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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på barns fantasi i förskolans värld. I studien 

har kvalitativa intervjuer används, dessa genomfördes med fem förskollärare på olika förskolor i en 

kommun i Mellansverige. 

 

Studiens resultat visade att fantasi är ett brett begrepp som verkar hålla sig inom kategorin lek, 

kreativitet och tankeverksamhet. Fantasin ses som något viktigt i förskolan och skall befrämjas, olika 

metoder för att främja denna tas upp i studien.  

 

Nyckelord: Fantasi, förskolan, förskollärare.  
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”Ren animerad fantasi är min första och djupaste impuls”. 

”Fantasi och verklighet överlappar ofta varandra”.  

Walt Disney 1901-1966 

 

”Böcker förbättrar barnens fantasi, det är sant. 

Men det är mer sant att barnens fantasi har behov av böcker för att kunna leva utan böcker”.  

Astrid Lindgren 1907-2002 
 

”Fantasi är viktigare än kunskap. 

För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, 

stimulerar framsteg, och föder utveckling”. 

Albert Einstein 1879-1955 
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1. INLEDNING 
Genom observationer under min verksamhetsförlagda utbildning har det visat sig att 

diskussioner har behandlat huruvida barn får allt sämre fantasi på grund av att de sitter för 

mycket framför televisionen (TV:n) eller datorn. Vid några av dessa observationstillfällen har 

jag även reflekterat över att förskollärare i förskolan funderar på barns fantasi. De som arbetat 

en längre period menar att de uppmärksammat att barnen leker på ett annat sätt nu än vad de 

gjorde tidigare. De menar att barn är mer rastlösa och har svårt att hitta på egna lekar och 

aktiviteter. Det finns på så sätt en uppfattning om att barnen i större omfattning behöver 

aktiveras, snarare än att de aktiverar sig själva. I detta sammanhang kommer frågan om 

fantasi upp. I en artikel av Eckert (2000) berättas det om intervjuer med föräldrar som tar upp 

föräldrarnas syn på barn och deras TV – vanor. Eckert frågade dels vad föräldrarna ansåg var 

goda aspekter med tv-tittande och dels vad de ansåg var negativa aspekter. Som goda aspekter 

tog föräldrarna upp att barnen lärde sig saker av tv som språk och information samt fakta, 

detta ansågs som bra så länge barnen lärde sig något de kunde ha nytta av. Som negativa 

aspekter tog de upp att barnen kan få oönskade beteenden av att titta för mycket på TV 

exempelvis att de härmar våld. Annat som togs upp av föräldrarna i Eckerts intervju var att 

TV kunde hindra barns lärande och hämma dess fantasi. Föräldrarna menade att det skulle 

vara bättre om barnen hörde sagor från en bok eller ett kassettband och fick visualisera 

bilderna själva. Det fick inte heller bli för mycket TV - tittande för det medförde 

konsekvenser. Exempelvis gick barnen miste om värdefull tid för lek som är bra för deras 

fantasi. Om TV är bra eller dåligt går dock inte att besvara utifrån studien men den belyser en 

pågående debatt om barns TV - tittande. Utifrån observationerna i förskolan har mitt intresse 

för barnens fantasi växt fram, med denna studie vill jag undersöka hur förskollärare ser på 

barns fantasi och eventuellt hur och om de främjar den. Arbetet är också till för att få 

vägledning och erfarenhet inför mitt kommande arbete med barn som förskollärare i 

förskolan. Under min utbildning har det talas om att alla erfarenheter vi får ”stoppas ner i vår 

mentala ryggsäck” och kan plockas fram senare i arbetet ute på förskolan.   

1.1 Bakgrund 
Här kommer jag att ta upp tidigare forskning om fantasi utifrån olika slags litteratur. Urvalet 

av litteratur är baserat på texter som nämner ämnet fantasi i både positiv och negativ aspekt. 

Texterna har sorterats upp och presenteras i olika kategorier. Litteraturen följs där efter upp 

med en underrubrik som vars innehåll förklarar hur främjande av fantasins egenskaper kan 

utföras i förskolan. I en bok om Vygotskij (1995) påpekas att fantasi och lek verkar hålla ihop, 

därför har litteratur som behandlar detta tagits med i undersökningens bakgrund. Vygotskij 

påstår även att uppfinningsrikedom och kreativitet har fantasi som en grund, litteratur som 

behandlar detta tas även det med i undersökningens bakgrund. 

1.1.1 Fantasi som begrepp 

Vygotskij (1995) menade att fantasi är en aktivitet som grundar sig på vår hjärnas 

kombinationsförmåga. I vardagen kallar vi allt som inte har med verkligheten att göra för 

fantasi, men inom psykologin innebär fantasi grunden till alla kreativa aktiviteter så som 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapelser. På så sätt är allt som omger oss och som 

skapas av den mänskliga handen, en produkt av människans fantasi. Vidare menar Vygotskij 

att kreativitet och fantasi hör ihop. Barns skapande och kreativitet är av betydelse för dess 

utveckling. Redan i tidig ålder kan denna kreativitet ses hos barn exempelvis då de leker. Barn 

kan göra om en käpp till en häst eller sitta med en docka och låtsats vara dess mor, detta är 

äkta kreativitet. Visst återskapar barn mycket av det de redan sett, men de leker aldrig exakt 

det som de upplevt i verkligheten. 
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1.1.2 Fantasi och förskolans styrdokument 

Studien omfattar huruvida förskollärare inspirerar/främjar barns fantasi i förskolan. 

Undersökningen baserar sig på en observation av och hur två förskolor arbetar med fantasi. I 

läroplanen för förskolan står inget om fantasi som begrepp eller att förskollärare skall främja 

detta, det står dock om vikten av lek. Eftersom lek och fantasi verkar höra ihop så bör detta 

uppmärksammas. Styrdokumentet Skolverket (1998; reviderad 2010) påpekar att, ”Leken är 

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

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan”. Vidare skrivs det i två artiklar 

av Lien (2001) och Engdahl (2011) att fantasi och lek hör ihop, dels genom att utrymme skall 

göras för dem båda samt att de får bygga på varandra. Lien talar om vikten av barns utrymme 

för fantasi och lek samt möjligheten att komma med egna idéer. Den fria leken är ett viktigt 

inslag i förskolans verksamhet. Engdahl menar att lek är fantasi i handling, barns lekar skall 

ses som uttryck för fantasi och meningsskapande.  

