektiv samt 
också redogöra för min förståelse av detsamma, medvetandegör jag min ståndpunkt, både 
för mig själv och för läsaren. Mitt val innebär samtidigt att det existerar många andra 
möjliga ståndpunkter vilka jag skulle ha kunnat utgå från. Min första uppgift i detta avsnitt 
blir således att motivera mitt val av en sociokulturell utgångspunkt. Utifrån vilka kriterier 
har jag gjort detta val?  

Hur gärna vi än skulle vilja tror jag att det är omöjligt att helt ”plocka ut” sig själv ur den 
sociala och kulturella miljö vilken vi lever i. Det vill säga; visst kan vi förändra vårt 
levnadssätt och våra åsiker, men vi kan inte helt bryta med den omvärld vilken vi 
utvecklats i samspel med. Denna ståndpunkt baserar jag framförallt på antagandet om att 
människan i grunden är social samt att kultur går före biologi när det gäller människans 
utveckling. Det vill säga, mitt ”jag” är i högre grad en produkt av den kulturella och sociala 
miljö jag växt upp i än ett resultat av mitt biologiska arv. Det finns således inget ”jag” som 
går att frikoppla från kulturen.  
  Tanken om den kulturella och sociala miljöns avgörande betydelse för människans 
utveckling präglar, som vi kommer att se, teoribildningen inom den sociokulturella skolan. 
Således är det kanske föga oväntat att jag, i och med min grundsyn, orienterar mig mot 
denna skola i mitt val av perspektiv. Mina privata föreställningar om människans och 
samhällets utveckling är dock som jag ser det inte skäl nog att försvara mitt val av teoretisk 
utgångspunkt. Kanske snarare tvärtom; min förkärlek för denna skolas sätt att beskriva 
världen kan bli en belastning, om den leder till att jag inte gör mitt val av utgångspunkt 
utifrån teorins relevans gentemot min frågeställning. Jag hävdar dock att så nu inte är fallet. 
Istället menar jag att mitt val av teoretisk utgångspunkt i första hand baserar sig på att det 
inom den sociokulturella skolan finns en väl utvecklad teoribildning kring såväl barns 
fantasilek som pedagogens roll gentemot denna lek, vilket jag ämnar redogöra för i detta 
samt nästföljande kapitel. En väl utvecklad teori kring dessa områden menar jag är central 
för mina möjligheter att använda det perspektiv i vilket jag tar min utgångspunkt som ett 

                                                

 

18 Ringborg, handledare för examensarbetet, muntlig kommunikation. 
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redskap för att svara på min frågeställning. Det är således utifrån kriteriet om användbarhet, 
eller relevans, jag gjort mitt val.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Mitt urval av vad inom det sociokulturella perspektivet jag här väljer att ta upp styrs av det 
syfte och den frågeställning jag formulerat för mitt arbete. Den presentation av perspektivet 
jag ger nedan ska därför inte ses som ett försök att ge en översiktlig bild av den 
sociokulturella skolan.  
  Hittills har jag använt mig av begreppen ”ett sociokulturellt perspektiv” samt ”den 
sociokulturella skolan” då jag refererar till mitt val av utgångspunkt. Det finns dock 
egentligen inte ett enhetligt sociokulturellt perspektiv, utan detta begrepp bör snarast ses 
som ett slags samlingsnamn för många, på olika sätt, sociokulturellt orienterade teorier.19 

Dessutom varierar uppfattningarna om vilka forskare som kan sägas inta ett sociokulturellt 
perspektiv20 och kategoriseringen, eller etiketteringen, av en teori som sociokulturell är 
således långt ifrån självklar. Dysthe21 sammanfattar dock i följande fraser mycket av det jag 
finner vara karaktäriskt för den sociokulturella skolan som helhet:  

”...lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan 

det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer 

än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening.”22  

Ovanstående citat fokuserar mycket på lärande, vilket kanske leder till att läsaren frågar sig 
hur detta hänger samman med min frågeställning, som ju rör pedagogens roll vid lek. 
Citatets relevans och giltighet för mitt arbete menar jag dock kommer sig av att leken i 
flera sociokulturella teorier ges en central betydelse för barns lärande och utveckling.23 

  Detta i sin tur, leder till att jag för att kunna beskriva innebörden i ett sociokulturellt 
perspektiv på fantasilek i viss mån också måste beröra sociokulturella teorier om lärande 
och utveckling. Med anledning av detta samband tar jag min utgångspunkt i Vygotskys teori 
om fantasi, lärande och utveckling, i vilken även pedagogens roll berörs.  

Vygotskys teori om fantasi 

Lev S Vygotsky (1896-1934) var en sovjetisk forskare som verkade under 1920 – 
trettiotalet. Med utgångspunkt i sin egen forskning kritiserade Vygotsky dåtidens 
framträdande utvecklingsteoretiska riktningar, t ex utvecklingspsykologin samt Piagets24 

kognitiva teori, för deras syn på barns lärande och utveckling. Vygotsky kom att formulera 

                                                

 

19 Carlgren (1999) samt Dysthe (2003) 

20 Detta synliggörs i bl a Lillemyr (2002) samt Jerlang (2006)   

21 Dysthe (2003) 

22 Ibid s 31 

23 Se t ex Vygotsky (1934/2005), (1930/2003) samt Lindqvist (1996) 

24 Piaget Jean (1896-1980) forskare från Schweiz 
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en egen teori kring detta område, vilken idag ses som ett av de mest betydande bidragen 
inom den sociokulturella teoribildningen25. Vygotsky började dock inte sin forskarbana 
med fokus på barns utveckling, utan doktorerade med en avhandling om konstens 
psykologi26. Denna inriktning på konst och kulturella uttrycksformer återser läsaren då 
Vygotsky senare under sin karriär formulerar en teori om människans utveckling av fantasi 
och kreativitet.   

Så hur ser då Vygotsky på fantasi? Enligt Vygotsky har alla människor en medfödd kreativ 
förmåga. Han vänder sig därför mot den bild av kreativitet som säger att detta är en talang 
som endast är ett fåtal förunnade, medan den stora massan saknar denna begåvning.27 

Vygotskys ståndpunkt i denna fråga går att relatera till hans syn på människans tänkande. 
Han menar att vårt tänkande innefattar en reproducerande funktion, som gör att vi i tanken 
kan återskapa, dvs minnas, tidigare erfarenheter och intryck. Denna förmåga yttrar sig i 
handling genom att vi kan härma andra, något vi behöver kunna då vi lär oss nya saker. 
Vårt tänkande innehåller även en kreativ funktion, som gör att vår hjärna kan bearbeta och 
”plocka isär” våra tidigare erfarenheter i små delar för att sedan kombinera dessa på nya 
sätt. Ett grundläggande kriterie för att denna form av kombinatorisk verksamhet ska kunna 
äga rum är att människan har förmåga att i tanken föreställa sig detta nya som skapas. 
Denna föreställningsförmåga kallar Vygotsky för fantasi. Han menar att fantasin utgör 
grunden till alla de uppfinningar människan någonsin gjort, om det så handlar om de mest 
vardagliga påhitt. Även om det nya som skapats förefaller sakna samband med allt vi sedan 
tidigare känner till menar Vygotsky att detta nya alltid i någon mening går att härröra till 
kreatörens tidigare erfarenheter, han säger:  

”alla skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av element som hämtats ur verkligheten och ingår i 

en människas tidigare erfarenheter, det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur 

ingenting, eller om den skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare erfarenheter.”28  

Istället är det enbart själva konstruktionen av dessa element ur erfarenheten som är ny. En 
konsekvens av detta synsätt blir att den kreativa förmågan ökar i takt med att individen får 
fler erfarenheter. Av detta skäl anser Vygotsky att barn, tvärt emot vad många uppfattar det 
som, har mindre kreativ förmåga än vuxna, eftersom barnet har färre erfarenheter:  

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

tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna 

byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi 

över.”29  

                                                

 

25 Se t ex Lindqvist (1996) samt Dysthe (2003) 

26 Se det svenska förordet av Lindqvist i Vygotsky (1930/2003) 

27 Vygotsky (1930/2003) 

28 Vygotsky (1930/2003) s 17 

29 Ibid s 19 
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Men, relationen mellan erfarenhet och fantasi är trots allt mer komplex än vad den 
förefaller vara ovan. En människas erfarenhet innefattar nämligen inte bara sådant som hon 
själv upplevt, utan i begreppet erfarenhet inkluderar Vygotsky också den kunskap som 
uppstår då människor tar del av varandras erfarenheter. Denna form av erfarenhet blir dock 
en medierad erfarenhet, det vill säga en förmedlad kunskap. Om en person ska kunna ta till 
sig sådan kunskap behöver hon ha en fantasiförmåga, eftersom hon i tanken måste kunna 
föreställa sig det den andre berättar. Vygotsky poängterar dock att förmedlingen av en 
erfarenhet inte sker på samma sätt som när man flyttar ett föremål från punkt A till punkt 
B, istället är det fråga om en komplicerad process där det som berättas bearbetas och 
omformas i lyssnarens tankevärld. Jag ska ge ett exempel:  
En person berättar för mig om hur hon firade julafton senast. Låt oss säga att jag själv inte 
firar julafton och att jag heller aldrig stött på information om denna högtid förut. Ytterligare 
en person lyssnar till berättelsen och denne person firar själv jul. Följdaktligen har den 
andre åhöraren andra förkunskaper än vad jag har om julen. Detta leder till att min 
medierade erfarenhet kommer att skilja sig från den andre åhörarens. Det är således fråga 
om en individuell kunskapsprocess med upphov i ett socialt samspel. Detta medierande 
samspel behöver dock inte alltid vara direkt, i form av ett samtal, utan även erfarenheter 
berättade genom film, litteratur eller andra uttrycksformer kan medieras.30  

Lärande och utveckling 

I exemplet ovan synliggörs att nya erfarenheter innebär ny kunskap, det är således ett 
lärande som äger rum. Fantasiförmågan spelar en avgörande roll i detta lärande då den 
medför att vi kan föreställa oss sådant vi inte själva upplevt. Om vi inte hade denna 
förmåga, säger Vygotsky, skulle vi bara kunna upprepa sådant vi redan hade förmåga till, 
vi skulle inte kunna skapa nytt. Vi skulle inte utvecklas. 
  En väsentlig del i Vygotskys kritik av Piagets utvecklingsteori består i att den sistnämnde 
menar att barns utveckling sker i generella stadier samt att ett barns aktuella 
utvecklingsstadie avgör vilket slags lärande barnet har förmåga till. Vygotsky hävdar, något 
förenklat, att förhållandet mellan utveckling och lärande är tvärtom, dvs; att lärande föregår 
utveckling. Vi såg i exemplet om mediering att den nya erfarenheten genererade ny 
kunskap hos individen. Den nya kunskapen ger också individen mer kompetens inom det 
område kunskapen berör, vilket leder till att individen kan föreställa sig sådant hon inte 
tidigare kunde samt genomföra sådant hon inte tidigare förmådde. Lärandet har således 
givit upphov till att individens förmåga inom detta område ökat, vilket möjliggör en 
utveckling. Av exemplet framgår också att denna utveckling är individuell och beroende av 
individens tidigare erfarenhet. Samtidigt är dock lärandeprocessen social till sin karaktär, 
eftersom erfarenheten uppkommer i individens samspel med omvärlden.  

Genom att ta del av andras erfarenheter utökar vi alltså vårt eget kunnande, vilket leder till 
en utveckling av vår egen förmåga. Tillsammans med andra kan vi därmed lära oss sådant 
vi inte skulle ha kunnat genomföra på egen hand. Här fyller den härmande aspekten av 
människans tankeverksamhet en central funktion. Då vi härmar andra lär vi oss mer om det 

                                                

 

30 Jag baserar detta stycke på Vygotsky (1930/2003)  samt (1934/2005) 
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dessa andra gör, vilket i sin tur leder till en utveckling av vår egen förmåga på området. 
Men, Vygotskys teori innebär också att det finns ett samband mellan vad vi kan härma och 
vår nuvarande erfarenhet. Våra närmaste möjligheter till utveckling styrs på så sätt av vår 
nuvarande utvecklingsnivå. Vygotsky benämner relationen mellan vår nuvarande nivå och 
den närmast möjliga som ”den potentiella utvecklingszonen”.31 Denna zon kan också 
refereras till som den proximala zonen, vilket synliggör att det rör sig om den maximala 
utveckling som för närvarande är möjlig inom ett kunskapsområde. Om ett barn enbart 
möter sådan kunskap som det redan besitter eller enbart kunskap som är alltför avancerad i 
förhållande till dess potentiella utvecklingszon, uteblir lärandet och det sker heller inte 
någon utveckling. Eftersom den lärandeprocess som ligger till grund för utveckling är 
individuell finns det heller inga generella utvecklingsstadier som barn genomgår enligt en 
biologiskt förbestämd takt. Den utveckling som sker är istället ett resultat av:  

”...utvecklingsprocesser av rent social karaktär hos de högre psykologiska funktioner som uppstår 

ur barnets kulturella utveckling och som har sitt ursprung i samarbete och inlärning.”32  

Det sociala samspelet med omvärlden utgör således grunden för människans utveckling. 
Detta samspel påverkas av vår förmåga att kommunicera med varandra och därmed är det 
kanske inte heller särskilt förvånande att Vygotsky ger språket en avgörande betydelse för 
människans utveckling. Genom detta kommunikativa redskap kan vi tillägna oss kunskaper 
som utvecklar vårt tänkande. Av denna anledning finns det enligt Vygotsky också ett 
samband mellan barnets språkutveckling och dess fantasiförmåga.33 

Fantasilek och pedagogens roll 

Jag har medvetet avvaktat med att beröra såväl lekens som pedagogens roll i de processer 
jag här beskrivit. Nu är dock tillfället att fokusera på dessa områden. Vygotsky tillmäter lek 
en avgörande betydelse för barns utveckling, då han menar att barn i leken befinner sig 
inom sin potentiella utvecklingszon.34 Vare sig barnet i leken söker efterlikna något det 
tidigare sett sin mamma göra eller gestaltar något det själv föreställt sig så skapar barnet i 
leken. Vad det härmande barnet gör i leken blir nämligen aldrig en exakt avbild av 
verkligheten, utan bör snarare ses som barnets personliga tolkning av denna verklighet.35 

Framförallt märks dock barns kreativitet i de lekar Vygotsky kallar ”imaginära”.36 I denna 
form av lek föreställer sig barnet något som går utöver den konkreta verkligheten här och 
nu, det fantiserar. Genom att föreställa sig något bortom de rådande förutsättningarna 
genomgår barnets tänkande en slags frigörande process, vilken i förlängningen leder till 

                                                

 

31 Vygotsky (1934/2005)  

32 Vygotsky (1934/2005) s 337 

33 Ibid  

34 Vygotsky (1933) publ i Hedén (1981) (Enligt Lindqvist (1995) utgör den text jag här refererar till ett föredrag vilket 

Vygotsky höll 1933, därav den årtalsreferens jag här anger.)  

