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Sammanfattning

Arbetets art:   Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass- grunden till     
                           lärande 210 högskolepoäng

                           Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i   
                           Utbildningsvetenskap
Titel:               Pedagoger och barns syn på leken i förskola och i förskoleklass

Engelsk titel:   Educators and children’s views on the game in kindergarten and preschool

Nyckelord:      Lek, låtsaslek, olika lekar, miljö

Författare:      Petra Johnson, Cecilia Ormazabal, Azra Velagic

Handledare:    Birgitta Davidsson

Examinator:     Mary Larner

Bakgrund:  Lek är något som barn har gjort i alla tider och lek anses vara någonting som          
                        är positivt. Leken bidrar till barns välbefinnande och det bidrar till     
                        en utveckling hos barnen. Vi som pedagoger i förskola och i förskoleklass 
                        möter barn i deras lek varje dag och det är viktigt att leken får stort utrymme  
                        i verksamheterna. I bakgrunden redogörs litteratur och aktuell  
                        forskning som handlar om barns lek och låtsaslek.

Syfte:       Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning om pedagogernas syn                                          
                       på   vad som är av betydelse för barns lek och barnens syn på sin lek.   
         
Metod:      Detta är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod. Det  
                       har gjorts intervjuer med tolv  barn och sju pedagoger i olika förskolor           
                       och förskoleklasser.
                         

Resultat:     Vårt resultat visar att pedagoger och barn i studien har samma uppfattningar  
                        om lek och de olika lekarna. Pedagogerna menar att det är viktigt att delta i  
                        leken, att miljön bör vara inspirerande och att leken har stor betydelse   
                       för barnens utveckling. 
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                                                                     TACK!

Vi vill tacka de pedagoger och barn som deltagit i vår studie och som gjort vårt arbete 
genomförbart. 

Ett stort tack till vår handledare Birgitta Davidsson som hjälpte oss att fokusera våra tankar 
och få ner dem på papper, hennes tålamod och för hennes goda råd.

Stort tack till våra respektive och barn som har stöttat och stått ut med oss under denna tid, 
utan er hade inte arbetet gått att genomföra. 
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Inledning

Lek är ett ord som väcker härliga minnen, dels ifrån vår egen barndom, dels för att vi fått 
vara närvarande under alla våra arbetsår inom förskola/förskoleklass. Där har vi även fått 
möjligheten att kunna observera och vara delaktiga med barnen i deras olika lekar. Leken  
har stor betydelse för barnens utveckling och det är genom leken som barnen får utlopp för 
sina känslor, lär sig samspela med andra och turtagning mm. Barns naturliga sätt är att lära i 
leken, men också genom att låtsas menar Knutsdotter – Olofsson (2003). Det är när barnen  
går djupt in i låtsasvärlden som man lär sig grunderna för hela tillvaron och hur de sociala 
rollerna fungerar. Under vår yrkestid har det blivit många diskussioner om barn, deras lek 
och låtsaslek inom verksamheter i förskolorna och förskoleklasserna. Nu vill vi undersöka 
hur pedagoger i förskolor och i förskoleklasser ser på vad som har betydelse för barns lek 
och hur barn ser på sin lek. 

Pramling - Sheridan menar att genom leken utforskar barnen sina erfarenheter, barnen ut-
vecklas på alla plan såsom emotionellt, motoriskt, socialt och intellektuellt och att leken är 
betydelsefull för allt lärande. Enligt Pramling - Samuelsson & Sheridan(1999 s. 40)

                  …erövrar barn omvärlden genom leken .När barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin  
                      omvärld sker det oftast genom lek .Det går därför knappast att skilja lek från lärande. I leken  
                      utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra .I  
                      leken upptäcker barn också sina förmågor och intresse. Genom leken utvecklas barn socialt , 
                      känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en betydelse
                     full dimension i allt lärande.

Vi är tre pedagoger som arbetar inom två olika verksamheter. Dels i förskola där vi arbe-
tar med barn i åldrarna 1-3 år respektive 3-5 år och dels i en förskoleklass där vi arbetar 
med 6-åringar. Vi har haft många diskussioner tillsammans om barns lek och vad vi har 
för olika erfarenheter av leken. Efter dessa diskussioner om lek blev vi intresserade av 
att höra hur pedagoger i förskola och i förskoleklasser ser på vad som har betydelse för 
barns lek och hur barn ser på sin lek.

Syfte

Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning om pedagogernas syn på vad som är av 
betydelse för barns lek och barnens syn på sin lek.

            

 Hur beskriver pedagogerna i förskolan respektive förskoleklass vad som är 
viktigt för barns lek?

 Hur beskriver barnen i förskola respektive förskoleklass sin lek; vad de leker     
                      och med vem?
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Bakgrund

I bakgrunden kommer vi att redogöra litteratur som handlar om barnens olika lekar, olika 
teorier om barns lek och vad läroplanerna säger om lek. Leken är viktig för barns utveckling 
skriver Folkman & Svedin (2003). Det är genom leken barnen utvecklar språket, socialt, 
samspel, turtagande, ömsesidighet, kultur och kommunikation. Knutsdotter– Olofsson 
(2003) skriver att genom leken blir barnen kreativa och det är genom leken barnen kan vara 
sig själva men också spela olika roller. 

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 är leken och skapande viktiga 
delar för barns lärande och det är speciellt under de tidiga skolåren som leken gör att barnen 
utvecklas och kan ta till sig nya kunskaper.    

             Lek och skapande arbete är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har   
              leken stor betydelse för att eleven skall tillägnar sig kunskaper (Utbildningsdepartementet 1994 s.5)

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det att förskolan skall vara en trygg plats och pedago-
gerna i verksamheten skall genom leken underlätta för varje barns utveckling och lärande. 
För barnens utveckling och lärande är leken viktig den stimulerar barnens fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande och att kunna samarbeta och lösa pro-
blem. Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. I läroplanen kan vi läsa:

         Verksamheten skall främja leken, kreativiteten, och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka   
           barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
          (Utbildningsdepartementet 1998 s.12 )

           Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek. Leken är viktigt för   
           barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
           lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Utbildningsdepartementet s. 9)

Barns naturliga sätt att lära är i leken, de lär sig om sociala regler och att samarbeta. Miljön 
runt barnen ska ge plats och tillfälle för lek. Är miljön rätt utformad stimuleras fantasi, inle-
velse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 
lösa problem. Den pedagogiska miljön skall skapa en trygghet samtidigt som den skall locka 
till lek och lärande. Leken skall även stimulera barnens fantasi och kreativitet.

Tidigare forskning

Lekforskaren Knutsdotter – Olofsson (2003)  anser att leken börjar redan vid skötbordet och 
att leken inte hindrar till att barn lär sig. Hon anser att redan vid födseln hos barn finns det  
en förmåga till lek. Deras lekar bygger på fyra grundlekar som är rörelselek, rollek, kon-
struktionslek och regellek. I leken får man öva på turtagning, ömsesidighet och samförstånd. 
Lekreglerna är grunden för samvaron och man måste vara överens om att man leker och vad 
man leker.

Löfdahls forskning (2002) om fantasidiskurser och estetiska framföranden i barns lek är 
gjord genom observationer bland barn i ålder 3-6 år på en förskola. Syftet var att identifiera 
lekens innehållsliga och kommunikativa aspekter såsom de kunde förstås ur barnens per-
spektiv. Det visade sig att lekens kulturella och sociala utsträckningar är beroende av var-
andra. Det kulturella är där vårt språk och tankar formas och det sociala är språkliga hand-
lingar som möter det kulturella innehållet och det är mötet som gör det betydelsefullt för de 
inblandade. Det som hon kom fram till i sin forskning var att det finns två olika benämning-
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ar för hur barnen leker, den ena är att leken handlar om att benämna vardagliga handlingar 
och föremål, den andra är att leka och utföra omvandlingar och fantasihandlingar. Barnen 
utvecklar olika dialoger och därmed olika innehåll i sina lekar menar Löfdahl.

Grundläggande lekregler

Enligt Sandberg (2002 s.26) anser Vygotskij att ett kännetecknande drag för lek är att varje 
lek har regler. Detta gäller inte fantasileken på samma sätt, i fantasileken finns det gömda 
regler för vad som är tillåtet eller inte. Det kan vara mer komplicerade regler i leken som 
barnen klarar av att hantera än i andra aktiviteter. Den svenska lekforskaren Knutsdotter-
Olofsson skriver (2003 s.72) om de tre grundläggande lekreglerna när man leker med var-
andra. De är: Samförstånd det vill säga att alla som är med i leken är medvetna om att allt 
bara är på lek. Ömsesidighet innebär att leken sker på lika villkor och turtagande att man 
turas om att ta initiativ och göra saker. Genom att leka lär vi oss att umgås och förstå skämt 
och skoj (s.87). Enligt Bråten (1998 s.54) har också Dale skrivit om lekregler. Det finns reg-
ler som de vuxna ålägger barnen och det finns barnens egna regler som de själva bestämmer. 
Genom lekens regler utvecklar barnen att vara självbestämmande, men också frivillig kon-
troll. I leken ställs krav på barnen och när barnen rättar sig efter lekreglerna kan de avstå
ifrån något som de egentligen ville göra. Att följa en regel är mer tillfredsställande än att 
handla efter plötsliga impulser. 

De fyra grundlekarna

Knutsdotter- Olofsson skriver att lek bygger på det lekforskare kallar de fyra grund lekarna:
rörelselek, rollek, konstruktionslek och regellek. Dessa fyra begrepp skriver även Trageton 
(1996 s. 24) om. Han nämner också att det finns många böcker om lek där olika författare 
har skrivit att leken handlar främst om rollek. Det nämns väldigt lite om konstruktionslek 
och det är den leken som förekommer mest i förskolan enligt amerikanska undersökningar. 
Knutsdotter - Olofsson (2003) beskriver dessa lekar så här:

Rörelseleken är ett bra sätt för barnen att få lära känna sin egen kropp och hur den fungerar 
som de sedan kan ha nytta av i sina dagliga lekar tillsammans med sina kamrater. Rollek 
(låtsaslek) är leken där förmågan att föreställa sig och fantisera är central. I denna lek tränas 
barnets relation till sin omvärld och den leks bäst av barn över tre år.  I rolleken tränas språ-
ket mycket, då barn lär av barn.(s.88-89).Konstruktionslek är när barn konstruerar platser 
och miljöer som är ändamålsenliga för leken men det kan också vara själva konstruktionen 
som är leken. Regellek är att organisera och skapa regler som deltagarna kan följa. Låtsasle-
ken som ofta kallas rollek, är många fem-sexåringars favoritsysselsättning. När de är i grupp 
kan de vara mycket uthålliga i sin lek. När den är som bäst kan den sträcka sig över många 
dagar. Knutsdotter- Olofsson (2003 s.86-87) skriver vidare att låtsasleken är den lek där vik-
tiga kompetenser såsom samarbetsförmåga, empati och koncentrationsförmåga utvecklas. I 
låtsasleken kan man inte alltid kunna få sin vilja igenom och man kan inte alltid få igenom 
sina idéer. Barnen är totalt hängivna låtsasleken när den fungerar som bäst. Det är nog därför 
de anser att kamrater är så viktiga och att det är roligt att leka i grupp. I låtsasleken lämnar 
barnet här och nu, går in i en roll och agerar i en låtsashandling. I låtsasleken tränas före-
ställningsförmågan som är grunden för att minnas och planera. I leken får barnen öva på 
samförstånd, ömsesidighet och turtagning. I låtsasleken utvecklas fantasi, kreativitet och 
språk.(84-86).