1.1.3 Fantasi ett verktyg för kreativitet samt problemlösning 

I en artikel av Wright, Bacigalupa, Black & Burton (2007) talas det om att berättandet och 

dramatiseringen av sagor har ökat i popularitet hos förskolebarn. Dessa författare lägger vikt 

vid barns sociala och kognitiva utveckling som de utvecklar vid sagoberättande. Berättelser 

som förskolebarn berätta för vuxna kan ge en bra insikt om hur de ser på världen.  Att 

dramatisera berättelser får barnen att bli mer motiverade och tillåter barnen att tänka i mer 

sofistikerade banor. Slutsatsen av studien var att sagoberättande och dramatisering kan 

påverka barnen positivt, de utvecklar nya kunskaper och kreativitet. Kirschenbaum (1998) 

refererar till Singer (1976) och Ward (1969)  i en artikel och säger att studier har visat att barn 

som har låg fantasiaktivitet är mer impulsiva än reflektiva samt litterärt sinnade, vilket hindrar 

det kreativa tänkandet. Barn med hög fantasiaktivitet visade mer tålamod, kreativitet i 

sagoberättande och motivation att prestera. I en artikel av Jensen (2009) sägs det att i barnens 

lek kan vardagliga föremål bli förvandlade till vad som helst, en soffa kan bli en båt, en 

klätterställning kan bli till ett fängelse och liknande. Detta är ett viktigt tankesätt som barnen 

utövar och som de måste kunna som vuxna. Om vuxna inte hade detta tankesätt skulle de inte 

kunna lösa problem. Exempelvis problemet med att öppna en färgburk, vi kan använda många 

olika föremål till detta, låt oss säga att vi använder oss av en skruvmejsel. Denna skruvmejsel 

kan sedan användas till många andra ändamål som att röra i färgen, skrapa bort gammal färg 

och även för att skruva med. Varje dag tillämpas principen av denna funktionella frihet i 

lösandet av vardagliga problem. Oftast bygger tekniska uppfinningar och konstverk på sådant 

som redan finns, en person kombinerar bara saker på nya sätt. Detta tankeexperiment känns 

igen i låtsatsleken. Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn fantisera om att saker är 

något annat än vad de är. Först låtsas de med saker som att en sko är en bil, senare kan de 

låtsats utan objekt, som att hålla en kaka och äta den, fast där bara finns luft. Barn i hela 

världen leker, men vid åtta till nio års ålder upphör låtsatsleken. Forman (2011) påstår i sin 

artikel att barn kan med leken lösa olika problem och att det är i leken som barns 

problemlösning uppstår. Barn gör olika experiment i sin lek för att komma fram till lösningar 

på problem. Forman påpekar att barns uppfinningsförmåga är enorm, de använder sin fantasi i 

problemlösning. 

1.1.4 Främjande kreativitet och problemlösning 

I sin artikel menar Holmberg (1995) att förskollärare ofta talar om fantasi. Förskollärarna i 

Holmbergs artikel hävdar att barn har sämre fantasi nu än förr då de själva var små. Förr lekte 

barnen med material som fanns nära omkring dem, kottar och stenar blev djur till ladugården, 

blad och pinnar blev till en servis och så vidare. Holmberg frågar efter vad det är som har 

hänt? Är det leksaksfabrikanterna som förstör barnens fantasi eller är det pedagogiken som 

har blivit mer verklighetsförankrad? Är en verklighetsförankrad miljö en bra eller dålig 
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stimulans för barnens fantasi? Barnen lär av att ta efter oss vuxna, vi måste därför ge dem 

utrymme för detta. Om barnen skall få lekfantasi måste vuxna bli uppmärksamma och göra 

sådant som är värt för barnen att härma och inte vända sig till det som redan är färdigt. De 

behöver skapa tillsammans med barnen. Exempelvis kan en gammal strumpa bli till en fin 

käpphäst eller kanske en katt, en hund eller vem vet vad. Barnen får då också en känsla av att 

de kan skapa tillsammans med de vuxna. 

1.1.5 Fantasi och minne 

Leavitt (1999) har skrivit en artikel om två studier gjorda av Ceci (1994) som kom fram till att 

korta träningspass i fantasi kan skapa falska minnen hos förskolebarn. När barnen skall 

minnas en specifik händelse kan det hända att de hittar på en berättelse istället för att berätta 

sanningen. Traditionella studier om barns fantasi har visat att barn får bättre insikt, och 

utvecklas bättre emotionellt när de får fantisera. Enligt Leavitts studier kan aktiviteter som får 

ske rutinmässigt i vardagen när barnen leker, då tänkt fiktiva händelser lätt resultera i 

skapandet av påhittade minnen. Barnen hittar på en historia då de blir utfrågade. 

Gabrielle & Eric (2008) har visat i en artikel att barns tro om den verkliga världen kan 

påverka dess minnen i olika händelser. Vad fantasi har för effekt i detta område är till stor del 

outforskat. Gabrielle & Erik har gjort en studie om huruvida fem- och sexåringar tror på “The 

Tooth Fairy” (En fe som hämtar tänder efter att en person har tappat den och byter ut dem mot 

en gåva). De visade sig att de barn som trodde på denna fe, i större utsträckning än de som 

inte trodde på den, berättade hur de hört eller sett fen vid sin senaste upplevelse av att tappa 

en tand. I en annan studie visade det sig att barn som fått berättat för sig att en främling skulle 

komma och hälsa på dem i klassrummet, samt att denne var mycket klantig i större 

utsträckning än de som inte fått denna information, berättade hur främlingen haft sönder 

böcker och leksaker, även om denne person inte hade rört någonting alls. På så sätt anser 

Gabrielle & Eric att barns fantasi kan påverka deras minnen av vad som hände i en viss 

händelse. Det verkar vidare så som att barnen är mycket lättpåverkade i ung ålder när det 

gäller vad som sägs till dem, om de får berättat för sig att en viss fantasivarelse existerar så 

tror de på det. 

1.1.6 Fantasi och språk 

I en artikel av Rosvall (2007) liksom Eckert (2000) menas det att barn behöver utrymme för 

att fantisera. Vidare beskrivs hur vuxna kan hjälpa barn att utveckla sin fantasi och sitt 

ordförråd. Den vuxne bestämmer vissa ramar som barnen skall hålla sig inom och på så sätt är 

barnen ”tvungna” att hitta på (ta fram ur minnet) sådant som de normalt inte hittar på. Som 

exempel tas sånger upp, i en sång där barnen skall hitta på ett djur, en frukt/grönsak ett träd 

och så vidare kommer automatiskt ord upp som barnen redan är väl bekanta med som katt och 

morot. Men om den vuxne bestämmer vissa regler som att djuret måste börja på en viss 

bokstav är barnen tvungna att gräva djupare i minnet, och kanske får de använda ett ord som 

legat i huvudet latent och bara väntat på att få användas. Rosvall (2007) nämner att vuxna 

också kan inspirera barn på fler sätt att använda sin fantasi och ordlek. När Rosvall var på en 

förskola kom en pojke med en apelsin i handen, plötsligt tappade pojken apelsinen och 

Rosvall sa: ”Titta, en tappelsin”. Pojken blev så förstjust vid ordleken att det fortsatte dagen 

lång. I en bok av Myndigheten för skolutveckling (2004) har det skrivits om ett stenprojekt 

för att främja barns språkutveckling, i arbetet visade det sig även att barnen fick använda sin 

fantasi. Så här skriver de om fantasi. ”Verkligheten är intrikat och magiskt och kan kanske 

bara förstås med hjälp av inlevelseförmåga och fantasi” (s.45) de säger också att ”Fakta och 

fantasi hör samman, inga fantasier utan fakta och tvärtom”. (s.46). 
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1.1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på barns fantasi i förskolans värld. 

Tillsammans med information från den litteratur som har tagits upp under denna studies 

bakgrund, har tre frågeställningar formulerats för att svara på studiens syfte, dessa är: 

  

1. Vad är förskollärares uppfattningar om fantasi i kreativa aktiviteter så som 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapelser?  

2. Om och i sådana fall hur arbetar förskollärare med fantasi i förskolan? 

3. Upplever förskollärare att barnens fantasi har förändrats under de år de arbetat och i så 

fall hur? 
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2. METOD 
I följande avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt för materialinsamling till 

studiens frågeställningar. 