35 Vygotsky (1934/2005)  

36 Ibid s 184 
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förmågan att tänka abstrakt.37 Av denna anledning är det heller inte förvånande att 
Vygotsky betraktar uppkomsten av fantasilek som ett tecken på att barnets tänkande nåt en 
ny form av medvetande38. Enligt hur jag tolkar Vygotsky söker barnet genom leken förstå, 
påverka och förändra den verklighet barnet lever i.39 Leken utgör på så sätt ett slags 
samspel mellan barnet och dess sociala och kulturella miljö.  
  I exempelvis Piagets40 utvecklingsteori beskrivs barns lekutveckling som en rörelse från 
det enskilda till det sociala, Vygotsky menar dock att denna föreställning är felaktig. Istället 
hävdar han att barns lek redan från början är socialt orienterad. Min tolkning är att detta 
påstående grundar sig i insikten om det sociala samspelets betydelse för lekens uppkomst 
hos barnet.   

Vidare menar Vygotsky att all fantasilek innehåller någon form av regler, även om dessa 
kan vara outtalade. Dessa regler har, som jag tolkar det, en kommunikativ funktion då de 
för lekdeltagarna möjliggör skapandet av en gemensam fantasisituation. Eftersom det i 
leken skapas något nytt, en ny erfarenhet, innebär lek en form av lärande. Det lekande 
barnet är dock inte medvetet om den läroprocess leken utgör, vilket inte ska tolkas som att 
leken saknar mål, eller syfte, för barnet. Vygotsky menar tvärtom att barn alltid har ett syfte 
med sin lek men att detta syfte, som jag tolkar det, inte behöver bestå av det lärande som 
faktiskt äger rum under lekens gång.  
  Vygotsky skiljer spontant, omedvetet, lärande från icke-spontant, vetenskapligt, lärande 
vilket äger rum då en individ medvetet riktar sin uppmärksamhet mot att lära in en viss 
kunskap. Jag har i mitt möte med Vygotskys teori haft svårt att placera in leken i denna 
kategorisering av lärande. Å ena sidan säger ju Vygotsky att barnet är omedvetet om det 
lärande som sker, men å andra sidan säger han samtidigt att barnet i leken befinner sig i sin 
potentiella utvecklingszon samt medvetet riktar sin uppmärksamhet mot ett bestämt syfte. 
Kanske utgör leken därmed en sfär, eller en process, där barnet rör sig mellan dessa två 
lärandeformer?   

Hur det lärande som försiggår i fantasilek definieras menar jag får konsekvenser för 
formuleringen av pedagogens roll vid denna lek. Vygotsky uttrycker följande angående 
pedagogens uppgift vid barns lärande av vetenskapliga begrepp:  

”Pedagogiken bör inte inrikta sig på gårdagen i barnets utveckling utan på morgondagen. Endast 

då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de utvecklingsprocesser som för närvarande ligger 

inom den närmaste [potentiella, min anm.] utvecklingszonen.”41   

Vygotsky menar vidare att barns medvetenhet om ett vetenskapligt begrepp kräver 
”samarbete med en vuxens tänkande”42, han skriver: 

                                                

 

37 Ibid s 198 

38 Ibid  

39 Vygotsky (1933) i Hedén (1981) 

40 Piaget (1964/1978)  

41 Vygotsky (1934/2005) s 334 
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”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det ju imorgon att kunna utföra på egen 

hand.”43 

Dessa citat menar jag tillskriver pedagogen en vägledande roll i läroprocessen, eftersom 
Vygotsky poängterar att rör det sig om ett samarbete, en dialog mellan den vuxne och 
barnet.  
  Jag har i Vygotskys teori inte lyckats finna en lika klargörande beskrivning av hur han 
uppfattar pedagogens roll i vardagliga läroprocesser. När det gäller barns utveckling av 
fantasi skriver han, med utgångspunkt i att denna baserar sig på erfarenheter, dock:  

”Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga barnets 

erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett 

barn har sett, hört och upplevt (...) desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi”44  

Om fantasilek i första hand ses som en arena för medvetet lärande bör således den 
önskvärda pedagogrollen innebära någon form av deltagande i denna lek. Uppfattas 
fantasilek däremot som en process av spontant lärande, där samspelet mellan barnen står i 
fokus, bör detta också ge avtryck på pedagogens roll. Kanske genom att pedagogen blir 
mer tillbakadragen vid själva leken och istället inriktar sig på att ge barnen inspirerande 
erfarenheter samt möjligheter till fantasilek? 
  På frågan om vad som är pedagogens roll vid barns fantasilek ger Vygotskys teori, enligt 
min mening, alltså inget entydigt svar. Med anledning av detta riktade jag mitt intresse mot 
hur pedagogens roll i fantasilek beskrivits av andra sociokulturellt orienterade forskare, 
vilket behandlas i nästföljande kapitel.       

                                                                                                                                                   

 

42 Ibid s 350 

43 Ibid s 351 

44 Vygotsky (1930) s 20 
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Kapitel 3 

Sociokulturellt orienterad litteratur och forskning 
Precis som jag skriver i föregående kapitel kommer jag här att fokusera på litteratur och 
tidigare forskning som kan hjälpa mig att förstå och formulera pedagogens roll vid barns 
fantasilek utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  
  I föregående kapitel redogör jag även för hur Vygotsky ser på relationen mellan 
individens lärande och dennes sociala och kulturella miljö. Denna relation har sedemera 
kommit att beskrivas som att lärande sker i en kontext45. Vilket innebär att den kontext en 
individ befinner sig i kommer att avgöra både vad som lärs och hur detta lärande går till, 
lärandet är med ett annat ord situerat.46  

Tematiskt arbetssätt och deltagande i lek 

Ett exempel på hur den sociala kontexten påverkar vilket lärande som äger rum menar jag 
att ett forskningsprojekt av Lindqvist47 utgör. Projektet syftar till att utarbeta former för ett 
pedagogiskt arbetssätt i förskolan med inriktning på lek och estetiska uttrycksformer. Den 
teoretiska utgångspunkten för arbetet tas bland annat i Vygotskys teori om fantasi och 
lekens betydelse. I korthet innebär projektets praktiska genomförande att 
förskolepedagoger initierar lek i barngruppen utifrån ett litterärt tema. Detta görs genom att 
pedagogerna dramatiserar utvalda avsnitt ur litteraturen för barnen. Temat bestäms av 
forskarna i samråd med pedagogerna, men barnen ges möjlighet att under dramatiseringen 
påverka temats vidare utveckling. En förhoppning med projektet var att temat skulle 
inspirera barnens lekar samt följa som en röd tråd genom verksamheten, något som till stor 
del också infriades48. 
  Jag finner Lindqvists studie vara aktuell för mitt eget arbete eftersom hon synliggör hur 
ett pedagogiskt förhållningssätt med utgångspunkt i sociokulturell teori kan te sig i dagens 
svenska förskola.   

Ytterligare en svensk forskare som fokuserat på utveckling av pedagogers förhållningssätt 
gentemot lek i förskolan är Olofsson49. Hon har genomfört flera projekt med inriktning på 
att öka förskolepedagogers deltagande i barns fria50 fantasilek. Avsikten är att pedagogerna 
genom att delta ska kunna vägleda barnen i lekens sociala samspel samt fungera som 

                                                

 

45 Dysthe (2003) 

46 Ibid 

47 Lindqvist (1995) 

48 Ibid  

49 Olofsson (1991) samt (1996) 

50 ”fri” används av Olofsson i betydelsen ”barnstyrd” lek, Olofsson (1998) 



 

13

 
inspiratörer kring lekens innehåll. Målsättningen är att öka frekvensen av varaktig 
fantasilek i förskolan51.  
  Olofsson formulerar en egen lekteori med utgångspunkt i bland annat Vygotskys syn på 
lek och kreativitet52. Likt Vygotsky menar Olofsson att förmågan att föreställa sig något 
bortom här och nu, att kunna låtsas ”som om”, är en förutsättning för fantasilek. Olofsson 
menar vidare att lek är något barn lär sig i samspel med andra, i första hand vuxna, under 
sina första år i livet. Vuxna har således en viktig roll i barns lekutveckling. Hon poängterar 
även att förmågan att förstå de sociala reglerna i lek är ett resultat av lärande och en 
förutsättning för att kunna delta i gemensam lek53.   

Vid en jämförelse mellan de pedagogiska arbetsätt som förespråkas av Lindqvist respektive 
Olofsson finner jag att den förstnämnda verkar för ett arbetssätt där pedagogerna, genom 
att introducera ett tema, styr lekens innehåll i högre grad än pedagogerna i Olofssons 
studie. Visserligen innebär även den pedagogroll Olofsson tecknar att pedagogen i viss mån 
påverkar innehållet i barnens lek, men inte alls i samma utsträckning. Jag uppfattar att 
pedagogerna i Olofssons projekt framförallt söker utveckla barnens kommunikativa 
förmåga i leken, det vill säga; lekens form betonas framför dess innehåll. 
  I båda forskares projekt söker pedagogerna därmed genom lek rikta barnens 
uppmärksamhet mot ett visst lärande. Samtidigt söker pedagogerna också ge barnen 
utrymme till eget skapande av lekens innehåll. Utifrån de redogörelser som ges av 
pedagogernas arbetssätt drar jag också slutsatsen att en målsättning gemensam för 
projekten är att barnen ska lära sig att leka avancerade fantasilekar utan vuxenstöd. Barnen 
ska med vuxnas hjälp bli kompetenta och självständiga aktörer i leken.  
  Trots att jag funnit vissa likheter mellan de pedagogroller som framträder i ovanstående 
forskning anser jag fortfarande inte att jag funnit en tydlig definition av vad pedagogens 
roll vid fantasilek kan innebära ur ett sociokulturellt perspektiv. Av denna anledning har 
jag tittat närmare på internationella studier av pedagogens roll i förskolan.  

Scaffolding, co-construction och intersubjektivitet 

Pedagogens roll i samspel, eller interaktion, med barn i Nya Zeeländsk förskola har 
undersökts av Jordan54. Hon beskriver tre sorters interaktion mellan barn och pedagog. 
Den första formen är scaffolding, då pedagogens roll innebär att på förhand planera för, 
eller konstruera, situationer som främjar ett visst lärande hos barnet. Det handlar således 
om ett riktat lärande, i hög grad styrt av den vuxnes intentioner. Vid co-construction 
däremot försöker pedagogen bemöta barnet som en jämlik part i ett gemensamt skapande 
av ny kunskap. Vilket leder till att de erfarenheter och intentioner barnet har med sig in i 
situationen ges ett större utrymme, samtidigt som barnet, som jag tolkar Jordan, ändå har 
möjlighet att nå sin potentiella utvecklingszon genom interaktionen.  

                                                

 

51 Olofsson (1991) samt (1996) 

52Olofsson (2003) I Olofssons senare verk ökar hänvisningen till Vygotsky markant, något jag tolkar som en 

modifiering av hennes ursprungliga lekteori. Därav väljer jag att referera till Olofsson (2003) angående lekteorin. 

53 Ibid 

54 Jordan (2004) i Anning m fl (red.) (2004) 
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Jordan beskriver även en tredje form av lärande, då barnet är den som huvudsakligen styr 
en aktivitets utveckling och pedagogen i det närmaste agerar passiv observatör. Detta 
menar Jordan leder till att pedagogen visserligen får information om barnets kunnande och 
erfarenheter, men att dialogen mellan barn och vuxen till stor del uteblir. Vilket gör att 
barnets tänkande inte utmanas och det därmed inte heller når sin potentiella 
utvecklingszon55.    

Skapandet av en gemensam förståelse, ett gemensamt lärande, genom interaktion kallar 
Jordan för skapande av intersubjektivitet. Vidare visar hon hur det pedagogiska 
förhållningssätt co-construction innebär främjar utrymmet för intersubjektivitetsskapande, 
till skillnad från de två övriga formerna för samspel. Orsaken till detta är, som jag tolkar 
Jordan, att den jämlika dialogen mellan barn och vuxen vid co-construction skapar goda 
förutsättningar för en gemensam, kreativ skapandeprocess. Jag uppfattar att Jordan med 
anledning av detta främst förespråkar co-construction vid lärande i förskolan. Hon nämner 
dock att scaffolding kan användas för att rikta barns intresse mot viss kunskap samt att 
barnstyrda aktiviteter kan ge pedagogen viktiga insikter om barns erfarenheter och 
kunnande. Insikter vilka pedagogen sedan kan använda för att utmana barnens tänkande i 
andra sammanhang.56 

Lek – en särskild praktik 

Då jag sätter Jordans teori i relation till de beskrivningar av pedagogens roll vid fantasilek 
jag tidigare redogjort för, uppfattar jag att det lärande som sker i lek rör sig både mot 
scaffolding, co-construction samt en barnstyrd variant. 
  Davidsson57 har forskat kring hur elever i en svensk förskoleklass lär genom lek. Hon 
menar att det lärande som sker i skolan eller förskolan ofrånkomligen kommer att skilja sig 
från det lärande som sker i andra sammanhang. Detta eftersom den pedagogiska 
verksamheten är institutionaliserad och målstyrd medan lärande i exempelvis hemmiljö är 
spontant, eller autentiskt. Dessa olika lärandemiljöer benämns även som praktiker för 
lärande, var och en med sina karaktäristiska drag. Davidsson vill med sin forskning 
undersöka huruvida lek kan fungera som en brygga mellan institutionaliserat och autentiskt 
lärande och den slutsats hon drar innebär att lek utgör en särskild praktik för lärande58. 
Lekens praktik beskriver Davidsson som en autentisk miljö, vars kontext dock möjliggör 
olika slags lärande, såväl spontant som riktat sådant, inom en och samma lek. 
  Den slutsats jag drar av Davidssons studie innebär att det lärande som sker i lek inte går 
att beskriva utifrån en dualistisk modell av antingen spontant eller riktat lärande. Istället 
utgör rörelsen mellan olika lärandeformer ett karaktäristiskt drag för den praktik som är 
lekens.  