Jensen (2008) skriver i sin avhandling om kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier att 
när barnen leker på låtsas så är det besläktat med orden fantasi, fiktion och att barn tänker på 
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en privat upplevelse. Det är en form som barnen blir inspirerad av med sin kreativitet i leken 
från verkliga situationer (s.4-5). Barnen kommer överens genom att prova sig fram i olika 
lekar, efter deras erfarenheter och utifrån vardagliga situationer. Rollerna kan variera på vad 
man leker, mamma, pappa, barn eller leka att man är ett djur. Vissa barn tycker om att klä ut 
sig till spindelmannen eller Batman och gå in i dess roll. Barnen är duktiga på att veta hur 
dessa karaktärer beter sig, de har sett dem på film och har blivit intresserade av att vara som 
dem. (s.9). Vidare menar Jensen att barnen i Jensens undersökning hittar på ”fiktiva figurer” 
som kan vara Star Wars, Batman, Ben 10, Hulken, som har sitt ursprung i barntidningar, tv, 
film och sagor (s.10). Barns önskningar är något de vill förverkliga i leken men om det är 
riktiga önskningar eller fantasi önskningar behövs det fortsatt forskning om. Det är inte lätt 
att förklara och förstå vissa mysterier inom fantasifigurer.
Jensens huvudstudie är utförd som en arrangerad, experimentell studie. Baserad på inspelat 
testmaterial, det vill säga videosekvenser där vuxna och barn har fått agera på riktigt eller på 
låtsas. Barnen fick sen bedöma och berätta vad de såg i videosekvenserna som antecknades i 
ett testformulär av experimentledaren. Deltagarna har varit barn i fyra åldersgrupper på fyra 
förskoleavdelningar. Allt som allt 45 stycken barn. Det som Jensen kom fram till var att i 
lekdomänen kan man låtsas vara något som man helt saknar kunskap om. Att i lekdomänen 
är föreställda (osynliga) objekt inte bara möjliga utan en tydlig indikator på att något är på 
låtsas.  

Olika syn på leken

I Löfdahl (2004 s.36) står det om Batesons teori om metakommunikationen, med det menas 
att kommunikationen försiggår på fler plan. Dessa plan är en faktisk nivå, abstrakt nivå och 
metanivå som är en signal att ”detta är på lek”. Dessa plan finns även inom de estetiska och 
de dramapedagogiska teorierna. Det som är relevant för teorin är att de estetiska perspekti-
ven på leken är av betydelse och att fantasiprocesser uppstår i leken genom konst, litteratur 
och musik. Hägglund & Fredin (2005 s. 94) tolkar Bateson som att metakommunikation 
handlar om olika signaler såsom leksignaler och skämtsignaler mfl och att leksignalen anses 
vara viktig. Inom leksammanhanget kan man t.ex. bråkleka utan att göra varandra illa, åka 
till månen, leka att man skall dö med mera. Det är i leken barnen lär sig att det finns olika 
sammanhang och i dessa sammanhang tränar barnen sig på att ta emot och sända metakom-
munikativa signaler. Enligt Löfdahl (2004) anser Vygotskij att erfarenheter och känslor kan 
tolkas genom fantasin. Fantasin kan vara ett sätt att tolka verkligheten och som gör att verk-
ligheten blir hanterbar och rikare. Barns lekar ses som ett uttryck för fantasi och som en 
möjlighet för barnen att skapa mening och innebörd i sin tillvaro. Om man ser till de sociala 
och kulturella perspektiven är rollek, fantasilek och dramalek vanliga.

I Löfdahl (2004 s. 38) benämner barnen lekarna med andra namn till skillnad vad vuxna sä-
ger, till exempel säger barnen docklek istället för familjelek. Det är de vuxnas syn på leken 
som har gjort att leken och formen har hamnat i olika kategorier. Barnen beskriver sin lek på 
ett tydligare sätt eftersom barnen har en annan syn på vad lek är. Enligt Löfdahl anser Åm 
att skillnaden mellan rollek och fantasilek är svår att avgöra därför använder hon sig av soci-
al fantasilek, vilket innebär att barnen leker av att det är på låtsas. Barnen deltar tillsammans 
och de utför handlingar under lekens gång i ett sammanhang. Här är det barnens dialoger 
som blir det spontana i leken och det gör att leken och dess handlingar inte blir målinriktade. 
Löfdahl (2004 s.44) skriver att Lindqvist menar att barn och pedagoger skapar så kallade 
lekvärldar tillsammans. De skapar rum och möjlighet till lek som innebär att barnen får ta 
del av kulturen de lever i och en lekvärld skapas.  Den vuxne har betydelse i leken och i 
handlingen där det inte bara räcker med t.ex. utklädningskläder för att utveckla leken och 
dess innehåll. Det är genom de olika lekvärldarna som barnen kan tolka, förstå sin omvärld 
och skapa mening i världen.
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Enligt Trageton (1996 s. 16) finns det en modell för strukturerad lek som utvecklats i USA. 
Vuxna och barn planerar tillsammans, påbörjar aktiviteten och arbetar aktivt. I denna modell 
är det så att den vuxne inte skall delta/ inkräkta för mycket utan de skall ge barnen utrymme 
för att de skall kunna utveckla sina egna idéer som de kan lyckas eller misslyckas med. Tra-
geton (s. 20) nämner också att pedagogernas främsta uppgift är att vara samtalspartner och 
att de eventuellt skall delta i leken. Koncentrationen av dessa samtal skall vara att höra vad 
barnen har för tankar kring lek. Vidare menar Trageton att innan man som vuxen deltar i le-
ken skall man observera barnen för att få kunskap om på vilken leknivå de är men också för 
att få kunskap om lekens innehåll. Åm (1993) däremot gjorde precis tvärtom, hon deltog i 
barnens lekar och tackade ja till alla förslag barnen kom med att hon skulle vara. Efter en tid 
blev hon riktigt duktig på att leka, det var genom detta deltagande som hon kunde observera 
leken och därefter gjordes observationer utan att delta i leken skriver Åm. Lindqvist (2002) 
menar att vuxna behövs i leken och att man som vuxen bör ge sig in i leken för att hjälpa 
barnen att skapa en lekvärld. Detta är något som de flesta barnen behöver, tycker om och 
blir inspirerad av. 

Lek i skolan

Lindqvist (2002) menar att leken har stor betydelse för barns lärande. Enligt Sandberg (2002 
s. 26) menar Vygotskij att leken är en process på en social nivå där barnens utveckling har 
egna motiv och drivkrafter i de olika stadierna. Leken utspelar sig mest under förskoletiden 
liksom inlärningen tillhör skoltiden och arbetet tillhör vuxenlivet. Lindqvist anser att leken 
är viktig både i förskolan och i skolan och leken handlar om lust. Till skillnad från Vygotskij 
i Sandberg (2002) som menar att man inte kan nämna leken som lustfylld för att leken inte 
alltid utvecklas och framkommer av lust. Detta är  för att det finns andra saker som ger bätt-
re upplevelser av lust än lek. 

I skolan använder man sig inte av leken för ett lärande syfte menar Lindqvist (2002 s.28) 
man ser inte leken på detta sätt som man till exempel gör i förskolans värld. För barns läran-
de i skolan behöver skolan ändra sin inställning till leken. Lärarna anser inte att barnens fik-
tioner hör ihop med kunskaper i skolan för att skolan innehåller färdig fakta. Barnen anser 
att de inte lär sig något i leken för att de bestämmer själva innehållet i leken och att det är 
deras egna uppfattningar som speglar sig i leken. I skolan bör barnets fantasi beaktas och 
tillföras i pedagogiken så man kan få en bättre uppfattning om barns intellektuella förmågor 
och där fantasi och känsla är viktiga. Vidare menar Lindqvist (s. 48) att det finns tre viktiga 
begrepp i leken och de är, lekvärld där barnens lek kan utvecklas, handling där det behövs 
ett kulturellt sammanhang och karaktär som är någon form av lekmiljö. I de offentliga mil-
jöerna finns det många lekvärldar till exempel i Vimmerby där finns Astrid Lindgrens värld. 
Genom att dessa lekvärldar är färdiga prövar inte barnen sina egna lekar. Dessa färdiga lek-
världar förekommer även på förskolor, fritidshem och klassrum fast det visar sig i form av 
att  pedagoger och barn kan bygga olika lekhörnor som till exempel dockvrån. I dockvrån 
inbjuds barnen bara till att leka familjelekar. Man kan också skapa bra miljö för lek utom-
hus. Här är det viktigt att vuxna och barn skapar miljöer för lek där barnen kan skapa lekar
som är innehållsrika. 
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Lekens möjligheter

Lindqvist (1996 s.19) anser att arbeta med ett lektema är ett arbetssätt där pedagogerna ska-
par mönster och handlingar för att sen göra en gemensam lekvärld med barnen. Det hittas på 
en berättelse som tillsammans med barnen utvecklas och på så sätt kan barnen bli inspirera-
de av olika figurer från olika sagor . Med denna metod bygger pedagogerna upp ett arbets-
sätt på lekens principer. Barnen skaffar inspiration från olika håll t.ex. Pippi Långstrump, 
sjörövarlekar, familjelekar, Törnrosa, bockarna Bruse osv.

Leken har alltid haft en betydelsefull roll i förskolan, där utvecklas barnen socialt, använder 
sina dagliga erfarenheter, barnen blir kreativa och lär sig av varandra.
I leken kan barnet undersöka möjligheterna av både rädslan och segern genom att vinna över 
det onda. Lindqvist (1996 s. 54) tolkningar av Gesell, Piaget och Bühlers teorier att leken är 
ett sätt att försvara sig mot vuxenvärlden och leken måste vara fri från vuxnas engagemang 
men det bör i stället finnas lekmaterial som ger möjligheter för barnets utveckling, kreativi-
tet och bearbetning mot olika problem bland barnen. Hägglund & Fredins (2001 s. 91) tolk-
ningar av Freud är att i leken ges det möjligheter till barnen där de kan uppfylla önskningar 
och bearbeta många olika problem som kan uppstå och det är i leken som barnen kan be-
stämma innehållet och hur det skall sluta.

Lindqvist(1996 s. 54) beskriver Piaget barns kognitiva utveckling i tre lekstadier och de är:

 Övningsleken upplevs tillsammans med den sensomotoriska lusten, detta utvecklar 
förmågan att tänka i symboler.

 Rollek förbättras genom härmning av vuxen.

 Regelleken är det högsta fasen med förmåga till ordning.

Enligt Piagets teori handlar det om att skapa möjligheter för barnens utveckling. Pedagogen 
befinner sig utanför leken och stimulerar med material. Med denna teori bekräftar barnet 
sina kunskaper och de bearbetar sina inre konflikter.(s.55)

Lindqvist (1996) skriver att barnets viktigaste form att utveckla sitt medvetande om världen 
är leken. Leken betraktas också som en önskeuppfyllelse. Enligt Lindqvist(1996) menar Vy-
gotskij att barnet kan i leken göra orealistiska önskningar. I leken börjar barnet försvara sin 
egen önskan mot vuxenvärlden och på så vis gör en tänkande struktur för sina händelser. I 
leken skapas en påhittad situation som framställs i barnens tankar och känslor i deras inre 
och  yttre verklighet. Det är en fantasiprocess som skapar nya upplevelser genom att en real 
situation får en ny och främmande betydelse. I leken sker det ett möte mellan regler och det 
är situationen och dess betydelse, barnets beteende och önskningar som bestämmer hur le-
ken skall se ut (s. 70).

                 

Teoretisk bakgrund

Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog  vars teorier inte blev allmänt kända förrän på 
60-talet och det var först på 80-talet som Vygotskijs teorier översattes till svenska. I vår stu-
die utgår vi ifrån Vygotskijs teori där leken anses bidra till barns sociala utveckling som in-
nebär att barn lär och utvecklas i samspel med andra (Hägglund 1989). Leken är den vikti-

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


10

gaste formen för lärande och Vygotskij såg leken som en skapande verksamhet där leken var 
den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla (Granberg 2000).

Vygotskij och leken 

Vygotskij (1995) menar att barns lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck. Gran-
berg (2000 s.58) anser att när barnen leker får de en kunskapskälla och en säkerhetsventil att 
bearbeta upplevelser. Kreativiteten har stor betydelse för barn som skapar någonting nytt i 
den yttre världen där tankar eller känslor bygger på en konstruktion som bara existerar och 
ger sig till känna i människans inre. Enligt Lindqvist (2002 s.42) menar att Vygotskij att ju 
mer erfarenheter en människa har desto större möjligheter till fantasi och kreativitet även att 
fantasin hör ihop med verkligheten. Allt som barnen använder i sin kreativitet är något som 
de redan har skapat i livet och de bygger på mer eller mindre exakt upprepning av något som 
redan har hänt. Enligt Sandberg (2002) anser Vygotskij att barns lek är en återupprepning av 
vad de sett och hört ifrån vuxna men att i leken återger de aldrig den exakta verkligheten.
Till skillnad från andra teoretiker som till exempel Piaget är att Vygotskij anser att  barnens 
lek börjar först vid tre års ålder och innan dess är bara barnet medveten om nuet. När barnet 
är i tre års ålder så sker en förändring där barnet börjar få behov och önskningar, dessa 
önskningar går inte alltid att uppfylla men behoven går att tillfredsställa i leken. Före tre års 
ålder leker barnet objektivt alltså av vad de kan se, höra och känna av objekten. Tänkandet 
skiljs ifrån objekten i leken där till exempel en pinne kan bli en docka i leken. Vidare menar 
Vygotskij att i en påhittad situation i leken så finns det regler och i leken kan barnen följa 
svårare regler än i de regler som finns till vardags. Barnen beter sig mognare, intelligentare 
och starkare i leken och detta tyder på att leken är den stora kärnan till barnets utveckling 
och det är i lekarna barn kan gå framåt.