2.1 Metodval 
Utifrån studiens frågeställningar har intervjuer valts som metod. En intervju ger öppna 

svarsalternativ på ett annat sätt än exempelvis en enkät med öppna svar, svaren blir mer 

fylliga i sin karaktär, intervjuaren har även möjlighet att direkt klara upp missförstånd och 

liknande som kan ske vid frågetillfället. Stukát (2005) menar i sin bok att det finns positiva 

och negativa konsekvenser med olika datainsamlingsmetoder. Jag har valt att använda mig av 

en liknande metod som en annan person fast med andra frågor. Stukát menar att genom att 

välja den metod som används vid liknande studier tidigare, tar en person hänsyn till den 

tidigare studiens synsätt och får inspiration från denna metod. Att ta hänsyn till tidigare 

studiers synsätt är bra för att se vad som funkat tidigare eller inte, på så sätt kan åtgärder göras 

så att liknande brister inte förekommer i den egna studien. Enligt Trost (1993) är det 

utmärkande för intervjuer att de skapar möjlighet för innehållsrika och sammansatta svar. Det 

leder till att en person efter intervjuerna sitter med ett mycket innehållsrikt material att arbeta 

vidare med. Om någon vill göra en studie om hur vida människor resonerar, reagerar eller 

särskiljer olika saker är kvalitativa intervjuer en lämplig metod. Vidare valdes det att göra en 

så kallad standardiserad intervju vilket ansågs vara lämpligast för studiens frågeställningar. 

Trost (1993) menar att en standardiserad intervju betyder att frågorna och situationen är 

densamma för alla intervjupersoner. Frågorna skall läsas upp på samma sätt och med samma 

tonfall exakt som de är formulerade och i exakt samma ordning. Detta för att resultatet av 

studien inte skall bli felaktig på grund av variabler så som att frågorna är annorlunda 

formulerade eller att miljön stör intervjupersonerna. 

2.1.1 Urval 

Valet av vilka förskolor som skulle få delta i undersökningen, gick till så att jag sökte upp 

vilka olika förskolor som fanns på orten. Sedan valdes femton av dem ut slumpmässigt genom 

lotteri, tio förskolor som prioriterades och fem reservförskolor. De förskolor som prioriterades 

var de tio förskolor som först valdes ut i lotteriet, detta för att inte få ett orimligt stort antal 

förskolor i undersökningen. Reservförskolorna sparades i syfte att inkluderas i studien om 

bortfallet från de första tio förskolorna blev stort. Förskolor som inte följde med i första 

sorteringen blev de som inom regionen är familjedaghem och förskolor som jag tidigare varit 

i kontakt med. Efter urvalet skickades undersökningen och förfrågan om intervju ut via brev 

till förskolorna. Anledningen till att valet av förskolor skedde slumpmässigt var för att 

förhindra favorisering och för att få en så stor variation som möjligt samt att variabler så som 

kön och ålder hos intervjupersonerna inte spelar någon roll i undersökningen. I breven som 

skickades ut presenterades examensarbetets observatör, handledare, deltagarnas rättigheter, 

undersökningstid, tid för svar, samt intervjufrågorna. 

2.2 Utförande och bearbetning 
 

2.2.2 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna är inspirerade utifrån ett tidigare examensarbete av Karlsson & Lidström 

(2010). Dessa frågor är omformulerade och anpassade för att möta studiens syfte i detta 

examensarbete. Frågehäfte finns bifogad som bilaga.   
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2.2.3 Intervjumetod 

Eftersom examensarbetets studie skall behandla hur förskollärare ser på barns fantasi, så var 

tanken att ge ut intervjufrågorna ut i förväg. Detta för att förskollärarna skulle få en chans att 

tänka igenom frågorna och komma med så utförliga svar som möjligt. Tyvärr blev detta inte 

möjligt på grund av omständigheterna. De fick istället intervjufrågorna direkt på plats. Under 

intervjuns gång spelades samtalet in och korta anteckningar fördes som stöd. Frågorna ställdes 

lika till alla förskollärare, samt att om det behövdes formulerades följdfrågor vid behov, 

exempelvis; Hur menar du då? Kan du utveckla ditt svar? På detta sätt hjälptes de tillfrågade 

att komma på sådant som de kanske inte tidigare tänkt på. 

2.2.4 Bortfall och åtgärder 

Av de förskolor som valdes ut i det slupmässiga lotteriet var det endast tre av de tio 

förstahandsvalda förskolorna som svarade ja till att delta i intervjun. Därefter togs kontakt 

med reservförskolorna som samtliga svarade nej till ett deltagande. Åtgärder för att ge studien 

ett tillräckligt underlag var att två nya förskolor kontaktades för att fråga om de ville 

medverkan i studien, och de svarade ja. 

2.2.5 Etiska ställningstaganden 

Stukát (2005) säger att en undersökningsetisk aspekt är viktig. I en undersökning skall hänsyn 

tas till individers intellektuella egendom. Allt som berör studien skall informeras, både 

studiens syfte och att den är frivillig. Deltagarna måste också ge sitt samtycke till att vara med 

i undersökningen. Allt material skall behandlas på så sätt att privat data inte kan identifiera 

informanten. All information om examensarbetet skrevs ut i breven som skickades till 

förskolorna. Innan intervjuerna genomfördes talade jag om för intervjupersonerna att 

intervjun skulle vara helt anonym i mitt examensarbete och så även intervjupersonernas 

arbetsplats. Intervjupersonerna informerades även om att de kunde välja att avbryta intervjun 

om det kändes obekvämt eller om de av annan orsak kände att de inte ville vara med. När 

materialet från intervjuerna transkriberades formades svaren om för att bli mer skriftlitterärt 

passande. Åtgärder som togs för att bevara intervjupersonernas och deras arbetsplats anonymt, 

var att enbart identifiera dem med en siffra. 

2.3 Analys och bearbetning 
Svaren från intervjuerna jämfördes mot tidigare forskning för att hitta, likheter och skillnader. 

En löpande analys gjordes direkt i samband med intervjuerna för att få en uppfattning om hur 

materialet skulle användas i denna studie, detta för att bevara information som skulle kunna 

vara av vikt i denna studie. En längre period mellan intervjutillfället och analystillfället skulle 

kunna resultera i svårigheter att förhålla sig till materialet. Efter varje intervju granskades det 

vad förskollärarna hade sagt, jag funderade om intervjupersonerna upplevts som hämmade av 

intervjun eller om de uppfattat frågorna på olika sätt. När dessa frågor analyserats, så 

reflekterade jag först själv om hur jag uppfattat intervjusvaren, sedan lyssnades intervjusvaren 

igenom igen, för att sist skrivas ner och transkriberades för att passa undersökningsfrågorna 

och bli ett lämpligt undersökningsunderlag. Därefter sorterades svaren utifrån 

frågeställningarna så att alla svar som hörde till samma fråga hamnade på ett och samma ställe 

från alla intervjuer. De samlade svaren från intervjuerna klipptes ut för hand och jämfördes, 

de som liknade varandra fördes ihop till en sammanhängande mening och de som avvek 

skrevs ut var för sig, detta för att ytterligare klargöra likheter och skillnader i intervjusvaren. 
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3. RESULTAT OCH ANALYS 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare ser på barns fantasi i förskolans värld. I 

denna del av examensarbetet presenteras vad de intervjuade förskollärarna sagt om barns 

fantasi i förskolan. I resultatet har förskollärarna fått en siffra som alltid är densamma för 

samma person och förskola genom denna redovisning. 