                                                

 

55 Ibid  

56 Ibid 

57 Davidsson (1999) i Carlgren (red.) (1999) 

58 Ibid 
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En sociokulturellt orienterad pedagogroll  

En konsekvens av att betrakta lek som en särskild praktik är att pedagogens roll vid 
fantasilek bör definieras enbart med hänsyn till lekens egen praktik. Eftersom lek möjliggör 
flera sorters lärande bör pedagogen vid barns fantasilek inte vara inriktad på att antingen 
vägleda eller följa barnets tänkande, utan pedagogen bör tvärtom variera sitt 
förhållningssätt under lekens gång.  
  Med utgångspunkt i att mina slutsatser kring lärande i lek samt pedagogens skiftande roll 
vid densamma är korrekta har jag nedan sökt sammanfatta de karaktäristiska drag jag funnit 
för en sociokulturellt orienterad pedagogroll vid barns fantasilek.  

Pedagogens roll innebär att: 
- Delta i barns fantasilek, dock med olika grad av aktivitet samt i syfte att utmana barnens 

potentiella utvecklingszoner. Detta kan göras genom att:  
- Rikta barns uppmärksamhet i leken mot viss kunskap. 
- Delta aktivt utan att styra leken mot en på förhand utstakad riktning, i syfte att       

möjliggöra skapande av intersubjektivitet. 
- Ta en passiv roll i leken i syfte att observera vilka erfarenheter samt vilket kunnande 

ett barn ger uttryck för, med avsikt att kunna bedöma barnets nuvarande samt 
potentiella utvecklingszoner inom olika områden.  

- Arbeta utifrån målsättningen att barn ska kunna agera självständigt och kompetent i lek, 
utan att vara beroende av vuxenstöd. 

- Främja interaktion barn emellan, eftersom mediering samt skapande av gemensam 
förståelse också kan ske i samspel mellan barn och inte nödvändigtvis kräver en vuxens 
deltagande.  

- Ge barn rika möjligheter att uttrycka sig genom olika former av estetisk verksamhet samt 
arbeta med litteratur och språkutveckling. Detta med avseende på såväl lekens 
kommunikativa sida som erfarenhetens betydelse för individens kreativa utveckling.                     
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Kapitel 4  

Metod och genomförande  
I detta kapitel ämnar jag redogöra för hur jag gått till väga vid genomförandet av denna 
studie samt för de val jag fattat i samband med detta.  

Metodval 

Holme59 poängterar att valet av metod bör utgå från vilket syfte samt vilken frågeställning 
ett arbete har. Han skriver:  

”De olika metoderna är alla till hjälp i vårt studium av samhället och de har alla sina starka och  

sina svaga sidor. Det viktiga är att vi väljer den metod som passar bäst för den frågeställning vi 

arbetar med. Om vi på förhand binder upp oss för en viss metod, kommer detta att leda till att vi har 

inskränkt vår frihet beträffande val av frågeställningar.”60 

Med anledning av att jag var intresserad av förskollärares erfarenheter av barns fantasilek 
samt av deras förståelse av den egna rollen vid densamma valde jag att använda mig av 
intervju som metod för insamling av data. Jag valde att utforma en intervjuguide61 att ha 
som stöd vid intervjuerna. I övrigt sökte jag dock använda mig av en ostrukturerad 
intervjumetod. Min bedömning var att ett sådant upplägg skulle tjäna mitt syfte med 
arbetet, eftersom jag då föreföll få ett rikare material med högre grad av 
intervjupersonernas egna associationer62.  
  Vidare valde jag att göra ett fåtal intervjuer; fyra stycken med totalt fem förskollärare. En 
av intervjuerna var en parintervju medan de övriga tre var enskilda intervjuer. Anledningen 
till att jag genomförde en parintervju var främst att intervjupersonerna uttryckte önskemål 
kring detta samt att jag fann det vara intressant att se om ett sådant upplägg skulle kunna 
gynna min insamling av data. Något jag fann att intervjuformen också kunde sägas göra.    
Holme63 beskriver undersökningsmetoder vilka karaktäriserar ett fåtal, mer djupgående 
intervjuer som kvalitativa till sin karaktär. Vilket ska jämföras med att använda sig av 
kvantitativa metoder. Holme sammanfattar de grundläggande skillnaderna mellan dessa två 
metoder på följande sätt:  

”Grovt och enkelt kan vi mena att den grundläggande skillnaden kommer till uttryck i att vi med 

kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder. Utifrån detta genomför vi 

sedan statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 

information som står i förgrunden, t ex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och 

                                                

 

59 Holme (1997)  

60 Ibid s 75 

61 Se bilaga 2 för intervjuguide. Guiden har utformats med utgångspunkt i Kvale (1997) 

62 En slutsats vilken stöds av det arbetssätt Thomsson (2002) förespråkar. 

63 Holme (1997) 
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sociala sammanhang. Allt detta har som gemensam nämnare att vi inte kan eller bör omvandla 

dem till siffror.”64  

Det är säkert möjligt att finna element vilka skulle kunna karaktäriseras som kvantitativa i 
min studie, men jag menar att min undersökning i huvudsak förefaller orientera sig mot ett 
kvalitativt arbetssätt.   

Den rent praktiska metod jag använde för insamling av data var att spela in det som sades i 
intervjuerna med en mp3-spelare. Genom detta arbetssätt hade jag tillgång till intervjun i 
sin helhet även efter att denna avslutats. Inspelningarna transkriberades sedan till 
skriftform. Vid en intervju avböjde dock intervjupersonen att intervjun spelades in, vid 
detta tillfälle förde jag istället utförliga anteckningar kring det som sades. 

Urval  

Då jag bestämt mig för att göra en intervjustudie kom jag att ställas inför valet av vilka 
personer jag skulle be delta i denna. Det föreföll vara centralt att intervjupersonerna var 
utbildade förskollärare med erfarenhet av barns fantasilek i förskolan. Jag kom till stor del 
att basera mitt urval på kriteriet om tillgänglighet65. Det vill säga, jag tillfrågade personer i 
min och min bekantskapskrets omgivning vilka arbetar som förskollärare. Flera av dessa 
personer hade även på förhand uttryckt intresse för att delta i studien, vilket jag såg som 
positivt för möjligheten att erhålla ett rikt material från intervjuerna.  

Etiska aspekter  

Inför min intervjustudie var jag tvungen att ta ställning till etiska aspekter kring denna. Jag 
reflekterade exempelvis kring hur jag skulle behandla materialet från intervjustudien för att 
säkerställa intervjupersonernas anonymitet. En garanterad anonymitet förefaller vara 
central för att en intervjuperson ska uppleva sig ha möjlighet att tala ”fritt” i en intervju. 
Vid själva intervjutillfället var jag noga med att, innan själva intervjun inleddes, redogöra 
för hur jag tänkt använda mig av materialet.  

Genomförande  

Jag har tidigare redogjort för bakgrunden till det syfte samt den frågeställning mitt arbete 
har, med anledning av detta kommer jag här inte att beröra denna aspekt av arbetet 
ytterligare. Vidare har jag även redogjort för utifrån vilka kriterier jag gjort mitt val av 
teoretisk utgångspunkt för arbetet. Detta val gjordes dock inte i en handvändning utan 
föregicks tvärtom av en lång period då jag sökte orientera mig mellan olika valmöjligheter. 
  Mina förberedelser inför intervjuerna utgjordes av att jag läste litteratur kring denna 
undersökningsmetod samt konstruerade en intervjuguide66. Intervjuerna pågick i mellan 
trettio och nittio minuter. Anledningen till den stora spridningen är att intervjutiden var 
beroende av hur lång tid förskolläraren hade möjlighet att vara borta från barngruppen. Min 

                                                

 

64 Ibid s 76 

65 Thomsson (2002) 

66 Se Bilaga 2 för intervjuguide 
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upplevelse är dock att de kortare intervjuerna ändå var givande samt att tiden ”räckte till” 
vid samtliga intervjuer.  
  Då jag samlat in mitt material bearbetade jag detta genom att sortera och kategorisera data 
på flera olika sätt.67 Min avsikt med detta var att finna möjliga sätt att strukturera materialet 
vilka kunde underlätta min förståelse av innehållet i detsamma. Då jag bearbetat mitt 
material så pass att jag upplevde mig ha god kännedom om vilka data där ingick skrev jag 
min resultatredovisning samt gjorde min resultatanalys. Ett arbete vilket ledde till en 
ytterligare kategorisering av materialet utifrån övergripande aspekter av pedagogens roll 
vilka jag fann i detta. De mer djupgående tolkningar av materialet som jag genomför i detta 
arbete har föregåtts av att jag läst litteratur kring teorier vilka kan vara relevanta för mitt 
undersökningsområde.  

Tillförlitlighet  

En viktig aspekt av att genomföra en studie är, enligt Kvale68, att söka säkra dess 
tillförlitlighet. Ett sätt att bedöma tillförlitlighet är att bedöma studiens generaliserbarhet69. 
Enligt Thomsson70 är resultat från kvalitativa studier dock ofta svåra att generalisera då 
materialet samlats in i en viss kontext, vilken intervjuaren själv är en del av. En annan 
intervjuare skulle kanske ha fäst sig vid andra aspekter i samtalet och därmed även ställt 
andra följdfrågor. Vid bedömning av en intervjustudies tillförlitlighet menar Thomsson71 

att det istället är bättre att fokusera på rimligheten i de tolkningar som görs. Min ambition 
har varit att genomföra ett gott tolkningsarbete, men hur väl jag lyckats med detta kan i 
slutänden förmodligen bara läsaren bedöma.        

    

                                                

 

67 Ett arbetssätt rekommenderat av Emsheimer (2007-05-09) föreläsning, Lärarhögskolan i Stockholm 

68 Kvale (1997) 

69 Ibid 

70 Thomsson (2002) 

71 Ibid 
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Kapitel 5  

Redovisning och analys av studiens resultat 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av de intervjuer jag genomfört kring pedagogens roll 
vid barns fantasilek. Då jag bearbetat mitt insamlade material har jag funnit det vara 
möjligt att formulera fyra pedagogiska ”roller” inom vilka materialet kan kategoriseras. 
Dessa ”roller” är snarast att betrakta som fyra övergripande aspekter av pedagogens roll 
vid fantasilek, de utesluter således inte varandra utan kan ses som olika sidor av den 
pedagogroll som framträder i min studie72. Därmed inte sagt att samtliga intervjupersoner 
förespråkar alla ”roller”, tvärtom visar resultatet på en variation i beskrivningarna av 
pedagogens roll vid fantasilek. Min ambition har varit att synliggöra såväl likheter som 
skillnader i materialet och med anledning av detta har jag valt att presentera resultatet med 
utgångspunkt i var och en av de fyra ”rollerna”. Redovisningen av varje ”roll” avslutas med 
en resultatanalys. I slutet av kapitlet gör jag en sammanfattning av resultatet i sin helhet.  

Resultatredovisning – en förberedande pedagogroll  

Pedagogens roll vid barns fantasilek innebär att...  

...Organisera miljön i förskolan för att främja lek 
Gemensamt för samtliga intervjuer är betoningen av att den materiella miljön i förskolan 
ska vara rik på material samt inspirera till lek. Med material avses exempelvis olika former 
av byggmaterial, dockor med tillhörande kläder och vagnar samt tågbanor, 
utklädningskläder och diverse köksredskap i leksaksformat. Men också litteratur, material 
för bildskapande samt möblering och möblemang nämns vid beskrivningar av hur 
förskolemiljön bör vara utformad. Det framgår också av materialet att samtliga 
intervjupersoner i någon mån uttrycker att en inspirerande miljö ökar förekomsten av lek 
samt påverkar innehållet i densamma.   

...Ge tid till lek samt undvika att avbryta lek 
Vidare pekar alla intervjupersoner på vikten av att pedagogen ger tid till fantasilek och 
flera av dem uttrycker att de helst planerar in ett par, längre lekpass under dagen istället för 
många kortare tillfällen för lek. Detta kommer sig av att förskollärarna i möjligaste mån vill 
undvika att avbryta en pågående lek.  

...Tillåta förändring av miljön 
I materialet från alla intervjuer utom en framgår att intervjupersonen inte enbart avser 
materiella tillgångar då hon uttrycker att förskolemiljön ska främja lek. I detta begrepp 
innefattas även att pedagoger tillåter barn att förändra miljön vid lek, till exempel genom 
att bygga ett flygplan av avdelningens alla stolar. Flera intervjupersoner nämner i samband 

                                                

 

72 Kommentar: Med anledning av att det förhåller sig på detta sätt kommer jag hädanefter att, då jag refererar till 

dessa aspekter/roller, använda mig av beteckningen ”roll” i avsikt att tydliggöra för läsaren vad som avses med 

begreppet. 
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med detta att pedagoger också måste tillåta stoj och rörelse, vilket ofta följer i lekens spår. 
En förskollärare berättar om egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att inspirera till lek 
om inte arbetslaget är överens om lekens roll i verksamheten. Utifrån denna erfarenhet 
betonar hon därför att planering och organisering av en inspirerande lekmiljö till stor del 
handlar om diskussioner samt gemensam reflektion i arbetslaget.   

