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 Abstrakt 
Låtsaslek handlar om att kunna transformera, uttrycka och bearbeta 

upplevelser. Barnet får utlopp för sin fantasi och kan därmed kliva in i olika 

roller. Pedagogers närvaro och deltagande i barns låtsaslek är viktig för att de 

ska kunna utveckla sin fantasi. Enligt förskolans läroplan ingår det i 

förskollärares uppdrag att stimulera barns lek och fantasi. Utifrån detta har vi 

gjort en kvalitativ intervjustudie med sex pedagoger från två olika kommuner. 

Syftet med intervjustudien var att undersöka dels vilka uppfattningar som 

pedagogerna i förskolan har om barns låtsaslek, dels hur de deltar och stöttar 

barnen i deras utveckling av låtsaslekande. Resultaten visar att fantasi är en 

grundbult för att låtsaslek ska existera och att berättande kan vara ett sätt att 

stimulera barns fantasi. Resultatet visar även att det kan vara problematiskt för 

pedagoger att delta i barns låtsaslek; förmågan att ge sig hän i leken kan vara 

begränsad och även en praktisk aspekt tillkommer, nämligen det övergripande 

ansvar för övriga barn som pedagogen behöver förhålla sig till under 

lekpasset. 

 

Nyckelord: berättande, deltagande, egenskaper, fantasi, låtsaslek, utanförskap 
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 Inledning  
De flesta av oss har säkert någon gång hört barn leka och hört dem tala i 

imperfektform, “Vi lekte att jag gjorde så här...” en del av oss kanske till och 

med kommer ihåg detta från då man själv var barn. Denna till synes lilla signal 

är ofta en del av barns låtsaslek.  

 

Låtsasleken bidrar till barnens utveckling. Den är nödvändig för att barnen ska 

kunna utveckla sociala förmågor som i sin tur bidrar med nya vänskapsband 

och i vidare syn också förhindrar att något barn skall behöva uppleva 

utanförskap. Knutsdotter Olofsson (2003) visar i sina studier att det finns barn 

som inte kan låtsasleka och detta menar hon skulle kunna bero på att barn inte 

känner sig tillräckligt trygga för att kunna delta i en lekvärld. Detta kan bero 

på att barnet själv lever i en kaotisk värld eller att barnet saknar de verktyg och 

erfarenheter som behövs för att kunna låtsasleka. Barn lär sig tala genom att vi 

vuxna talar till barnen, lyssnar på barnen och stöttar barnen och det, menar 

Knutsdotter Olofsson (2003) är vad som krävs för att barn ska klara av att 

låtsasleka - att vi vuxna finns där och lär dem leka.  

 

Hur delaktiga är pedagogerna i barns låtsaslek?  Genom våra egna 

erfarenheter har vi lagt märke till att många barn i förskolan idag är ovana vid 

att pedagogerna är aktiva och deltagande i deras låtsaslek, vilket är en 

förutsättning för att stöttningen ska kunna äga rum. Detta blir därför ett 

intressant område att undersöka. Följande citat går att finna under förskolans 

uppdrag: 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska 

barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” (Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98. Reviderad 2010. s. 6) 

 

Närvarande vuxna och pedagoger kan alltså hjälpa barnen att utvecklas, men 

hur ser de verksamma pedagogerna egentligen på låtsaslek? Och vilka 

strategier använder de för att utveckla och stötta barns låtsaslek? 
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 Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik presenterar vi den tidigare forskning som anses vara 

relevant för vårt forskningsområde. Vi har kunnat finna tidigare forskning som 

avser barns låtsaslekar och betydelsen som vuxnas närvaro har för lek i 

allmänhet. De olika studierna har vi därför placerat under rubrikerna Låtsaslek 

och låtsaslekens betydelse, Den vuxnas roll för låtsasleken samt Pedagogers betydelse 

för barn som inte leker. Då samspelet mellan pedagoger i viss bemärkelse 

kommer att studeras och vilken betydelse detta har för barns utveckling, anser 

vi att den sociokulturella teorin är väldigt central för vår studie. Därför 

presenteras denna teori som ett eget avsnitt innan vi presenterar en av de 

främsta grundarna inom denna teori, Lev Vygotskij.  Vygotskijs teori om 

fantasi och kreativitet anser vi vara central för låtsasleken och vi anser att hans 

teorier har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten i den svenska 

förskolan idag. Därför har vi också valt att presentera hans studier och idéer 

som handlar om fantasi och kreativitet. Vi avslutar detta avsnitt med att 

sammanfatta resultaten av de olika studierna. Denna litteraturgenomgång 

baseras på studier som främst är genomförda i Sverige, Amerika, England 

samt Vygotskijs studier från Ryssland och Italien. 

 

Låtsaslek och låtsaslekens betydelse 

Knutsdotter Olofsson (2003) har forskat om lek och låtsaslekens betydelse och 

inleder sin studie med att beskriva att leken ger livet en mening utöver det 

vanliga, det är livets guldkant. Genom att barnen ges tid för att låtsasleka övar 

de sitt berättande. Med detta menar Knutsdotter Olofsson att när barnen 

befinner sig i låtsasleken utspelar sig leken utifrån barnens fantasi och 

erfarenheter. När barnen blir tillsagda att avsluta leken försöker de flesta barn 

hitta ett lämpligt sätt att avsluta den och sätta punkt för sitt berättande. Som vi 

tolkar Knutsdotter Olofsson, är det därför viktigt att ge barnen tid till låtsaslek 

- genom att ge dem tid till att utveckla den, repetera och göra om den, lär sig 

barnen ett flertal nyttiga egenskaper att koppla till det verkliga livet. Genom 

låtsasleken intar barnen olika roller, olika yrken, de besöker varierade platser. 

De är även med om båda onda och goda saker. Nästa nivå kan vara en 

jämförelse av låtsasleken och berättande. Barnen får lättare att kunna sätta sig 

in i filmer, teater och liknande. Barnen lär sig ”berättargrammatiken” och kan 

genom leken “glömma” sitt verkliga liv för en stund (Knutsdotter Olofsson, 

2003). 

 

För att kunna delta i låtsaslek måste barnen klara av att tolka leksignaler. 

Denna signal fungerar som ett tecken mellan barnen när något är på lek, alltså 

på låtsas. Knutsdotter Olofsson (2003) visar genom sina observationer hur barn 

på så många olika sätt sänder ut signaler som talar om att situationen är på lek. 
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De ser luriga ut, skrattar och använder sina röster. Många gånger markerar 

barnen att något är på lek genom att säga exempelvis “ Vi låtsades att..." eller 

"Vi lekte att...". Genom att använda dessa fraser, kan man motverka konflikter i 

barns lek. Det blir svårare att göra motstånd när man använt en fras som 

signalerar att något redan har hänt och det är då lättare att gå vidare med det 

och istället utveckla leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Vid vår fördjupning av funktioner med låtsaslek, ställde vi oss frågan om 

låtsasleken kan ha betydelse för barns utveckling. Vi vände oss till Lillard, 

Lerner, Hopkins, Dore, Smith och Palmquist (2012) som har genomfört en 

litteraturstudie där de inte bara har definierat begreppet låtsaslek utan också 

gett sig på att försöka bevisa låtsaslekens betydelse för barnens personliga 

utveckling. Forskarna väljer att definiera begreppet låtsaslek som en aktivitet 

där leken går ut på att låtsas om och de menar att låtsasleken kan vara antingen 

en social aktivitet, en aktivitet i grupp med flera barn eller en ensamaktivitet. 

Den kan utspela sig med hjälp av att man intar olika roller, eller att man har 

leksaker som man låtsasleker med. Ett barns förmåga att låtsas, beskriver 

författarna uppkommer i åldern tre till fem år, och fortsätter sedan att 

utvecklas längre upp i åldrarna. Forskarna menar i studien att låtsasleken 

således är viktig för att barnen ska utveckla mer avancerade sociala förmågor 

(Lillard et al., 2012). 

 

Vikten av låtsaslek har även undersökts i en uppföljningsstudie av Fiorelli och 

Russ (2012) de har dessutom tittat på vilket samband den har till utvecklingen 

av sociala förmågor och det verkliga livet. Denna studie visar att barn som fått 

träna sin lekförmåga genom att leka mycket och ofta, inte bara medförde att 

barnen överlag mådde bättre utan att de också hade en bättre förmåga att 

hantera verkliga situationer. De barn som under en längre tid fick leka mycket 

var mer öppna för att ta in kunskaper i jämförelse med de barn som fick leka 

mindre. En viktig aspekt är också att barnen som deltog i studien utvecklade 

sin förmåga att uttrycka känslor, både bra och dåliga, vilket är viktigt att bära 

med sig genom hela livet menar författarna. Barnen i studien fick genom leken 

också öva på att använda fantasi och empati i större utsträckning. (Fiorelli och 

Russ, 2012). 

 

Andra som forskat hur låtsasleken utvecklas är Kowalski, Wyver och Masselos 

Lacey (2005). Deras undersökning grundar sig på huruvida förstfödda barn i 

en syskonskara utvecklade en mer komplex låtsaslek jämfört med om barnen 

föds senare i syskonskaran. Deras resultat visar att de förstfödda barnen i en 

syskonskara låtsasleker mer och bättre. Forskarna tolkar som att föräldrarna 

till det förstfödda barnet har mer tid för att låtsasleka med sina barn men när 

syskon tillkommer finns inte längre samma tid. Forskarna belyser att det är 

upp till pedagogerna att spinna vidare på barns lekar och vara närvarande så 

att varje barn kan utveckla sin lekförmåga, vilket kommer tas upp i nästa 

avsnitt. (Kowalski et al., 2005). 
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Den vuxnas roll för låtsasleken 

Leken behöver uppmuntran och näring från oss vuxna menar Knutsdotter 

Olofsson (2003) utifrån sin studie. Hon beskriver att vuxna i låtsasleken har ett 

gyllene tillfälle att överföra värderingar, visa sin medkänsla och omsorg. Som 

exempel på detta tar Knutsdotter Olofsson upp en situation från en av hennes 

observationer där en vuxen sitter och leker med grävskopor i sandlådan. De 

låtsas att de är dessa grävskopor och den vuxne säger: 

 
Om du gräver här och jag där, så kan det bli en lång gång, oj förlåt nu grävde jag så 

att din sand rasade, jag hjälper dig att göra gången hel igen. (Knutsdotter Olofsson, 

2003, s. 91)  

 

Knutsdotter Olofsson menar att en del vuxna finner det svårt att delta i barns 

låtsaslekar för att de är rädda att göra fel när de exempelvis rolleker. Att leka 

med saker är mer lättsamt. Vuxna måste tala lekens språk med barnen och gå in 

i deras lekar och tillföra liv. Hon väljer också att visa på en konsekvens om 

man som vuxen kommer in i leken utan att ha uppfattat leksignalerna. Leken 

kan då betraktas mer som bråk och högljuddhet och det kan hända att den 

vuxna avbryter leken på grund av detta. Det som då sker är att dessa barn som 

inte fått leka tillräckligt länge med sina inre bilder blir arga, trötta och griniga, 

medan de barn som fått leka längre utan avbrott upplevs som lugnare och 

gladare. Slutsatsen av detta är att låtsaslekens medvetandetillstånd verkar 

hälsosamt för barnen (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Taharally (1991) har i sin studie klarlagt den vuxnes viktiga stöttning i 

låtsasleken. Detta genom ett experiment som genomfördes tillsammans med 60 

stycken slumpmässigt valda fyra- och femåringar. Experimentet pågick under 

en månad och gick ut på att undersöka effekten av att stimulera låtsasleken 

hos barn på olika sätt. Barnen delades in i tre grupper där en grupp fick klippa 

och klistra fantasifigurer, en grupp fick öva på berättelser och den tredje 

gruppen fick leka med leksaker som skapats för att stimulera just fantasileken. 