Vygostskij och fantasi

Vygotskij (1995) skriver att hjärnan är ett organ som kombinerar och skapar kreativitet med 
nya situationer och ett nytt tänkande av tidigare erfarenheter, denna kreativa aktivitet kallas 
inom psykologin fantasi eller föreställning, allt som är overkligt. Vygotskij skriver om fyra 
modeller för att förstå fantasi och verklighet. Den första modellen mellan fantasi och verk-
lighet består av att allt är uppbyggt med barns fantasi och saker som de har upplevt och har 
erfarenheter av. Andra modellen mellan fantasi och verkligheten är den färdiga fantasipro-
dukten och en komplex företeelse i verkligheten, man skapar i stället nya kombinationer av 
tidigare erfarenheter. Tredje modellen består av de emotionella känslorna, hur barn upplever 
en känsla från olika bilder som de har i sin fantasi. Fjärde modellen är fantasiskapelse enligt 
Vygotskij, vilket innebär att barn har mycket fantasi och kan lätt omvandla olika element till 
något annat såsom de vill just för stunden. Vidare menar Vygotskij (1995) att fantasin har 
stor betydelse för barns lek.

Vi har valt att utgå från Vygotskijs teori eftersom leken är en kreativ bearbetning av upplev-
da intryck. I förskolan och i skolans värld förekommer lek varje dag. Det är genom leken vi 
kan tolka barnets utveckling och färdigheter.  
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Metod och genomförande

Vi kommer att ta upp följande under metod och genomförande: Vårt val av metod, intervju 
som redskap, provintervju, urval, genomförande av intervjuer, intervjuer med barnen, forsk-
ningsetik och analys.

Kvalitativ undersökning

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi genom intervju vill undersöka och få 
svar på olika pedagogers och barns uppfattningar om leken. Backman (2008) beskriver att i 
ett kvalitativt synsätt riktar man intresse mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv 
verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Om man i 
sin studie är intresserad av att försöka förstå hur människor reagerar och resonerar är det 
lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Vi söker svar på vårt syfte och får genom att 
intervjua varierande svar. Metoden passade oss eftersom syftet med undersökningen handlar 
om  att undersöka pedagogernas syn på vad som har betydelse för barns lek och hur barnen 
ser på sin lek  i förskolan och i förskoleklassen. 

Intervju som redskap

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Kihlström 
(2007) skriver att en kvalitativ intervju liknar ett samtal med speciellt fokus och syftet måste 
vara klart och tydligt om vad man vill veta. Det som är viktigt att tänka på när en frågeställ-
ning skall besvaras är enligt Kihlström (2007) att man utgår ifrån sin frågeställning när man 
skall formulera intervjufrågorna. Genom intervju så kan man enligt Lökken & Söbstad 
(1995) få en inblick i hur människor tycker och tänker och även få en djupare inblick än vid 
observation. Kihlström(2007) skriver att det allra viktigaste för en intervjuare är att man 
lyssnar och att man verkligen är intresserad av vad respondenten har att säga för responden-
ten märker genast om man inte är intresserad. Trost (1993) skriver att genom att ställa enkla 
och raka frågor så får man också innehållsrika svar. Detta gäller både vuxna och barn. Innan 
man utför intervjuerna är det viktigt att fundera på vad man vill veta och inom vilket områ-
de. Därefter kan man arbeta fram frågor utifrån det man vill ha svar på.  

Enligt Doverborg & Pramling (2000 s. 25) skall man tänka på några saker när man skall in-
tervjua barn. Det första är att välja ut en lugn plats och sitta där de intervjuade barnen inte 
kan se sina kamrater som leker för detta kan störa koncentrationen. Det är bra om man sitter 
mitt emot varandra för att få ögonkontakt så man behåller intresset hos barnet. Kvale (1997) 
anser däremot att man inte skall sitta mitt emot varandra för det kan skapa en känsla av att 
det är ett förhör istället för en intervju. Doverborg och Pramling (2000) skriver att bandspe-
lare rekommenderas så man kan koncentrera sig på vad barnet säger utan att behöva anteck-
na samt respektera om barnet inte vill svara på frågan. 

Provintervju 

Enligt Lantz (2007 s. 60) är det bra att göra provintervjuer och att de som då blir intervjuade 
tillhör samma kategorier som de personer som senare kommer att intervjuas. Johansson och 
Svedner (2006 s. 44) skriver att man bör ha gjort förintervjuer och undersökt om svaren 
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verkligen belyser frågeställningarna. Tyvärr gjordes inte detta med barnen.

Vi tillfrågade två olika pedagoger på två förskolor om de ville ställa upp på en provintervju 
för att se om frågorna var hållbara. Innan intervjuerna fick pedagogerna läsa igenom vårt 
syfte och informationsbrevet. Den ena pedagogen fick frågorna (se bilaga) i förväg och det 
visade sig att det inte var bra, för pedagogen hade letat fram ”rätt” svar i olika böcker och 
det var inte syftet med att göra en provintervju. Vi bestämde då att de andra pedagogerna 
som skulle intervjuas inte fick ta del av frågorna innan. Den andra provintervjun genomför-
des med en pedagog under en rast som var 30 minuter och det blev bara stressigt. Som inter-
vjuare märker man detta väldigt tydligt trots att man inte har den tillräckliga kunskapen om 
hur en intervju skall gå till. På grund av att pedagogen kändes lite stressad så glömdes det att 
ställa vissa följdfrågor, det som var bra i detta fall var att man kände pedagogen så det var 
bara att ringa och ställa följdfrågorna för att få svar. Detta framgick väldigt tydligt till de 
andra som skulle intervjuas, att man får avsätta god tid och man utför intervjuerna på ett en-
skilt och ostört ställe. Det som visade sig efter provintervjuerna var att de inte gav oss inte 
tillräckligt med material för att kunna arbeta vidare med vår studie, vi fick tänka ut nya frå-
gor. 

Det som vi upptäckte här var att man får försäkra sig om att den som blir intervjuad har av-
satt den tiden man beräknar att intervjun tar.  Man skall sitta väldigt enskilt och på en lugn 
plats där det inte finns så mycket andra ljud så man inte blir avbruten av andra mitt under-
själva intervjun. Genom att bli avbruten kan det hända att man som intervjuare blir nervös 
och tappar tråden och att man inte kan ställa de rätta följfrågorna. Enligt Kihlström (2007 
s.52) är det bra att man gör uppföljningsfrågor där man bygger vidare på respondentens be-
rättelse.  När man spelar in en intervju så spelas det även in andra ljud som inte vi la märke 
till under intervjun. Dessa ljud hördes tydligt på mp3n när vi skulle lyssna av intervjuerna så 
det försvårade det lite när man skulle skriva ner intervjuerna. Detta har vi med oss till de 
andra intervjuerna. Vi gjorde ingen provintervju med något barn för att se om frågorna var 
bra. 

Urval

Tanken med studien var att intervjua pedagoger och få höra deras berättelse om barns lek/ar 
men också att få höra barnens berättelser om hur de ser på sin lek och vad dem leker. Genom 
telefonsamtal och ett informationsbrev (bilaga1) gav vi en beskrivning av vår studie till sju 
pedagoger, fem stycken i tre olika förskolor och två stycken i två olika förskoleklasser.
Vi valde att intervjua sju pedagoger och 12 barn ifrån olika förskolor och förskoleklasser. 
Två av oss utförde två stycken intervjuer var med pedagoger. En av oss utförde tre stycken 
intervjuer med pedagoger totalt 7 stycken pedagoger. Vi genomförde 4 stycken intervjuer 
var med barn. Pedagogerna hade olika åldrar, olika utbildningar som förskolelärare och 
barnskötare samt olika arbetserfarenheter. Barnen var också i olika åldrar från fyra till sex 
år. Vi genomförde total 19 intervjuer med pedagoger och barn.

Genomförande av intervjuer

Vi ansåg att intervjuer var den metod som passade oss bäst för att få svar på vårt syfte. Vi 
träffades på Högskolan i Borås och diskuterade fram frågeställningar tillsammans med hand-
ledaren. Det som var svårt var att få fram enkla frågor som barnen förstod. Under barninter-
vjuerna märktes detta tydligt att vissa inte förstod frågorna och då var det svårt att fortsätta 
och att komma på rätt följdfrågor. Hade vi gjort en provintervju med barnen så hade fråge-
ställningarna blivit annorlunda.
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Innan vi utförde intervjuerna så ringde vi några förskolor och några förskoleklasser där vi 
förklarade vilka vi var och vad vi hade för syfte med vår undersökning. Pedagogerna blev 
informerade om de fyra olika huvudkraven som nämns på sidan 15. Vi klargjorde att vi föl-
jer Vetenskapsrådets fyra huvudprinciper. Efter att ha fått medgivande ifrån pedagogerna 
och vårdnadshavare gavs ett informationsbrev och ett missivbrev ut till föräldrarna (bilaga 
2,3) där vårdnadshavaren skulle ge sitt godkännande innan intervjuerna kunde genomföras 
och ett informationsbrev till pedagogerna. Pedagogerna fick i sin tur bestämma tid och plats 
när intervjun skulle ske och detta meddelades via telefon eller mail.

Vi utförde intervjuerna med pedagogerna en och en, så gjorde vi även med barnen. Intervju-
erna med barnen startades när vårdnadshavaren gett sitt medgivande och skrivit på missivb-
revet. Intervjuerna spelades in på telefon, mp3 eller diktafon.

Intervjuerna utfördes på två olika förskolor och en skola, intervjuerna skedde på en lugn 
plats på respektive förskola och skola efter avtalad tid. Miljön på förskolorna och skolan var 
bekant för oss men det var pedagogerna som fick bestämma plats där intervjuerna skulle ut-
föras.

Barnens intervjuer utfördes en och en. Ett barn ville ha en kompis med sig för att känna sig 
tryggare och detta tog vi hänsyn till genom att barnet fick välja en kompis som sen fick vara 
med under intervjun. Kompisen lyssnade och nickade instämmande på det barnet svarade 
på.

Intervju med barnen

Doverborg och Pramling (2000) menar att när man skall börja intervjun kan man berätta och 
ge exempel på olika typer av frågor beroende på syftet. På detta sätt kan man ta reda på vad 
barnen uppfattar, ibland behöver man repetera frågorna flera gånger. Börja med att säga - du 
kan väl berätta något som du har lärt dig t.ex. när man lärt sig cykla, hur gjorde du då? Man 
gör det lättare för barnet att förklara med exakt betydelse av innehåll man pratar om. Frågor 
som barnet kan svara ja och nej på skall undvikas för det ger ingen information om hur bar-
net tänker och själva intervjuerna skall vara ett samtal så barnen kan tala om sina tankar. Det 
lilla ordet” hur ”kan man använda som ett redskap för att barnen skall fortsätta sin berättelse.