...Ha ett genusperspektiv på lekmiljön 
Något som endast berörs av två intervjupersoner är vikten av att pedagoger har ett 
genusperspektiv på den materiella miljön i förskolan. De betonar att det lekmaterial som 
erbjuds ska tilltala såväl flickor som pojkar, exempelvis genom att ha utklädningskläder 
med neutral könstillhörighet. Samtidigt som dessa två intervjupersoner poängterar att 
förskolan ska ge alla barn lika möjligheter till lek och inte särbehandla utifrån kön, lyfter de 
båda fram att barn enligt deras erfarenhet ändå till stor del leker olika fantasilekar samt 
väljer olika leksaker utifrån könstillhörighet. En av dem uttrycker att det finns något ”inre” 
hos barnen som orsakar dessa skillnader. Men samma förskollärare berättar även om hur 
pojkarna på hennes förskoleavdelning leker mamma-pappa-barn och agerar omvårdande 
mot dockor då de leker med barngruppens flickor, men inte när de leker med andra pojkar.  

...Planera gruppaktiviteter 
Ett par av förskollärarna nämner vikten av att pedagoger, vid andra aktiviteter än lek, delar 
in barnen i mindre grupper på ett sådant sätt att de får möjlighet att knyta nya 
kamratkontakter. Förhoppningen är att dessa nya relationer i förlängningen ska leda till att 
barnen också börjar leka tillsammans.   

...Arrangera inspirerande aktiviteter 
I materialet från samtliga intervjuer framgår att litteraturläsning anses kunna fungera som 
inspiration till barns fantasilekar. Andra konkreta exempel på aktiviteter i förskolan vilka 
anses kunna inspirera till lek är: sagoberättande, estetisk verksamhet, rörelse, sång och 
språkutvecklande aktiviteter, studie- och teaterbesök samt olika former av styrda73 lekar. 
En av intervjupersonerna berättar även om hur arbete utifrån ett tema, vilket är tänkt att 
genomsyra verksamheten på avdelningen under en längre tid, kan inspirera till lek:  

”Vi har ju haft mycket nu med sjörövarskepp, eller det blev sjörövarskepp, men båtar. Men vi var på 

Vasamuseéet i... förra året, och så köpte vi med oss den här boken. (...) Dessutom så är det en 

pojke som har sett Titanic, och han har ju berättat då för de andra hur den sjönk och så där, så de 

här två båtarna då, Vasaskeppet och Titanic de har ju figurerat väldigt mycket då. (...) Ja det 

återkommer i leken.” 

Resultatanalys – en förberedande pedagogroll  

En stor del av den beskrivning jag ovan ger av pedagogens roll är gemensam för samtliga 
intervjupersoner i min undersökning. Det finns således en samstämmighet i materialet 
kring att pedagogens roll innebär att på olika sätt planera och organisera för lek. Jag skulle 
vilja sammanfatta de uppgifter som uttrycks med att pedagogen ska organisera tid och rum 

                                                

 

73 Med ”styrd” lek avses här ”lekar ledda av en pedagog”, utifrån på förhand bestämda regler och ramar för leken. 
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i syfte att möjliggöra fantasilek. Det rör sig om ett förberedande arbete, om att skapa 
inspiration och utrymme för lek. 
  Det visar sig även finnas skillnader mellan de konkreta exempel som ges på hur detta 
lekförberedande arbete kan gestalta sig, vilket jag tolkar som att den övergripande 
uppgiften, att organisera tid och rum, i praktisk verksamhet kan ges olika innebörd. 
Samtidigt förefaller många av exemplen på arbetssätt dock komplettera, snarare än 
motsäga, varandra. Något som exempelvis synliggörs i huruvida lekmiljön relateras till ett 
genusperspektiv eller inte, då detta inte står i motsättning till att också förespråka många 
andra sätt att förhålla sig till förskolans lekmiljö.  
  Jag har även analyserat innebörden i det de personer som nämner genus säger kring att ha 
detta perspektiv på barns lek. Den ”inre” orsak en av dem anger som skäl till flickors och 
pojkars olika val relaterar jag till tanken att könsskillnader är biologiskt betingade. Vilket 
kan jämföras mot konstruktionistiska teorier, vilka ger omgivningen en avgörande 
betydelse för människans utveckling. Samtidigt som förskolläraren ger uttryck för denna 
uppfattning berättar hon dock om hur barnen gör andra val vid lek i könsblandade grupper 
än då de enbart leker med barn av det egna könet. Ett förhållande jag menar tyder på att 
barnens lekval trots allt påverkas av den sociala omgivningen. Pedagogens syn på genus 
menar jag får konsekvenser för hur den egna rollen värderas vid barns lekval. Ett synsätt 
som innebär att omgivningens inverkan på barns lekval är obefintlig bör leda till en passiv 
pedagog vid lek. Det motsatta förhållandet bör således gälla om omgivningen tillskrivs stor 
betydelse för vilken lek som försiggår i barngruppen.  
  Det senare synsättet förefaller flera intervjupersoner hemfalla åt då de lyfter vikten av att 
pedagogen har ett tillåtande förhållningssätt kring barns lek, även om de här inte nämner 
detta i relation till genus. Utifrån vad som sägs om detta förhållningssätt framkommer att 
det anses vara viktigt att barn får förändra miljön då de leker.   

Jag har tidigare konstaterat att många av förslagen på hur pedagogen kan inspirera till lek 
är av förberedande karaktär, vilket får till följd att de, åtminstone vid själva utförandet, 
erbjuder mycket litet interaktion med barngruppen. De aktiviteter som sägs kunna inspirera 
till lek erbjuder dock mer av den varan, exempelvis styrda lekar samt studiebesök innebär 
ju att barn och pedagog deltar i en gemensam kontext. Av det resultat jag hittills presenterat 
framgår inte hur pedagogen bör agera då barn leker i den av pedagogen förberedda miljön. 
För att få svar på denna fråga riktar jag ljuset mot nedanstående redovisning.  

Resultatredovisning – en deltagande pedagogroll 

Pedagogens roll vid barns fantasilek innebär att...  

...Lära barn att leka 
Fyra av fem intervjupersoner uttrycker att pedagogen bör delta i fantasilek. Vid en närmare 
analys av materialet har jag emellertid funnit varierande uttalanden om när och hur 
pedagogen bör delta, vilket jag ska återkomma till nedan. Till att börja med vill jag dock 
synliggöra att jag även fann en samstämmighet mellan dessa fyra personer kring att en av 
pedagogens uppgifter består av att initiera lek med barn som sällan eller aldrig leker 
fantasilekar. Flera möjliga orsaker till hur det kommer sig att en del barn inte leker 
fantasilekar framkommer i intervjumaterialet. En förskollärare lyfter fram vikten av att 
kunna låtsas, något hon hävdar att alla inte självklart kan då utvecklingen av denna 
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förmåga, enligt henne, är ett resultat av lärande i social interaktion med omgivningen. Med 
utgångspunkt i detta synsätt framhåller hon att pedagogens uppgift innebär att låtsas, och 
även skoja, med barnen i vardagen. Pedagogen agerar därigenom förebild för vad det 
innebär att låtsas. Även flera andra intervjupersoner nämner pedagogens roll som förebild, 
men förefaller då förknippa den med tillfällen då pedagogen genom att delta i lek visar hur 
lekens sociala samspel går till.  
Vid alla dessa fyra intervjuer betonas att barn trots fantasiförmåga kan ha svårt att förstå 
lekens sociala och kommunikativa regler och därför inte vill eller kan delta i fantasilek. Av 
samma skäl riskerar barnet också att avvisas av de andra barnen vid försök att delta i lek. 
Detta förhållande sägs dock kunna förändras genom att pedagogen lär barnet lekens 
samspel, en förskollärare berättar hur detta arbete kan gå till:   

”Jaa, man kan ju då försöka, om man har ett barn som har väldigt svårt för att leka, då kan man ju 

styra den lite, så att den får leda leken lite grann. Till en början kanske man gör det själv, och så 

kan man leda in barnet på det då, mer och mer. Och... till att börja med så är det kanske bara 

barnet och den vuxna. Så försöker man ta in fler och fler barn då så att de.. så att man lämnar över 

det mer och mer så att säga, till själva barnet. Och det är ingenting som kanske går på en enda 

gång, utan det kanske man får jobba med.” 

Hon fortsätter:  

”...det är inte alla som bara kan leka, av sig självt. Ibland måste man gå med som vuxen och 

liksom.. lära dem att leka helt enkelt.”  

...Inta olika roller i lek 
När det gäller huruvida pedagogen bör delta i lek med barn som redan förefaller ha en väl 
utvecklad lekförmåga, så kallade lekskickliga barn, går åsikterna mellan intervjupersonerna 
isär. Två av förskollärarna säger att de visserligen deltar i fantasilek även med lekskickliga 
barn om de blir inbjudna av barnen, men av intervjumaterialet framkommer inget som 
tyder på att de själva tar initativ till fantasilek med dessa barn. Även två andra 
intervjupersoner framhåller att de deltar i lek utifrån premissen att barn bjuder in dem. 
Samtidigt ger dessa två personer betydligt fler konkreta exempel på hur de deltar i barns lek 
och de återberättar även händelser vilka visar att de också själva tar initiativ till lek. 
  Vidare berättar dessa två intervjupersoner utförligt om hur de tar olika roller i barns lekar 
utifrån hur lekskickliga de bedömer att barnen är samt med hänsyn till andra 
arbetsuppgifter som de måste utföra samtidigt. På tal om detta berättar en av dem om en 
situation där hon gestaltar en roll i barnens lek men samtidigt behöver göra annat och hur 
hon lyckas lösa denna motsättning inom lekens ram:  

”...så kan jag bara säga att ”jag går till mitt jobb nu” och då går jag ur leken fast jag är med. Fast 

jag behöver inte göra särskilt mycket.”   

Genom att göra på detta sätt behåller förskolläraren i barnens ögon sin rollkaraktär, men 
hon får samtidigt möjlighet att göra andra saker på avdelningen. Av materialet framgår att 
dessa två förskollärare menar att pedagoger kan stärka lekskickliga barn i deras 
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vidareutveckling av leken, vilket i sin tur leder till att leken pågår en längre tid än vad den 
antagligen skulle ha gjort om barnen lekte själva.   

...Främja lek mellan barn 
En genomgående likhet i materialet från de olika intervjuerna är betoningen av att barn 
behöver få leka med andra barn för att utveckla såväl sin lekförmåga som sin sociala 
kompetens i övrigt. En intervjuperson berättar att äldre förskolebarn enligt hennes 
erfarenhet i allmänhet har en större förmåga till fantasilek än yngre barn. Hon kopplar detta 
förhållande till att barn får fler erfarenheter ju äldre de blir och därigenom ökar sin 
lekförmåga. Även övriga tre förskollärare vilka förespråkar pedagogens deltagande i lek 
nämner att lek lärs i socialt samspel samt att yngre barn därmed ofta behöver mer stöd i sin 
lek. 
  En förskollärare säger appropå detta att de på hennes arbetsplats uppmuntrar barnen till 
lek mellan avdelningarna, genom att exempelvis ett par äldre förskolebarn bjuds in till lek 
på småbarnsavdelningen. De yngre barnen menar hon lär sig mer om fantasilek på detta 
sätt. Ur intervjumaterialet utläser jag att sådan gemensam lek framstår kunna vara givande 
även för de äldre barnen, då de vid dessa tillfällen får öva sig i att leda leken.  

Samtliga intervjupersoner ger i någon mån uttryck för att pedagogens roll innebär att stärka 
barns förmåga till socialt och kommunikativt samspel. Denna kompetens ges av flera 
personer en avgörande betydelse för barns möjligheter till utveckling av gemensam 
fantasilek med andra barn. 

Resultatanalys – en deltagande pedagogroll 

Den mest påtagliga skillnaden inom det resultat jag nu redogjort för upplever jag vara 
huruvida pedagogens roll sägs innebära att delta i barns fantasilek eller inte. En stor 
majoritet av intervjupersonerna förefaller ha utgångspunkten att pedagogen bör delta i lek, 
medan en person inte alls nämner denna uppgift. Avsaknaden av uttalanden kring detta 
menar jag dock inte automatiskt får tolkas som att denna förskollärare motsätter sig 
pedagogens deltagande i lek eller att hon själv aldrig deltar i densamma. Det enda som med 
säkerhet går att fastslå är att hon inte nämner något om pedagogens deltagande i lek under 
intervjun. Noterbart är dock att denna intervju i stort kretsar kring samma ämnen som de 
andra intervjuer jag genomfört, vilket betyder att sådant som övriga personer relaterar till 
lekdeltagande inte ger samma association hos denna förskollärare. Vilket gör att frånvaron 
av intervjumaterial kring lekdeltagande kanske trots allt kan ses som ett pedagogiskt 
ställningstagande. 
  Vidare går att finna skillnader vilka rör innebörden av pedagogens roll som lekdeltagare. 
Ett par intervjupersoner framstår framförallt relatera denna uppgift till att lära barn som, av 
någon anledning, inte leker fantasilekar att göra detta. Resterande två förskollärare vilka 
förespråkar lekdeltagande ger däremot rika exempel på hur de själva regelbundet deltar i 
lek även med lekskickliga barn. Av de konkreta exempel som ges framgår att de 
sistnämnda förskollärarna även själva initierar fantasilekar i barngruppen. Det deltagande 
förhållningssätt som materialet synliggör varierar alltså i grad av aktivitet. Det framstår 
även finnas flera möjliga syften med att delta i barns lek; antingen att lära barn grunderna 
för hur lek går till eller att stimulera barn vilka redan leker till att fördjupa sin förmåga. 
Samtidigt framgår av resultatet att det inte rör sig om stimulans genom formaliserad 
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undervisning, utan det lärande som äger rum förefaller snarast ske i interaktionen mellan 
barn och pedagog. Lärande genom interaktion menar jag också bör bli resultatet då 
pedagogen initierar lek mellan äldre och yngre barn. De äldre, mer lekkunniga, barnen lär 
genom gemensam fantasilek de yngre hur man leker samt hur leken kan vidareutvecklas.  