3.1 Fantasi som centralt begrepp 
Under denna rubrik redovisas de intervjuade förskollärarnas uppfattning, association och 

tankar om begreppet fantasi. 

 

Fantasi är något som genomsyrar allt som vi gör på förskolan, genom skapande, då barn är 

intresserade av bokstäver, när de leker i naturen eller i sandlådan. Vad barnen än hittar på så 

kommer det från fantasi. (Förskollärare 1, förskola 1.) 

 

Fantasi är att någon utgår ifrån sina tankar och kreativa idéer. En lek med tankar, en flykt 

från vardagen, man hittar på och fantiserar ihop något. (Förskollärare 2, förskola 2.) 

 

Fantasi är kreativitet, glädje, att våga och lekfullhet. (Förskollärare 3, förskola 3.) 

 

Fantasi är när barnen kommer med olika förslag på olika saker, det behöver inte vara något 

som finns konkret, det kan vara något som de hittar på. De fantiserar längre och längre iväg i 

fantasin, det kan bli helt tokigt. (Förskollärare 4, förskola 4.) 
 

Fantasi är en bearbetning av känslor, upplevelser och minnen. Det är en nyfikenhet. 

(Förskollärare 5, förskola 5.) 

 

Som vi ser verkar alla förskollärare förknippa fantasi med någon slags kreativitet, en säger att 

det genomsyrar allt som både barnen och förskollärare gör på förskolan. Två stycken menar 

att fantasi har ett samband med barns lek, alla menar även att fantasi är något barnen ”hittar 

på”, den sista förskolläraren menar att fantasi är en bearbetning av upplevelser. Till sist verkar 

fantasi även förknippas med tankeverksamhet. 

3.2 Fantasi som centralt begreppet i verksamheten 
Här presenteras vad de olika förskollärarna tänkte när de hörde begreppet fantasi i 

verksamheten. 

 

Förskollärare 1 talar om ett sätt att främja fantasi, nämligen att börja på en saga och sedan att 

barnen får spinna vidare på denna. Paralleller till utvecklande av ordförråd och fantasi som 

tidigare tagits upp kan dras till det som förskollärare 1 säger om dess sagoberättande som 

barnen får spinna vidare på. 
 

Fantasi är något som en person skall befrämja och låta barnen hålla på med, det är 

jätteviktigt att barnen får fantisera. Denne person kan också skriva ner när de berättar något 

eller så kan denne börja på en saga och de får fantisera och fortsätta på den. Ibland får 

barnen rita och illustrera till en saga som vi berättar, det är jättekul. Dessa sagor brukar vi 

sätta upp och visa för föräldrarna. (Förskollärare 1, förskola 1.) 

 

Vidare menar Förskollärare 2 och 3 att materialet på förskolan är viktigt för att främja barnens 

fantasi. Detta pekar på samma sak som Holmberg (1995) tidigare nämnt. Här kan vi se att 
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olika slags material är viktigt för skapande och lek, därför måste förskollärare se till att 

materialet finns och är tillgängligt. 
 

Fantasi i verksamheten betyder att någon har en tillåtande miljö, en inspirerande och 

inbjudande miljö. Vi skall ha material som uppmuntrar till fantasi. Vi har ett skaparrum eller 

pysselrum som vi kallar det där barnen får pyssla, det är återvinningsmaterial som de 

använder då får de använda sin fantasi. (Förskollärare 2, förskola 2.) 
 

Fantasi i verksamheten är när barnen vågar vara kreativa och använda sig utav material, att 

allt material finns tillgängligt och att lokalerna tillåter lek. Jag tycker inte att någon skall ha 

bestämda rum för en viss lek, barnen skall kunna plocka ut saker och vara och skapa i hela 

lokalen. Materialet skall också kunna användas till vad som helst och inte ha ett bestämt syfte, 

då kan barnen utvecklas och våga ta för sig och hitta på egna saker. Lokalerna och materialet 

skall inte vara ett hinder. (Förskollärare 3, förskola 3.) 

 

Förskollärare 4 och 5 anser att främjande av fantasi är att lyssna på barnen vad de har att säga 

samt att vara tillåtande mot barnen. 

 

Fantasi i verksamheten är att alla barn skall få komma fram och prata, vi skall lyssna på dem 

och det är inget fel att fantisera. Fantasi är något som skall finnas med dagligen i 

verksamheten tycker jag. Ingen behöver tysta ner barnen och säga åt dem att det de säger inte 

är sanning eller att de bara hittar på. Istället skall man säga vad roligt att du tycker så eller 

vad gör du nu. Det tror jag att barnen behöver. (Förskollärare 4, förskola 4.) 
 

Fantasi i verksamheten är att vara tillåtande mot barnen, för att de skall kunna utveckla sin 

egen personlighet, så behöver barnen få använda sin fantasi. Detta för att barnen behöver 

veta och få uttrycka sig, känna samt att få vara nyfiken. Barnen behöver leka med tankar.  

Exempelvis tankar som om jag vore stor vad skulle hända då. (Förskollärare 5, förskola 5.) 

 

Engdahl (2011) menar som tidigare nämnts, att lek är fantasi i handling. Fantasi i 

verksamheten hos de förskollärare som jag intervjuat, verkar förknippas med att barnen skall 

få synas och bli lyssnade på. Att de skall få leka med det material som förskolan har att 

erbjuda samt att förskollärarna skall vara tillåtande mot barnen. 

3.3 Material, tekniker och verktyg (i arbetet med att främja barnens 

fantasi) 
Här kommer olika tekniker för främjande av barns fantasi i förskolan att visas. 

Förskollärarna använder sin egen fantasi och kreativitet i samvaro med barnen. De anser att 

det är viktigt att fantisera även som vuxen, gå före och visa att detta är möjligt.  

Vi spinner vidare när barnen sätter igång med något, kanske ställer vi frågor om vad de 

håller på med eller så skriver vi ner och dokumenterar på olika sätt. Tillexempel så 

fotograferar vi barnen när de leker. Barnen vill också ofta att vi är med i leken, då får vi ju 

hänga på och spinna vidare på det. (Förskollärare 1, förskola 1.) 

 

Vi ser till att det finns material i pysselrummet, att det finns många olika färger och material 

att använda då barnen exempelvis skall måla. Vi läser böcker, pratar och hittar på toksagor 

som barnen kan fortsätta berätta på. Vi hjälps åt. (Förskollärare 2, förskola 2.) 

 

Vi är där med barnen, låter dem hitta på och fantisera. En kloss kan vara något annat än en 
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kloss. Vi är med barnen och låter dem få fantisera. Många av vi som arbetar här är mycket 

för dramatisering och att fantisera tillsammans med barnen. Inget behöver vara det som det 

är utan man kan fantisera olika saker. (Förskollärare 4, förskola 4.) 
 

Vi följer med barnen och får dem att avancera i fantasivärlden. Om ett barn börjar fantisera 

så brukar vi ställa frågor, meningar och påståenden, så att de utvecklar det hela. Detta för att 

se om det är en fantasi, dröm eller något annat. (Förskollärare 5, förskola 5.) 