Under intervjuerna med barnen märkte vi att vissa frågor (se bilaga 4) var för svåra att förstå 
för barnet och det ledde till att man fick förklara vad man menade med frågan och ge exem-
pel. Detta gjorde att det uppstod en tystnad för att jag som intervjuare skulle kunna komma 
på bra följdfrågor. Doverborg& Pramling (2000 s. 33) skriver att för att göra det lättare för 
barnen att svara bör man ha frågor som är tydliga, enkla som därmed ger större möjlighet till 
barnet att ge uttryck för hur de tänker kring det innehåll man samtalar om. En del barn sva-
rade ja eller nej på vissa frågor och det gjorde att man behövde ställa ytterligare frågor där 
de inte kunde svara ja eller nej på för att vi skulle få svar på vårt syfte. Doverborg& Pram-
ling (2000 s. 33) skriver att om barnen kan svara ja eller nej så ger det ingen information om 
hur barnet tänker kring det intervjun gäller. För att undvika detta kan man ställa frågor som 
barnen uppfattar som lätta och det brukar vara om man ber dem berätta något. Som till ex-
empel – Berätta för mig vad du brukar leka när du leker på låtsas. Genom att intervjun blir 
mer som ett samtal vill barnen dela med sig av sina tankar. Medan Trost (1993 s. 38) menar
att många barn har svårt att koncentrera sig och sitta still en längre stund så därför är det bra 
att göra korta intervjuer och att man då kanske få göra fler intervjuer. Det är viktigt att vi 
som utför intervjuerna kan fånga barnens intresse och det kan vi göra genom att se barnens 
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olika synvinklar, med detta menar Trost att det är viktigt att motivera barnet så att de kan 
svara på frågorna och att man anpassar språket efter barnets ålder. Innan vi utförde intervju-
erna med barnen informerades de om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att det 
var frivilligt. Detta skriver både Kihlström (2007) och Trost (1993) om att det är viktigt att 
informera. Även detta gällde anonymiteten där vi berättade för barnen att ingen kommer att 
få reda på vad som är sagt och att det inspelade materialet kommer att raderas när undersök-
ningen är klar. Intervjuerna avslutades när barnen inte ville längre och vissa sa att de ville 
avsluta intervjun. Våra intervjuer med barnen varade mellan 10-18 minuter.

Intervju med pedagoger

På liknande sätt har vi gjort när vi har intervjuat pedagogerna, vi ringde några förskolor och 
förskoleklasser där vi förklarade vilka vi var och vad vi hade för syfte med vår undersök-
ning. Vi kom överens om en tid och plats när och var intervjun skulle ske. Pedagogerna fick 
information om de fyra etiska principerna och att de när som helst kunde avbryta intervjun 
och att den spelades in. En av pedagogerna upplevdes som väldigt stressad och den pedago-
gen ställde troligtvis upp på sin rast trots information om hur lång tid intervjun kunde ta. En 
annan pedagog ville ha frågorna för att förbereda sig innan själva intervjun varav det inte 
gick att ställa några följdfrågor för de stod inte med på pappret och då kunde hon inte svara 
på de följfrågor som man ställde. Genom att utföra många intervjuer stärker man sin roll 
som intervjuare, det blev lättare att utföra och man tänkte på följfrågorna som var väldig 
viktiga att ställa.                                                                                              
Vårt sätt att samla in intervjusvaren på var att spela in dem och att lite försynt anteckna så 
att man kunde ställa följdfrågor och att man hade uppfattat svaret riktigt. Trost(1993 s 55) 
anser att det är bra att göra anteckningar under tiden där man noterar sådant som hänt under 
intervjun, kringhändelser, irritation eller dylikt. När man sen skulle skriva ner intervjuerna 
var det till fördel att de var inspelade så man kunde gå tillbaka och lyssna på det som var 
sagt. Pedagogerna blev informerade om att intervjuerna raderades efter godkännande av ar-
betet.

Analys/ Bearbetning

Malmqvist (2007) skriver att analys innebär att man delar upp något i mindre delar och att 
bearbeta insamlad data kan vara att man sorterar uppgifterna och därefter ordnar dem i kate-
gorier. Man bör tidigt tänka på hur man skall göra sin bearbetning för att underlätta arbetet. 
Det kan också vara svårt att ha denna framförhållning när det är första gången man gör en 
datainsamling. Malmqvist(2007) tolkning av Holme och Solvang menar att det finns två oli-
ka utgångspunkter för analysarbetet, den ena utgångspunkten är helhetsanalysen där man 
som forskare skaffar sig en klar bild över helheten av datainsamlingen. Efter det väljs teman 
ut och belyses, att använda sig av teman är när man som forskare upptäckt återkommande 
uppgifter. Malmqvist (2007) menar att oavsett vilket tillvägagångssätt man har så är det vik-
tigt att man går systematiskt tillväga när man börjar sin bearbetning av det insamlade mate-
rialet, det är viktigt att få en helhetssyn över materialet och att studera det i detalj. När man 
sen skall sortera materialet kan man skriva ut arbetet så man har det i pappersform, använda 
sig av färgpennor där man kan markera viktiga avsnitt eller meningar och för att få en bättre 
överblick klipper man ut de markeringar man har gjort. Fördelen med utskrifter är möjlighe-
terna till bättre överblick som inte en dataskärm kan erbjuda.  

När vi gjort färdigt alla intervjuer med pedagoger och barn skickade vi intervjuerna till var-
andra som vi sen skrev ut. Vi träffades och började jämföra och diskuterade intervjuerna till-
sammans som vi sen kategoriserade i olika teman. Vi kategoriserade pedagogernas intervju-
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er för sig och barnens intervjuer för sig. För att få en överskådlig blick över den insamlade 
data så markerade vi svaren med olika färgpennor, vi klippte ut svaren som vi sen klistrade
in de i de olika kategorierna som vi skrivit på ett papper. Innan vi började med kategorise-
ringen letade vi efter om det fanns liknande svar hos både pedagoger och barn, det var efter 
det som svaren blev indelade i olika teman. Det var mycket av det insamlade data som vi 
inte kunde använda oss av för det gav inte svar på vårt syfte. 

Forskningsetik

I Vetenskapsrådet (2002) står det om fyra olika huvudkrav som man måste följa för att 
skydda den enskilde individen. Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska reglerna som 
ligger till grund för all forskning.

Informationskravet innebär att man meddelar respondenterna om vad det är för syfte man 
har med sin studie samt vilka regler finns det när man vill avbryta sin delaktighet eller vill 
helt enkelt avstå. Pedagogerna och barn/vårdnadshavare informerades om vårt syfte med vår 
studie och att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin med-
verkan. Samtyckeskravet innebär att respondenterna får möjlighet att bestämma om de vill 
delta eller inte. Pedagoger och barn som vi har intervjuat har gett sitt samtycke till att delta i 
studien, samt att vi fått medgivande och påskrift från vårdnadshavare till de barn vi ville in-
tervjua, det var inga vårdnadshavare eller barn som tackade nej. Konfidentialitetskravet in-
nebär att uppgifter inte skall kunna användas av obehöriga och att uppgifterna är anonyma 
och att det är fingerade namn. Vi informerade tydlig till alla deltagande, pedagoger och barn 
att informationen till studien inte kunde kopplas till den enskilde, arbetsplats, förskola eller 
förskoleklass. Nyttjandekravet innebär att man måste informera att resultatet kommer att an-
vändas enbart i forskningens specifika kontexter. Vi informerade pedagoger, barn och vård-
nadshavare att det insamlade materialet endast kommer att användas för studien. Det fanns 
känsliga aspekter hos barnen som var blyga och lite nervösa inför intervjun, då fick man ge 
exempel på olika saker såsom fantasifigurer, rollekar mm. Någon fick ta med sig en kompis 
för att känna sig mindre nervös eller obekväm när intervjun skulle genomföras.(se bilaga 1-
3)

Tillförlitlighet och giltighet

Kihlström (2007) och Thurén (2007) skriver att det finns två olika begrepp som man måste 
tänka på för att en undersökning skall bli trovärdig, den ena är tillförlitlighet/reliabilitet som 
innebär att undersökningen är rätt gjord, den andra är giltighet/validitet som innebär att man 
bara undersöker det man skall undersöka och inget annat. Vidare tolkar Kihlström (2007) att
Uljens (1989) anser att tillförlitlighet/reliabilitet handlar om trovärdigheten och för att un-
dersöka resultatets tillförlitlighet kan man låta någon annan person undersöka och se om han 
får samma resultat. Giltighet/validitet innebär att någon annan skall kunna förstå och disku-
tera resultatet. Som vi tidigare nämnt valde vi intervju som redskap. Vi ansåg att detta red-
skap var det mest lämpliga för att få svar på vårt syfte. Under utbildningens gång har vi haft 
möjlighet att träna oss på att göra intervjuer, detta stärker resultatets tillförlitlighet. Kihl-
ström (2007) skriver att det är viktigt för tillförlitligheten att intervjuaren är tränad för upp-
giften. Våra intervjuer spelades in på band, vi kunde lyssna många gånger och vi var alla tre 
som lyssnade och kunde enas om vad som sades. Genom att allt som sägs kom med på band 
ökar det reliabiliteten. Kihlström (2007) menar att tillförlitligheten förbättras genom att man 
bandar intervjuerna. Man går inte miste om något som sägs till skillnad om man antecknar 
svaren som intervjuaren ger. Aspekterna som begränsar trovärdigheten hos barnen och pe-
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dagogerna är ju om de förstått frågorna som vi ställt och våra tolkningar av de svaren som de 
gett.

Resultat

Avsnittet här kommer vi att redogöra för de resultat vi har kommit fram till genom våra in-
tervjuer. För att resultatet skall bli så överskådligt som möjligt har vi valt att dela in det i 
olika huvudkategorier, Pedagogerna och leken och Barnen och leken med tillhörande under-
kategorier. Inledningen bygger på studiens frågeställningar. I citaten i resultatet benämns 
för- för förskolan och fsk för förskoleklass. Vi avslutar resultatdelen med en sammanfattning 
av pedagogernas uppfattningar av barns lek.

Pedagogerna och leken
Under denna rubrik visas resultat från pedgogintervjuerna. Resultatet presenteras under tre 
huvudrubriker med vardera tre underrubriker.

Barnens egna erfarenheter har betydelse för lekens utformning
Det framgick bland intervjuerna att pedagogerna tyckte att barnen har stor kreativitet som 
inspirerar barnen till lek . Varje barn har olika upplevelser som de sen bearbetar och gestal-
tar genom olika lekar, dessa lekar kan vara rollekar, bygglekar, monsterlekar, familjelekar 
med flera.

Med inspiration av Tv och sagor
Pedagogerna anser också att barns fantasi uttrycks i barnens lekar, med stöd av något de har 
sett eller upplevt på tv. När barnen leker rollekar är det fantasin som tar fram händelser som 
sedan speglar av sig i leken. Pedagogerna anser att det är bra att ge barnen redskap, för att 
aktivera och motivera barnets tankar att gå in i andras roller, leka, fantisera och ge verktyg 
för att utveckla fantasi och kreativitet som t.ex. att man säger att man leker doktor, då måste 
det finnas material.
   
    
                 Barnen leker att man är någon annan, att förstå och sätta sig in i någons annans  
                 situation (Maria - för)
     
                 Det kan vara något som man har upplevt men sen går vidare på något sätt och barnen  
                 hittar alltid på, de går in i fantasins värld, de gör det mycket ofta. …(Ida – fsk ) 
  
                 När vi hade tema om sagor så var barnen med i själva sagan där de fick spela varsin roll som var          
                  Prins och prinsessor (Maria- för)

Pedagogerna menar att i barnens värld är allt möjligt de har en otrolig fantasi och kreativitet. 
Genom sin fantasi och kreativitet bestämmer de själva hur leken skall se ut och vad den skall 
handla om. Barnen har en stor förmåga att kunna leka att de är någon annan och att ta på sig 
olika roller. Detta gäller både pojkar och flickor menar man.

                 Flickor och pojkar älskar att klä ut sig och föreställa sig olika roller. De älskar det. ( Lisa – fsk)

                 Mannen som förföljde en pojke hem ifrån skolan de föreställer sig och fantiserar hur mannen ser   
                  ut  och  klär på sig kläder och jagar varandra. (Ida - fsk)
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Av citaten framgår det att några pedagoger anser att barnen leker många olika rollekar och 
annat de upplever dagligen. Barnen är fantasifulla och det visar de genom leken. Både flick-
or och pojkar gillar att klä ut sig och föreställa sig i olika situationer, även barn som har upp-
levt något otäckt kan bearbeta sina tankar och känslor genom leken.

I barnens lek fantiseras det och enligt pedagogerna leker de utefter sina erfarenheter. I leken 
menar man att allt är möjligt, här behöver inte barnen de rätta Star Wars figurerna för att 
kunna leka t.ex. Star Wars, barnen leker med det material som finns tillgängligt, enligt pe-
dagogerna.