Resultatredovisning – en närvarande pedagogroll 

Pedagogens roll vid barns fantasilek innebär att...  

...Förändra negativa roller och mönster i barngruppen 
Av intervjumaterialet framgår att pedagogens roll innebär att vid behov söka förbättra 
barns sociala status i barngruppen, i syfte att också dessa barn utan svårighet ska finna 
någon att leka gemensamma fantasilekar med. Exempelvis uttrycker en förskollärare att om 
ett barn av någon anledning kommit att få en impopulär roll i barngruppen har pedagogen 
har en viktig roll i arbetet med att försöka förändra de andra barnens uppfattning. Hon 
säger:  

”Och om inte barnet är så populärt då tror jag som vuxen också att om man leker själv med det 

barnet så kommer oftast de andra också.” (....) ”försöka liksom att för mig så är det här barnet 

populärt. Och, är jag populär, har jag ett förtroende hos barnen, så kommer ju oftast barnen och vill 

vara med bara för att jag är med, som vuxen. Och på det sättet då kan man få med... och så 

försöker man ju då som vuxen att lämna över den rollen lite grann åt det här barnet som inte har så 

mycket kompisar. Ah, man får lirka lite grann så där då, visa de andra barnen också att det här 

barnet kan faktiskt också leka, och det är kul att leka med det här barnet.”  

En snarlik uppfattning om hur barns negativa roller i barngruppen kan förändras uttrycks av 
en annan intervjuperson. Hon understryker vikten av att arbetslaget kontinuerligt diskuterar 
och reflekterar kring dynamiken i barngruppen, för att kunna förändra eventuella negativa 
sociala mönster.  

...Närvara och utgöra en trygghet 
Vid samtliga intervjuer nämns att pedagogens närvaro vid barns lek är viktig, både för att 
en vuxens närvaro skapar allmän lekro samt för att osäkra eller otrygga barn finner stöd i 
att pedagogen finns till hands. Dessa barn kan annars ha svårt att överhuvudtaget våga leka 
i förskolan, enligt förskollärarnas erfarenheter. I materialet framkommer vidare att det barn 
måste ”våga” för att kunna leka är att gå in i lekens medvetandetillstånd och därmed 
tillfälligt ”släppa taget” om verklighetens förhållanden. En av intervjupersonerna säger:  

”Och de som inte leker av nån anledning är oftast.. som jag uppfattat det, oftast osäkra, kanske 

osäkra gentemot kompisar, kanske gentemot föräldrar, eller ja vad som helst. De kan vara osäkra 

för nånting som gör att de har svårt att leka just fantasilekar. Som att osäkerheten kanske tränger 

över handlingarna, att de blockeras av att... de klarar det helt enkelt inte. De blir för osäkra av det.”  

I samband med att pedagogens roll som trygghet för lekande barn berörs jämför en 
intervjuperson de förutsättningar dagens förskolebarn har vid lek med dem som rådde då 
hon själv var barn, hon säger:  
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”...när vi lekte själva, då var det ju inga vuxna som la sig i. Nu så skyddar ju vi barnen i deras lek.. 

vi är ju där och hjälper till. Då var det ju lite farligt. (...) Och den dumma som man var rädd för där 

och... det var mycket mer så då.”  

Hennes kollega fyller i: ”Och man kanske lekte på ställen som kanske var lite farliga att leka på...”  

Den sistnämnda förskolläraren uttrycker vidare åsikten att barn även kan behöva en vuxens 
stöd för att lämna en lek. Hon menar att pedagogens närvaro utgör en trygghet för barn då 
de säger ifrån att de inte vill delta i en lek mer.   

En intervjuperson problematiserar pedagogens närvaro vid lek på ett sätt som inte tas upp i 
övriga intervjuer. Hon framhåller att pedagogen visserligen bör närvara eller delta i barns 
lek, men att barn även måste få leka med sina kamrater utan att övervakas av vuxna. Hon 
menar att barn genom lek har möjlighet att testa gränser, men att detta inte sker då 
pedagogen är närvarande, eftersom testandet av gränser ju innebär att barnen är medvetna 
om att det de gör är ”lite fel”, som hon uttrycker det.  

Resultatanalys – en närvarande pedagogroll 

Den pedagogiska uppgift vilken framträder i ovanstående resultatredovisning förefaller 
innebära att närvara vid lek i avsikt att utgöra en känslomässig trygghet för osäkra barn. 
Genom en mer aktiv närvaro, i form av deltagande i lek, kan pedagogen arbeta för att 
förändra negativa mönster i barngruppen samt hjälpa alla barn till fantasilek. En 
underliggande innebörd i pedagogens roll förefaller utifrån detta vara att säkerställa att alla 
barn har en reell möjlighet att delta i fantasilek. 
  Ytterligare en aspekt av att närvara vid fantasilek är möjligheten att vid behov ingripa i 
densamma. Utifrån de exempel som ges på när ett sådant ingripande kan behövas drar jag 
slutsatsen att det främst rör sig om situationer då leken hotar att gå över styr eller avslutas. 
Därmed innebär pedagogens roll att agera beskyddare, av såväl leken i sig som av de barn 
vilka ingår i den. En innebörd som i sin tur synliggör att pedagogens övergripande uppgift 
är att verka för lekens fortgående samt att säkerställa att barn inte far illa i leken.  
  En invändning mot denna aspekt av pedagogens roll vid fantasilek kan spåras då en  
förskollärare framhåller att barn måste få leka själva för att kunna testa gränser. Ett 
uttalande jag tolkar som ett tecken på att förskolläraren upplever att den egna närvaron 
påverkar barns lek på ett sätt som motverkar en av de funktioner hon anser att lek har för 
barn.  

Resultatredovisning – en observerande pedagogroll  

Pedagogens roll vid barns fantasilek innebär att...  

...Observera barns kunskaper och utveckling i lek 
En anledning som nämns till att närvara vid barns fantasilek är att pedagogen då kan 
observera barns kunskaper, färdigheter, intressen och funderingar på olika områden. En 
förskollärare säger:   
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”...Alltså att man inte är med i leken, att man bara står och tittar på dem. (...) för att se ’vad är det 

de leker egentligen?’. Ibland försöker man då lyssna lite, ’vad är det de säger till varandra?’.   

Fyra av fem intervjupersoner framhåller att pedagogen även kan fördjupa sina kunskaper 
om barnen genom att delta i deras fantasilek, vilket bland annat formuleras i följande citat, 
där en av förskollärarna berättar om hur hon leker med sitt barnbarn:   

”...det här med att leka samling, det gör hon nästan varje gång jag kommer hem till henne. Då ska 

jag vara med i samlingen, och då är det hon som är fröken och då är jag ett barn.. och ska göra 

allting hon säger (skratt). Där, där kan man ju verkligen se en koppling alltså [till hennes värld, min 

anm.] (...) då ser jag att hon bearbetar allt det här. (...) Att hon tar in det där och funderar, har 

funderat lite på det. Och liksom vill prova det själv.”  

Genom att observera barn får pedagogen, enligt intervjumaterialet, vetskap om barnets 
nuvarande utveckling. Flera förskollärare beskriver hur denna kunskap kan användas som 
utgångspunkt vid planering och organisering av den övriga verksamheten i förskolan. En 
förskollärare uttrycker att detta arbetssätt möjliggör anpassning av aktiviteter till barns 
behov. Andra betonar istället att barn kan stimuleras till vidare utveckling, både i lek och i 
andra sammanhang. Ett exempel ur materialet på hur sådan stimulans kan ske är att 
pedagogen, vid deltagande i lek, ställer frågor till barnet kring vad det gör i leken, vilket 
leder till att barnet får öva sin verbala förmåga.  

Resultatanalys – en observerande pedagogroll 

Uppfattningen att fantasilek synliggör barns utveckling och kunskaper av olika slag 
förefaller vara gemensam för samtliga intervjupersoner. Observationer av denna lek 
förefaller därför vara ett givande sätt för pedagogen att samla underlag för bedömning av 
barnets nuvarande utvecklingsnivå, vilket också nämns av samtliga intervjuade. Vilken 
nivå barnets utveckling befinner sig på kan pedagogen sedan, enligt intervjupersonerna, ta 
hänsyn till då hon organiserar förskolans verksamhet. 
  Av resultatet framgår dock även att kunskapen om barns utveckling förefaller kunna 
användas på olika sätt, beroende på vilket förhållningssätt pedagogen har gentemot 
densamma. Utifrån vad som framgår av intervjuresultatet i sin helhet drar jag slutsatsen att 
den bedömda utvecklingsnivån kan betraktas likt en ram, eller gräns, för vad ett barn kan 
lära just nu samt för vilka behov barnet har för närvarande. Men utvecklingsnivån förefaller 
även kunna uppfattas som en utgångspunkt, eller lägstanivå, för vad barnet kan lära sig just 
nu. Barnets utvecklingsmöjligheter framstår vid det sistnämnda synsättet inte relateras lika 
starkt till behov som i det första perspektivet. Om pedagogens uppfattning om barns 
utveckling härrör till det förstnämnda synsättet bör hennes arbetsförfarande bestå i att söka 
anpassa verksamheten samt lekmiljön till barnets nuvarande gräns. Om pedagogen däremot 
tar sin utgångspunkt i det senare perspektivet bör hon istället söka skapa en verksamhet 
samt en lekmiljö vilken syftar till att stimulera, eller utmana, barnet till lärande vilket går 
utöver den nivå barnet nu befinner sig på.  
  Huruvida pedagogen främst är inriktad på anpassning eller utmaning då verksamheten 
organiseras menar jag bör få konsekvenser för hur pedagogens roll vid fantasilek kommer 
att te sig. Denna tolkning menar jag bekräftas av mitt undersökningsresultat. Jag har 
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tidigare redovisat att de intervjupersoner vilka förespråkar rikt pedagogdeltagande i lek 
menar att fantasilek är något som lärs, flera av dessa personer uttrycker även att 
observationsunderlag kan användas för att stimulera till fortsatt utveckling av såväl barns 
lekskicklighet som av andra förmågor. Den intervjuperson som inte nämner något om att 
delta i barns lek säger heller inget om att observationsunderlag kan användas på detta sätt. 
Däremot ger hon uttryck för uppfattningen att fantasilek är en medfödd förmåga samt ett 
steg i barns utveckling. Hon är även den som tydligast framhåller att verksamheten ska 
anpassas till barnens behov. 

Sammanfattning 
Följande är en sammanställning av de pedagogiska ”roller” jag funnit i resultatet av min 
studie samt en sammanfattning av de huvudsakliga uppgifter jag genom resultatanalys 
funnit att dessa ”roller” innebär:   

1. En förberedande roll, vilken innebär att pedagogen organiserar tid och rum samt 
genomför aktiviteter. Syftet med detta arbete är att förbereda för fantasilek i barngruppen. 

 

2. En deltagande roll, vilken innebär att pedagogen deltar i fantasilek med barnen. Den 
lekroll pedagogen tar varierar, beroende på i vilket syfte pedagogen deltar.  

 

3a. En närvarande roll, vilken innebär att pedagogen finns med vid barnens fantasilek i 
syfte att skapa ro för lek samt utgöra en trygghet för osäkra eller otrygga barn.  

 

3b. En närvarande roll, vilken innebär att pedagogen finns med vid barnens fantasilek i 
syfte att kunna ingripa vid behov.  

 

4. En observerande roll, vilken innebär att pedagogen samlar underlag för att kunna 
bedöma barnens utveckling och få riktlinjer för fortsatt planering av verksamheten. 

 

I denna sammanställning har jag, likt läsaren säkert redan noterat, delat upp den 
närvarande pedagogrollen i två kategorier. Detta görs med anledning av att jag uppfattar 
att den närvarande rollen innebär två delvis skilda förhållningssätt gentemot barns lek. 
Medan roll 3a betonar att finnas till hands, dvs en passiv pedagog, innebär roll 3b mer av 
aktivt ingripande, dvs mer pedagogisk styrning av leken.  
  Resultatredovisningen visar att intervjupersonerna uttrycker olika uppfattningar kring 
innehållet av dessa fyra pedagogiska ”roller” samt lägger olika vikt vid var och en av dem. 
En gemensam nämnare menar jag dock är att pedagogen vid fantasilek sägs kunna ta någon 
av dessa roller i syfte att arbeta mot övergripande pedagogiska mål, vilka jag kommer att 
redovisa nedan. Den gemensamma nämnaren kommer sig av att dessa ”roller” egentligen 
utgör olika aspekter av en sammanhållen pedagogroll. Därmed inte sagt att alla pedagoger 
nödvändigtvis använder sig av samtliga ”roller” i sitt pedagogiska arbete, tvärtom visar 
resultatet av min studie på stundtals stora skillnader i vad pedagogens roll sägs vara. De 
olika aspekterna menar jag istället bör ses som en redovisning av vilka möjliga ”roller” 
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samt kombinationsmöjligheter de intervjuade förskollärarna ger pedagogen vid barns 
fantasilek.  

Övergripande pedagogiska mål 

Då jag analyserat resultatet från intervjuerna i sin helhet har jag funnit att trots att 
intervjupersonerna förefaller tillskriva pedagogens roll vid fantasilek delvis olika innebörd 
och arbetsuppgifter anger samtliga att syftet74 med det pedagogiska arbetet är att genomföra 
följande tre övergripande pedagogiska mål:   

- att möjliggöra fantasilek för alla barn. 
- att främja fantasilekens fortgående. 
- att observera och stimulera barns lärande/utveckling.  

 

Det finns således en samstämmighet kring vad det pedagogiska arbetet, och därmed de 
olika ”rollerna”, syftar till, även om det praktiska arbetet med att nå dessa mål ser olika ut.   