 

Att lyssna på barnen och visa att det är okej att hitta på verkar också vara en viktig del i dessa 

förskollärares arbete. 

 

Jag säger inte nej så ofta till barnen, jag säger hellre ja och lyssnar på vad barnen vill. 

Tidigare tyckte jag att jag var snabb på att säga nej, men nu är jag där och lyssnar in vad 

barnen vill och vad de håller på med. Funderar kring hur jag kan inspirera dem och hjälpa 

dem, att komma vidare i fantasin. När barnen vänder upp och ned på ett bord så skall man 

inte gå dit och tycka att det är fel utan istället tillföra material till leken så att den utvecklas. 

(Förskollärare 3, förskola 3.) 

 

Den fria leken är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Mitt resultat visar att 

förskollärarna är mycket med barnen, ställer frågor, tar vara på det barnen gör och hittar på 

tillsammans med barnen, för att inspirera/främja barnen till bättre fantasi.  

3.4 Arbete med fantasi enligt styrdokument och mål. 
Under denna rubrik presenteras huruvida förskollärare arbetar utifrån mål och 

styrdokumenten för att främja barnens fantasi. 

Vi skall låta barnen fantisera och kan få med allting från läroplanen i fantasi bara vi vill det. 

Exempelvis kan matte, språk och skapande vara en del av fantasi. (Förskollärare 1, 

förskola 1.) 

Vi skapar frågor berörande styrdokumenten och ser till att vi har dem när vi planerar 

verksamheten. (Förskollärare 2, förskola 2.) 

Utifrån de mål som vi har nu och arbetar utifrån i arbetslaget. Så skall vi stärka barnen till 

att säga vad de vill och få dem att vågar komma fram samt stå för det de vill. Barnen får 

plocka fram materialet. Det har vi som mål och det tror jag främjar fantasin, att barnen vågar 

ta för sig. (Förskollärare 3, förskola 3.) 

Vi vet att vi har strävansmål och att vi skall uppnå dessa. Fantasi är en viktig del i detta. 

Barnen skall få utöva den kreativa fantasin. (Förskollärare 4, förskola 4.) 

Vi läser mycket och pratar med varandra. Vi berättar sagor för barnen utan bilder så att de 

får hitta på och skapa bilder själva med hjälp av fantasin. Vi har också mycket material som 

barnen kan leka med. Barnen skall också få känna att allt inte behöver vara det som det är 

ämnat för, det kan vara något annat. En bandyklubba eller en filt kan förvandlas till vad som 

helst. (Förskollärare 5, förskola 5.) 

I intervjuerna visade det sig att förskollärarna arbetade med olika styrdokumenten och mål för 

att främja barnens fantasi. En menade att läroplanen uppmuntrar till främjande av barns 

fantasi, resterande har egna mål och dokument för planering som skall främjar barnens 

fantasi.  
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3.5 Eget intresse och påverkan för att främja fantasi hos barn. 
Här presenteras hur förskollärarna anser att deras eget intresse för fantasi påverkar dem i 

deras arbete med barnen och fantasifrämjande. 

Ja, jag tycker att mitt intresse påverkar. (Förskollärare 1, förskola 1.) 

Här ser vi ett exempel på hur man kan skapa möjligheter för fantasi. 

Ja, det är klart det påverkar. Det jag kan och det jag har lärt mig använder jag, tillsammans 

med fantasi, då jag hjälper barnen vidare med pyssel och lekar. Vi läser sagor och ser till att 

barnen ”får” fantisera, att barnen ges utrymme är viktigt. (Förskollärare 2, förskola 2.) 

Jag tycker att jag har fått mer kunskap. Mitt bemötande och hur jag är mot barnen spelar in 

om de vågar fantisera samt ge utlopp för detta. Jag är med barnen och lyssnar mycket på vad 

de har att säga. Många gånger lyssnar man inte ordentligt på barnen. Istället sker många 

tolkningar av vad barnen säger. Agerar man enligt dessa kan det leda till att barnens lek 

störs. Ett exempel på detta, var då jag var ute på gården och barnen lekte vid en gammal 

kompost som är lite farlig, de byggde och lekte. Men jag tänkte direkt, nu kommer de 

balansera där. Så jag var på väg dit för att säga åt dem att de inte fick balansera. Jag valde 

att backa tillbaka istället och titta på vad som hände, det hela slutade med att barnen lekte 

jättebra. Komposten blev ett skepp, ett fartyg och även annat, barnen balanserade inte. Om 

jag hade gått dit som jag tänkte, hade leken troligtvis avbrutits. (Förskollärare 3, förskola 3.) 

Det den sistnämnde förskolläraren säger stämmer också överense med det Jensen (2009) 

kommenterar. att i barnens lek kan vardagliga föremål bli förvandlade till vad som helst, en 

soffa kan bli en båt, en klätterställning kan bli ett fängelse och liknande. Detta är ett viktigt 

tankesätt som barnen utövar och som de måste kunna som vuxna. Om vuxna inte hade detta 

tankesätt skulle de inte kunna lösa problem. Det är viktigt att låta barnen förvandla saker med 

fantasin, detta för att de skall öva sig på problemlösning inför framtiden som vuxna, 

förskollärare 3 styrker detta. Vidare kan det anses att det är bra att våga släppa taget och inte 

ha kontroll över allting, både som vuxen och barn. 

Ja det tycker jag, vi är ganska öppna här på förskola 4 och är mycket för fantasi. Fantasi 

skall finnas i vardagen, därför tror jag att kunskapen för att få barnen intresserade finns. 

(Förskollärare 4, förskola 4.) 

Ja, det tycker jag. Jag är öppen för att barnen får fantisera, berätta och tycka som de vill. 

Detta betyder mycket, då vi resonerar med barnen. Det blir roligare att resonera med barnen 

när vi är öppna mot dem. Då kan vi också få med sådant som är viktig när barnen blir äldre. 

Till exempel att skämta samt lära barnen att skämt är något annat än fantasi. ”På riktigt” är 

en annan sak än fantasi, sådant är viktigt att barnen förstår. Att ha roligt tillsammans och 

kunna fantisera tillsammans gör att vi växer som personer. (Förskollärare 5, förskola 5.) 

Leavitt (1999) har kommit fram till, att korta träningspass i fantasi kan skapa falska minnen 

hos förskolebarn. När barnen skall minnas en specifik händelse kan det hända att de hittar på 

en berättelse istället för att berätta sanningen. Ovan ser vi att förskollärare 5 hittat en lösning 

för detta bekymmer, nämligen att lära barnen skillnaden mellan fantasi och verklighet. 

Förskollärare 5 menar också att barnen behöver träna på vad som är en fantasi, en dröm, ett 

skämt och så vidare. Alla förskollärare ansåg att dess eget intresse och kunskap om fantasi 

påverkade sättet att främja denna. Det som de lärt sig under arbetets gång verkar viktigt samt 

de erfarenheter de fått i verksamheten. 

3.6 Fantasi förr och nu. 
Här presenteras om förskollärarna har märkt någon förändring i barnens fantasi nu jämfört 

med förr.  
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Ja, det är helt annorlunda nu än för bara tio år sedan. Barnen påverkas av allt de tittar på, 

dataspel, TV och allting. Det är ett sådant stort flöde av olika saker som de tar del av hemma. 