25 minuter varje dag under denna period skedde detta och gruppen med barn 

som fick leka med leksakerna var den grupp som kom längst i sin lekförmåga. 

Författaren diskuterar detta genom att visa på att barnen i denna grupp hade 

lättare att lära känna varandra på ett naturligt sätt och de kunde på så vis 

hamna djupare i sina lekar. Genom denna studie, menar Taharally, kunde man 

bevisa för både pedagoger och föräldrar att fantasilek är en viktig del av 

barnens utveckling då barnen inte bara kom längre i hanterande av situationer, 

utan också i sin sociala förmåga. Det påvisar vikten av vuxna som stöttar, 

stimulerar och inspirerar barnen till låtsaslek. (Taharally, 1991). 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har genomfört en studie där de har 

undersökt betydelsen mellan lek och lärande samt samspelet mellan 

pedagoger och barn. Detta gjordes genom två stycken olika observationer. Den 

första observationen gick ut på att pedagogen skulle följa barnet i leken och ta 

tillvara på det som barnet ville leka med men det slutar med att barnet tar över 
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och pedagogen bara finns där. I den andra observationen skulle pedagogen 

bidra med både ord och handling utifrån barnens intressen och försöka skapa 

en mening i samspelet. Under den andra observationen började ett barn 

intressera sig för solens reflektioner i matsalstaket under en måltidssituation. 

Pedagogen och barnet för ett lekfullt, lärande samtal om dessa reflektioner 

och pedagogen delar barnets glädje och spänning vilket gör att även de andra 

barnen kommer och blir nyfikna. Tillsammans för de ett lärande samtal om 

solens reflektioner i taket och detta samtal övergår sedan till en gemensam lek. 

Forskarna belyser utifrån detta att lek och lärande är oskiljbara ifrån varandra 

och att barnen genom leken får ett livslångt lärande och förståelse för sin 

omvärld. (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006) 

 

Andra forskare som också har studerat sambandet mellan leken och lärandet 

är McInnes, Howard, Miles och Crowley (2011). I denna studie är det 

pedagogernas förståelse om lek har betydelse för deras interagerande med 

barnen som är i fokus. Det som framkommer i studien är att pedagogerna ofta 

utvärderar barnens beteenden i leken när de utvärderar sin verksamhet och 

alldeles för sällan sitt eget beteende och agerande gentemot barnens lekar. Det 

visade sig att de tillfällen där barnen fick vara med om vuxnas närvaro i leken 

kunde barnen närma sig flera aktiviteter som de annars inte hade gjort utan 

stöttningen från de vuxna. (McInnes et al., 2011) 

 

En stor del av forskning om pedagogers roll för leken är av positivt slag och 

visar på vikten av deltagande vuxna i barnens lekar. Men i en undersökning 

kunde vi se en annan syn på vuxnas närvaro, nämligen vuxnas närvaro ur 

barnens perspektiv. Sutterby (2005) sett att pedagogens stöttning i leken inte 

alltid upplevs som positiv. Undersökningen visar att barnen många gånger 

upplever att pedagogerna kommer in och stör, exempelvis när de väljer att 

kliva in i leken och fråga barnen vad de leker. Ett barn i studien beskriver ett 

sådant tillfälle och menar att en sådan fråga förstör leken. När man blir 

tvungen att stanna upp leken för att berätta om den, försvinner magin och 

kanske hinner de inte leka klart. Nyckelorden i denna artikel är avbrott, 

begränsningar och överskrida, vilka är de negativa konsekvenser som stöttning 

vissa gånger kan medföra. Studien visar att barnen många gånger slutade leka 

det de lekte eftersom leken var ”förstörd”. Studien visade dock att barnen 

fann pedagogens stöttning positiv i vissa situationer. Exempelvis för att hålla 

samman gruppen och förhindra att någon kamrat blev utanför. Dock 

återkommer Sutterby hela tiden till att pedagogen mestadels är ett hinder mer 

än en stöttning för barnen. Forskaren menar att detta kan ha att göra med att 

pedagogerna lätt tänker för mycket ur ett lärarperspektiv och att 

konsekvenserna blir att frågorna som ställs inte tar barnen vidare i leken, eller 

att pedagogen inte deltar i leken utan endast kliver in och ställer frågor. 

(Sutterby, 2005) 
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Pedagogers roll för barn som inte leker 

Folkman och Svedin (2003) har studerat barn som inte leker och vilken roll 

vuxna har i just den bemärkelsen genom att observera hur närvarande 

pedagogerna är i barns lekar. Detta genomfördes som ett projekt där som 

deltog fick handledning och konkreta tips på vad de skulle kunna utveckla och 

testa under ett års tid. Folkman och Svedin visar genom en av sina 

observationer hur leksaker och andra ting ibland tenderar att bli broar över till 

lek och låtsaslek. Med detta menar de att saker kan sätta igång fantasin och 

leda in barnen till en gemensam lek, sakerna och det verkliga livet förvandlas 

till något annat för en stund. De beskriver ett av fallen ur deras studie där en 

pojke inte hade några vänner eftersom han inte visste hur han skulle ta kontakt 

med dem. Denna pojke som forskarna kallar för Kalle tog en dag med sig 

några leksaksdinosaurier hemifrån. De vuxna klev då in och agerade “bro” 

mellan Kalle och de andra barnen och var intresserade av hans saker, vilket 

gjorde att han blev intressant för de andra barnen och på så sätt kom igång 

med att börja ta kontakt. Författarna belyser därför vikten av lekfulla samspel 

och närvarande vuxna. De belyste också att vuxna måste hjälpa barnen att 

finna sitt inre lekrum, alltså förmågan att förvandla verkligheten.  

 

Folkman och Svedin visar vidare att vuxna även måste hjälpa barnen att finna 

sina yttre lekrum, det vill säga det som vuxna kan påverka genom att skapa 

förutsättningar i miljön; ge barnen lekro och ge tid för lek. Därför menar 

forskarna att det är viktigt att ge barnen utrymme för låtsaslek. De beskriver 

hur förskolan ofta omges av många måsten och styrda tider, exempelvis lunch 

och mellanmål. Kanske kan mellanmålet ätas i låtsasleken, i barnens påhittade 

flygplan istället för vid matbordet om förskolan kunde släppa på sin fasta 

planering. När projektet pågått under ett års tid visade det sig att barnen som 

tidigare haft svårt för att leka hade hittat sin leklust och var både öppnare och 

gladare efter att pedagogerna blivit mer medvetna om sitt bidrag för leken 

(Folkman och Svedin, 2003). 

 

Sociokulturell teori 

Stor del av den tidigare forskning som ligger till grund för vår studie har en 

sociokulturell ansats. Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk 

psykologi är en av flera teoretiker i Sverige som bidragit till utvecklingen av 

denna teori. Han belyser inom detta perspektiv att de kunskaper och 

färdigheter en människa har, inte endast kommer inifrån. Istället är det något 

som har utvecklats i samhället och mellan oss människor. Alla människor lär 

sig hela tiden i alla sociala sammanhang, menar företrädare för den 

sociokulturelle teorin. Vidare tydliggör och belyser Säljö begreppet mediering, 

vilket är en central del inom den sociokulturella teorin. Säljö förklarar att 

mediering är den samverkan som sker mellan oss människor. Som exempel tar 

han upp hur ett läsande barne som stavar sig igenom ord får stöd av en 

pedagog eller en annan vuxen som griper in som medierande resurs för att 

klargöra skillnaden mellan d och b (Säljö, 2000). 
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Närvarande vuxna kan fungera som en medierande resurs även i barns 

låtsaslek. Vuxna i förskolan har ur det här perspektivet en stor roll i barnens 

lek. Pedagoger kan exempelvis lotsa ett barn från utanförskap till en social lek 

tillsammans med andra. Genom närvarande vuxna kan barnen i låtsasleken få 

begrepp och kunskaper till det som barnen leker. Tidigare forskning visar 

följdriktigt att närvarande vuxna i barns låtsaslekar bidrar till utveckling hos 

barnen. (Folkman & Svedin, 2003; Pramling Samuelsson & Johansson, 2006; 

Vygotskij, 1995).  

 

Vygotskijs teori om fantasi och kreativitet 

Vygotskij är den främsta lekteoretikern inom den psykologiska forskningen 

och inom utvecklandet av sociokulturell teori. (Vygotskij, 1995). Hans idéer 

anses vara väldigt central för att kunna förklara det lärande som låtsasleken 

bidrar till.   

 

Vygotskij har genom observationer och experiment bland annat studerat 

sambandet mellan fantasi och lek och han har utifrån sina forskningsresultat 

och sina idéer kommit fram till att fantasi och kreativitet hänger ihop med de 

erfarenheter som vi människor har. Han menar att kreativiteten handlar om att 

göra sin egen tolkning av något nytt och denna kreativa förmåga kallas fantasi. 

I Vygotskijs (1995) forskning framställs en annan uppfattning jämfört med 

dagens forskning, rörande hur mycket fantasi barn har jämfört med vuxna. 

Han menar att barn har färre erfarenheter än vad vuxna har, att de därför kan 

föreställa sig mindre och att de således har mindre fantasi än vad vuxna har.  

 

Däremot menar Vygotskij (1995) att vi vuxna många gånger begränsas av 

logiken medan händelser i barns fantasi ibland övergår till att upplevas som 

verkliga för dem. Exempelvis kan barns fantasier om spöken ge dem 

mardrömmar och verkliga känslor av rädsla och detta beror, enligt Vygotskijs 

resonemang, på att barnen tror mer på produkten av sin fantasi och att de 

kontrollerar den mindre än vad vuxna gör. Orsaken till att fantasi blir handling 

- det vill säga att barn leker - är att deras idéer blir förverkligade. I leken tolkar 

barnet sina upplevelser och ger dem liv, de dramatiserar och förvandlar idéer, 

menar Vygotskij. I leken berättar barnet en historia, och lek och berättelser hör 

nära ihop (Vygotskij, 1995). 

 

Vygotskij (1995) ansåg utifrån sina forskningsresultat, att lek är begränsad i sin 

definition eftersom den är liktydig med låtsasleken. Han ansåg att alla 

låtsaslekar innehåller regler och att alla lekar med regler innehåller 

låtsassituationer. Det som han dock belyser i sin forskning är att lekreglerna i 

låtsasleken har upprättats av barnen själva. Genom sin forskning har Vygotskij 

kunnat se att barnens förmåga att låtsasleka, utspelar sig då barnet börjar 

kunna skilja det visuella från det förnuftsmässiga. Han menar att när barnet 

börjar låtsasleka kan det separera det konkreta från det abstrakta och vad det 
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betyder; exempelvis när ett barn kan föreställa sig att en sopkvast är en häst. 