                 ….. någonting men det behöver inte vara Star Wars figurer utan det går precis lika bra med 
                  våra riddare som vi har till vår riddarborg. Där skapar de med sin fantasi att den blåa 
                  riddaren är den personen i Star Wars och den röda riddaren är någon annan i Star   
                  Wars fast ändå är det Star Wars som gäller själva leken (Berit - för)

Av Berits citat framgår det att barnen inte behöver det rätta Star Wars gubbarna för att leka 
Star Wars utan det gick bra med vanliga riddare som hade olika färger på sig. Man kan an-
vända sig av vilket material som helst och tillsammans med sin fantasi, känslor och tankar 
blir de inspirerade av att leka.
               
                 Många leker också star wars, tredimensionella figurer som de sett på tv/film och dataspel (Ida- fsk)

                 Barns fantasi uttrycks i deras lekar, det kan vara något som man har sett eller upplevt på Tv
                 (Greta- för )

Av citaten kan man tolka att barnen har stor erfarenhet av Tv/film och dataspel som de 
sen gestaltar i leken. Det är de figurer som Tv och film erbjuder barnen och det är i 
samspel med barnens fantasi som kommer till uttryck i leken. Pedagogerna menar att
barnen är otroligt duktiga på att härma och imitera det dem sett och hört så det är inte så 
konstigt att de leker dessa lekar. 

                   … barn ser för mycket som de inte är mogna för t.ex. Star Wars, Dart Wader som har dessa hemska  
                       masker…de ser ju på filmer som de absolut inte skulle se eftersom de inte är lämpliga efter deras    
                       ålder (Berit- för)

En del av pedagogerna ansåg att barnen såg alldeles för mycket på tv och att de är för 
små för att spela tv spel om nu inte spelen är anpassade efter deras ålder. Dessa intryck 
påverkar barnen som de sen uttrycker i sin lek. 

Med inspiration av familjen
Familjelekarna utspelar sig oftast i dockvrån där material finns tillgängligt som mat, dockor, 
möbler, dockvagnar, nappflaskor mm menar pedagogerna. På något sätt blir denna lek gans-
ka naturlig, barnens erfarenheter kommer till uttryck i denna lek. Denna lek leks även ute 
men skillnaden är att barnen använder sig av naturens material som gräs, pinnar och sand för 
att gestalta olika roller i familjen.

                 De klär sig i olika roller såsom mamma, pappa, barn, monster eller djur (Ida - fsk)

                 I dockvrån är ju leken något helt annat där märker man tydligt hur det är hemma och  
                 det  där sociala och hur man är/blir som vuxen så i dockvrån lagar barnen mat, handlar,  
                 åker till jobbet och sköter bebisen och allt (Berit- för)
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Gemensamt för alla pedagogerna oavsett vilken ålder barnen hade var att de anser att barnen 
lekte mamma, pappa, barn och att detta utspelar sig oftast i dockvrån. Man tycks mena att 
detta är en form av rollek som förekommer i alla grupper och tider.

Med inspiration av olika yrken
Enligt pedagogerna provar barnen på att leka olika yrken och det kan vara yrken som deras 
föräldrar arbetar med eller något de upplevt som att gå till doktorn till exempel. Dessa upp-
levelser kommer till uttryck i leken. Dessa lekar kan också utspela sig i utemiljön där man 
leker med stöd av naturmaterial. 

                 När de leker i sandlådan, de leker att de bakar kakor, de leker att de bygger vägar   
                  och kör olika bilar och sen så fantiserar de själva om något (Ida - fsk)

                 Barnen leker allt som finns i verkligheten, dem leker doktor(precis likadant som de gör på sjuk 
                 hus)ett  barn kan vara doktor och de andra kan vara patienter ( Maria - för)

Pedagogerna beskriver hur barnen leker i de olika yrkesrollerna, de leker bageri, doktor, pa-
tienter och att barnen har stor tillgång till fantasi och kreativitet. Barnens erfarenheter speg-
lar av sig i deras lek.

               De leker doktor de går faktiskt in i rollen de tror att det är verkligt, de tar det på allvar, 
                  några barn  kan vara sjuka(de ser verkligen sjuka ut,( vilken fantasi de har helt otroligt när man  
                  observerar dem)och andra blir både sjuksköterskor och doktorer (Maria -för)

                  De leker att de bakar och att de har ett konditori och säljer sina bullar till de andra kompisarna  
                  och att  de betalar med löv som är deras låtsas pengar (Anna-för )
                
                  De leker mycket djur, de har kennels, de leker doktor, de går faktiskt in i rollen, de tror att det är   
                  verkligt  och de tar det på allvar  ( Maria - för)
  
Av citaten kan man tolka att pedagogerna upplever att barnen leker väldigt bra och att de 
leker många olika yrken som att arbeta på en kennel, vara doktor, arbeta på bageri eller att 
arbeta som byggare. Dessa lekar leks både inomhus och utomhus. När barnen leker ute an-
vänder de sig av naturens material såsom sand, stenar, löv och pinnar och inomhus använder 
man det material som finns tillgängligt i de olika rummen. 

Förskolemiljön har betydelse för lekens utveckling

Gemensamt för alla pedagoger är att de vill skapa en stimulerande och inbjudande miljö 
med variation i möbleringen, harmonisk färgsättning med olika material som tavlor och bil-
der på väggarna, böcker med mera. Allt för att leken skall utvecklas menar de. De vill skapa 
mindre och tydligt avgränsade rum för att leken skall fungera bäst, att ha separata rum för 
enbart bygglek etc. Detta ger mer lugn och koncentrationsmöjligheter för alla barn hävdar 
pedagogerna.

Att ha tillgång till olika rum
Pedagogerna anser att barnen använder olika rum till olika lekar och för att ge dessa möjlig-
heter till barnen behövs olika redskap som material, tillgång till olika rum, lyhörda pedago-
ger och att pedagogerna ger barnen möjligheter att få leka utan att bli störda.
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                 Vi har tänkt på de olika rummen till vad de har för funktion och vilket material som det
                                  skall vara. Så i ett rum har vi bygglekar, det är ju inte bara fantasin där utan där får man in den    
                                  grovmotoriska aktiviteten där man bygger och använder hela kroppen plus  fantasin. Sen har vi   
                                  biblioteket där stimuleras fantasin genom böcker, man läser en saga, barnen kan skapa sig en inre     
                                  bild när de inte har bilderböcker utan att man berättar vad som händer i sagan. Sen har vi ett rum  
                                 som vi kallar legorummet och det är lego som är med små bitar och där stimuleras också   
                                  fantasin, där de konstruerar och sätter ihop (Berit - för)

Berit berättar att de har tillgång till många olika rum som de använder på olika sätt. Rum-
men användes till flera olika aktiviteter. I biblioteksrummet finns det bara böcker där barnen 
kan läsa själva på riktigt eller på att låtsas eller lyssna på en saga som pedagogerna läser och 
där barnen själva kan skapa sina bilder. Barnen går in i sina olika roller och använder sin 
fantasi och kreativitet.
                
                 Dels att det att det finns många olika rum där det får vara ensamma där de kan ha sin egna
                 fantasi utan att bli störda av andra, dels av leksaker för att hjälpa till fantasin saker de
                 kan fantisera om, bygga på (Mikael - för)

Pedagogerna har tänkt över hur de vill skapa bra rum för barnen och de har barnen i fokus 
hela tiden och de utgår ifrån barnens behov och intresse. Med de olika rummen tränas 
många olika saker som till exempel grovmotoriken. Genom att använda olika material i de 
olika rummen ges det möjligheter till många olika slags lekar i samma rum. 

              Många barn vistas i samma miljö från tidig morgon till sent på eftermiddagen och det är ont om  
                 möjligheter med lugna vrår där man kan dra sig tillbaka och mysa, tänka och ha lite hemligheter 

( Lisa - fsk)      

I Lisas förskoleklass upplevde pedagogen att det inte fanns tillräckligt med utrymme för 
barnen och att de är väldigt många. Barnen kan inte få lugn och ro när de vill, det är många 
barn som har långa dagar och för dem är det viktigt att kunna få möjlighet till att dra sig un-
dan och få kunna vara för sig själv.

Att ha en inbjudande miljö 
Pedagogerna anser att miljön är viktig och det är för att få barnen att bli stimulerade i leken
och att utveckla barns tankar och deras upplevelser. Genom att skapa en bra miljö både ute 
och inne för barnen skapar man förutsättningar för barns kreativitet och deras skapande.

                  Jag tycker att miljön ska vara inbjudande.
                  På så sätt med många olika utrymmen och variation på möblering.
                  Färgsättning ska vara harmonisk och det ska finnas både stolar, bord, soffor, kuddar,   
                  små rum, stora rum, mycket böcker, bilder, tavlor på väggarna. ( Ida - fsk)

Det här citatet säger att miljön ska vara inbjudande på ett estetiskt tilltalande sätt vad gäller 
färg och form samt funktion, där många olika sorters material ska finnas tillgängligt och 
åskådligt uppställt. 

Att ha gott om material
Flera pedagoger menar att det är viktigt att välja rätt material och leksaker och att behärska 
och använda materialet skapar goda förutsättningar för barnen att komma vidare i sin ut-
veckling i alla avseende. Det gynnar alla barns självständighet att var sak har sin plats. Ma-
terialet skall vara lättåtkomligt och alla barn skall veta vad som finns och var det står. Miljön 
och materialets utformning skapar förutsättningar för barnets möjligheter att kunna delta i 
lekar och sysselsättningar.

                  Se till att det finns redskap, då måste jag som vuxen gå in och titta lite grann vad som är   
                  intressant nu i deras lekar, man ska observera på barnens intresse! kanske man   
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                  behöver hitta material som till exempel när de leker doktor, då måste finnas material  
                  (låtsas medicin, flera dockor, sängar, stetoskop, kläder) vi vuxna måste ordnar material    
                  för stimulera barns fantasilekar. Byta material är också viktigt, för att sätta igång en ny  
                  lek. (Anna-för)
  
                  Man leker av det material man har och man lyssnar på vad barnen vill göra….( Mikael - för)
            
              
Det här citatet säger att det är viktigt att det finns material som kan stimulera barns intresse 
och fantasier. Pedagogen gör observationer för att se vad för material som behövs för att vi-
dareutveckla barnens lekar. Med jämna mellanrum byts materialet ut så att nya lekar kan 
sättas igång. Det är viktigt att miljön är stimulerande för bästa möjliga utveckling och läran-
de.
               Jag kan ge tillgång till material som kläder, hattar, olika skor, väskor osv. ( Greta -för)
               
               Vi har ganska mycket utklädningskläder, skor och rekvisita såsom smycken, väskor och dylikt.
               ( Lisa- fsk)

Enligt pedagogerna var det viktigt att det finns material i de olika rummen för att barnens 
fantasi skall tillgodoses på bästa sätt och att det byts ut med jämna mellanrum så att barnen 
bjuds in till att pröva nytt material och lekar.

Den vuxne är viktig för lekens möjligheter
Under denna rubrik tar vi upp det som pedagogerna menar är deras speciella uppgifter i rela-
tion till barnens lek. Det pedagogerna tar upp här tyder på att de anser att de själva på olika 
sätt har ansvar för att vara aktiva i barns lek.

Att den vuxne har fantasi
Pedagogerna gav olika förklaringar kring fantasi. Till exempel att fantasi är att kunna vara 
påhittig, kreativ, att kunna sätta sig in i en annan värld, fantasi har inga gränser, fantasi är att 
gå in i andras roller, det är en tanke, oftast en upplevelse, att man kan föreställa sig vad man 
skall göra innan vi gör det, en form av intelligens, en begåvning att kunna finna olika lös-
ningar på problem, är hämningslöst i stort och smått. En av pedagogerna ansåg att det under-
lättar om man själv har fantasi där man genom sin fantasi kan ge många olika förslag på vad 
barnen kan leka. Ibland kan det vara bra att ha några av de här egenskaperna så att man kan 
hjälpa barnen på traven när de fastnat i leken. 
                