(Förskollärare 1, förskola 1.) 

Ja, det märks att många barn tittar på TV:n och spelar dataspel. De olika figurerna från 

dessa källor finns med i barnens lek. Fantasi följer med medieutvecklingen. Mycket av det 

äldre från 70-80 talet kommer tillbaka, men det är mycket av nya spel och sådant de ser. 

(Förskollärare 2, förskola 2.) 

En förskollärare menar även hon att fantasin är annorlunda nu än tidigare, men inte på grund 

av medias påverkan. Istället är det barnen själva som blivit mer framåt och påhittiga. 

Ja, barnen vågar mera idag. De vågar ta för sig mera nu, är mer framåt och påhittiga. Jag 

tror detta beror på att barnen inte är så styrda i lokalerna, för så arbetade vi förr. Då hade vi 

ett speciellt byggrum, målarrum, dockvrå och så vidare. Vi har inte bestämda rum längre, 

dockspisen kan hamna mitt i lokalen. Det finns ingen befintlig plats för olika saker. På så sätt 

får barnen utgå mer ifrån sin egen fantasi och bestämma vad de vill göra. (Förskollärare 3, 

förskola 3.) 

Nej, jag tror inte att fantasin är annorlunda nu än tidigare. Det är vi som har ändrat vårt 

tankesätt. Ingen tycker att det är konstigt att fantisera, det kanske vissa tyckte långt tillbaka. 

Fantasin är nog lika hos barnen. Vi lyfter upp fantasin mer nu i detta årtionde tror jag. 

(Förskollärare 4, förskola 4.) 

Nej, jag tror inte att fantasin har förändras i sig själv, utan det är innehållet. Fantasin 

kommer från verkligheten, barnen bearbetar olika saker de varit med om. Idag kan vi 

fantisera om en jätte stor TV, det fanns inte för några år sedan. Fantasi är att barnen 

undersöker verkligheten, drömmar och önskemål. Det är verkligheten som förändras, inte 

fantasin. (Förskollärare 5, förskola 5.) 

Resultatet visar att alla utom två förskollärare upplever en förändring i barnens fantasi nu, 

jämfört med tidigare. Två stycken tar upp huruvida barnen påverkas av media. En anser att 

barnen vågar mera och är mer påhittiga nu än tidigare, de sista tror att fantasin är den samme 

hos barnen nu som förr. I resultatet kan vi se att tre förskollärare menar som Holmberg (1995) 

att barnens fantasi har förändras, dock säger de inget om att detta skulle vara något negativt 

eller att fantasin är sämre hos dessa barn än hos barn tidigare. Två förskollärare menar att 

fantasin inte har förändras utan att det är samhället som förändras samt vuxnas syn på fantasi. 

3.7 Sammanfattning 
Förskollärarna i min studie menar att fantasi är kreativitet och något som barnen hittar på. En 

av förskollärarna menar att fantasi är allt som sker på förskolan, två menar att det är någon 

form av tankeverksamhet, en menar också att fantasi är en bearbetning av känslor, till sist 

påpekar en att fantasi även är lekfullhet och att våga. I verksamheten verkar fantasin vara 

något som skall tillåtas, att barnen skall få fantisera och våga hitta på saker samt att de skall 

trivas i sin miljö. Två förskollärare menar att fantasi är viktigt och att vi som vuxna skall 

hjälpa barnen att fantisera. Exempelvis genom att läsa sagor för dem. Tre andra tycker att vi 

skall ha en tillåtande miljö där barnen trivs för att uppmuntra till fantasi. Olika tekniker som 

används i främjande av barnens fantasi, är exempelvis att ställa frågor till barnen om vad de 

håller på med, att se till att det finns material att skapa med, att vara med och hitta på 

tillsammans med barnen och att inte säga nej så ofta. En förskollärare menar att 

dokumentation är bra för att se och ta till vara på barnens fantasi, två andra tycker att 

sagoberättande är bra, en annan gillar att dramatisera tillsammans med barnen för att få fram 

fantasin. När det gäller styrdokument och mål, på de olika förskolorna, menar alla 

förskollärare att fantasin skall finnas med i dessa, en menar att i allt som står i läroplanen kan 
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man få med fantasi, en annan ser till att de har fantasin med som inslag när de planerar, 

ytterligare en annan säger att hon tror de mål de har på förskolan redan uppmuntrar till fantasi, 

den näst sista tycker det är viktigt att lyssna på barnen och till sist säger en att de vet om att de 

har olika strävansmål samt att barnen skall få ha den kreativa fantasin. Eget intresse för 

främjande av barnens fantasi verkar alla förskollärare jag talat med ha. Förskollärarna anser 

att det som de varit med om och det som de lärt sig, påverkar deras sätt att främja fantasin. 

Ingen menar att dess intresse är oviktigt för främjande av fantasin, en säger att vi lär oss under 

tiden som vi arbetar. Sist anser tre av fem av förskollärarna att fantasin hos barnen är 

annorlunda nu än tidigare, två tror att detta beror på medias påverkning men de nämner inte 

att detta är negativt, en tror att det är barnen själva som vågar mer nu än tidigare och att de är 

kapabla till att hitta på mer saker, de två sista menar att fantasin inte har förändras utan att det 

är vi som vuxna som förändrat vårt synsätt om fantasi samt att det är samhället som förändras. 
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4 Diskussion 
Här kommer jag att diskutera metoden, resultatet från meningsanalysen, resultatet från min 

studie, förslag på framtida forskning och slutsats. 

4.1 Metoddiskussion 

Urvalet av förskolor gick tyvärr inte som förväntat, breven som skickades ut via post kom inte 

fram då de skulle, så förskolorna var helt ovetande om undersökningen och att de skulle svara 

om de ville vara med i intervjun eller inte. På så sätt fick inte förskollärarna frågorna i förväg 

och en chans att fundera igenom dem innan intervjun. Förskolorna ringdes istället upp och där 

presenterades examensarbetet, sedan fick de en förfrågan om de ville vara med i en intervju 

och ytterligare information, som de skulle ha fått via brev, informerades. Efter det att jag ringt 

till förskolorna så var det tre av de 15 förskolorna som svarade ja till att medverka i intervjun. 

Då svaren från de slumpmässigt utvalda förskolorna inte blev så stort som förväntat, så 

frågade jag även förskolor som jag tidigare varit i kontakt med och inte var med bland de 15 

lotteriframtagna förskolorna. Detta kan ha en påverkan av resultatet i examensarbetet. 

Eftersom detta varit en liten studie så går det knappast att mäta någon reliabilitet eller validitet 

i arbetet, däremot har olika variabler tagits hänsyn till för att studien skulle bli så tillförlitlig 

som möjligt. Om förskollärarna haft mer tid att tänka igenom frågorna i förväg, så kan det 

hända att intervjusvaren skulle innehålla mera information. Frågeställningarna lästes upp lika 

för alla förskollärare, samtliga förskollärare skulle också intervjuas i liknande intervjumiljö. 

Denna miljö skulle vara lugnt och inte störa den intervjuade allt för mycket. Utrustningen för 

inspelning som användes till intervjun, var av hög standard och användas noggrant genom 

intervjuerna. I sin bok påpekar Patel och Davidsson (2003) att det är viktigt att ta hänsyn till 

en studies tillförlitlighet, de menar även att det är viktigt att forskaren ställer samma frågor till 

alla undersökningspersoner för att detta inte skall påverka resultatet. Viktigt är även att 

studera rätt fenomen, detta stärks av att forskaren har rätt- och bra instrument. Hänsyn har 

tagits, i min studie, för att uppfylla det Patel och Davidsson talar om i bästa mån av tid. 