Låtsasleken är en reproduktion av tidigare händelser och när man klarar av att 

addera något nytt till detta använder man sin fantasi. Utifrån sina studier visar 

Vygotskij på vikten av närvarande vuxna i barns lekar. Vuxna måste finnas 

med och ge stöd, utmaning och stimulans anpassat till där barnet är just nu i 

sin utveckling. På så vis kan barnet ta sig vidare till nästa utvecklingsnivå. För 

att låtsasleken skall kunna bidra med kunskaper och möjlighet för utveckling 

hos barnet, behövs vuxna och även kamrater (Vygotskij, 1995).  

 

Genom sociala relationer, menar Vygotskij att kunskapen medieras, alltså att 

de uppkommer i samtal med andra barn och vuxna. Tack vare stöttning kan 

barnet klara uppgifter det inte hade klarat av själv. Då barn och vuxna i det 

enskilda barnets närhet har större insikt om någon företeelse, får barnet en 

utvidgad syn på företeelsen genom samtalet. På så sätt fungerar Vygotskijs idé 

om den proximala utvecklingszonen. Den utveckling som han syftade till var 

utveckling av barnens tankeförmåga, språk samt mental och personlig 

utveckling (Vygotskij, 1995). 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 

I detta kapitel har vi presenterat tidigare forskning som genomförts inom 

området låtsaslek. Forskningen har bland annat visat att låtsaslek hjälper barn 

att utveckla många olika förmågor; berättande, fantasi, empati, social 

kompetens och kreativitet samt förmågan att tolka och sända ut leksignaler. 

Den forskning vi har tagit upp har också beskrivit låtsaslek som en 

reproduktion av tidigare händelser där man lägger till nytt genom fantasin och 

där barnen kan förlora sig själva samt att den kan ske tillsammans med flera 

andra, enskilt eller i socialt samspel. Vi kan konstatera att delar av den tidigare 

forskningen har en sociokulturell ansats, vilket betyder att lärandet i sker i ett 

socialt samspel. Med hjälp av vuxna och kamrater som fungerar som en 

medierande och stöttande resurs kan barnen komma längre i sin utveckling.   

 

När det gäller pedagogers närvaro och stöttning i leken visar det sig, i den 

litteratur vi använt, - att barn som har stöttning av vuxna ofta lyckas nå längre 

i sin utveckling än de barn som inte har detta. En stor del av forskarna visar 

utifrån sina studier att det är viktigt att vuxna deltar i leken för att lägga de 

grunder som barn behöver för låtsaslek samt att ge barnen tid till låtsaslek. En 

studie berörde området barn som inte leker och där är pedagogers stöd ännu 

viktigare för att förhindra utanförskap. Det har också visat sig i tidigare 

forskning att en del pedagoger kan finna det svårt att delta i barnens lek på 

grund av de förväntningar de tror att barnen har. En intressant aspekt apropå 

vuxnas närvaro är att barnen kan finna pedagogers stöttning i leken som 

störande istället för stöttande.  
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Lev Vygotskijs studier om fantasi och kreativitet tydliggör sambandet mellan 

fantasi och låtsaslek då han förklarar låtsasleken som en reproduktion av 

tidigare händelser och när man kommit så långt att man kan lägga till nya 

händelser till den gamla, använder man sin fantasi.  

 

Tillvägagångssättet i stora delar av den tidigare forskningen, har varit 

observationer. Därför finner vi det intressant att använda oss av kvalitativa 

intervjuer för att få fram pedagogernas egna definitioner och betydelser i 

låtsasleken och deras eget deltagande i den. Vi tror att pedagogernas 

värderingar apropå låtsaslek kan ha betydelse för hur man organiserar 

verksamheten.  
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 Syfte 
De uppfattningar och inställningar som förskolepedagoger har apropå 

låtsaslek och deras stöttning och deltagande i lek, skulle kunna ha en betydelse 

för hur man organiserar leken så att varje barn utvecklar sin lekförmåga. I 

detta fall handlar det om att stötta barnen så de ska kunna låtsasleka 

tillsammans med andra barn för att bland annat undvika utanförskap. 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att undersöka vilken personlig syn, 

verksamma pedagoger i förskolan har på låtsaslek och på sitt eget deltagande i 

barnens låtsaslekar. 

 

Frågeställningar 

Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i begreppet låtsaslek? 

 

Varför anser pedagoger att det är viktigt att barn låtsasleker? 

 

Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att utveckla och stötta 

barns låtsaslek? 
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 Metod 
Under denna rubrik kommer vi att presentera den metod vi valt att använda, 

hur urvalet och genomförandet gick till, hur bearbetningen av vårt material 

gick till samt vilka etiska riktlinjer som vi utgått ifrån. Vi avslutar detta kapitel 

med att föra en diskussion kring vårt metodval. 

 

Metodval – Intervjuundersökning 

Till insamlingen av empiri har vi använt oss av en kvalitativ metod med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer, det vill säga öppna frågor. Eftersom vi ville få 

reda på våra intervjupersoners egna perspektiv och tankar kring ämnet 

låtsaslek, samt uppnå en fördjupning i svarsmaterialet, fann vi i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009) kvalitativ metod lämpad för vår undersökning.  

Kvantitativ metod var inte ett alternativ med tanke på studiens syfte. Om vi 

snarare varit intresserad av att undersöka antalet pedagoger som tycker på ett 

visst sätt, hade en kvantitativ metod varit mer lämpad.   

 

Ett resonemang om kvalitativa metoder förs i Jacobsens (1993). Där framgår att 

denna metod är passande då man är styrd av tid samt att det inte är 

intervjupersonernas kvalifikationer som är i fokus, utan deras syn på ämnet.  

 

Efter att vi genomfört intervjuerna analyserade vi de olika erfarenheter och 

tankar om vuxnas inblandning i barns låtsaslek som informanterna delgett oss. 

Genom att pedagogerna fått möta strukturerade och öppna frågor som vi 

utformade i vår intervjuguide kunde vi, vilket Jacobsen (1993) beskrivit, 

lättillgängligt bearbeta och jämföra informanternas svar med varandra och 

bearbeta fram fem olika kategorier som under resultatet svarar gentemot våra 

forskningsfrågor. 

 

Urval 

Den grupp vi valde att genomföra intervjuerna med är verksamma pedagoger 

inom förskolan. Pedagogernas utbildning, kön, erfarenhet eller ålder var inget 

vi utgick ifrån vid vårt urval utan kravet vi hade var att dessa pedagoger 

tillbringade tid tillsammans med barnen i barngruppen varje vecka. För att 

göra studien möjlig att genomföra under den begränsade tid vi arbetade 

utifrån, valde vi ut sex förskolor i två olika kommuner. Vi intervjuade en 

pedagog per förskola. 

 

Urvalet skedde utifrån var vi bor. För att underlätta för oss själva valde vi att 

genomföra tre intervjuer vardera i våra hemkommuner. Vi började med att 

ringa runt till olika förskolor. De pedagoger som kunde ge det snabbaste 

beskedet att vilja delta fick missiven utskickad till sig. Enda kravet vi hade var 
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att pedagogerna aktivt spenderade tid i barngruppen. Intervjupersonerna har 

vid transkribering och analys ej nämnts vid namn, utan vi har valt att tilldela 

dem varsitt nummer mellan ett och sex för att bevara deras anonymitet. 

 

Genomförande 

När vi hade genomfört valet av informanter, mejlat ut missiv och bokat tid för 

intervjuer, genomfördes alla sex intervjuer inom två och en halv vecka. I 

missivet fick pedagogerna ta del av vårt planerade ämne för studien samt 

information gällande deras medverkan och vår behandling av materialet, samt 

de etiska riktlinjerna. 

 

För att göra intervjusamtalet så verksamhetsnära som möjligt, önskade vi 

genomföra intervjuerna inom förskolans väggar. Det var också något som 

underlättade för personalen, eftersom de inte behövde bli borta från 

barngruppen längre än nödvändigt. Intervjuerna skedde med andra ord på en 

plats som informanterna var väl bekanta med.  

 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskapen socialt i ett samspel 

mellan intervjuperson och intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2009). För att 

möjliggöra detta samspel spelade vi in intervjuerna med bandupptagare vilket 

gjorde att vi kunde fokusera fullt ut på samtalet och informanten samt att få 

intervjusituationen att kännas mer som ett samtal än en fråga-svar-situation. 

Detta kunde ske på ett smidigt sätt när vi inte var tvungen att anteckna det 

som framkom under samtalet. Det blev lättare att ställa följdfrågor och vara 

här och nu i och med att vi inte behövde koncentrera oss på anteckningarna. 

 

För att underlätta för oss vid analysen och få så utförliga svar som möjligt hade 

vi öppna, men strukturerade frågor (Bryman, 2008). I utformningen av 

intervjufrågor valde vi att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) mall som för 

oss innebär att vi konstruerade vad, hur och varför frågor utifrån våra tre 

tematiska forskningsfrågor. Själva frågorna var av berättande och 

halvstrukturerade slag. Denna utformning underlättade vid fortsatt 

analysering av insamlad data. De tre områden vi utgick ifrån, var innebörden 

som pedagoger lägger i begreppet låtsaslek, varför pedagogerna anser att det 

är viktigt att barn låtsasleker samt vilka strategier pedagoger använder sig av 

för att stötta och utveckla barns låtsaslek. (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

Den första forskningsfrågan behandlar pedagogernas innebörder av begreppet 

låtsaslek. De frågor vi ställde utifrån första forskningsfrågan, handlade om vad 

informanterna själva lägger för betydelse i begreppet låtsaslek, informanternas 

erfarenheter av leksituationer som speglar låtsaslek och om informanterna 

anser att det finns några egenskaper barnen behöver för att låtsasleka. Den 

andra forskningsfrågan behandlar vikten av låtsaslek. Utifrån denna 

forskningsfråga, fick informanterna tydliggöra för vikten av att barn 

låtsasleker. Informanterna fick även möjlighet att delge sina tankar och 
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erfarenheter om barn som haft svårigheter med låtsaslek och hur detta 

uppmärksammats. Den sista forskningsfrågan belyser informanternas eget 

deltagande i barnens låtsaslek. Informanterna gavs då möjlighet att berätta om 

vad som är lätt respektive svårt vid deltagande i barns låtsaslek, hur de gör för 

att kliva in i leken samt betydelsen av att vara en deltagande pedagog.  

 

Analysens genomförande 

Eftersom vi valt att genomföra tre intervjuer vardera tog vi del av varandras 

ljudupptagningar och transkriberade alla sex intervjuerna var för sig. Detta 

gjordes samma dag som intervjun blivit genomförd. Efter varje transkriberad 

intervju mejlade vi detta till varandra för att sedan läsa igenom var för sig och 

upptäcka om vi tolkat något på olika sätt. Jacobsen (1993) förklarar att en 

intervju oftast blir mer eller mindre obegriplig om man skriver ner ordagrant 

det som intervjupersonerna sagt. Det talspråk som sker vid ett samtal grundas 

oftast i tonfall och pauser som inte syns i text. Vi valde därför att genomföra 

transkriberingen direkt efter intervjun, medans deras tonfall och gester 

fortfarande fanns i minnet för att få den bästa tolkningen som möjligt av 

informanternas svar (Jacobsen, 1993). 

 

Vid analysen har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys. Anledningen 

är att vi vill ta del av informanternas syn på låtsasleken och de vuxnas 

deltagande. Bryman (2008) skriver att detta är ett bra tillvägagångssätt när 

man vill ta reda på innebörder i de företeelser som studeras.  