                  Sen fantiserar jag mycket själv, jag berättar historier och sagor som jag hittar på själv,   
                  där barnen kanske är med i sagan (Berit -för)

               
                  Den förmågan måste ju vara underbart att ha. (Petra)

                  Ja men det måste man ha .( Berit -för)

                 Alla människor har ett fantasihål alla har det och det gäller att använda sin fantasi för  
                 att hålla det hålet öppet, slutar man använda sin fantasi så krymper det här hålet och 
                 när det hålet har växt igen så har man ingen fantasi kvar så det gäller att hålla detta 
                 fantasihål öppet (Berit -för)

Pedagogen anser att det är mycket viktigt att man som pedagog har mycket fantasi och att man kan stimulera 
barnen på detta sätt genom att hitta på saker där barnen är med och att man skall hålla fantasin levande. Genom 
att pedagogen själva har fantasi är det lätt att hjälpa barn som har fastnat i leken eller hjälpa barnen att komma 
på vad de skall leka. De anser också att det är viktigt att hålla sin fantasi levande oavsett om man är barn eller 
vuxen.
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Att skapa öppna dörrar för leken

Pedagogerna menar att det finns barn som ibland har svårt att hitta på vad de skall leka och 
då måste man som pedagog hjälpa barnen att komma på vad de skall leka. Detta kan man 
göra genom att vara tillgänglig, komma med olika förslag på vad barnen kan leka, ge olika 
material till olika behov.
                  
                  Genom att öppna olika dörrar, ge olika förslag. Finns inte just de sakerna eller de 
                  föremålen som barnen har väntat sig kan man visa dem andra möjligheter
                  Genom att göra det, öppnar barnen som regel sina egna dörrar.
                  De öppnar sina sinnen och leken och skapandet är i full gång.
                  Det är en enorm tillfredsställelse som pedagog att uppleva detta. ( Lisa - fsk) 
                                    
                                
                  Om barnen så att säga” kör fast” i leken, att de inte vet hur de skall gå vidare eller om    
                  en konflikt uppstår(t.ex. om vem som ska ta vilken roll eller vad man ska göra i leken)så  
                  frågar man vad de leker och ger förslag på vad som kan hända och tycka vad som verkar  
                 vara lämpligt som rekvisita i leken. (Ida- fsk)

Genom att hjälpa barnen och att vara lyhörd och tillgänglig så får man barnen att börja leka, 
detta kanske inte alltid går men pedagogerna anser att det är viktigt att man skall finnas till 
och att komma med förslag så att barnen får olika möjligheter att kunna gå vidare.

Att delta i leken                    
Det visade sig att pedagogerna anser att man skall delta i leken. Det är genom leken man får
uppfattningar om barnens samspel, fantasi, sociala kompetens, utveckling, lärande och vad 
barnen har för upplevelser och hur de kommer till uttryck i leken.

                   Jag är mycket med i leken för jag tycker det är kul. ( Mikael -för)

                   Man skall hänga med. Gå in i leken, prata sjunga det är bra när man sjunger och gör   
                   rörelse använder barn fantasi och kreativitet(björnen sover, pomperipossa osv.)( Maria-kör)             

                   Om dem vill leka mamma, pappa, barn så kan man ju alltid leka det ,då kan man själv vara barn    
                   och man kan vara förälder när man leker den leken eller så kan det vara lego att dem vill att man     
                   skall bygga något speciellt till dem och sen när man gjort färdigt det så kan man sen ge några tips   
                   på hur de kan leka med det och vad dem kan göra med det (Mikael-kör)
               
               Om barnen inte vet alls vad dem skall göra kan man leka med dem de redan arrangerade lekar eller   
                   affär  t.ex. (Ida-fsk)

Dessa pedagoger tycker att det är kul att vara med i leken där man kan börja sjunga och an-
vända sig av rörelser för att stimulera barns fantasi. Som pedagog kan man gå in i de olika 
roller som barnen vill att man skall delta i. Som pedagog kan man starta de redan färdiga 
lekarna som t.ex. björnen sover, pomperipossa, staty -jage m.fl. speciellt för de barnen som 
kanske är lite blyga, tysta och inte känner till leksignalerna, då är det bra att en vuxen är 
med.
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Sammanfattning av pedagogernas uppfattningar om barns lek

Alla pedagoger ansåg att barnen har stor kreativitet och fantasi som gör att barnen blir inspi-
rerade till att leka. Varje barn är unikt och har olika upplevelser och erfarenheter som de vi-
sar genom de olika lekarna. En del pedagoger anser att barnen blir inspirerade av Tv/film 
och det framgår tydligt i vissa lekar. 

Gemensamt för alla pedagoger var att de menar att barnen lekte många olika rollekar som 
t.ex. mamma, pappa, barn. Dessa lekar utvecklas alltefter åldern och såg olika ut i förskola 
och förskoleklass.

Det som vi kommit fram till är att gemensamt för alla pedagoger både i förskolan och i för-
skoleklasserna var att de hade stor tillgång till utklädningskläder som de ansåg var ett bra 
och mycket användbart material. Detta material ansåg pedagogerna uppskattades av barnen 
och att detta inspirerade barnen till olika lekar. Det ansågs också viktigt att det fanns mycket 
annat material som barnen kunde tillgodoses med.

Inga pedagoger inom förskolan nämnde om att miljön skulle vara inbjudande vilket pedago-
gen i förskoleklassen gjorde. Gemensamt för alla pedagogerna i både förskola och förskole-
klass var att de anser att den vuxne är viktig för barns lek och att det finns redskap som den 
vuxne kan tillföra. Genom att delta i leken och erbjuda olika material och komma med olika 
förslag till vad de kan göra så skapar man goda förutsättningar. 

Barnen och leken
Under denna rubrik presenteras resultatet från barnintervjuerna där barnen berättade om vil-
ka lekar de brukar leka, var de brukar leka och med vem. Resultatet presenteras under två 
huvudrubriker med underrubriker.

Att vara någon annan
Av barnens berättelse framgår det att deras lekar i första hand hämtar inspiration från den 
egna vardagen och det de upplever där. De talar också om att de är olika fantasifigurer från 
Tv och böcker, olika yrkesroller, djur och familjelekar.

De berättar om att de bygger, leker att de är som en vuxen eller någon annan person eller ett 
djur, de leker affär och andra yrkesgrupper som polis och brandman.. När de lekte tillsam-
mans var det i familjeleken som mamma, pappa, barn. 
             
                  Jag leker själv ibland och ibland leker jag med Stefan (Laban - för)
                 
                  Ja Benny också (Stefan – för)
                  
                 Jag leker ibland själv och ibland leker jag med Josefin och Rebecka (Elin – för )

Genom de olika lekarna var det olika konstellationer av barnen, oftast lekte pojkarna för sig 
och flickorna för sig.
                  
                    Jag låtsas att jag är vuxen eller tonåring (Ellen - fsk)

Av Ellens citat kan man tolka att hon är en tjej som går i en förskoleklass och är redan med-
veten om att man blir tonåring och att man sen blir vuxen när man blir äldre.
                
                  Jag är storebror ibland är jag hund (Laban - för)
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                 Jag leker med mina osynliga barn. Jag leker Barbie och vi leker kille och tjej som är   
                 kära i varandra (Sara - fsk)

Några barn låtsades att det var en annan person eller ett djur och där gestaltar barnen oftast 
något/någon i sin omgivning eller någon de ser upp till. Det är även upplevelser eller något 
de sett på Tv. Det som var utmärkande för barnen i förskoleklassen var att barnen leker att 
de är kära i varandra och det kan vara i vem som helst t.ex. sin mamma, även att leka att 
man har osynliga låtsaskompisar förekom i förskoleklassen.
               
                  Jag brukar leka med Laban och vi är Spiderman och Batman och Bentley (Stefan - för)

Utifrån citatet kan man tolka att barnet leker fantasifigurer som Spiderman, Batman och 
Bentley. 

Olika yrken som de mött
Barnen provar på att utöva olika lekar inom olika yrkesgrupper. Dessa lekar var vanliga att 
man lekte enligt barnen. Detta gäller både flickor och pojkar. 
               
               
                Jag leker polis och tjuv (Ellen - fsk)

                Leka tjuv och polis (Max - fsk)

Att leka tjuv och polis är något barnen leker och det är bland de äldre barnen. Dessa lekar 
förekom både ute och inne.

               Jag brukar leka brandman (Kajsa - fsk)

   
           Leker affär (Ellen - fsk)

Svaren visar att både tjejer och killar som går i förskoleklasser leker tjuv och polis och att 
man även kan vara tjej och leka brandman. Barnen förefaller inte ha svårigheter med att änd-
ra sin roll i leken ibland kan de vara polis och ibland tjuv. Det som också är populärt att leka 
när man går i förskoleklassen är att leka affär, där de använder naturens material till att göra 
kakor och sedan sälja dessa. Detta är en lek som både pojkar och flickor leker och deltar i. 

Att vara djur
En del barn lekte att de var olika slags djur. De djur som var mest vanliga att leka var hund 
eller katt, dessa två djur är ganska vanliga husdjur i många hem så därför kan det vara lätt att 
identifiera sig med dessa. Vissa av barnen hade fått sin inspiration ifrån bolibompa på Tv. 
                 
                  Då är jag en tiger som jagar fjärilar ända till en vulkan (Laban - för)

Att leka kattdjur var ganska vanligt hos barnen, pojkarna lekte att de var farliga tigrar me-
dans flickorna var söta små katter.

                 Jag har lekt att jag är en liten katt och jag pratar som en katt (Tindra - för)

Utifrån citaten kan man märka en skillnad mellan pojkar och flickor när de leker på låtsas att 
de är olika djur. Med det menar vi att pojkarna skall visa sig stora, farliga och starka som en
tiger medans flickorna är söta, mjuka som små katter.
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Att leka familjelekar 
Det som var gemensamt för alla barn i de olika åldrarna var att alla lekte mamma, pappa, 
barn. Det är en lek där alla barn kan identifiera sig med på något sätt. 

    
                  Ja mamma, pappa, barn (Maja - för)

                 Jag leker mamma, pappa, barn (Max - fsk)

Utifrån Max och Majas citat kan man tolka att leka mamma, pappa, barn är en lek som leks 
både i förskolan och i förskoleklassen. Barnen leker oftast kärnfamiljen som består av 
mamma, pappa, barn.
                
                 Att jag är storebror (Laban - för)

                 Mamma, mamma, barn…. Pojkarna vill inta vara med (Kajsa - fsk)

Av Kajsas citat framgår det att pojkarna inte ville vara med och leka mamma, pappa, barn så 
då fick de leka mamma, mamma, barn istället. Det var ingen av flickorna som tog på sig 
papparollen.
                
                Barn. Jag och Felicia lekte att vi är bara barn och att mamma och pappa är på   
                resa .( Max - fsk)

               Jag är något annat barn på låtsas (Ellen - fsk)

               Stina och Ida vill bara vara mamma och jag får alltid vara bebis (Kajsa - fsk)  
     
Av Kajsas citat ser man starka barn som inte kan ändra sina roller och som vill bestämma. 
Kajsa får alltid ta rollen som bebis och det känns som hon vill ha en annan roll ibland.
               
                Jag har en docka och det är min bebis. Jag sätter bebisen i stolen och ger honom   
                mat ( Maja - för)  
    
                Det är flickor ibland, Marie, Karin och Yasmine (Stefan-kör)

Av Stefans citat kan man tolka att det är bara flickor med i leken ibland och det är när poj-
karna får bestämma att dem skall vara med.

Både pojkarna och flickorna hade klara uppfattningar om när i leken flickor kunde vara med 
och när pojkarna kunde vara med. Flickorna kunde delta mer i pojklekarna medans pojkarna 
var bara med i lekar som t.ex. mamma, pappa, barn där de kunde låtsas att de var storebror 
eller pappa eller ett husdjur.  

Att få och kunna leka i olika rum
Barnen berättar att de använder de olika rummen till olika slags lekar. Dockvrån används till 
att leka med dockor, leka doktor mm. I datarummet leker de med dinosaurier, byggrummet 
kan man bygga olika saker med olika material som lego, kaplastavar, göra koppel. Att ladda 
rummen med olika saker är något som alla barn älskar. 