4.1.1 Meningssammanfattning 

Slutsatsen från meningsanalysen över vad de olika förskollärarna sagt, var att de rörde sig 

inom samma områden, vissa frågor gick ihop med varandra och svaren blev på så sätt ganska 

likartade rakt igenom intervjuerna. Några små skillnader fanns i svaren, men mycket var 

gemensamt. Det som förvånade mig var att ingen av förskollärarna tyckte att barns fantasi 

blivit sämre nu än var den var förr, de flesta tyckte dock den blivit annorlunda. Jag antar att 

alla har olika sätt att se på saker, till exempel upplever jag att vissa barn är mer hämmade i sin 

fantasi idag än vad barn var tidigare, genom att de fortare kan bli uttråkade och behöver mer 

stimulans från vuxna för att komma på en lek. Detta är en uppfattning som jag sett några delat 

med mig när jag varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Ibland ser vi dock det vi vill se, 

jag kan ha tolkat att dessa barn har en sämre fantasi bara för de är mer rastlösa och behöver 

sysselsättas mera än det jag är van vid från min barndom, men det behöver inte betyda att de 

har en sämre fantasi, kanske har de bara en annan fantasi än min. Om ett barn leker utifrån ett 

favoritprogram på TV:n eller från ett dataspel, så behöver de ju ändå använda sin fantasi för 

att måla upp denna värld i sitt sinne och därmed utövar de en viss sorts fantasiverksamhet. 

Kanske var det just denna jämförelse som Holmbergs (1995) intervjupersoner drog när de 

hävdade att barn har sämre fantasi nu än förr, då de själva var små. Förr lekte barnen med 

material som fanns nära omkring dem, kottar och stenar blev djur till ladugården, blad och 

pinnar blev till en servis och så vidare. Vi som lekte dessa lekar när vi var små känner kanske 

bara till denna sorts fantasi, och ser inte den nya sortens fantasi som barnen har idag när de 

leker från TV eller dataspel eller med annat som vi är obekanta inom. 
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4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Fantasi som centralt begrepp 

Vygotskij (1995) påpeka att kreativitet och fantasi hör ihop. Barns skapande och kreativitet är 

av betydelse för dess utveckling. I resultatet verkar alla förskollärare förknippa fantasi med 

någon slags kreativitet, en förskollärare sa att det genomsyrar allt som både barnen och 

förskollärare gör på förskolan. Två stycken menade att fantasi har ett samband med barns lek, 

alla menade att fantasi är något barnen ”hittar på”, samt att den sista förskolläraren tyckte att 

fantasi är en bearbetning av upplevelser. Till sist verkar fantasi även förknippas med 

tankeverksamhet. Jag anser att fantasi är något man ”hittar på”, lika som förskollärarna sa. Jag 

anser också att fantasi är något som följer med oss hela livet. Fantasin kommer bara få andra 

innebörder då vi blir äldre jämfört med vad den hade då vi var yngre. 

 

4.2.2 Fantasi som centralt begreppet i verksamheten 

Förskollärare 1 talade om ett sätt att främja fantasi, nämligen att börja på en saga och sedan 

att barnen får spinna vidare på denna. Rosvall (2007) liksom Eckert (2000) menar att barn 

behöver utrymme för att fantisera. Vidare beskrivs hur vuxna kan hjälpa barn att utveckla sin 

fantasi och sitt ordförråd. Den vuxne bestämmer vissa ramar som barnen skall hålla sig inom 

och på så sätt är barnen ”tvungna” att hitta på (ta fram ur minnet) sådant som de normalt inte 

hittar på. Paralleller till utvecklande av ordförråd och fantasi kan dras till det som 

förskollärare 1 sa om dess sagoberättande som barnen får spinna vidare på. Jag anser absolut 

att sagor är ett bra sätt för att få barnen att fantisera, särskilt om man berättar sagor med få 

eller inga bilder så barnen får fantisera fram bilderna själva. Detta kräver dock mycket 

övning, att börja med böcker med bilder och successivt gå över till böcker med färre bilder är 

nog en bra idé. Eftersom man inte kan fantisera om något man inte har sett. Holmberg (1995) 

säger att om barnen skall få lekfantasi måste vuxna bli uppmärksamma och göra sådant som 

är värt för barnen att härma, inte ta till det som redan är färdigt. Skapa tillsammans med 

barnen, en gammal strumpa kan bli till en fin käpphäst eller kanske en katt, hund eller vem vet 

vad. Barnen får då också en känsla av att ni kan skapa tillsammans. Här kan vi se att olika 

slags material är viktigt för skapande och lek, därför måste förskollärare se till att materialet 

finns och är tillgängligt. Jag anser att alla de förskolor jag besökt har ett brett utbud av 

material för barnen, de har en stor valmöjlighet vilket är bra. Barnen får möjligheten att skapa 

mycket olika saker med hjälp av fantasin då de har tillgång till mycket material. Vissa 

personer menar dock att det kan vara hämmande med för mycket material då vissa barn får 

svårt att välja vad de vill hålla på med. Ännu en gång anser jag att detta är en träningssak och 

att barn vänjer sig vid omständigheterna. Förskollärare 4 och 5 ansåg att främjande av fantasi 

är att lyssna på barnen och att vara tillåtande mot dem. Att vara med och hjälpa barnen att 

hitta på lekar, pyssel och annat. Lyssna på vad barnen vill och kan göra, det är utvecklande för 

fantasi anser jag. Engdahl (2011) menar att lek är fantasi i handling, barns lekar skall ses som 

uttryck för fantasi och meningsskapande. Fantasi i verksamheten verkar förknippas med att 

barnen skall få synas och bli lyssnade på, att de skall få leka med det material som förskolan 

har att erbjuda samt att förskollärarna skall vara tillåtande mot barnen. Fantasi ses som viktigt, 

och förskollärarna tycker det är något som skall uppmuntras.  

Jag undrar om det finns någon som anser motsatsen att fantasi inte är bra och inte bör främjas 

i förskolan? 

 

4.2.3 Material, tekniker och verktyg (i arbetet med att främja till barnens fantasi) 

Förskollärarna använde sin egen fantasi och kreativitet i samvaro med barnen, de menade att 

det är viktigt att fantisera även som vuxen och gå före och visa att detta är möjligt. Holmberg 

(1995) påpekar att det är viktigt att vuxna gör sådant som är värt att ta efter och härma för 

barnen. Att lyssna på barnen och visa att det är okej att hitta på verkar vara en viktig del i 
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förskollärarnas arbete. Lien (2001) talar om vikten av barns utrymme för fantasi och lek samt 

möjligheten att komma med egna idéer. Den fria leken är ett viktigt inslag i förskolans 

verksamhet. Resultatet visar att förskollärarna är mycket med barnen, ställer frågor, tar vara 

på det barnen gör och hittar på tillsammans med barnen, för att inspirera/främja barnen till 

bättre fantasi. Många förskollärare har en övervakande arbetsuppgift i förskolan, de går runt 

och tittar till barnen istället för att vara med i leken, uppfattar jag. Ibland händer det att någon 

sitter bredvid barnen och talar med dem då de leker, men sällan är det någon som är helt 

uppslukat av leken som vuxen. Är det fult att leka som vuxen? Eller är det bara att vi är rädda 

för att släppa loss? Skulle det bli bättre om vi bestämde oss för att turas om att vara den 

övervakande och resten kunde gå in för att leka och upptäcka med barnen? Värt att fundera 

på. 