De pedagogiska ”roller” jag funnit menar jag bör kunna sägas svara på frågan om vad som 
är pedagogens roll vid fantasilek enligt de fem förskollärarna i min studie. Detta eftersom 
”rollerna” tillsammans synliggör vad pedagogens roll sägs vara samt de likheter och 
skillnader materialet innehåller kring denna fråga. Men, för att få en fördjupad förståelse av 
innebörden av pedagogens roll ämnar jag i nästa kapitel söka tolka ”rollerna” med hjälp av 
teorier kring lek, utveckling och lärande. Min förhoppning är att resultatet av ett sådant 
tolkningsarbete ska ge mig nya insikter om hur pedagogens roll vid fantasilek kan förstås.                    

                                                

 

74 Kommentar: Jag innefattar här även underliggande syften vilka jag funnit genom resultatanalys, dvs syften vilka 

intervjupersonerna inte alltid är medvetna om att de ger uttryck för då de beskriver sitt arbete. 
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Kapitel 6 

Tolkning av pedagogens roll vid fantasilek  
I detta kapitel ämnar jag söka tolka de övergripande aspekter av pedagogens roll vid 
fantasilek jag fann i min resultatanalys. De redskap jag tar till min hjälp vid dessa 
tolkningar är teorier kring barns lek, lärande och utveckling. Vidare kommer jag att 
presentera en analys av samtliga ”roller” med utgångspunkt i intersubjektivitetsbegreppet 
samt en möjlig tematisering av studiens resultat. Min förhoppning är att tolkningsarbetet 
sammantaget ska ge en fördjupad förståelse för innebörden av pedagogens roll vid 
fantasilek. 

Tolkning av roll 1; en förberedande roll  

På följande sätt sammanfattar jag roll 1 i min resultatanalys:  

1. En förberedande roll, vilken innebär att pedagogen organiserar tid och rum samt 
genomför aktiviteter. Syftet med detta arbete är att förbereda för fantasilek i barngruppen. 

 

Denna roll har jag tidigare konstaterat innebär ett begränsat mått av samspel mellan barn 
och pedagog, vilket framförallt beror på att roll 1 främst utgörs av lekförberedande 
uppgifter. Då jag söker tolka innebörden av roll 1 finner jag detta vara svårt att göra utan 
att sätta denna ”roll” i relation till övriga aspekter av pedagogens roll. Innebörden av roll 1 
förefaller nämligen variera beroende på hur pedagogen agerar då barnen sedan leker i den 
förberedda miljön. Om pedagogen söker främja skapande av intersubjektivitet i 
barngruppen bör detta avspeglas i roll 1 genom att barnen görs delaktiga i organiseringen 
av lekmiljön. Med utgångspunkt i Vygotskys teori om fantasilek bör en stor del av det 
lekförberedande arbetet innebära att ge barnen många inspirerande erfarenheter, eftersom 
rik erfarenhet enligt Vygotsky är en förutsättning för en rik fantasiförmåga.   

Om roll 1 istället relateras till Piagets stadieteori bör det förberedande arbetet komma att 
fokuseras på en anpassning av den pedagogiska miljön till barnens behov. Detta kommer 
sig av att Piaget menar att barn leker i avsikt att söka tillfredsställa en upplevelse av ett inre 
behov. Vidare menar Piaget att barns lek tar sig olika uttryck beroende på i vilket stadie i 
utvecklingen barnet är. En lekform karaktäristisk för barn i förskoleåren menar Piaget är 
symbollek, en form av fantasilek75 vilken han beskriver på följande sätt:   

”...dess [symbollekens, min anm.] uppgift är att tillfredsställa jaget genom att omforma verkligheten 

i enlighet med dess önskningar”76 (...) ”Barn som leker med dockor spelar upp sitt eget liv, men 

ändrar det i enlighet med sin vilja; det återupprepar all sin lust och alla sina konflikter, men finner 

                                                

 

75 Kommentar: Piaget använder sig inte av begreppet ”fantasilek” men beskriver såväl imaginära lekar i stort som 

symbollek på ett sätt vilket jag menar bör gå att likställa med termen ”fantasilek”.  

76 Ibid s 30 
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en lösning åt dem; barnet ersätter och kompletterar verkligheten med hjälp av den fria fantasin.”77 

(...) ”Den symboliska leken är alltså inte ett försök från individens sida att underordna sig 

verkligheten utan tvärtom en jagets vanställande assimilation av verkligheten.”78  

Utifrån ovanstående citat drar jag slutsatsen att fantasilek ur Piagets perspektiv inte i första 
hand ses som en aktivitet där barn lär om sin omvärld utan som en aktivitet där barnets eget 
tänkande, barnets egen förståelse, utgör normen. Med anledning av detta drar jag slutsatsen 
att pedagogens roll bör innebära att stödja barns möjligheter till uttryck genom fantasilek. 
Ett stöd vilket jag finner bland annat bör bestå i att söka erbjuda barn en rik lekmiljö med 
allsidigt lekmaterial, eftersom detta bör underlätta för barn att tillgodose sina inre behov 
genom lek.  

Roll 1 kan även tolkas med utgångspunkt i Skinners teori om operant betingning, vilken i 
korthet innebär att pedagogen söker stimulera barnets lärande genom att arrangera en 
lärandesituation i vilken barnet utvecklar ett visst beteende79. Detta fokus för pedagogens 
arbete kommer sig av att Skinner betraktar ett förändrat beteende som liktydigt med att ett 
lärande ägt rum hos individen80. Eftersom Skinner karaktäriserar pedagogens roll i termer 
av att ”arrangera för lärande” bör förberedelser av leksituationen utgöra ”a och o” för 
pedagogens roll81. 
  Sammantaget leder den tolkning jag nu gjort av roll 1 mig till slutsatsen att dess innebörd 
kan variera stort beroende på vilket perspektiv som intas. Medan en teori snarast förefaller 
tillskriva roll 1 den pedagogiska huvudrollen blir dess betydelse ur andra perspektiv mer 
undanskymd eller beroende av det direkta samspelet med barngruppen. 

Tolkning av roll 2; en deltagande roll 

I sammanfattad form innebär roll 2 följande aspekt av pedagogens roll:  

2. En deltagande roll, vilken innebär att pedagogen deltar i fantasilek med barnen. Den 
lekroll pedagogen tar varierar, beroende på i vilket syfte pedagogen deltar.  

 

Den deltagande pedagogroll som beskrivs ovan menar jag förefaller ha flera likheter med 
den sociokulturellt orienterade pedagogroll vilken jag formulerar i kapitel 3 Sociokulturell 
litteratur och forskning. Där konstaterar jag att ett framträdande drag för en sociokulturell 
pedagogroll utgörs av att delta i barns fantasilek samt av att ta olika roller i leken. I 
resultatet från min studie framkommer att pedagogen genom roll 2 kan delta i barns lek i 

                                                

 

77 Ibid s 31 

78 Ibid s 31 

79 Skinner (1964/1978) 

80 Kommentar: Skinner skiljer inte på begreppen ”lärande” och ”utveckling” utan använder dessa som synonymer.  

81Kommentar: Skinner nämner visserligen inte lek som en lärandesituation vilken bör, eller behövs, styras av 

pedagogen, men med anledning av att fantasilek i resultatet av min studie omnämns i termer av lärande och 

utveckling finner jag att Skinners teori ändå bör vara användbar som tolkningsredskap av roll 1. 
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syfte att lära barn något specifikt i leken men också i avsikt att lära barn att leka eller för att 
fördjupa barns lek. Arbetssätt vilka jag relaterar till scaffolding och co-construction samt 
till mediering. Då barns fantasilek bemöts med utgångspunkt i roll 2 förefaller den därmed 
till stor del betraktas som en praktik för lärande.  
  Jag finner även att roll 2 i hög grad förefaller gå att relatera till det lekdeltagande 
arbetssätt Olofsson82 förespråkar. Olofsson menar att vuxna måste lära barn lekens regler 
samt vad det innebär att ”låtsas” genom att själva delta i lek med barnen. Ett arbetssätt likt 
detta nämns av flera intervjupersoner i studien. Flera intervjupersoner nämner även 
specifikt Olofssons forskning i samband med att de beskriver en deltagande pedagogroll.   
Även det tematiska arbetssätt Lindqvist83 undersöker i sin forskning förefaller gå att 
relatera till den deltagande roll vilken framträder i resultatet av min studie. Detta eftersom 
en av intervjupersonerna nämner att de på hennes förskoleavdelning arbetar med ett 
övergripande tema kring båtar, vilket också färgat barnens lekar.  

Tolkning av roll 3; en närvarande roll 

Den sammanfattning jag i min resultatanalys presenterar av denna aspekt av pedagogens 
roll lyder:  

3.a En närvarande roll, vilken innebär att pedagogen finns med vid barnens fantasilek i 
syfte att skapa ro för lek samt utgöra en trygghet för osäkra eller otrygga barn.  

 

3b. En närvarande roll, vilken innebär att pedagogen finns med vid barnens fantasilek i 
syfte att kunna ingripa vid behov.  

 

Enligt Vygotsky innebär fantasilek en aktivitet där barn har möjlighet till lärande i nivå 
med sin individuella, potentiella utvecklingszon och pedagogens främsta uppgift består i att 
främja detta lärande. En pedagog som endast närvarar vid fantasilek kan inte vara säker på 
att barnen lär sig i nivå med sina potentiella utvecklingszoner samt kan inte heller veta vad 
de i sådana fall lär sig. En närvarande roll bör dock ändå gå att motivera ur ett 
sociokulturellt perspektiv, då den kan intas i avsikt att observera vad barnet kan på egen 
hand samt i samspel med andra barn. Trots detta förefaller roll 3a, med utgångspunkt i de 
karaktäristiska dragen för en sociokulturellt orienterad pedagogroll, aldrig kunna utgöra 
mer än ett komplement till en aktiv, lekdeltagande roll.   

Om roll 3a istället tolkas med utgångspunkt i Piagets stadieteori menar jag att denna ”roll” 
tillskrivs en betydligt mer avgörande betydelse för barnets möjligheter till fantasilek. Jag 
har tidigare nämnt att Piaget ser symbollek, eller fantasilek, som ett sätt för barn att 
uttrycka inre upplevelser. Jag har vidare dragit slutsatsen att pedagogens roll bör vara att 
stödja barnet i dess möjligheter till symbollek. Samtidigt förefaller det vara viktigt att 
pedagogen inte stör barnet i dess försök att tillgodose sina inre behov, något ett agerande i 
enlighet med exempelvis roll 2 förefaller riskera att göra, eftersom pedagogen då fokuserar 
på att öka barnets lärande i leken. Pedagogens roll betraktad med utgångspunkt i Piagets 

                                                

 

82 Se t ex Olofsson (1996) 

83 Lindqvist (1995) 
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stadieteori menar jag istället bör karaktäriseras av tillgänglighet men tillbakadragenhet vid 
barns fantasilek. Ett förhållningssätt vilket jag menar till stor del infrias i innebörden av roll 
3a. Detta eftersom pedagogens närvaro sägs ge barnen trygghet och lekro, barnen vågar 
därmed uttrycka sina behov genom fantasilek. Om barnen önskar ta hjälp av pedagogen i 
leken finns hon också tillgänglig genom att hela tiden finnas vid sidan av leken.   

Då jag sökt tolka roll 3a har jag reflekterat mycket över det syfte vilket anges som skäl till 
att pedagogen bör närvara vid barns fantasilek; nämligen att närvaron skapar lekro och 
lektrygghet. Med utgångspunkt i att pedagogens närvaro faktiskt har denna effekt, har jag 
insett att barnets upplevelse av ro och trygghet bör bottna i en vetskap om att pedagogen 
vid behov kan styra leken från sådant barnet upplever som obehagligt. Då pedagogen finns 
vid sidan av leken behöver barnet exempelvis inte vara oroligt för att bli illa behandlat av 
något annat barn. Om något sådant ändå skulle ske kan barnet alltid påkalla pedagogens 
uppmärksamhet för att få stöd, eller så ingriper pedagogen på eget initiativ. Med 
utgångspunkt i att det resonemang jag nu för är korrekt finner jag att roll 3a förutsätter roll 
3b’s existens, eftersom roll 3b innebär just att pedagogen ingriper i lek. En slutsats vilken 
osökt leder mig vidare till tolkning av denna ”roll”.   

Utifrån resultatet av min studie drar jag slutsatsen att ett ingripande i barns lek likt roll 3b 
innebär inte måste ske på ett auktoritärt sätt utan kan göras genom att pedagogen initierar 
en dialog med barnen kring det som sker i leken. Vidare kan ingripande i lek även ske i 
syfte att stimulera barn till fortsatt fantasilek då denna hotar att avslutas. Vid dessa tillfällen 
kan pedagogen enligt Olofsson84 tillföra nytt material eller nya idéer till leken, vilket 
främjar dess fortsatta existens. Om pedagogen agerar på ett sätt vilket inbjuder till dialog 
och fortsatt lärande, förefaller roll 3b i någon mån gå att relatera till sociokulturell teori.  
  Piaget använder sig av begreppet egocentriskt tänkande för att definiera barns kognitiva 
förmåga under förskoleåren. Barn i denna ålder har enligt Piaget mycket svårt att ta andras 
perspektiv på saker och ting, de utgår istället från att deras egen förståelse av världen är den 
enda möjliga. Piaget menar vidare att barn i förskoleåldern främst styrs av inre behov och 
föreställningar, de har ännu inte anpassat sitt tänkande till omgivningens normer. Då barns 
kognitiva förmåga tolkas på detta sätt menar jag att en möjlig slutsats bör bli att barn 
riskerar att omedvetet skada varandra då de leker. Deras bristande insikt i hur andra känner 
eller tänker gör att de i sin naivitet kan råka göra illa en lekkamrat, exempelvis genom att 
rycka en leksak de upplever sig behöva ur handen på ett annat barn. Den beskyddande 
aspekt av pedagogens roll vilken 3b utgör förefaller med utgångspunkt i Piagets teori 
därmed vara förståelig.   