 

Bryman (2008) förklarar att kodning är en viktig del av analysen. Det också är 

viktigt att tolka resultaten för att se kopplingar mellan koderna. Slutligen är 

det också av stor vikt att reflektera över den generella betydelsen resultatet har 

gentemot syfte och bakgrund (Bryman, 2008).  

 

När vi genomförde analysen av vårt insamlade material började vi med att 

försöka finna nyckelord som informanterna använde sig av för att organisera 

våra data och gick sedan vidare med att gruppera de svar vi fått för att försöka 

urskilja de variationer av svar vi fått. Kategorierna i resultatdelen är det latenta 

innehållet i informanternas svar, vilka också svarar mot forskningsfrågorna. 

Kvale Och brinkmann (2008) beskriver att en kategorisering av intervjuerna i 

en undersökning kan underlätta jämförelser och hypotesprövningar, samt ge 

en överblick över stora mängder utskrifter, (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Etiska ställningstaganden 

I utformandet av missiv till respektive förskola har vi använt oss av de fyra 

etiska riktlinjerna som Bryman (2008) beskriver - informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Vi har inte ordagrant skrivit 

ut varje benämning i missiven, men alla delar finns med.  
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Informationskravet förmedlades i missiven då vi informerade om vårt syfte att ta 

del av deras erfarenheter om låtsasleken. Pedagogerna blev också informerade 

om att vi endast kommer att använda de delar som för oss är relevanta samt att 

de under intervjuns gång hade möjlighet att avbryta när som helst och att vi då 

inte skulle använda de material som de tilldelat oss. Efter varje genomförd 

intervju delgav vi informanterna att de kunde få en sammanställning av 

transkriberat material om de så önskade (Bryman, 2008). 

 

Konfidentialitetskravet delgavs informanterna under intervjun då vi förklarade 

att vi garanterar deras anonymitet och att transkribering skulle ske på så sätt 

att det inte går att identifiera vilken pedagog som sagt vad. De blev också 

informerade om att vi inte kommer att använda allt vårt insamlande material, - 

men eventuellt utvalda citat (Bryman, 2008).  

 

Då vi anser att det är informanternas syn på ämnet som är relevant och inget 

”rätt eller fel” finns, bör det inte vara någon risk att deltagarna lider skada av 

resultatet. Därför tydliggjorde vi samtyckeskravet i missiven, då vi beskrev att vi 

var lärarstudenter som önskade göra en intervju för studiernas skull. Men 

även före intervjun förtydligade vi detta, då vi informerade att samtalet 

spelades in och om det var något de ville säga utöver, kunde vi ta det efteråt. 

Därmed kunde informanterna själva välja vad de ville skulle vara med i 

intervjun och inte (Bryman, 2008). 

  

Den fjärde etiska riktlinjen, nyttjandekravet hör ihop med ovanstående riktlinjer 

då det är vårt ansvar att alla dessa följs och inte på något sätt överskrids och vi 

har inte lagt in någon personlig vetskap om ämnet (Bryman, 2008). 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att validitet handlar om huruvida man 

undersöker det man avser att undersöka. Vi har ständigt återkopplat till vårt 

syfte under studiens gång för att säkerställa att vi hållit oss till det. Även när vi 

skapade intervjufrågorna utgick vi ifrån vår frågeställning och funderade över 

vilka frågor vi behövde ställa för att få våra frågeställningar besvarade. (Kvale 

och Brinkmann, 2009) 

 

Under intervjuerna var vi noggranna med att påpeka att vi inte letade efter 

några rätta svar, utan att vi var intresserade av att få höra informanternas 

personliga tankar kring området. Dock kan vi inte utesluta eller avgöra helt 

och hållet om informanterna svarat utifrån sig själva eller om de har svarat det 

som de tror är “rätt”. Trots detta dilemma så tolkar vi att vår studie har en hög 

validitet eftersom vi som tidigare sagts, var noggranna med att tydliggöra att 

det inte fanns några rätta svar samt att vi ständigt återkopplat till våra 

forskningsfrågor och utgått ifrån vårt syfte 
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Reliabilitet 

Under intervjuerna har vi haft samma tillvägagångssätt och utgått ifrån 

samma intervjufrågor för att få så likvärdiga situationer som möjligt trots att 

själva intervjuerna genomfördes var för sig. För att stärka reliabiliteten bestod 

den intervjuguide som vi förberedde, av öppna frågor (se Bilaga II) där vi ej 

förväntade oss specifika svar, vilket vi även var noga med att påpeka för 

informanterna vid själva genomförandet av intervjun. Syftet med denna studie 

är pedagogernas personliga syn på låtsaslek. Intervjuguiden skapade vi för att 

få svar på våra frågeställningar vilket har gjort att vi kontinuerligt återkopplat 

till syfte och frågeställningar för att säkerställa att vi hållit oss inom ramarna 

för det vi valt att undersöka. Det som hade kunnat höja reliabiliteten 

ytterligare är urvalet av informanter. Hade vi inte arbetat under den rådande 

tidspressen hade vi kunnat skicka ut missiven till en större andel förskolor, 

sedan inväntat svar från de som var mest motiverade till att delta (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Bryman (2008) tar upp den externa reliabiliteten, vilket står för hur en 

undersökning kan replikeras och detta kriterium är ofta det som är svårast att 

uppfylla inom kvalitativ forskning då den sociala miljön har betydelse. Under 

intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning för att få med allting som 

pedagogerna delgav oss. Efter att vi transkriberat alla intervjuer på varsitt håll, 

jämförde vi våra resultat/slutsatser för att undersöka om vi tolkat både 

intervjun och pedagogernas svar lika. Genom att vi genomfört intervjuerna i 

olika kommuner känner vi att det gett en viss spridning vilket också är positivt 

för studiens reliabilitet (Bryman, 2008). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är att rekommendera att båda 

transkriberar intervjun eftersom man ofta använder olika stilar när man 

skriver och detta kan innebära att de nedskrivna orden möjligtvis gör att 

meningar får olika betydelse. Även detta gjordes för att öka studiens 

reliabilitet (Kvale och Brinkman, 2009). 

 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer i denna studie har visat sig 

vara positivt eftersom vi på detta sätt har fått ta del av pedagogernas egna 

uppfattningar om fenomenet låtsaslek. Likaså visade det sig vara bra att vi 

spelat in intervjuerna och på så sätt kunde lyssna igenom även de intervjuer vi 

själva inte deltagit i. Eftersom vi bor i olika kommuner och genomförde 

intervjuerna ensamma, valde vi att transkribera alla sex intervjuer enskilt till 

att börja med för att sedan ta del av varandras transkriberingar. Fördelarna 

med att genomföra intervjuerna var för sig var att arbetet fortgick mer effektivt 

än om vi båda deltagit vid alla sex intervjutillfällen. Det underlättade 

tidsmässigt för oss, eftersom vi inte behövde tillgodoräkna någon restid för 

arbetsprocessen. Fördelarna om vi hade deltagit båda två, hade varit för att 

öka tillförlitligheten i intervjun men vi anser att det ändå gjordes, genom att vi 
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spelade in intervjuerna. Antalet intervjuer hade kunnat vara fler, men på 

grund av den begränsade tiden valde vi att genomföra sex stycken vilket gett 

oss tillräckligt med data för att kunna uppfatta olika variationer. 

 

Det som kan ha påverkat studien negativt är då informanterna eventuellt 

försökte svara utifrån det de trodde att vi ville höra, istället för att klargöra 

sina egna tankar. I en av intervjuerna misstänker vi att detta kan ha inträffat. 

Denna pedagog uppträdde stressat och verkade ibland svara per automatik. 

Det vill säga att hon kanske inte svarade utifrån sina egna uppfattningar och 

tolkningar, utan utgick ifrån att de arbetar på ett visst sätt för att läroplanen 

säger att de ska arbeta på det viset. Detta förekom främst i våra intervjufrågor 

som innebar att vi ville veta vilka strategier som pedagogerna använder för att 

utveckla och stötta barns låtsaslek. Pedagogen hade svårt att ge konkreta 

utsagor för hur de jobbar med detta och vi tror det har att göra med att vi stod 

tillbaka med att ställa följdfrågor i den intervjun.  Kvale och Brinkmann (2009) 

anser att det är ett visst dilemma i en intervjusituation. Som intervjuare 

kommer man dit som gäst och det är en stämning man gärna vill bevara. I 

efterhand inser vi att det bästa hade varit att avbryta intervjun och boka in en 

ny tid när pedagogen skulle ha haft tid att bli intervjuad utan tidspress. Detta 

gjordes dock inte och är något som kan ha påverkat kvalitén i utsagan (Kvale 

och Brinkmann, 2009). 
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 Resultat  
Efter att vi analyserat och sammanställt pedagogernas utsagor utifrån 

forskningsfrågorna, har vi kunnat se fem återkommande mönster som har 

blivit våra kategorier till forskningsfrågorna. Dessa kategorier har konstruerats 

fram för att tydligt svara på våra forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. 

Vi har valt att ha forskningsfrågorna som huvudrubriker till våra kategorier, 

för att tydliggöra resultatet.  

De fem kategorier, som svarar till forskningsfrågorna är följande: 

 

Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i begreppet låtsaslek? 

 

Fantasi som grund behandlar pedagogernas uppfattningar av fantasins 

betydelse för låtsaslek. Utifrån pedagogernas utsagor har vi kunnat tolka att 

fantasin ses som en grundbult för låtsasleken och att dessa två fenomen inte 

går att skiljas åt.  

 

Varierad syn av att ”låtsas” behandlar olika innebörder som pedagogerna lyfter 

när de ska försöka redogöra för vad låtsaslek är. 

 

Varför anser pedagoger att det är viktigt att barn låtsasleker? 

 

Utveckla kunskaper är den centrala utsagan i varför det är viktigt att barn 

låtsasleker. Under denna kategori presenterar vi pedagogernas syn på just 

vikten av låtsaslek och vilka kunskaper de anser att barnen utvecklar genom 

den.  

 

Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att utveckla och stötta 

barns låtsaslek? 

 

Under de två sista kategorierna Berättande samt Deltagande i barns låtsaslek 

redogör vi för de strategier som pedagogerna väljer att lyfta som mest 

betydelsefulla, när det gäller att stötta barnen i utvecklandet av låtsasleken.  

 

Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna 

i vår analys. 
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Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i begreppet 
låtsaslek? 

Fantasin som grund 

När det kommer till pedagogernas uppfattningar gällande låtsasleken ser vi att 

alla kopplar ihop den med fantasi.  

 
För mig personligen är låtsaslek att ha en inre bild, en inre värld. Jag tror att det 

skulle vara lättare för barn att bygga egna världar om de fick vara mer ifred från 

oss vuxna (Pedagog 6) 

 

Citatet ovan handlar om skapande av inre bilder för att kunna låtsasleka. 

Dessa inre bilder som pedagogen beskriver tolkar vi som att barnen med hjälp 

av sin fantasi kan transformera, det vill säga göra om verkligheten till något 

annat. När barnen låtsasleker, kan en stol transformeras till en häst och ett 

ytterligare exempel är stenar som får agera småmynt att betala låtsasglassen 

med. Transformationer är viktiga i barns låtsaslek och om barnen inte klarar av 

att skapa dessa inre bilder ser de inte stolen som en häst utan den förblir en 

stol.  