Att leka ute
Barnen berättar att utemiljön används till olika lekar. Enligt barnen använder de sig av det 
material som finns tillgängligt på deras gård som till exempel sand, gräs, rutschkana, cyklar, 
stenar, träd mm. När det gäller utemiljön finns det att göra med naturens egna redskap och 
det sätter oftast fantasin i rörelse.
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             … vi leker mamma, pappa, barn i det lilla huset, ibland leker vi under rutschkanan, ibland leker vi   
                      kurragömma vid stenarna, ibland jagen och ibland cyklar vi (Elin – för)

            
                Ja ute ,vi sätter oss i gräset vid ett träd där trädet är en tv ( Anna - för)

                      Vi låtsas att vi har en affär och vi gör kakor av sand. Alltså blandar sand med vatten (Ellen – fsk)  
                                                                                                                                                                           

Utifrån Ellen och Annas citat så använder barnen sig av naturens material, trädet blir en Tv 
och man gör kakor av sand och vatten. Barnen använder sin fantasi och kreativitet och leken 
är i gång. 
                
                 Jag leker att jag cyklar till Makedonien på låtsas. Jag leker med Stefan och Benny (Laban - för)

Att leka inne 
Barnen berättar här att de använder sig av olika material för att kunna leka det är t.ex. lego 
och kaplastavar.     
                 
                  Jag älskar att bygga med kaplastavar och bygger något kul (Max - fsk)

Av Max citat kan man tolka att han gillar att vara kreativ och använder sin fantasi för att 
bygga något kul.
                
                 Vi bygger hus och gubbarna bor där. Leka med Lego. Gubbarna är blå och tjejerna är röd.... Tjejerna     
                 har en blomma på sig (Viktor - för)
                                        
                 
Viktors citat kan man tolka som att han har en klar uppfattning om vilka färger legot har och 
att det relaterar till flickor och pojkar och föreställningar om färger och kön. 
                 

Barnen som bygger med lego har en uppfattning eller av hur man bor och att det bor männi-
skor i ett hus, i detta fall handlar det om gubbar. Det är klart vad som är tjejfärg och vad som 
är pojkfärg - här är det rött och blått och att tjejerna i legot har en blomma på sig. 

Sammanfattning av barns uppfattningar om lek

Av intervjuerna framgår att barnen i förskoleklassen berättar om att de lekte rollekar såsom 
att vara tonåring, tjuv och polis och att vara kär. Detta kan tolkas som att de har mer erfa-
renheter av detta till skillnad mot barnen i förskolan som lekte mer traditionella familjelekar 
och att de lekte olika djur. Detta kan kanske förstås mot bakgrund av barnens olika åldrar. 
Barnen i både förskolan och i förskoleklassen använder sig utav naturens material när det 
gäller uteleken såsom sand, vatten, träd och pinnar med mera. Skillnaden i utemiljön är att 
förskoleklassen inte hade några cyklar som man har i förskolan däremot finns det andra sa-
ker såsom basketkorg, fotbollsplan med mål, styltor med mera som de berättar om. 

Det som är gemensamt för barnen både i förskolan och i förskoleklassen är att de leker 
mamma, pappa, barn och det svarade många. Skillnaden var att barnen i förskolan berättade 
om att de lekte mycket fantasifigurer som t.ex. Spiderman eller Batman dessa figurer före-
kom inte i förskoleklassen. I förskoleklassen leker barnen mer rollekar där man leker att de 
är vuxna, tonåring, affär, fröken med flera. 
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Diskussion

I diskussionen kommer vi att ta upp följande: metoddiskussionen där vi beskriver vårt val av 
metod, resultatdiskussionen där beskriver vi resultatet som vi kommit fram till utifrån peda-
goger och barns svar, didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning.

Metoddiskussion

I vår studie valde vi en kvalitativ undersökningsmetod där vi intervjuade pedagoger och 
barn. Vi ansåg att denna metod lämpade sig mest till vårt syfte, att få en uppfattning om pe-
dagogernas syn på vad som var av betydelse för barns lek och barnens syn på sin lek. Back-
man (2008) menar att i ett kvalitativt synsätt riktar man intresse mot individen istället för att 
fråga hur en objektiv verklighet ser ut, man ställer frågan hur individen tolkar och formar sin 
verklighet

Vi valde att intervjua pedagoger i förskola och i förskoleklass samt barn i olika åldrar i för-
skola och i förskoleklass. Vårt urval var att vi ville höra om pedagoger och barnen har sam-
ma uppfattningar om lek.

Under intervjuerna använde vi mp3spelare och diktafon, dessa redskap blev bra hjälpmedel 
när vi sen skulle skriva om intervjuerna. Vi kunde lyssna flera gånger för att inte missa vik-
tig information och vi skrev ner intervjuerna som vi sen delgav varandra så alla kunde läsa 
intervjuerna, detta underlättade när vi ställde samman analysen och bearbetningen av resul-
tatet. Under intervjuerna antecknade vi diskret för att sen kunna fråga om vi uppfattat svaren 
riktigt, detta gjorde också att vi stärkte giltigheten. Det som var negativt med att använda 
diktafon var att ett barn tittade på den lampa som lyste när diktafonen var på och intervjua-
ren fick snabbt avleda och börja med frågorna så inte koncentrationen blev på lampan. 
När det gällde pedagogerna ville en pedagog ha frågorna i förväg och en pedagog utförde sin 
intervju under sin rast och detta påverkade svaren, dels att ena hade förberett svaren och den 
andra upplevdes som väldigt stressad, detta gjorde i sin tur att man som intervjuare glömde 
att ställa följdfrågor. Efter dessa intervjuer valde vi att göra ytterligare två intervjuer den ena 
var samma pedagog som hade avsatt mer tid nästa dag och den andra med en annan peda-
gog.
För att vårt resultat skulle få en hög reliabilitet använde vi oss av citat från pedagoger och 
barn detta stärker resultatets reliabilitet. Efter att ha granskat och ifrågasatt resultatet nog-
grant till förhållandet av vårt syfte tycker vi att vi har undersökt det som vi hade tänkt under-
söka och detta stärker validiteten av vårt arbete. Till hjälp har vi haft en handledare under 
hela arbetets gång som har mycket erfarenheter av skrivande om examensarbete och som har 
kommit med förslag, förändringar, förbättringar och stöttat oss i jobbiga situationer.

Resultatdiskussion

Relevant för vår undersökning är vi utgått ifrån Vygotskijs teori där Vygotskij anser att le-
ken är en kreativ bearbetning av upplevda intryck.

Det visade sig i studien att pedagogernas berättelse om barnens lek och barnens berättelse 
om leken stämde ganska bra överens. Pedagogerna pratade om olika rollekarna där barnen 
lekte att de var någon annan vuxen som till exempel tjuv och polis eller en fröken. Barnen 
berättade att de brukade leka tjuv och polis och andra karaktärer som till exempel brandman. 
Pedagogerna beskrev en lek som familjelek där barnen lekte mamma, pappa, barn, detta var 
en lek som alla barnen lekte oavsett vilken ålder de var i. Barnen beskrev sin familjelek som 
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mamma, pappa, barn där de berättade var de gjorde och vem de var. Detta kan man jämföra 
med Jensen (2008) som menar att barnen imiterar dagliga situationer som de upplever, tre-
åringar leker att vara” mamma”, fyra- åringar leker att vara ”dagisfröken” och sexåringar 
leker att vara ”polis.(s.139)När barnen befinner sig i en sinnesstämning kan det vara att bar-
nen känner sig glada och experimenterar leken som några upplevelser, som till exempel att
vara doktor, lärare, sjuksköterska etc. (s.7)
Det som visade sig i studien stämmer överens med våra egna erfarenheter i de olika verk-
samheterna som vi arbetar i.

Studien visar att i familjeleken när inte några pojkar ville vara med så lekte man t.ex. mam-
ma, storasyster, barn. Det var inte någon flicka som tog på sig rollen att spela pappa. När 
pojkarna lekte denna lek fick flickorna var mamma, storasyster eller ett djur. Jensen (2008) 
skriver att rollerna kan variera på vad man leker, det kan vara mamma, pappa, barn eller att 
vara ett djur. Gemensamt för alla barnen var att de lekte familjelekar som innebar att de lek-
te mamma, pappa, barn, uteleken såg likadan ut och de lekte olika bygglekar. Familjeleken 
var oftast kopplat till ett rum som kallas för dockvrå och det finns nog på de flesta förskolor 
och på en del förskoleklasser om det nu finns plats. Leken utspelar sig även i utemiljö. Poj-
karna tog hand om mansrollen som att vara pappa eller storebror var det upptaget så ville 
man gärna vara ett djur. Flickorna tog hand om kvinnorollen som att vara mamma eller sto-
rasyster var dessa upptagna kunde man vara bebis men under protest. I dockvrån lekte bar-
nen att de lagade mat, där fanns också material för dessa lekar som olika grönsaker i plast, 
kastruller, spis, köksredskap mm. 
Skillnaden var att de lekte olika lekar i olika åldrar. Barnen på förskolan lekte att de var nå-
gon annan, att de var djur och olika fantasifigurer som till exempel Star Wars, Spiderman 
mfl. Just de här figurerna var det bara pojkar som lekte och man lekte dessa med andra barn 
som också visste vilka dessa figurer var. De här figurerna är populära och de finns på många 
olika ställen som i leksaksaffären, mataffärer, kläder, tavlor, porslin mm så barnen stöter på
de olika figurerna i olika miljöer. De visas också på Tv/barnprogram och finns på film. Allt-
så kan barnen hämta sin inspiration på väldigt många olika ställen. I förskolan räcker det 
med att ett barn har en Spiderman tröja och sen sprider det sig vidare till de andra barnen 
och då vill de också ha en tröja eller något annat med Spiderman på. Spiderman är en figur 
som många barn ser upp till, han är stark, han räddar människor och han är hjälpsam.  
Barnen i förskoleklassen lekte också att de var någon annan fast lite mer avancerade rollekar 
och det är för att de erfarit mer än de yngre barnen och de lekte olika yrkesroller. De lekte 
inga fantasifigurer och inga djur.

Resultatet visar att barnen har blivit inspirerade av Tv och tidningar t.ex. rapport eller erfarit 
på annat sätt som att spela spel eller sett i verkligheten som t.ex. en brandbil och ambulans. 
Att leka affär är något de flesta barnen har erfarit när man t.ex. följt med föräldrarna för att 
åka och handla. Jensen (2008) menar att barnens kreativitet i leken är en inspiration ifrån 
verkliga händelser. Även i vår studie visar det sig att barnen leker det de möter och erfar i 
sin vardag.

Enligt Pramling - Sheridan (1999) menar att miljön bör utformas så att barns lärande och 
utveckling underlättas, stimuleras och utmanas. Den fysiska miljön skall vara säker, väcka 
nyfikenhet, inspirera, utmana barn till utforskande och upptäckande. Den skall ge barn möj-
lighet att utveckla sitt kulturskapande och alla sina uttryckssätt. Pramling i Björklid (2005 s. 
38) menar att barn skall vara delaktiga i utformningen av förskolans/skolans miljö. Knuts-
dotter – Olofsson (2003 s. 52) menar att i en lekstimulerande miljö och med en trygg vuxen 
skaffar sig barn ett redskap som innebär att barnen kan ta till sig de problem som kan uppstå 
genom livet och kan därmed göra sitt kunnande och vetande bredare. Pedagogerna anser att 
vuxna behöver skapa goda och inspirerande förutsättningar för barnens lek. Det handlar om 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


28

att ha ett väl genomtänkt material, en inredning och anpassad miljö och det är bra om mate-
rialet är tillgängligt och att barnen då kan välja själva.

Enligt pedagogerna var det viktigt att det fanns material i de olika rummen för att barnens 
fantasi skulle tillgodoses på bästa sätt och att det byts ut med jämna mellanrum så att barnen 
bjuds in till att pröva nytt material och lekar. Att välja rätt material, leksaker och att behärs-
ka och använda materialet skapar goda förutsättningar för barnen att komma vidare i sin ut-
veckling i alla avseende även socialt. Materialet skall förstås vara lättåtkomligt och alla barn 
skall veta vad som finns och var det står. Miljön och materialets utformning skapar förut-
sättningar för barnets möjligheter att kunna delta i lekar och sysselsättningar. Trageton i 
Björklid (2005 s. 39) säger att miljön ska vara utformat så att barnen kan använda materialet 
själva utan att behöva fråga pedagoger om hjälp.