Av min resultatanalys drar jag också slutsatsen att roll 3b innebär ingripanden i barns lek 
vilka kan vara av mer aversiv karaktär. Skinner lägger i begreppet aversiv styrning sådan 
påverkan som kännetecknas av att genom hot, våld eller annat repressivt beteende söka få 
barnet att agera i enlighet med pedagogens intentioner. Skinner förhåller sig kritisk till 
sådan styrning då han menar att detta kan leda till ”icke önskvärda biprodukter”85 hos 
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barnet, som passivitet eller aggressivitet. Aversivt ingripande i fantasilek kan exempelvis 
vara att pedagogen avstyr en konflikt mellan barnen genom att skälla på dem eller genom 
att hota med att leken måste avslutas om barnen inte håller sams86. 

Tolkning av roll 4; en observerande roll 

Denna roll sammanfattar jag i min resultatanalys på följande sätt:  

4. En observerande roll, vilken innebär att pedagogen samlar underlag för att kunna 
bedöma barnens utveckling och få riktlinjer för fortsatt planering av verksamheten. 

 

Jag har tidigare redovisat att observationer av barns utveckling vid fantasilek framstår 
kunna ske utifrån olika syften. Antingen sker observationer i avsikt att kunna anpassa 
verksamheten till barnets nuvarande utvecklingsnivå och behov, eller så sker observationer 
i syfte att få underlag för att kunna stimulera barnet till vidare lärande. Jag finner att en 
fokusering på lärande främst förefaller vara förknippad med ett sociokulturellt perspektiv 
på barns fantasilek, medan en fokusering på behov främst förefaller gå att relatera till 
Piagets stadieteori. Även Skinners förespråkande av operant betingning framstår innebära 
ett visst mått av observation, då pedagogen måste undersöka huruvida den arrangerade 
situationen leder till att barnet utvecklar önskat beteende eller ej. Innebörden av roll 4 
förefaller därmed gå att förstå utifrån samtliga teoretiska perspektiv vilka jag använt mig av 
som tolkningsredskap i detta kapitel. Men innebörden av roll 4 kommer samtidigt att 
variera beroende på med vilken utgångspunkt observationer görs, något som bör få 
konsekvenser för hur pedagogens observerande roll vid leken kommer att te sig. Då 
pedagogen söker observera vad barnet kan i samspel med andra kan hon ju exempelvis 
delta i barnets lek i avsikt att få syn på detta, medan en observation av vilka behov barnet 
ger uttryck för i leken framstår gynnas av att pedagogen tar plats vid sidan av barnets lek.  

Sammanfattning av tolkningarnas resultat 

Jag har nu sökt tolka de övergripande aspekter av pedagogens roll vid fantasilek som 
framkom i min resultatanalys. Då jag sammanställer innebörden av dessa tolkningar finner 
jag att de olika ”rollerna” framstår orientera sig mot sinsemellan delvis olika teoretiska 
riktningar. En sammanfattande presentation av vilken teoretisk anknytning de olika 
”rollerna” har bör, något hårddraget, kunna se ut på följande sätt:  

Roll 1, en förberedande roll: denna roll går att tolka utifrån samtliga teoretiska perspektiv 
vilka jag använt mig av och dess innebörd går därmed att förstå på flera olika sätt. 
Roll 2, en deltagande roll: innebörden av denna roll förefaller främst gå att relatera till de 
karaktäristiska dragen för en sociokulturellt orienterad pedagogroll. 
Roll 3a, en närvarande roll: innebörden av denna roll framstår främst gå att förknippa med 
den pedagogroll vilken blir resultatet av att betrakta fantasilek utifrån Piagets stadieteori. 

                                                

 

86 Kommentar:I samband med att jag gör denna tolkning vill jag poängtera att ingen av de förskollärare jag intervjuat 

gör uttalanden vilka tyder på att de stödjer ett aversivt arbetssätt. Aversiv styrning kan dock rent generellt förekomma 

vid lek i förskolan, något jag själv flera gånger blivit vittne till då jag vistats i förskolan som vikarie eller student.   
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Roll 3b, en närvarande och ingripande roll: denna roll förefaller främst gå att tolka utifrån 
Piagets stadieteori samt Skinners teori om operant betingning.  
Roll 4, en observerande roll: denna roll går att tolka på olika sätt beroende på i vilket syfte 
observationer görs och kan relateras till samtliga teoretiska perspektiv jag använt mig av.  

Analys med hjälp av intersubjektivitetsbegreppet 

Då jag sökt skapa mig en bild av innebörden av de olika ”rollerna” kom jag, förutom de 
teoretiska perspektiv jag använder i ovanstående tolkningsarbete, att använda mig av 
intersubjektivitetsbegreppet som analytiskt verktyg. Jag frågade mig i vilken grad de olika 
rollerna möjliggör skapande av intersubjektivitet mellan pedagog och barn. Svaret på denna 
fråga torde säga något om vilket slag av interaktion mellan pedagog och barn ”rollen” ger 
upphov till. Det tolkningsarbete jag utförde fick följande resultat:   

Roll 1: en förberedande, organisatorisk roll: låg grad av intersubjektivitetsskapande 
Roll 2: en aktiv, deltagande roll: hög grad av intersubjektivitetsskapande 
Roll 3a: en närvarande, mestadels passiv roll: låg grad av intersubjektivitetsskapande 
Roll 3b: en närvarande, växelvis passiv/aktiv roll: låg grad av intersubjektivitetsskapande 
Roll 4: en observerande, passiv eller aktiv roll (beroende på observationsmetod): 
låg eller hög grad av intersubjektivitetsskapande.  

 

Eftersom intersubjektivitet innebär skapande av ett gemensamt utrymme för lärande, där 
pedagog och barn möts som relativt jämlika, främjar framförallt det lekdeltagande 
arbetssättet ett sådant skapande. Då pedagogen gestaltar en roll i barnens lek söker hon inte 
styra leken på samma sätt som ett ingripande likt roll 3b innebär. Istället bör lekdeltagande 
innebära goda möjligheter för pedagog och barn att dela med sig av tidigare erfarenheter 
och tillsammans skapa en ny, eller utökad, förståelse. Av detta skäl definierar jag 
deltagarobservationer som betydligt mer främjande av intersubjektivitet än då pedagogen 
observerar leken från sidan av.  
  Rollerna 3a och 3b präglas båda av en låg grad av intersubjektivitetsskapande. Det kan 
förefalla självklart att dessa ”roller” bedöms innebära samma grad av skapande, då de ju 
båda grundar sig i pedagogens närvaro vid barns fantasilek. Men, i den tolkning jag 
genomfört framkommer två skilda anledningar till att ”rollerna” bedöms utgöra små 
möjligheter för skapande av intersubjektivitet. Roll 3a innebär passivitet från pedagogens 
sida, enbart om barnet aktivt söker pedagogens uppmärksamhet förefaller skapande av 
intersubjektivitet kunna komma till stånd. Roll 3b däremot innebär ett växelspel mellan 
passivitet likt roll 3a samt ett aktivt ingripande i barnens lek. Den aktiva styrning av leken 
ett sådant ingripande innebär bör inte gå att karaktärisera som en jämlik relation mellan 
barn och pedagog. Med anledning därav bör möjligheterna till ett gemensamt skapande av 
ny förståelse vara relativt små vid dessa situationer.  
  Vad gäller roll 1 har jag tidigare konstaterat att detta främst är en lekförberedande, 
organisatorisk roll, vilken därmed innebär begränsad möjlighet till skapande av 
intersubjektivitet.   
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En tematisering av resultatet 

Alla intervjupersoner gör uttalanden vilka tyder på att de instämmer i att pedagogens roll 
innebär åtminstone de övergripande, karaktäristiska dragen för roll 1, 3a, 3b samt 4. Vad 
gäller roll 2 däremot finner jag att denna aspekt av pedagogens roll inte nämns i alla 
intervjuer. Vilket leder mig till slutsatsen att lekdeltagande inte lika självklart tillskrivs 
pedagogens roll som övriga aspekter gör. En slutsats vilken i sin tur gjort att jag analyserat 
mitt insamlade material på jakt efter ledtrådar vilka kan svara på hur detta förhållande 
kommer sig. En analys som resulterade i en tematisering, vilken presenteras i tabellen 
nedan.     

Tema 1 Tema 2 

Deltagande i fantasilek 
förespråkas 

Ja  

Deltagande i lek nämns inte   Ja 

Fantasilek är en medfödd 
förmåga.  

Ja 

Fantasilek är ett resultat av 
lärande i social interaktion. 

Ja  

Observation syftar till att 
kunna stimulera barnet till 
fortsatt lärande.  

Ja  

Observation syftar till att 
kunna anpassa verksamheten 
till barnets nuvarande behov.   

Ja 

 

Tabellen synliggör följande samband: De intervjupersoner vilka förespråkar lekdeltagande 
uttrycker även att fantasilek är ett resultat av social interaktion samt att observationer 
främst görs för att få underlag till vidare stimulering av lärande. Motsvarande samband 
finns mellan att inte nämna deltagande och att betona fantasilek som medfödd förmåga. I 
det sistnämnda fallet nämns även observationer vars främsta avsikt är att anpassa 
verksamheten till barnets behov. Jag har tidigare relaterat fokusering på barns behov till 
Piagets stadieteori, medan fantasilek som ett resultat av social interaktion går att förknippa 
med sociokulturell teoribildning. Pedagoger vilka instämmer i det ena eller det andra temat 
bör därmed i sitt arbete ge uttryck för olika förståelser för såväl fantasilek som för den egna 
rollen vid denna lek. Den tydliga teoretiska kopplingen gör att jag ställer mig frågan om de 
två teman jag funnit kan sägas ge uttryck för två olika sorter av pedagogisk grundsyn? Om 
så är fallet bör konsekvenserna för pedagogens förhållningssätt och arbetsmetoder bli 
betydligt mer långtgående än vad jag först kunde ana då jag noterade de samband dessa 
teman utgör.  
  Antalet intervjuuttalanden vilka rör sig över gränsen mellan dessa två teman är 
förhållandevis lågt. Två intervjupersoner vars beskrivningar av pedagogens roll vid 
fantasilek stämmer överens med tema 1 gör också uttalanden vilka kan tyda på att de även 
ser fantasilek som ett generellt stadie i barns utveckling. Vilket jag relaterar till Piagets 
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stadieteori och tema 2. Min tolkning är att den till synes motstridiga uppfattning om 
fantasilek dessa intervjupersoner ger uttryck för snarast är att betrakta som ett bevis på att 
verkligheten alltid är betydligt mer komplex än vad en dekontextualisering av 
intervjuresultat kan redovisa. Trots detta menar jag att tematiseringen fyller en viktig 
funktion i mitt arbete med att söka förstå innebörden av pedagogens roll vid fantasilek, 
eftersom den synliggör en möjlig orsak till att pedagogens roll ges så olika innebörd 
beroende på vem som tillfrågas.   

Det tolkningsarbete jag nu genomfört finner jag ger mig en djupare förståelse för hur de 
pedagogiska ”roller” vilka framkommit i min studie kan förstås. De olika ”rollerna” kan 
härledas till olika teorier kring lek, lärande och utveckling. Vidare möjliggör ”rollerna” i 
olika grad skapande av intersubjektivitet, vilket påvisar att vilka ”roller” en pedagog intar i 
sitt arbete påverkar hur interaktionen mellan henne och barnen kommer att gestalta sig. 
Vilka ”roller” en pedagog tenderar att använda sig av i sitt arbete förefaller i sin tur 
eventuellt gå att relatera till hennes pedagogiska grundsyn i stort. Med utgångspunkt i att 
det förhåller sig på detta vis finner jag att huruvida en pedagog deltar i barns fantasilek 
eller ej bör kunna ge en fingervisning om vilken innebörd hon lägger i sitt pedagogiska 
arbete i övrigt.  
  Hur kommer det sig då att pedagogens roll vid fantasilek ges de innebörder den gör i min 
studie? Jag har ovan dragit slutsatsen att en pedagogisk grundsyn relaterad till 
utvecklingsteori eventuellt kan ge ett svar på den frågan. I nästa kapitel ämnar jag diskutera 
fler möjliga orsaker till det resultat min studie utmynnat i.                 
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Kapitel 7 

Diskussion  
I föregående kapitel frågar jag mig hur det kommer sig att pedagogens roll ges den 
innebörd den gör i min studie. I detta kapitel har jag för avsikt att diskutera några möjliga 
orsaker till detta. Avslutningsvis kommer jag i detta kapitel att söka sammanfatta innehållet 
i mitt examensarbete samt de slutsatser och insikter vilka arbetet givit upphov till.  

Diskussion kring pedagogens roll  

En anledning till att pedagogens roll vid fantasilek förefaller kunna innefatta motstridiga 
aspekter bör kunna vara att hennes roll påverkas av samspelet med barnen. Vygotsky87 

hävdar att vad vi lär oss är beroende av vår sociala samt kulturella miljö. Det samspel vilket 
sker mellan pedagog och barn i förskolan bör därmed få tydliga effekter för vilken roll 
pedagogen utvecklar vid barnens fantasilek. Jag tänker mig exempelvis att barn vilka inte 
är vana vid att vuxna deltar i deras lekar antagligen inte heller kommer att förvänta sig ett 
sådant deltagande från pedagogen. Vilket i sin tur gör att pedagogen, om hon inte sedan 
tidigare har erfarenhet av ett lekdeltagande arbetssätt, kanske inte kommer på tanken att 
hon kan inta en sådan ”roll”. Eftersom människan enligt Vygotskys teori har förmåga till 
mediering och kreativt tänkande bör pedagoger dock kunna utöka sin förståelse av vad den 
egna rollen vid fantasilek kan innebära, exempelvis genom att ta del av forskning och andra 
pedagogers erfarenheter. Något som i sin tur bör kunna möjliggöra en förändring av 
samspelet mellan pedagog och barn.   