 
När fantasin styr barnens verklighet… det är för mig låtsaslek. (Pedagog 2) 

 
Låtsaslek för mig innebär att man är kapabel till att använda sin fantasi. Att man 

har förmågan att kunna tänka att det här är på låtsas. (Pedagog 3) 

 

Även dessa pedagogers utsagor kopplar ihop fantasin med låtsaslek. Vi tolkar 

detta som att pedagogerna menar att låtsasleken inte existerar om barnen inte 

klarar av att fantisera. Fantasi är alltså grundbulten för låtsaslek enligt 

pedagogerna. 

 

Varierad syn av att ”låtsas” 

Vi uppfattade att pedagogerna hade vissa svårigheter med att redogöra för 

innebörden av låtsaslek, samtidigt som de räknade upp olika egenskaper som 

är viktiga för att barn ska kunna låtsasleka. De delgav också exempel på olika 

låtsaslekar som barnen lekt på förskolan. Några av de egenskaper som 

nämndes var social kompetens, mognad, förmåga att samspela, klara av att 

läsa av andra barn och hur man förhåller sig i leken med andra ord, kunna 

tyda lekkoderna. I följande citat ger en pedagog uttryck för frågan om vad som 

är låtsaslek; 

 
Om man tänker en rollek där barnen leker mamma-pappa-barn i dockvrån. Det är 

ju till viss del på låtsas eftersom det inte är på riktigt, men de leker ju riktiga saker. 

Men om du däremot leker superhjälte så är det ju på låtsas för superhjältar finns ju 

inte på riktigt.  Men mammor och pappor gör ju det. (Pedagog 6) 
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Enligt denna utsaga verkar definitionen av ordet låtsas vara det som gör 

låtsasleken problematisk att definiera och vi tolkar utsagan som att låtsaslek är 

när man leker lekar som inte kan ske i verkligheten. Även om barnen leker i 

dockvrån och går in i roller som är verklighetsförankrade så använder de sin 

fantasi för att skapa en berättelse av vad som ska hända och vad som har hänt i 

leken. 

 
Låtsaslek är ju stort. Mamma-pappa-barn är ju också en låtsaslek, där de går in i en 

roll när de leker. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 uttrycker att det är en självklarhet att mamma-pappa-barn är en 

låtsaslek och vi tolkar detta som att kravet för låtsaslek enligt hennes utsaga är 

att barnen kliver in i en roll där de inte längre är sig själva. Här 

problematiseras inte verklighet kontra fantasifigurer utan tyngdpunkten ligger 

på att barnen inte längre är sig själva utan klarar av att skifta perspektiv. Pelle, 

fyra år existerar inte just nu, istället är han mamma Agda som är på väg till 

jobbet så snart hon lämnat bebisen på förskolan.  

 
Låtsaslek är ju att man går in och blir en annan person och att man sitter mycket 

själv och leker. (Pedagog 5) 

 
När barnen till exempel leker med leksaksdjuren och låtsas att de är djuren, för mig 

är det låtsaslek. De intar en roll och de är verkligen i djungeln, inte inne i 

kuddrummet. (Pedagog 2) 

 

Vi har funnit en del variationer i pedagogernas uttryck och beskrivning av 

innebörden i begreppet låtsaslek. Utsagorna ovan pekar på två olika varianter 

av låtsaslek, pedagog 5 menar att låtsasleken ofta sker när barnet är ensam och 

pedagog 2 uttrycker sig på ett sådant sätt att vi tolkar det som att flera barn 

leker tillsammans med dessa djur. Detta innebär att låtsaslek kan ske både 

enskilt och i grupp, genom figurer och genom att barnen intar olika roller. Att 

låtsasleken innebär att man sitter mycket själv och leker förstår vi som att 

pedagogen syftar till de inre bilder vi nämnde tidigare i avsnittet och att 

barnen klarar av att föra en dialog eller en berättelse på egen hand. Exempelvis 

om barnet sitter vid ett bord och kör med två bilar och låtsas att bilarna pratar 

med varandra och skapar en berättelse för sig själv, antingen genom att prata 

högt eller att ha färdiga bilder och uttryck inom sig. 

 

Pedagogerna ger även uttryck för att barnen behöver ges tid till att vara ifred 

för att det ska kunna bli en ordentlig låtsaslek. 

 
Jag tror det är viktigt att vi ger barnen möjligheter att få vara ifred i sin lek. Att leka 

en avancerad låtsaslek kräver nog att du är utan vuxna för att verkligen kunna 

släppa loss och leka. Även om vi självklart måste finnas i närheten i fall något 

skulle hända. (Pedagog 1) 
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I ovanstående citat uttrycker pedagogen vikten av att ge barn möjligheter att 

leka ostörda och utan vuxna. Vi tolkar utsagan som att pedagogen anser att 

vuxna är överflödiga och hämmar barnen i deras låtsaslek. Vi uppfattar det 

som att pedagogen menar att barnen inte kan slappna av och ge sig hän i leken 

när vuxna är i närheten. Vuxna ska snarare finnas där som en eventuell 

hjälpande hand istället för en deltagare i leken. När hon säger att det är viktigt 

att vi ger dem tid till att leka ifred tyder vi det som att hon anser att låtsasleken 

är viktig och detta återkommer vi till i följande avsnitt. 

 

Varför anser pedagoger att det är viktigt att barn 
låtsasleker? 

Utveckla kunskaper 

I detta avsnitt beskriver vi pedagogernas åsikter om varför barns låtsaslek är 

viktig. 

 
Jag tycker det är otroligt viktigt att barn klarar av att låtsasleka. De flesta lekar 

handlar om att låtsas, och det i låtsasleken som barnen kan bearbeta sina 

erfarenheter och utforska nya. Tycker det är helt fantastiskt att barn kan leka en lek 

och på så sätt dela sina erfarenheter med andra barn, sen kanske ett barn tar med 

sig något av detta in i en ny lek med andra. (Pedagog 1) 

 

I citatet ovan sammanfattar pedagogen varför låtsasleken är viktig för barn. Vi 

tolkar det som att pedagogen värdesätter låtsasleken högt och ser det i ett 

bredare perspektiv än att barnen bara klarar av att låtsas. Hon väljer att se hur 

kunskaperna förmedlas mellan barnen i leken och hur barnen sedan gör om 

dessa kunskaper till sina egna, för att i sin tur ta med sig dessa nya 

erfarenheter in i nya lekar. På det viset delges fler barn dessa erfarenheter så 

ytterligare kunskap kan skapas. 

 
Ett av barnen som jag vet har mycket erfarenheter av att åka buss startade upp en 

lek och visste precis hur det går till på en buss, det var så roligt att se vilka lekar 

erfarenheter kan skapa och att de andra barnen tog efter. Tillslut satt nästan alla 

barnen på bussen. (Pedagog 3) 

 

Pedagog 3 är inne på samma spår som pedagog 1, här handlar det också om 

erfarenheter som utmynnar i en lek där andra barn deltar och det går inte att 

förutsätta att alla barn vet hur det går till att åka buss - därmed bildas nya 

kunskaper hos barnen. Det barn som aldrig åkt buss kan i denna lek få en liten 

insikt i vad det faktiskt innebär och handlar om. 

 
Kan man låtsas, kan man också låta bli att låtsas. Att låtsasleka är ju inte att hitta på 

en lögn, det är ju att fantisera, att låtsas. Det är en viktig del i att förstå att det finns 

en symbolik i saker. En kloss är en telefon till exempel och längre fram kommer det 

handla om att se att tre raka streck bildar bokstaven A. (Pedagog 6) 
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Pedagogen lyfter fram begreppet symbolik och att det är viktigt för barn att 

förstå detta, både för att kunna transformera men även längre fram när det 

kommer till läs- och skrivinlärning. Medvetenheten om att det finns en 

symbolik, menar pedagogen, skulle underlätta läsinlärningen hos barnen. Vi 

förstår den första meningen i citatet ovan som att pedagogen försöker göra en 

skillnad på att låtsas och att ljuga. Vi tolkar henne som att en lögn är något 

negativt laddat och något som inte bör användas i leken, medan ordet 

“låtsas” handlar om att använda sin fantasi och skapa något nytt. Båda 

begreppen handlar om att hitta på, men i denna utsaga verkar begreppen 

särskiljas utifrån hur orden är laddade med värde. I leken kanske barnet låtsas 

att det är en tjuv, men en lögn skulle kunna vara att barnet ljuger om att denne 

inte tog leksaken av kompisen fastän kompisen är ledsen och vill ha tillbaka 

den, att ljuga är något som barn lär sig att man inte gör. 

 

Ytterligare anledningar till varför låtsasleken är viktig tar pedagog 3 upp i 

följande utsaga: 

 
Låtsasleken kan ge starkare vänskapsband och förhindra att barn hamnar i 

utanförskap. Om barnen inte förstår lekens koder kan de inte delta i exempelvis 

mamma-pappa-barn som är en populär låtsaslek. Deras fantasi utvidgas också och 

jag vill nog påstå att det är en livsnödvändighet att kunna låtsasleka. (Pedagog 3) 

 

I detta citat tar pedagogen upp flera egenskaper och begrepp hon anser är 

viktiga för barn: utanförskap, lekens koder, fantasi, livsnödvändighet. Pedagogen 

uttrycker alltså att låtsasleken bidrar med många olika egenskaper som barn 

behöver för att utvecklas och må bra. Vi tolkar utanförskap som att pedagogen 

menar att barnet inte kanske förstår låtsasleken som de andra barnen leker. 

Därmed väljer barnet att inte delta. Det skulle också kunna vara så att de andra 

barnen inte vill ha med detta barn i leken, eftersom leken inte fungerar om 

barnet deltar och där inte förstår lekens koder. Därför är det lätt att barnet 

hamnar utanför och inte får vara delaktig. 

 

 Begreppet fantasi återkommer ännu en gång och här i den betydelsen att barn 

utvecklar sin fantasi genom låtsasleken. Denna pedagog verkar se ett starkt 

samband mellan låtsaslek och fantasins utveckling och går så långt att hon 

uttrycker att låtsasleken är livsnödvändig för barnen.    

 

Det vi kan se i dessa pedagogers olika utsagor är att de anser att låtsasleken är 

viktig, men de lägger olika betydelser i vad det är som är viktigt. De flesta 

egenskaper som pedagogerna tar upp handlar om barn som individer och hur 

de kan utveckla sina personliga egenskaper genom låtsasleken, men de 

nämner även att barnen kan dela med sig och sprida sin kunskap och sina 

erfarenheter. Låtsasleken förknippas även med den framtida läs- och 

skrivinlärningen och en pedagog värderar låtsasleken som så viktig att barn 

mer eller mindre inte skulle överleva utan den. 
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Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att 
utveckla och stötta barns låtsaslek? 

Berättande 

Vad gör pedagogerna för att stötta barnen i att utveckla sin fantasi och sin 

låtsaslek? I nedanstående text kommer vi ta upp pedagogernas strategier för 

att utveckla barns låtsaslek. 

 

Pedagogerna delar uppfattningen om att vuxnas närvaro är viktig i barns 

låtsaslek, dels för att kunna upptäcka barn som inte klarar av låtsaslek dels för 

att kunna stötta barnen i deras utveckling samt att hjälpa barnen att bli 

inkluderade i kamraternas lek.  

 
En del barn behöver bara lite hjälp på traven, medans andra behöver mer stöttning. 