 

4.2.4 Arbete enligt styrdokument och mål. 

I undersökningen visade det sig att förskollärarna arbetade med olika styrdokumenten och mål 

för att främja barnens fantasi. En menade att läroplanen uppmuntrar till främjande av barns 

fantasi, resterande hade egna mål och dokument för planering som främjar barnens fantasi. 

Skolverket (1998; reviderad 2010) påpekar att, ”Leken är viktig för barns utveckling och 

lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten i förskolan. Det verkar som att förskollärarna ute i verksamheten inte är 

medveten om att fantasi som begrepp inte tas upp i läroplanen, på så sätt behövs detta inte 

heller främjas. Påpekas bör dock att lek och fantasi verkar höra ihop och eftersom det står att 

leken skall uppmuntras bör också detta betyda att fantasi skall uppmuntras även om det inte 

direkt tas upp. Jag blev förvånad över att begreppet fantasi inte togs upp i förskolans läroplan. 

När så många verkar anse att det är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten är det konstigt att 

det inte står med. Har det funnits med tidigare eller inte? Om det funnits med varför togs det i 

så fall bort? Kanske är det ett svårdefinierat begrepp? 

 

4.2.5 Eget intresse och påverkan för att främja fantasi hos barn. 

Jensen (2009) säger att i barnens lek kan vardagliga föremål bli förvandlade till vad som helst, 

en soffa kan bli en båt, en klätterställning kan bli till ett fängelse och liknande. Detta är ett 

viktigt tankesätt som barnen utövar och som de måste kunna som vuxna. Om vuxna inte hade 

detta tankesätt skulle de inte kunna lösa problem. Jag tycker att det är viktigt att låta barnen 

förvandla saker med fantasin, detta för att de skall öva sig på problemlösning inför framtiden 

som vuxna. Leavitt (1999) har kommit fram till att korta träningspass i fantasi kan skapa 

falska minnen hos förskolebarn. När barnen skall minnas en specifik händelse kan det hända 

att de hittar på istället för att berätta sanningen. Förskollärare 5 hittade en lösning för detta 

bekymmer, nämligen att lära barnen skillnaden mellan fantasi och verklighet. Förskollärare 5 

menar också att barnen behöver träna på vad som är en fantasi, en dröm, ett skämt och så 

vidare. Alla förskollärare ansåg att dess eget intresse och kunskap om fantasi påverkade sättet 

att främja denna. Det som de lärt sig under arbetets gång verkar viktigt, samt de erfarenheter 

de fått i verksamheten. Detta stärks av Rosvall (2007) liksom Eckert (2000) som menar att 

barn behöver utrymme för att fantisera. Vuxna kan hjälpa barn att utveckla sin fantasi och sitt 

ordförråd. Jag håller med förskollärare 5 om att barn behöver öva på vad som är verklighet 

eller fantasi. När det har varit mycket debatter om exempelvis barns TV-tittande och 

sambandet med ökat våld, så har jag tänkt, att dessa barn måste öva mer på vad som är ”på 

riktigt” och vad som är på låtsats. Barn behöver också öva på empati, som hur skulle det 

kännas om någon var dum mot mig och liknande frågor. Ingen säger att detta är lätt men på 

något sätt skall det gå. 
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4.2.6 Fantasi förr och nu. 

Holmberg (1995) menar att förskollärare ofta talar om fantasi. De hävdar att barn har sämre 

fantasi nu än förr då de själva var små. Två av de intervjuade förskollärarna höll med 

Holmberg om att fantasin är annorlunda hos barnen nu än tidigare, dock sa de inget om att 

detta skulle vara sämre. De trodde att detta beror på medias påverkning. Resultatet visade att 

alla utom två förskollärare upplevde en förändring i barnens fantasi nu jämfört med tidigare. 

Två stycken tog upp huruvida barnen påverkas av media, en ansåg att barnen vågar mera och 

är mer påhittiga nu än tidigare och de sista trodde att fantasin är den samme hos barnen nu 

som förr. Vi kan se att två förskollärare menar som Holmberg att barnens fantasi har 

förändras, dock sa de inget om att detta skulle vara något negativt eller att fantasin är sämre 

hos dessa barn än hos barn tidigare. Två förskollärare menade att fantasin inte har förändras 

utan att det är samhället som förändras samt vuxnas syn på fantasi. Till en början tyckte jag 

också att barnens fantasi hade blivit sämre nu än vad den var tidigare precis som Holmberg. 

Men efter att ha lyssnat på förskollärarna ute i förskolan så har jag tänkt. Kanske är inte 

fantasin sämre hos barnen nu jämfört med tidigare, kanske är den bara annorlunda jämfört vad 

jag är van vid. Jag ser inte samma lekar hos barnen som jag själv lekte när jag var liten och 

därför uppfattar jag att de har sämre fantasi, men de kanske leker andra lekar som jag är 

obekant med. Om det är så, har ju dessa barn också lika mycket fantasi även om denna är 

olika den jag är van vid. 

4.3 Förslag på framtida forskning 
Frågor jag undrar över efter att ha skrivit denna studie är: Främjas barns fantasi i leken? Kan 

förskollärare vara med och påverka barns fantasiliv? Vad har fantasi för betydelse för barnen? 

Vidare forskning skulle kunna undersöka dessa frågor. Annat som skulle vara intressant att 

titta närmare på är hur barns fantasi yttrar sig ute på förskolan, exempelvis genom 

observationer. En undersökning skulle också kunna handla om barns fantasi i olika åldrar, om 

det är någon skillnad på flickors och pojkars fantasi osv. Det hade även varit intressant att få 

veta varför begreppet fantasi inte tas upp i styrdokumenten, kanske skulle en intervju med 

någon vetande inom detta område vara av vikt. Studien skulle också kunna utvecklas med att 

fantasi inte bara är för lek utan att barn också använder sin fantasi för att bearbeta trauman, 

familjeförhållanden med mera. 

4.4 Slutkommentar: 
Vi slutar aldrig fantisera, fantasierna blir bara annorlunda när vi är vuxna jämfört när vi är 

barn. Fantasierna handlar om andra saker när vi är vuxna, sex, karriär och andra livsfrågor 

medan barn fantiserar om sagoväsen, fiktiva karaktärer och så vidare. 
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6. Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Vad uppfattar du som förskollärare att fantasi är? 

 

Vad tänker du som förskollärare på när du hör ordet fantasi i er verksamhet? 

 

Vad gör du som förskollärare för att inspirera/främja barnens fantasi i förskolan? 

 

Hur arbetar du utifrån mål och styrdokument, för att främja barns fantasi? 

 

Anser du som förskollärare att dina egna kunskaper och intresse för barnens fantasi påverkar 

ditt sätt att främja fantasin? 

 

Anser du som förskollärare att fantasin hos barnen är annorlunda nu än förr, i så fall hur? 

 

Har du något att tillägga? 

 

 