Vidare finner jag att den innebörd pedagogens roll ges i resultatet av min studie bör kunna 
gå att relatera till förskolans pedagogiska tradition, Lindahl skriver:   

”Under 70- och 80-talet betraktades barns utveckling vanligtvis som en biologisk mognadsprocess, 

där utvecklingen följer vissa bestämda stadier, något som exempelvis Piaget förespråkar.”88 

Denna beskrivning stämmer väl överens med andra redogörelser jag under min utbildning 
mött kring den pedagogiska diskursen under dessa årtionden. Piagets stadieteori har vi 
tidigare kunnat se förefaller åtföljas av en pedagogroll vilken karaktäriseras av anpassning, 
närvaro samt observation i syfte att kunna tillgodose barns behov. Under det senaste 
decenniet förefaller dock teorier vilka ser barns utveckling som resultat av lärande i social 
interaktion ha vunnit mark inom svensk förskola89. I resultatet av min studie visar sig detta 
kanske främst i roll 2; en deltagande roll, vilken jag funnit går att förknippa med 
sociokulturell teori. Samtidigt finner jag att den pedagogroll vilken Lindahl förefaller 
förknippa med 1980-talet kommer till uttryck min studie, då jag vid tolkning av mitt 
resultat fann att såväl roll 1 som roll 3a och 3b samt roll 4 går att relatera till Piagets 

                                                

 

87 Vygotsky (1934/2005) 

88 Lindahl (1998) s 67 

89 Se t ex Johansson & Pramling Samuelsson (2006), Tullgren (2004) samt Olofsson (2003) 
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utvecklingsteori. Kanske kan därmed innebörden av den pedagogroll vilken framkommer i 
min studie till viss del förstås utifrån pedagogiska traditioner samt rådande diskurser i 
förskolan kring barns utveckling?   

Vidare har jag relaterat den pedagogroll vilken framkommer i resultatet av min studie till 
vad läroplanen för förskolan, Lpfö -98, säger kring lek, där står exempelvis följande:  

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

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”90 

Samt vidare: 
 ”...verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. (...) Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.” (...) 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn (...) utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära”91  

Det pedagogiska uppdraget vid lek beskrivs här med fokus på barns utveckling och lärande. 
Jag finner att det översta citatet i det närmaste bör gå att betrakta som en motivering i 
termer av lärande till varför leken är så viktig för barn. Samtidigt nämns i samma citat att 
leken även kan fungera som uttrycksform för ”upplevelser, känslor och erfarenheter.” Även 
i läroplanen tillskrivs leken således flera olika innebörder, likt jag finner att resultatet av 
min studie gör. Min tolkning är att de beskrivningar citaten ger av lekens lärande aspekt 
bör gå att relatera till en sociokulturellt orienterad syn på barns utveckling. Vidare uppfattar 
jag att betoningen av lek som uttrycksform påminner mer om den assimilerande innebörd 
Piaget tillskriver symbollek. De teoretiska perspektiv vilka jag, utan att ha genomfört 
någon mer djupgående läroplansanalys, kan urskilja i citaten ur Lpfö-98 framstår således 
vara sociokulturellt samt kognitivistiskt92 orienterade. Även de pedagogiska ”roller” jag 
fann i min studie har jag kunnat relatera till dessa två teoretiska perspektiv. En likhet vilken 
leder mig till slutsatsen att läroplanen kan vara en viktig förklaring till den innebörd 
pedagogens roll ges i min studie. Något som kanske kan framstå som en självklarhet då 
denna formulerar målen för hela förskolans verksamhet. Jag menar dock att denna likhet 
inte självklart framkommer då pedagogens roll beskrivs genom vardagliga begrepp och 
referenser till egna erfarenheter. Vid det tolkningsarbete jag genomfört synliggörs dock 
flera av de teoretiska anknytningar de olika aspekterna av pedagogens roll har, något jag 
upplever också synliggör hur dessa aspekter förhåller sig till läroplanen.   

                                                

 

90 Skolverket (1998) Läroplan för förskolan, 1. Förskolans uppdrag.  

91 Ibid, 2.2 Utveckling och lärande  

92 Kommentar: Piaget brukar placeras inom den kognitivistiska skolan, då hans forskning fokuserar på barns kognitiva 

utveckling. Lillemyr (2006) 
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Innehållet i förskolans läroplan är ett resultat av politiskt fattade beslut och diskurser inom 
vad Lindensjö  & Lundgren93 benämner formuleringsarenan. På denna nivå diskuteras 
förskolans och skolans verksamheter i teoretiska och övergripande termer. Kompromisser 
görs mellan olika perspektiv och beslut fattas.94 Kanske bör det därmed inte vara särskilt 
förvånande att förskolans läroplan rymmer direktiv med utgångspunkt i olika teorier om 
lek? De beslut vilka fattas på formaliseringsarenan ska sedan konkretiseras och verkställas 
på realiseringsarenan, i denna ingår förskolans pedagoger. De läroplansmål vilka 
pedagogerna söker uppnå bör således kunna sägas vara ett resultat av rådande samhälleliga 
uppfattningar om lek. Med risk för att dra för långtgående slutsatser av mitt arbete påstår 
jag att pedagogens roll vid fantasilek med anledning av formaliseringsarenans innebörd bör 
gå att relatera till samhällsutvecklingen i stort. Denna slutsats gör jag med utgångspunkt i 
att det framstår finnas klara likheter mellan den pedagogroll som framträder i resultatet av 
min studie samt den betydelse lek ges i Lpfö-98. 
   
Hittills har jag både tolkat och diskuterat pedagogens roll vid fantasilek i relation till teorier 
kring barns lärande och utveckling. Även de övergripande mål för pedagogens roll vid 
fantasilek vilka jag fann vid min resultatanalys förefaller gå att relatera till lekens betydelse 
för barns utveckling. Dessa övergripande mål var:   

- att möjliggöra fantasilek för alla barn. 
- att främja fantasilekens fortgående. 
- att observera och stimulera barns lärande/utveckling.  

 

Kanske står anledningen till att målen sägs vara att möjliggöra fantasilek samt att främja 
dess fortgående att finna i det tredje målet som presenteras; att observera och stimulera 
barns lärande/utveckling. En möjlig tolkning av dessa tre mål tillsammans menar jag bör 
vara att anledningen till att fantasileken ska möjliggöras och främjas är att den anses vara 
tätt förknippad med barns lärande och utveckling. I de utvecklingsteorier vilka jag tidigare 
refererat till tillskrivs fantasilek i högre eller lägre grad en viktig roll för barns utveckling.  
  Tullgren95 har funnit att förskolepedagogers förhållningssätt gentemot lek präglas av 
inställningen att vissa lekformer gynnar barns fortsatta utveckling mer än andra. Lekar 
tillskrivs olika värde beroende på i hur hög grad de anses möjliggöra utveckling av 
kompetenser vilka uppfattas vara viktiga att ha tillgång till i framtiden. Den framtid barnen 
genom leken rustas inför menar Tullgren dock att pedagogerna är medskapare av, genom 
att de definierar vilka kompetenser som är viktiga samt genom att de styr barnens lekar mot 
former som möjliggör en utveckling av dessa kompetenser. Genom att närvara eller delta 
vid barns lek menar Tullgren att pedagogen får möjlighet att med subtila medel påverka 
barnens lek i en riktning vilken hon uppfattar vara lärorik. Ett påstående jag finner går att 
relatera till en del av de uttalanden vilka görs i mitt intervjumaterial. En intervjuperson 
säger exempelvis att pedagogen genom att delta i barns lek kan ställa frågor kring det 
barnet gör i leken och på så vis stimulera barnets språkutveckling.  

                                                

 

93 Lindensjö & Lundgren (2002) 

94 Ibid. 

95 Tullgren (2004) 
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Resultatet av Tullgrens studie gör att jag ställer mig frågan om pedagogens roll någonsin 
kan frigöras från all form av påverkan på barns lek i förskolan? Med utgångspunkt i tanken 
om människans utveckling som oupplösligt förbunden med hennes sociala och kulturella 
miljö drar jag slutsatsen att ett sådant scenario förefaller vara en omöjlighet. Ur detta 
perspektiv bör pedagogen påverka barns lek även om hon så lämnar barnen helt ensamma i 
densamma. Denna slutsats härrör jag till ett av de intervjucitat jag refererar till i min 
resultatredovisning, i vilket en förskollärare minns sin egen barndoms lekar och konstaterar 
att: 

”...när vi lekte själva, då var det ju inga vuxna som la sig i. Nu så skyddar ju vi barnen i deras lek.. 

vi är ju där och hjälper till. Då var det ju lite farligt. (...) Och den dumma som man var rädd för där 

och... det var mycket mer så då.”  

Också lekar utan vuxen inblandning kommer med andra ord ge barn vissa erfarenheter, 
vilket ur ett sociokulturellt perspektiv får konsekvenser för vad de lär sig samt vilken 
utveckling som därmed möjliggörs. Det framstår således vara omöjligt att inte påverka 
leken. Tullgren skriver:  

”Man kan naturligtvis fråga sig vad som är problemet med att styra barn och lekar på det sätt som 

jag beskrivit. Är det inte bra att styrningen är så vänlig och omärklig att barn görs villiga att 

underordna sig den? Är det inte bra att barn styrs bort från det icke önskvärda och normaliseras i 

enlighet med det samhället kräver av människor? Som svar på dessa frågor kan sägas att 

problemet i första hand inte är styrningen och maktutövningen i sig, utan den osynlighet den har 

antagit och de förgivettaganden den omger sig med.”96 

Den slutsats Tullgren här drar kring problematiken med omedveten styrning samt 
förgivettaganden kring såväl barns lek som pedagogens roll vid densamma relaterar jag till 
resultatet av min egen studie. Också de övergripande mål för pedagogens arbete vilka 
framkommer i min studie förefaller kunna vara resultat av förgivettaganden kring barns lek. 
Jag påstår inte att det förhåller sig på detta sätt, ett sådant påstående har jag inte underlag 
för att göra, men jag finner att Tullgrens slutsats redovisar en möjlig anledning till att 
pedagogens roll vid fantasilek ges den innebörd den gör i min studie.  

Avslutande reflektioner 

Tullgrens studie synliggör, enligt min uppfattning, vikten av att som pedagog söka 
upptäcka sina egna förgivettaganden samt vikten av att eftersträva en medvetenhet kring 
innebörden av den egna rollen vid barns fantasilek. Om vi som pedagoger inte söker 
medvetandegöra oss själva om detta bör vi riskera att fylla pedagogens roll vid fantasilek 
med ett innehåll vilket inte stämmer överens med våra pedagogiska intentioner. Ett  
påstående vilket jag baserar på tanken om att vad vi säger inte automatiskt är det vi faktiskt 
gör, eftersom vårt samspel med omvärlden påverkas av faktorer vilka vi inte alltid styr över 
eller är medvetna om. Den diskussion jag nu fört visar att sådana faktorer kan vara såväl 
samspelet med barnen och beslut på formaliseringsarenan som pedagogiska traditioner och 
omedvetna förgivettaganden kring barns utveckling. En fördjupad förståelse för vad 
pedagogens roll vid fantasilek kan innebära menar jag bör ha en positiv inverkan för 

                                                

 

96 Tullgren (2004) s 123 
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möjligheterna att som pedagog finna samt ifrågasätta sina egna omedvetna föreställningar 
kring såväl den egna rollen som barns fantasilek, lärande och utveckling.  
  Med anledning av att den studie jag nu genomfört fokuserar på vad förskollärare säger är 
pedagogens roll finner jag att det vore intressant att följa upp detta arbete med en 
observationsstudie, där det pedagogiska görandet i praktiken står i fokus. Ett uppslag till 
undersökning vilket jag dock för närvarande skjuter på framtiden. Istället söker jag nu 
överblicka resultatet av det examensarbete jag genomfört. Jag upplever mig ha svarat på 
min frågeställning om vad som är pedagogens roll vid fantasilek enligt de fem förskollärare 
jag intervjuat. Jag upplever även att jag uppnåt mitt syfte med detta examensarbete, då jag 
finner mig ha kommit till nya insikter samt ha fått en fördjupad förståelse för hur 
pedagogens roll vid fantasilek kan tolkas ur olika perspektiv. Samtidigt inser jag dock att 
det aldrig går att bli ”klar” med ett syfte likt det jag formulerat, eftersom pedagogens roll 
vid fantasilek är föränderlig, likt också själva fantasileken är i sig.                                 
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Bilaga 1  

Presentation av intervjupersonerna    

Intervjuperson 1 

Förskollärare sedan två år tillbaka. Hon arbetar på en förskola i en förort i södra 
Stockholm. Barnen på den avdelning vilken hon arbetar på är i åldern 1 – 5 år.  

  

Intervjuperson 2 

Förskollärare sedan 1992. Hon har innan dess arbetat i barnomsorgen under ca tjugo års 
tid, först som dagbarnvårdare och därefter som barnskötare. Arbetar numera i en 
förskoleklass med barn i sexårsåldern. Förskoleklassen ingår i en skola i en förort i södra 
Stockholm. 

 

Intervjuperson 3 

Förskollärare sedan 1990. Hon arbetar på en förskola i en förort i södra Stockholm. 
Barnen på avdelningen är i åldern 3-5 år.  

 

Intervjuperson 4 

Förskollärare sedan 1974. Arbetar numera på en förskola i Stockholms innerstad. Barnen 
på avdelningen är i åldern 1 – 3 år. Deltog i parintervju. 

 

Intervjuperson 5  

Förskollärare sedan 1977. Arbetar numera på en förskola i Stockholms innerstad. 
Barnen på avdelningen är i åldern 3 – 5 år. Deltog i parintervju. 

 

En intervjuperson känner jag väl sedan tidigare, två är jag mer ytligt bekant med och 
ytterligare två hade jag aldrig träffat innan intervjutillfället. Jag finner att denna 
information kan vara relevant för läsaren att få eftersom såväl Kvale97 som Thomsson98 

framhåller att det finns både för- och nackdelar med att vara bekant med intervjupersonen 
sedan tidigare samt att detta kan påverka innehållet i intervjun.   

                                                

 

97 Kvale (1997) 

98 Thomsson (2002) 
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Bilaga 2  

Intervjuguide               

Att låtsas i leken  

(Fantasilek)            

Barn som inte leker 
Låtsas-lekar      

      

Lekutveckling          Erfarenheter      Arbetssätt 

        