(Pedagog 1) 

 

I utsagan ovan konstaterar pedagogen att det kan se olika ut från barn till barn 

i vilken mån pedagogen behöver vara delaktig och stötta barnen i deras 

låtsaslek. Pedagogerna har ständigt återkommit till fantasin och dess betydelse 

för barnens låtsaslek och i tidigare avsnitt har vi tagit upp att pedagogerna 

anser att fantasi är den viktigaste egenskapen för att barn ska klara av att 

låtsasleka. 

 
Det finns många sätt att arbeta med att stimulera barns fantasi, med bland annat 

berättande och sagor för det är viktigt att barn lär sig att ha inlevelse men också 

miljön. Varje rum och del behöver inte vara så “färdigt” utan kan lämnas lite öppen 

för att ge barnen möjlighet att använda sin fantasi för att utveckla en lek. (Pedagog 

5) 

 
Det ingår i förskolans uppdrag att stimulera bland annat barns fantasi för att kunna 

gestalta och bearbeta känslor. Vi arbetar effektivt med att på olika sätt stimulera 

barns fantasi. Det kan man ju göra på många olika sätt men vi jobbar väldigt 

mycket med sagor och berättande. Alltså att barnen får hjälpa till att konstruera 

sagor ibland, men även att läsa mycket sagor till exempel jobbar vi mycket med 

sagopåsar och där gör vi lite på olika sätt, ibland får barnen lyssna och ibland får de 

själva gestalta.  (Pedagog 1) 

 

Ovanstående citat handlar om att stimulera barns fantasi. Den första 

pedagogen använder sig av ord som lämna öppet och att allting inte behöver 

vara färdigt. Vi uppfattar detta som att hon syftar till bland annat miljön i 

verksamheten. Exempelvis att man lämnar lite golvyta i rummet tomt istället 

för att det exempelvis finns en bilmatta där eller låter det finnas bord och 

bänkar framme som är fria att användas till låtsaslek på det sätt barnen vill 

använda dem. Här får vi dock inga konkreta förslag på hur de jobbar med att 

locka barnen till dessa “öppna och ofärdiga delar och rum”. Om barnen har 
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problem med att låtsasleka, på vilket sätt hjälper detta att utveckla barnens 

fantasi? 

 

Pedagog 1 nämner läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) och säger att det 

ingår i uppdraget att stimulera barnens fantasi och de arbetar effektivt med att 

göra detta. Hon konkretiserar detta arbete genom att förklara att de arbetar 

mycket med berättande där barnen får vara delaktiga i konstruerandet och 

även lyssna på sagor pedagoger läser och berättar för dem. Vi tyder 

hänvisningen till förskolans uppdrag som ett instrumentellt sett att se på 

fantasi och frågan är om det verkligen går att effektivisera barns utveckling? 

Vår uppfattning av denna utsaga är att pedagogen är påläst och kan det som 

står i läroplanen, men tolkar det som att hon kanske inte gjort om det skrivna 

till sitt eget och kopplat till sin verksamhet. Göra något effektivt, uppfattar vi 

som att göra något på smidigaste sätt. Det ska ”gå fort” men att koppla ihop 

effektiviteten med fantasi och sagoberättande blir komplicerat och svårtolkat 

för oss. 
 

Man kan stötta barnen som inte kan låtsasleka genom att hjälpa dem bygga upp en 

berättelse i leken. Först händer detta, sen det och så vidare. Det kan hjälpa barnen 

att se hur man kan leka. Man kan ju också utgå ifrån något program de gillar. 

(Pedagog 6) 

 

I ovanstående citat belyser ytterligare en pedagog berättande som en väg in i 

låtsasleken och här tas bland annat tidsbegreppet upp. Man kan hjälpa till att 

bygga upp en berättelse med olika händelser som sker i en viss ordning för att 

tydliggöra för barnen hur man kan göra när man låtsasleker. När pedagogen 

nämner att man kan utgå från ett program. Uppfattar vi detta som att 

pedagogen syftar till exempelvis ett barnprogram eller en favoritfilm som 

barnet har och att hänvisning till eller användning av programmet skulle vara 

ett sätt att få barnet intresserat - och därmed göra låtsasleken till något 

spännande. Denna variant av berättande hävdar vi är mer individinriktat 

eftersom pedagogen menar att man ska utgå ifrån barnets intresse. 

 

Deltagande i barns låtsaslek 

I våra intervjuer med pedagogerna har vi fått flera utsagor som tar upp 

svårigheter med att delta i barns låtsaslekar. 

 
Det är inte lätt att alltid kunna delta i barnens låtsaslekar eller lek överhuvudtaget. 

Ofta är vi ju färre personal än barn och om jag skall vara med i kanske två eller tre 

barns lek är det ju så många fler barn som jag kanske missar och det är mycket man 

ska hinna med att göra på sidan om. (Pedagog 3) 

 
När det gäller låtsasleken så tycker jag att det är lätt kan kännas som att jag har en 

del press på mig, att jag verkligen måste komma till barnens nivå för att de ska 

finna mig som någon berikande roll i leken, och det är omöjligt när man egentligen 

skulle behöva klona sig själv och vara på minst tre ställen samtidigt. (Pedagog 6) 
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I ovanstående två citat finner vi olika variationer på svårigheter med 

deltagande i barns lek. Pedagog 3 hänvisar till personalantalet och menar att 

det är svårt att kliva in och delta i barns låtsaslek eftersom barnen är fler än 

personalen. Vi uppfattar att det hon säger kan kopplas ihop med det ansvar 

man har som pedagog. Personalen har ansvar för alla barn, plötsligt  kanske en 

blöja måste bytas, en förälder kanske kommer för att lämna sitt barn, det 

uppstår en konflikt som pedagogen måste avstyra eller ett barn ramlar och slår 

sig. Det pedagog 3 ser är nog att det inte finns möjlighet att sätta sig i 

exempelvis dockvrån tillsammans med några få barn och verkligen gå in i 

leken, eftersom pedagoger har ett sådant stort ansvar i verksamheten. Här kan 

vi dock inte se att pedagogen har förskolans läroplan i åtanke när hon uttalar 

sig om att det är mycket som ska göras och att hon därmed sällan hinner delta 

i barnens låtsaslek. 

 

Pedagog 6 menar att svårigheten med att delta i barns låtsaslek är att hon 

känner en press på sig själv. Vi uppfattar  hennes utsaga som att hon upplever 

ett inre motstånd och att det i sin tur leder till att barnen inte finner hennes 

deltagande i leken viktigt. Hon ser en svårighet att gå ner på barnens nivå. 

Pedagogen tar också upp stress, att vara på flera ställen samtidigt - vilket 

liknar det vi tog upp i stycket ovan. Som pedagog har man ett ansvar och saker 

kan inträffa utan förvarning och är man med i barnens lek kanske man helt 

plötsligt måste avbryta för att ta itu med något annat. 

 
Vi har sådan bra barngrupp nu där alla leker med alla och det är olika 

konstellationer från dag till dag. På något sätt kan jag känna att har man väl 

kommit så långt att man inte behöver gå in i leken och att man inte behöver vara 

där barnen är precis hela tiden, så har man kommit långt. (Pedagog 4) 

 

Ett annat svar vi fick under intervjuerna är ovanstående citat. Hon menar att 

det är positivt när barnen klarar av att leka själv utan att vuxna deltar. I denna 

utsaga uppfattar vi att pedagogen anser att orsaken till att man ska delta i 

barnens låtsaslek är för att styra upp om det exempelvis är bråk, om någon 

hamnar utanför eller om det är något barn som inte klarar av att låtsasleka. Vi 

ser det som att pedagogen menar att det mål man strävar emot är att barnen 

ska klara av att leka på egen hand. Detta har de uppnått nu och därmed ser 

hon ingen anledning till att delta i barnens lek.  

 

Vi ser i materialet att det finns stora variationer i pedagogernas utsagor 

gällande deltagande i barns låtsaslek. Antalet personal kontra antalet barn 

samt det ansvar pedagogen har på förskolan utgör en svårighet att delta i 

barns lek. Personligheten hos pedagogen som individ är också något somkan 

uppfattas som en svårighet eller ett hinder - att ta sig ner på barnens nivå och 

verkligen lyckas ge sig hän i leken är inte självklart. Den tredje utsagan är 

ytterligare en variation. Pedagogen menar där att målet är uppnått om barnen 

leker bra tillsammans, helst utan personal inblandad.  
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Trots att pedagogerna uttalat att tiden inte riktigt räcker till för att kunna delta 

i barns låtsaslek, delgav samtliga av våra informanter exempel på när de 

deltagit i barns låtsaslek.   

 
Häromdagen deltog jag i en restauranglek ute på gården tillsammans med några 

barn. Vi lekte ganska länge och barnen hade tydliga bilder av hur det går till när 

man är på restaurang. Sen fick barnen köra lite med mig för att jag ville att det 

skulle vara på deras villkor och det verkade dem tycka var kul och efter att jag 

handlat första maträtten av dem och de såg att jag tänkte stanna kvar verkade dem 

uppskatta det samtidigt som de blev förvånade. (Pedagog 1) 

 
Jag deltar ofta i barns låtsaslek när de leker med legogubbar och intar ofta rollen av 

att vara någon som kommer och hälsar på. Genom att delta i leken med legogubben 

känner jag inte samma prestationsångest som då jag ska inta en roll. (Pedagog 5) 

 
Att låtsas att man är ett monster som ska komma och ta barnen är alltid lika roligt. 

Trots att barnen vet att jag inte kommer ta dem på riktigt och kasta dem över 

staketet kan de inte låta bli att tjuta av skräckblandad förtjusning och skratta högt - 

och det blir ju lika roligt för en själv också. (Pedagog 6) 

 

Dessa tre exempel visar några olika lekar när pedagogerna deltar i barns 

låtsaslek. Pedagog 1 klev in i restaurangleken och intog rollen som gäst. När 

hon nämner att barnen blev förvånade över att hon tänkte stanna kvar i leken 

trots att hon redan handlat en gång, visar pedagogen på dilemmat och 

svårigheten med att delta i barns låtsaslekar. Tiden räcker sällan till och vi 

tolkar pedagogens utsaga som att barnen vänjer sig vid det, att pedagogen 

tittar in och gör ett litet gästspel i låtsasleken innan hon går vidare - därav 

förvåningen över att pedagogen stannade kvar i leken denna gång. 

 

Pedagog 5 klev in i en låtsaslek med legogubbar där hon själv tog en 

legogubbe och låtsades att hon kom på besök. Hon berättar även att hon inte 

känner samma prestationsångest när hon deltar i leken med legogubben och 

detta tolkar vi som att personligheten skapar svårigheter att delta i barns 

låtsaslek som vi även nämnde tidigare i avsnittet.  

 

Pedagog 6 väljer att ta på sig huvudrollen i låtsasleken där hon är ett monster 

som ska fånga barnen och vi uppfattar hennes utsaga som att denna typ av 

låtsaslek är något glädjefyllt både för barnen och för hennes egen del. Hon har 

roligt tillsammans med barnen och vi tolkar det som att hon inte deltar i leken 

för att hon måste, utan för att hon tycker det är roligt. I denna situation 

uppfattar vi det som att alla deltagare i leken är överens om lekens koder och 

för att delta i denna sorts lekar krävs det att barnen klarar av att tolka 

leksignalerna för att uppfatta att det är på lek. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att undersöka hur verksamma 

pedagoger i förskolan ser på låtsaslek och på sitt eget deltagande i barnens 

låtsaslekar. 

 Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i begreppet låtsaslek? 

 Varför anser pedagoger att det är viktigt att barn låtsasleker? 

 Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att utveckla och 

stötta barns låtsaslek? 

 

Vi har vi kategoriserat pedagogernas svar i fem olika kategorier i vårt 

resultat för att besvara våra forskningsfrågor och synliggöra vårt syfte. 

Resultatet uppvisar att en allmän uppfattning hos informanterna att 

låtsaslek och fantasi är nära sammankopplat.  
 

I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogerna delar uppfattningen 

om att låtsasleken är starkt sammanlänkad med fantasin eftersom låtsaslek 

handlar om att kunna skapa inre bilder, att transformera och att utan 

fantasi skulle låtsasleken inte existera. Resultatet visar att pedagogerna har 

svårt att redogöra tydligt, för de innebörder de lägger i begreppet låtsaslek 

och uppfattningarna går isär gällande vad som är på låtsas och vad som är 

för verkligt för att vara på låtsas. Informanterna var eniga om att 

möjligheten eller förmågan att kliva in i en roll är ett kännetecken för 

låtsaslek. Svaren om huruvida låtsaslek sker enskilt eller i grupp skiljde sig 

dock åt.  

 

Varför låtsasleken är viktig för barnen, tolkar vi, utifrån pedagogernas 

utsagor, som att den hjälper dem att utvecklas och bearbeta sina 

erfarenheter samt att de får möjlighet att dela med sig av kunskap till andra 

barn. Vi fann även att låtsasleken kan ha betydelse för barns förståelse av 

symbolik, vilket i framtiden kan underlätta för barnens läs- och 

skrivinlärning.  

 

Pedagogerna i studien anser att vuxnas närvaro är en viktig aspekt då de 

redogör sina strategier för att stötta barn i deras låtsaslekar. Pedagogerna 

belyser också berättande, som ett sätt att utveckla barns låtsaslekar. Genom 

detta kan barnens fantasi stimuleras och utvecklas.  

 

En ytterligare aspekt som pedagogerna ville belysa är sammanhanget för 

barns berättande. Där kan man anknyta till barnets egna intressen, såsom 

en favoritfilm. Vi kunde också urskilja i resultatet att pedagogerna deltar i 

barnens låtsaslek för att stimulera fantasin, trots det kunde vi i 

informanternas utsagor urskilja begränsningar i deras möjligheter att delta. 

Tidsbrist, förväntningar och att kunna delta på barnens nivå var saker som 

påverkade pedagogernas möjligheter negativt. I deras berättelser om sitt 
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eget deltagande i barnens låtsaslek har vi tolkat som något glädjefyllt att 

kunna leka tillsammans när tiden väl funnits, både för barn och för 

pedagoger. För att svara gentemot studiens syfte kan vi alltså genom 

resultatet konstatera att pedagogerna är deltagande eller närvarande då 

barnen låtsasleker för att på sätt stötta och utveckla låtsasleken. Genom att 

pedagogerna är närvarande kan de också förhindra att något barn blir 

utanför och via berättande i olika former, organiserar de verksamheten så 

att varje barn får möjlighet att komma längre i sin lekförmåga och i 

utvecklandet av låtsasleken. 
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 Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuterar vi resultatet som framkommit i vår studie och 

analyserar det i relation till tidigare forskning, vilket vi presenterat i 

litteraturgenomgången. Vi har valt att ha forskningsfrågorna som rubriker för 

att tydliggöra denna diskussion. Under en avslutande reflektion presenterar vi 

förslag till vidare forskning som berör vårt område. 

 

Vilken betydelse lägger pedagoger i begreppet låtsaslek? 

Under kategorin fantasi som grund, visar informanternas utsagor att de ser 

fantasin som en grundbult i låtsasleken. Pedagogerna menar att låtsaslek 

handlar om att barnen har en förmåga att kunna fantisera. Men också att man 

har en förmåga låtsas som om man är någon annan eller något annat än vad 

man i verkligheten är. Vi kunde se att pedagogerna ansåg att fantasi och 

låtsaslek inte går att urskilja från varandra. En utsaga från en utav våra 

pedagoger presenterar också att låtsasleken handlar om att kunna skapa sig 

inre bilder i huvudet. Alltså att utifrån sina tolkningar kunna omformulera 

verkligheten till något annat genom en transformation. Utan denna förmåga 

har barnen svårt att förvandla verkligheten således även svårt att kunna 

låtsasleka.  

 

Resultatet i vår undersökning visar att pedagogerna delar uppfattning om att 

låtsasleken inte skulle kunna äga rum utan fantasin. Detta samband mellan 

låtsaslek och fantasi kan skådas i Vygotskijs (1995) undersökningar. Genom 

sina studier menar han att man kan se när barnet utvecklat förmågan att 

låtsasleka, i den stunden som barnet klarar av att föreställa sig sopkvasten som 

en häst. Vygotskij drar också paralleller mellan låtsasleken och fantasin och 

menar på att barnen i låtsasleken använder sig av sina tidigare erfarenheter för 

att med hjälp av sin fantasi lägga till något nytt. Något som är väldigt centralt i 

Vygotskijs studier och teorier är att fantasin hänger ihop med de erfarenheter 

vi har och han menar därför att vuxna har bättre fantasi än barn då vi hunnit 

skaffa oss fler erfarenheter. (Vygotskij, 1995) 

 

Variation av att ”låtsas” är den andra kategorin som beskriver vilken betydelse 

informanterna lägger i begreppet låtsaslek. Denna kategori avspeglar därför 

vad informanterna väljer att lyfta fram när de försöker redogöra innebörderna 

av begreppet låtsaslek. Vi har kunnat se att pedagogerna lägger olika 

betydelser i begreppet ”låtsas”. En del menar att låtsaslek är när man leker 

lekar som inte är verklighetstrogna, exempel på en sådan slags lek är enligt 

pedagogen superhjältelekar. En annan pedagog menar att låtsaslek är när 

barnen leker något som inte skulle kunna vara verklighet, exempelvis att 

barnen är mamma, pappa eller barn. Knutsdotter Olofsson (2003) visar dock i 
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sin studie att barnen själva är väldigt duktiga på att visa för varandra då något 

är på låtsas. Hon menar att barnen ofta visar dessa så kallade leksignaler 

genom att till och med säga, “ Vi låtsas att…” eller “Vi leker att...” och på så vis 

menar Knutsdotter Olofsson att barnen markerar när något är på låtsas eller 

inte. Utifrån Knutsdotter Olofssons studie har vilken typ av lekar som barnen 

leker ingen betydelse för själva beskrivningen av låtsaslek. Det har istället att 

göra med de signaler som barnen behöver kunna tolka när något inte är på 

riktigt, som tydliggör när det är en låtsaslek. (Knutsdotter Olofsson, 2003) 

 

Lillard et al. (2012) visar i sin litteraturstudie inte bara definitionen av 

begreppet låtsaslek, utan redogör även för vilken betydelse låtsasleken har för 

barnens utveckling. De tar också upp att vad barnen leker är ointressant. Det 

som visar att det är låtsaslek är om betydelsen att låtsas - “som om” - finns 

med i leken. Med andra ord kan det vara både då man intar en viss roll eller då 

man intar en leksaksfigurs roll.  

 

I resultatet kunde vi uppfatta olika variationer i pedagogernas utsagor om vad 

låtsaslek är. En del av pedagogerna fann att låtsasleken främst äger rum då 

barn är ensam och klarar av att föra en dialog och en berättelse för sig själv. En 

annan variation vi kunde utläsa var att låtsaslek ansågs vara något som skedde 

i ett socialt sammanhang tillsammans med andra barn. Lillard et al. (2012) 

menar att låtsasleken både kan vara en social aktivitet samtidigt som det skulle 

kunna vara en ensamaktivitet. Vi finner utsagan om att låtsaslek främst skulle 

syfta till en ensamaktivitet lite märklig då det ger en möjligt skev bild av 

barnens utveckling - detta skulle alltså innebära att förmågan att låtsas inte kan 

ske i samspel med andra. 

 

Varför anser pedagogerna att  det är viktigt att barn 
låtsasleker? 

I resultatet tog vi upp pedagogernas reflektioner kring varför låtsasleken är 

viktig för barn och på vilket sätt.  Det vi kunde konstatera utifrån deras 

utsagor var en viss variation gällande detta. Vi tolkade resultatet som att 

pedagogerna ser att låtsaslek är broar över till gemenskap och att barn genom 

låtsasleken kan bearbeta sina erfarenheter samt utforska nya. Dessa 

tankegångar hos pedagogerna får starkt medhåll utifrån en teori som Vygotskij 

(1995) för fram: fantasi och erfarenheter är starkt sammankopplade med 

varandra.  Han har också dragit slutsatsen att barn i leken bearbetar sina 

erfarenheter och kunskaper. Anledningen till att barn leker överhuvudtaget är 

att de kan förverkliga och omvandla sina erfarenheter i leken. 

 

Vi har även lyft fram en låtsaslek där barnen åkte buss, en lek som initierats av 

ett barn som var van att åka buss och visste hur detta gick till. Som vi skrev i 

resultatet kan vi inte anta att alla barnen har åkt buss eller vet hur det går till, 

men genom denna lek kan barnen få en liten inblick i hur det fungerar. Det 

sker ett erfarenhetsutbyte mellan barnen och lärandet skapas i barnens 
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låtsaslek. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) genomförde en studie 

där de undersökte sambandet mellan lek och lärande och de kunde utifrån 

sina observationer dra slutsatsen att lek och lärande är två områden som inte 

går att skilja åt. Detta är även fallet i låtsasleken där barnen åker buss - för dem 

är det en spännande lek men i leken bildas nya kunskaper hos barnen, och det 

är detta Vygotskij (1995) menar med att kunskapen medieras. När barnen 

sedan gör om dessa kunskaper till sina egna och tar med sig det in i en ny lek 

med andra barn bearbetar barnet de nya erfarenheterna samtidigt som det 

kanske blir en ny erfarenhet för de andra barnen som deltar. 

 

Lillard et. al (2012) lyfter fram att förmågan att kunna låtsas är viktig för att 

barnen ska kunna utveckla sina sociala förmågor, vilket även Fiorelli och Russ 

(2012) har kommit fram till. Genom att låtsasleka lär sig barn att hantera 

verkliga situationer och är mer öppna för att ta in kunskaper. Detta är något vi 

även fann i vårt resultat där en pedagog menar att det är skillnad på att låtsas 

och använda sin fantasi och på att ljuga. Detta uppfattar vi som en del av en 

social förmåga - att barn lär sig att man inte ska ljuga. Genom låtsasleken kan 

barn lära känna varandra på ett naturligt sätt och därmed få ett ökat djup i sina 

lekar enligt Taharally (1991).  

Detta visar också vårt resultat, att låtsasleken kan skapa starka vänskapsband. 

Vi anser att det krävs vissa sociala förmågor för att kunna skapa dessa 

vänskapsband. 

 

Resultatet visar att ett barn som inte förstår lekens koder lättare hamnar i 

utanförskap, vilket även Knutsdotter Olofsson (2003) belyser i sin forskning. 