Pedagogerna har tänkt till hur de vill skapa bra rum för barnen och de har barnen i fokus 
hela tiden och de utgår ifrån barnens behov och intresse. Genom att använda många olika 
material i de olika rummen ges det många möjligheter till olika slags lekar i samma rum. 
Pedagogerna anser att barnen använder olika rum till olika lekar och för att ge dessa möjlig-
heter till barnen behövs olika redskap, tillgång till olika rum, lyhörda pedagoger. Pedago-
gerna tycker att det är viktigt att lyssna på barnens behov och hjälpa till att skapa förutsätt-
ningar för att barnen ska kunna utvecklas på bästa sätt. De anser att det är viktigt att ge bar-
net tid och rum för egen lek och se till att det finns användbart material. Barnen behöver 
både stora ytor och många små vrår där de kan dra sig undan för olika lekar. Gemensamt för 
alla pedagoger är att de vill skapa goda lärandemiljöer både fysiskt och psykiskt som barnen 
kan tycka om att vistas i och där de lär sig. 
Barnen berättade om olika lekar, knutna till de olika rummen, ett problem som enligt peda-
gogerna uppstod var att barnen inte kunde förflytta visst lekmaterial för att det skulle finnas i 
ett speciellt rum som till exempel bilar i lekhallen med mera. Några barn som lekte att de 
skulle åka och handla gjorde bara detta i det rummet bilarna fanns i, de kunde inte leka att de 
skulle åka handla i den så kallade dockvrån där oftast familjeleken förekom för där inne fick 
barnen inte ha några bilar. För dessa barn blir leken avbruten om de nu vill fortsätta leken i 
något annat rum och detta på grund av att man inte kan förflytta leksaker och material. Att 
göra barnen delaktiga och att barnen deltar när det gäller utformningen av den fysiska miljön 
är viktigt säger Samuelsson & Sheridan (1999 s. 94).
Pedagogerna pratar om att material och dylikt skall vara tillgängligt och det skall vara en 
inbjudande miljö men i detta fall är det tillgängligt men inte flyttbart, hur mycket påverkar 
barnens lek kan man undra.

      
Gemensamt för alla pedagoger i förskoleklasserna var att de ville skapa en stimulerande och 
erbjudande miljö med variation i möbleringen, harmonisk färgsättning med olika material 
som tavlor och bilder på väggarna, böcker mm. Pedagogerna ville skapa mindre och tydligt 
avgränsade rum för att kunna dela barngrupperna, de tror att det skulle fungera bättre för 
barnen om man till exempel hade separata rum för enbart bygglek. Det ger mer lugn och 
koncentrationsmöjligheter för alla barn anser pedagogerna. En av pedagogerna i förskole-
klassen ansåg att det inte fanns tillräckligt med utrymme för barnen och att det är alldeles för 
många barn på så liten yta som det var i denna förskoleklass. Barnen kunde inte få lugn och 
ro, det fanns ingen möjlighet för barnen att dra sig undan och kunna få vara för sig själva.  
Med få rum och liten yta är det inte lätt att skapa avgränsade rum för vissa lekar som kon-
struktionslekar, familjelekar med flera. Skillnaden mellan pedagogerna i förskolan och i för-
skoleklassen var att ingen pedagog i förskolan nämnde att miljön skulle vara inbjudande det-
ta berodde kanske på att i förskolorna fanns det utrymme och flera rum där pedagoger och 
barn kunde planera verksamheterna i de olika rummen. Skolverket (2000) i Thörner (2007) 
menar att det kanske behövs officiella krav på lokaler eftersom sexåringarna vistas i skolans 
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lokaler som klassrum och där saknas möjligheten för lek, vila och skapande verksamhet som 
anses vara viktigt för barns utveckling.(s. 16)

Pedagogerna ser sin roll som viktig där de är lyhörda observanta och de hjälper barnen ge-
nom att ge olika förslag till olika lekar och ge lämpligt material i leken. Lindqvist(2002) 
skriver att den vuxne behövs i leken. Att som vuxen ge sig in i leken, för att hjälpa barnen 
att skapa en lekvärld är något som de flesta barn behöver, tycker om och blir inspirerade. 
Vidare menar Lindqvist att vuxenstöd i leken är något som gagnar alla barn. Det stödet
handlar om att uppmuntra och ge vägledning i samspelet mellan barnen, ge lagom mycket 
stöd, att lyssna och iaktta dra sig ur vid rätt tillfälle. Samuelsson & Sheridan (1999) menar 
att genom pedagogerna själva är aktiva och deltar i leken så stödjer och utvecklas barns lek 
och läroprocesser, det skall vara en möjlighet för alla barn att kunna delta i leken och det är 
pedagogernas ansvar. Knutsdotter - Olofsson (1991)  menar att en bra pedagog anpassar sig 
efter barnens behov i leken, där man deltar, stödjer barnen och kommer med förslag till olika 
lösningar på problem som står och ger rekvisita. Till skillnad mot pedagogerna i vår studie 
var det inga barn som nämnde att den vuxne är viktig och att vuxna skulle delta i leken.

Didaktiska konsekvenser

Vi som utfört studien anser att det är viktigt att pedagoger som arbetar och umgås med barn 
skall framstå som en god förebild, vara aktiv och att kunna delta i leken, för att barn härmar 
de vuxnas beteende. Samuelsson & Sheridan (1999) menar att genom pedagogerna själva är 
aktiva och deltar i leken så stödjer och utvecklas barns lek och läroprocesser, det skall vara 
en möjlighet för alla barn att kunna delta i leken och det är pedagogernas ansvar. För att 
barnet skall bli aktiv och intresserad behövs en intresserad pedagog som visar att hon eller 
han är intresserad av det enskilda barnet. 

Som pedagoger  i förskola och förskoleklass behöver vi tänka på följande:

Av våra egna erfarenheter skall man ska ta sig tid att lyssna på barnen och på vad de har att 
säga och inte ge färdiga svar. Barnen skall få möjlighet att upptäcka själva och för att kunna 
göra detta anser vi och pedagogerna i studien att man måste hitta ett bra arbetssätt genom att 
dela barngrupperna så det blir mindre grupper och att kunna skapa bra förutsättningar. Vi 
anser att alla barn behöver vara trygga innan de kan lära sig och vi måste bemöta barnen på 
deras nivå. Pedagoger måste respektera barns lek, ansvara för att skapa möjligheter för leken 
genom att skaffa fram rekvisita, lugn och ro och ge inspiration. Både vi och pedagogerna i 
studien menar att barnen påverkas av miljön runt omkring och av alla de människor de har 
kontakt med. Vi menar att det är viktigt att grupperna delas med tanke på hur stora barn-
grupperna är idag och det är våra egna erfarenheter. Miljön har en stor betydelse för att bar-
net skall lära sig nya saker och bli kreativ. Genom att ha en inspirerande miljö får barnet 
möjligheter att känna, tänka, agera och genom det utvecklas barnet.

Vi kom fram i vår studie att både vi och pedagoger anser att det är viktigt att vuxna deltar i 
barns lek när barnen ger tillåtelse och bjuder in de vuxna i leken. Dels för att man kan ob-
servera barnen i dess utveckling, man kan hjälpa till och stötta, komma med förslag på hur 
leken skall fortsätta om barnen har kört fast. 
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Förslag till vidare forskning

Då vi anser att leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande bör man fortsätta att 
forska inom skolan där leken behövs mer. Trots tidigare forskning och rapporter om hur vik-
tig leken är för barnen så används inte leken för ett lärande syfte. Våra frågeställningar är 
hur får man in leken i skolans värld? Hur får man in leken i undervisningen?
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                                                                                                                        Bilaga 1
Informationsbrev till pedagoger i förskolan och förskoleklass

Vi är tre pedagoger som studerar på Högskolan i Borås med inriktning mot förskola och för-
skoleklass. Under hösten - 09 ska vi tillsammans skriva ett examensarbete som kommer att 
handla om lek och fantasi i leken. Vi vill gärna ta del av dina uppfattningar kring fantasi och 
lek och därför vill vi få möjlighet till att intervjua dig. Vi ber dig därför om att ställa upp på 
en intervju. Vi kommer att genomföra intervjuerna enskilt och använda bandspelare. Inter-
vjun beräknas ta ca 30-40 min. 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad barnen gör när de leker på låtsas och hur 
de tänker kring fantasi, hur pedagoger inspirerar barnen i deras lek och vad pedagoger anser 
att fantasi i leken är. Vi vill också veta hur du som pedagog menar att barnen gör när de le-
ker på låtsas. 

I vårt arbete kommer vi att följa Vetenskapsrådets specifika sekretessregler som innebär att 
vi kommer vara noga med anonymiteten. Varken namn på personer, arbetsplats eller stad 
kommer att framgå i rapporten. Om några namn skulle nämnas så är de fingerade. Att delta i 
denna undersökning är självklart frivilligt och man kan när som helst avbryta intervjun. När 
rapporten är godkänd kommer intervjuerna att raderas. 

Vi är tacksamma för svar senast v 40.

Är något oklart eller om ni undrar över något så hör av er via mail eller telefon till:
Petra Johnson
Tel: xxxxxx
E-mail:

Cecilia Ormazabal
Tel: xxxxxxx
E-mail

Azra Velagic
Tel: xxxxxx
E-mail

Vänliga hälsningar 
Azra, Cecilia och Petra                                                                  
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                                                                                                                Bilaga 2
Informationsbrev till föräldrar med barn i förskolan 

Vi är tre pedagoger som läser vår sista termin med inriktning mot förskolan och skola vid 
Högskolan i Borås och skriver just nu vårt examensarbete som handlar om barns lek och hur 
de använder fantasi i leken.
Vi är nyfikna på barnens lek och hur de leker när de leker på låtsas. Vi vill gärna ta del av 
barns uppfattningar kring fantasi och lek så därför vill vi få möjlighet till att intervjua era 
barn. 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad barnen gör när de leker på låtsas och hur 
de tänker kring fantasi och hur pedagoger inspirerar barnen i deras lek och vad pedagoger 
anser att fantasi i leken är. Vi vill också veta hur pedagoger menar att barnen gör när de le-
ker på låtsas.

Vi undrar därför om Ni kan ge tillåtelse till att vi intervjuar Ert/Era barn. Då examensarbetet 
är offentlig handling så är det viktigt att poängtera att i vårt examensarbete garanterar vi 
barnens anonymitet. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets specifika sekretessregler som 
innebär att vi kommer vara noga med anonymiteten. Inga namn på barn, personal eller för-
skola(alt förskoleklass), vilken förskola/skola eller stad kommer att framgå i rapporten. De 
namn som kommer att nämnas är fingerade. Att delta i denna undersökning är självklart fri-
villigt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. När examensarbetet är godkänt 
kommer intervjuerna att raderas. 

Vi kommer att använda oss av intervjuer som kommer att spelas in på bandspelare. Intervjun 
beräknas till att ta max ca 15-20 minuter. Vi lämnar ut en blankett där ni kan ge ert godkän-
nande till att ert barn får delta eller inte i en intervju.
Vi skulle uppskatta om ni kunde lämna in denna snarast möjligt till ansvarig personal senast 
v 40. Vi kommer att utföra intervjuerna v 40-42

Vid eventuella frågor kontakta oss på telefon eller via e-mail

Med vänliga hälsningar:
Azra, Velagic Petra Cecilia
Telxxxxxx Telxxxxx Telxxxx
E-mail                                                       E-mail                                 E-mail
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FÖRÄLDRAMEDGIVANDE                                             Bilaga 3

o JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuad

o NEJ, jag/ tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuad

     .………………………………………………………
        (Barnets namn)

     …………………..
      Datum

      …………………………………………………………Tel……………………

     (Målsmans underskrift)
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Intervjufrågor till pedagoger                                                                         Bilaga 4

 Hur definierar du fantasi?

 Vad är på låtsas, är fantasi och på låtsas samma sak?

 Hur kommer barns fantasi till uttryck i deras lekar?

 Hur stimulerar du deras fantasi i leken?

 Hur arrangeras miljön för att stimulera barns fantasilekar?

 Har ni material t.ex. utklädningskläder?

 Har ni arbetat temainriktat med att stimulera barns fantasi?

 Har barn tillgång till material för att stimulera sin fantasi?

Intervjufrågor till barn

 Kan du berätta om vad du brukar leka?

 Vad gör när du leker på låtsas?

 Hur gör du när du fantiserar?

 Kan man fantisera när man leker? Hur då? Berätta.

 Vet du vad fantasi är?

 Ja/Nej. Kan du berätta vad fantasi är? Vad leker du då?
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