Genom observationer har hon studerat barns sätt att signalera lek. Studierna 

visar att barnen genom att signalera lek även minskar risken för konflikter 

eftersom barnen då vet att det är på lek och inte allvar. Detta fungerar likadant 

åt andra hållet - om ett barn har svårt att tolka lekens koder är det lätt att det 

blir missuppfattningar i leken vilket leder till konflikter. Om detta fortgår är 

risken stor att barnet hamnar i utanförskap. De andra barnen kanske inte vill 

ha med detta barn i sin lek eftersom de vet att det blir konflikter när denne 

deltar.  Folkman och Svedin (2003) har i sin studie visat att lekfulla samspel 

och närvarande vuxna kan hjälpa barn som inte leker att bygga broar till 

låtsaslek för att slut bli en aktiv deltagare i låtsaslek tillsammans med de andra 

barnen. 

 
Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att 
utveckla och stötta barns låtsaslek? 

Vuxna behöver vara närvarande, inspirerande och stöttande i barns låtsaslek 

för att barnen ska kunna utveckla sin lekförmåga (Folkman & Svedin, 2003; 

Kowalski et al., 2005; McInnes et al., 2011; Taharally, 1991; Vygotskij, 1995) och 

dessa åsikter har även informanterna framfört under intervjuerna. 

Pedagogerna beskrev deltagande i barns lek som en strategi att stötta barnen i 

deras låtsaslek. Informanterna lyfte även berättande i olika former som ett sätt 
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att inspirera och utveckla låtsasleken.  Dock har vi i resultatet även fått fram att 

målet med pedagogers deltagande i låtsaslek kan vara att nå den punkt där 

barnen klarar av att leka själva, utan vuxnas närvaro. McInnes et al. (2011) 

studie handlade om pedagogers förståelse för lek och hur pedagoger ofta 

utvärderar barnens agerande, istället för sitt eget, i leken. Det visade sig att de 

tillfällen där vuxna deltog i barnens låtsaslek lyckades barnen utveckla leken 

och våga testa saker som de tidigare inte gjort utan vuxnas stöttning. Vi kan 

inte låta bli att fundera på vad dessa barn som inte får stöttning av 

pedagogerna i sin låtsaslek går miste om? 

 

Vygotskijs (1995) idé om den proximala utvecklingszonen handlar om att 

hjälpa barnen ett steg längre i sin utveckling genom att finnas där och stötta 

dem. Genom denna stöttning kan barnen klara av de uppgifter det tidigare inte 

klarat själv och utifrån detta ser vi att det är ganska riskabelt att sträva efter att 

barngruppen ska klara av att leka utan vuxnas närvaro. Sutterby (2005) har 

genomfört en studie där han såg att pedagogens deltagande i lek inte alltid var 

positiv på grund av att det ibland hände att pedagogen klev in och ”störde” 

leken genom att exempelvis ställa frågor. Dock kan vi i resultatet inte se att 

risken att störa barnens lek är anledningen till uteblivet deltagande.  

 

Kowalski et al. (2005) har studerat skillnaden på barnen i syskonskaran och det 

visade sig att det förstfödda barnet nådde längre i sin lekförmåga än de 

efterföljande barnen. Författarna (Kowalski et al., 2005) drar slutsatsen att det 

berodde på att de förstfödda barnen fått mer uppmärksamhet och att 

föräldrarna deltagit mer i barnets lek än de gjort med resterande syskon.   

 

För att stimulera barns fantasi har vi i resultatet tagit upp att en öppen, 

“ofärdig” miljö kan stimulera detta, samt berättande av olika slag för och 

tillsammans med barnen. Folkman och Svedin (2003) belyser att vi vuxna 

måste hjälpa barnen att finna deras yttre lekrum, vilket vi kan göra genom att 

skapa förutsättningar i miljön som inbjuder till lek. Dock tolkade vi 

pedagogens utsaga som att miljön i sig självt skulle hjälpa barnen att börja 

låtsasleka, men där anser vi utifrån forskning om vuxnas närvaro (Folkman & 

Svedin, 2003; Kowalski et al., 2005; McInnes et al., 2011; Taharally, 1991; 

Vygotskij, 1995) att det krävs att de vuxna deltar och stöttar barnen i detta. 

 

Vi tog även upp i resultatet hur pedagogerna önskar arbeta effektivt med 

barns fantasi och detta uttalande gjorde oss fundersamma. Går det att 

effektivisera barns utveckling? Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att det är 

viktigt att ge barnen tid till lek för att de ska kunna utveckla den och göra om 

den och detta i sin tur ger barnen erfarenheter att koppla till det verkliga livet. 

Vi har inte kunnat finna något i litteraturen som stödjer uttalandet om att man 

kan skynda på barnens utvecklingsprocess och det Knutsdotter Olofsson 

(2003) skriver är motsatsen. Enligt henne ska vi inte effektivisera utvecklingen 

utan vi ska ge barnen gott om tid att utvecklas. 
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Resultatet visar att pedagogerna fann det svårt att delta i barnens låtsaslek, 

dels på grund av tidsbrist, mycket ansvar och lite personal men också för att 

det kan vara svårt att hänge sig i leken eftersom pedagogerna känner en press 

på sig att befinna sig på barnens nivå - vilket inte alltid är så enkelt. 

 När pedagogen nämner att de har sådant ansvar inom verksamheten att det 

inte finns tid att delta i barnens låtsaslek kan vi inte låta bli att ställa oss 

kritiska till det villkoret och den vardagsmiljön. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp att en del vuxna känner att det är svårt att 

delta i barns lekar eftersom att de är rädda att göra fel, då kan det vara lättare 

att leka med saker istället . I resultatet uttryckte en pedagog att hon kände sig 

mer avslappnad med att delta i barnens låtsaslek genom exempelvis en 

legogubbe. I vårt resultat fick vi även fram att man som pedagog kan inte en 

roll som exempelvis restauranggäst eller att man kan inta huvudrollen och 

vara monstret som “jagar” barnen. 

 

Vi kan dra tydliga paralleller ur vårt resultat till den sociokulturella teorin. 

Informanterna beskrev i sina utsagor att barn som inte visste hur man 

låtsaslekte tenderade att hamna utanför. Informanterna belyste vikten av deras 

närvaro i låtsasleken. Därav kan vi se att pedagogerna kan fungera som en 

medierande resurs, men också barnen själva, utifrån de pedagogerna beskrev 

inom vikten av låtsasleken: barnen utvecklar kunskaper och lär av varandra 

(Säljö, 2000). Berättande ser vi också som en medierande resurs, då detta 

utvecklar barnens fantasi. Genom att barnen lär sig hur en berättelse är 

uppbyggd, kan de bygga upp leken som en berättelse och därmed utveckla sin 

lekförmåga.  

 

Avslutande reflektioner 

Inledningsvis i denna studie presenterade vi, utifrån egna erfarenheter, att 

barn på många förskolor är ovana vid att pedagogerna deltar när barnen 

låtsasleker. Därför ansåg vi denna undersökning angelägen att genomföra för 

att tydliggöra hur förskolepedagogerna själva ser på sina uppfattningar och 

deltagande i låtsasleken. En del pedagoger anser att vuxnas deltagande i leken 

inte är nödvändigt, eftersom barnen behärskar lekandet på egen hand, medan 

andra pedagoger menar att de behöver vara mer närvarande- dock i en 

distanserad roll för att inte störa lekens flyt. 

 

Trots att pedagogerna lyft fram svårigheter under våra intervjuer, har alla 

bidragit med någon berättelse om när de deltagit i barnens låtsaslekar. Vi fick 

dessutom uppfattningen att pedagogerna kände att det var glädjefyllt att göra 

det. Det är en utmaning att få tid och resurser att räcka till i förskolan, men att 

bli uppmärksam på och bli medveten om hur viktig låtsasleken är för barn, 

tror vi skulle få många pedagoger att ändra uppfattning  i frågan om det egna 

deltagandet. och rent av ta sig tid att fullt ut ägna sig åt barns låtsaslek, 

åtminstone ibland. Nu är vi fullt medvetna om att dessa möjligheter inte alltid 
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finns i verksamheten, men rätt vad det är dyker ett tillfälle upp - och det gäller 

att ta tillvara på varje tillfälle som ges. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Då vår studie gick ut på att intervjua pedagogerna om deras syn på låtsaslek 

och sitt eget deltagande i den, hade det varit intressant att göra en 

uppföljningsstudie till detta - det hade varit intressant att genomföra 

observationer för att se hur pedagogerna agerar rent praktiskt och om deras 

uppfattningar stämmer överens med praktiken. 
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BILAGA I: Missiv till intervjupersoner 

Förfrågan om medverkan i intervju 

Inom ramen för självständigt arbetet på Lärarprogrammet, Mittuniversitetet 

gör vi en undersökning om barns låtsaslek. Vi undrar därför om du skulle vara 

intresserad av att dela med dig av dina åsikter och erfarenheter kring detta 

ämne under en intervju. Intervjun kommer att ta omkring 30-60 minuter och 

kommer att dokumenteras med hjälp av bandupptagning. Resultatet av 

intervjuerna kommer att sammanställas på ett sätt så att det inte går att 

identifiera vem som svarat på frågorna, vi kommer inte att använda hela 

intervjun utan endast utvalda delar ur den. Din medverkan är frivillig och du 

kan avbryta din medverkan när som helst och vi kommer då inte att använda 

vårt insamlande av material. Vi önskar att genomföra denna intervju någon 

gång under vecka 38 om det är möjligt för dig, annars kanske vi kan hitta 

någon annan tid som passar bättre. 

Hör av dig så snart som möjligt oavsett om du väljer att medverka eller inte. 

Om du har några frågor kring arbetet eller intervjun är du också välkommen 

att höra av dig. 

Ni når oss på 

 

Emma Persson: xxx@hotmail.com eller mobil: 070-xxx xx xx 

                                                                       

Johanna Rindelöv: xxx@hotmail.com eller mobil: 070-xxx xx xx 
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 BILAGA II: Intervjufrågor  

De svartmarkerade frågorna är våra intervjufrågor och de vinröda är våra 

forskningsfrågor för att tydliggöra för oss själva.  

 

Har du något minne av vad du låtsaslekte när du var barn/roller du 

intog/favoritlek? 

 

Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i begreppet låtsaslek? 

(Forskningsfråga 1) 

 

Vad innebär låtsaslek för dig? 

 

Ge exempel på en situation i verksamheten när låtsaslek ägde rum? 

Anser du att du ofta måste gå in och ”styra upp” i barns låtsaslek? 

 

Anser du att barnen bör ha några speciella egenskaper för att kunna delta i 

låtsaslek? Är dessa egenskaper knutna till ålder eller hur uppdagas isåfall 

dessa egenskaper?  

 

Varför anser pedagoger att det är viktigt att barn låtsasleker? (Forskningsfråga 

2) 

 

Vilken vikt lägger du i att barnen klarar av att “låtsas” Ge exempel.  

 

Har du någon gång upplevt att något barn inte kunnat delta i låtsaslekar? Hur 

uppmärksammades detta i så fall? 

 

Vilka strategier använder pedagoger i förskolan för att utveckla/stötta barns 

låtsaslek? (Forskningsfråga 3) 

 

På vilket sätt har du som pedagog möjlighet att delta i barnens låtsaslek? 

 

Ge exempel på någon låtsaslek som du deltagit i med barnen? 

– Hur gick du in i leken? 

– Vilken roll intog du? 

– Vad hände i leken efter att du klivit in? Hur gick det? 

Vad är lätt respektive svårt när man skall delta i barnens låtsaslek? Ge exempel 

 

När du som pedagog deltar i barns lek, vilken betydelse lägger du i att du är 

med? 

 

Hur ofta ges barnen tid till att låtsasleka? 


