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Abstract 

The purpose of this study is to contribute knowledge on and to make the preschool teachers 

views visible about physical contact between children in wild play in the preschool. I decide 

to use interview of preschool teachers in a group setting as a mean to investigate this. The 

group interview is a non-structured interview with open questions where the preschool 

teachers only received guidance with pre made questions when needed. 

The result shows what kind of view the preschool teachers have on physical contact and they 

share concreate examples on how they work in situations like these. 

By reading this study I hope to contribute better knowledge of the physical contact between 

children and that the study generates further reflections on one´s attitude in the matter. 
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Sammanfattning 

I denna studie är syftet att synliggöra och skapa kunskap om pedagogernas syn på den fysiska 

kontakten mellan barnen i den vilda leken på förskolan. Jag valde att göra en gruppintervju av 

pedagoger för att kunna undersöka detta. Gruppintervjun är en ostrukturerad intervju med 

öppna frågor där pedagogerna bara blev vägledda med färdiga frågor när det behövdes. 

Det framskrivna resultatet visar vad för sorts syn pedagogerna har på den kroppsliga 

kontakten och med konkreta exempel visar pedagogerna hur de arbetar. 

Genom att läsa denna studie hoppas jag bidra med bättre kunskap om den fysiska kontakten 

mellan barnen och att studien skapar vidare reflektioner kring hur man som pedagog ställer 

sig till frågan. 

Nyckelord 
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Inledning 

Jag har sett och hört både på förskolor och utanför att många är emot att barnen leker vilda 

fysiska lekar också kallade för bråklek. Bråklekar är lekar som märks och hörs mycket, lekar 

där barnen brottas med varandra eller där barnen på något annat sätt rör vid varandra i den 

vilda leken. När jag hämtat mina egna barn kan jag känna att pedagogen känner ett behov av 

att försvara sig med att ”barnen har ju så kul” när pedagogen inte riktigt vet om det är tillåtet 

när barnen susar förbi i en jättekul lek som kan ses som bråklek. Jag ser och hör föräldrar till 

barn som avbryter en lätt brottning med att ”man brottas inte, det vet ni”. Jag själv är 

ensamstående med tre små pojkar som älskar att brottas och fäktas med pinnar. Då får jag och 

mina barn hela tiden höra ”bråka inte” ”akta er så ni inte slår er” ”det är farligt”. Känslan är 

att många tror att mina barn bara är vilda, att de inte leker på riktigt. Jag själv vet att barnen 

har en öm sida som jag ofta ser i bråkleken. Jag ser den ömma vilden. 

Mina tankar kring det fysiska är vad barnen lär sig av att kunna röra vid varandra, även när 

det sker i den vilda leken. Fysisk kontakt kan vara så många olika saker. Jag är intresserad av 

den fysiska kontakten mellan barnen som gör att de vågar ta kontakt med varandra, känna att 

man får ta på varandra utan att behöva slåss. Knutsdotter Olofsson (2010) menar att det är 

viktigt att barnen inom lekens ram får öva och prova lekar som egentligen är förbjudna eller 

omöjliga om det skulle ske på riktigt. I Motorik, lek och lärande (Langlo Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt, 2002) kan man läsa om att det krävs stor koncentration från barnen när de leker 

och hur man attraheras av spänningen. En vild lek kräver god kommunikation och det krävs 

att barnen kan läsa av vad de andra barnen tål så att leken kan fortsätta.  

Kroppen och kroppsspråket blir den viktigaste kommunikationen i vild lek. Att leva och lära 

handlar om att vara tillsammans med människor. Det handlar om att kommunicera både mentalt 

och fysiskt. I vild lek får barnen pröva på båda sidor. (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 

2002, s.166)  

Bråkleken skulle därför kunna vara ett sätt för barnen att lära sig hantera sina kroppar och lära 

sig läsa av andras mående och visa omsorg för andra på ett bättre sätt eftersom barnen lär sig 

gränserna för vad som gör ont och vad som är på allvar. 

Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten sträva efter att barnens förmåga till empati och 

omtanke för andra ska utvecklas. Genom att se och känna själv som barn kan man få den 

upplevelsen till att förstå hur andra kan känna sig i olika situationer. Forskning visar att 

bråklek kan ha flera fördelar för barns utveckling, samtidigt hindrar och stoppar ofta 

pedagogerna bråkleken (Knutsdotter Olofsson, 1992). Det skulle därför vara spännande att 

undersöka hur pedagogerna ställer sig till bråklek och om de har funderat över barnens 

utveckling igenom bråklek. I Läroplanen står det även att barnens förmåga till att kunna 

hantera konflikter och förstå regler ska utvecklas. ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel 

och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra” (Skolverket, 2010, s.9). Genom bråklek skulle barnen kunna få uppleva allt det, 

eftersom barnen måste samspela för att bråkleken ska fungera, barnen måste kunna lösa 

konflikter och missförstånd. Om det inte finns någon respekt mellan barnen skulle bråklek 

inte existera utan leken försvinner då och kvar blir bråk. Genom att ha närvarande pedagoger i 

bråkleken så får barnen hjälp att hantera alla dessa svårigheter. 



 

2 

 

Genom att vara i en vild fysisk aktivitet krävs det mycket från barnen för att det ska fungera, 

kan det vara så att man som pedagog missar detta och bara ser det negativa? Kanske ser 

pedagogerna bråkleken och dess konflikter som något som inte borde finnas istället för att 

hjälpa barnen att komma vidare? Enligt Skollagen ska förskolan ”stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och urformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet.” (SFS 2010:800, Kap 8, 2 §) Kan det göra att pedagogerna stoppar bråkleken för 

tidigt? Kan pedagogerna tro att barnen är otrygga i bråkleken? 

Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra och skapa kunskap om pedagogers syn på den fysiska 

kontakten mellan barnen i den vilda leken på förskolan. 

Frågeställning 

-Vad synliggörs i pedagogers resonemang om den vilda lekens fysiska kontakter? 

  



 

3 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring bråklek 

Barn lär sig sätta gränser när de får lära känna sina kroppar bättre genom den fysiska 

kontakten. Det är genom den fysiska leken som barnen lär sig att inte skada andra när de 

växer upp eftersom de då har ett hum om hur hårt de kan ta i utan att den andre blir skadad. 

Genom den fysiska leken lär sig barnen också att det är viktigt att man lyssnar på varandra 

eftersom gränssättningen är ett viktigt inslag i den fysiska leken (Knutsdotter Olofsson, 2010). 

Knutsdotter Olofsson (1992) gör en jämförelse med sin stora hund, hur de brukade busa med 

varandra. Hon skriver om leksignalerna som gör att man lär sig förstå känslouttryck som 

förvåning, glädje och sorg och att detta är på samma sätt som djuren gör. En leksignal är ett 

uttryck och en tolkning i leken. Barnen övar på olika saker inom leken utan att det medför 

allvarliga konsekvenser. Hon jämför med militären som måste öva och astronauten som tar 

hjälp av en simulator. Om något barn inte följer reglerna, som att hålla nere sin kompis för 

länge så bryts leken eller så blir det slagsmål på allvar. Det är inte att vinna eller få övertaget 

som är meningen med bråklek. Knutsdotter Olofsson skriver om att vissa barn är lekskickliga 

och de kan förstå när något förvandlas till lek. Hon skriver också om samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Utan dessa så skulle inte en bråklek fungera. Barnen måste veta 

vilka som är med i leken och de måste tänka på att alla barn leker utifrån olika förutsättningar. 

Skulle något barn styra hela tiden kan det skapa bråk eller så kan de andra barnen tröttna och 

lämna leken. 

Får inte barnen leka riskerar de att bli känslomässigt omogna och omedvetna enligt 

Knutsdotter Olofsson (1992) och lär sig inte barnet skillnaden mellan fantasi och verklighet 

kan det bli en katastrof. Hon drar paralleller till unga mäns obegripliga handlingar. De som 

inte leker kan även få bristande föreställningsförmåga som gör att de får svårt med minnet. 

Kanske kan detta hänga ihop med stökiga barn och skolresultat? För barn är leken den 

naturligaste formen att umgås på, den ger social kompetens och barnen lär sig följa regler. 

Knutsdotter Olofsson (1992) hänvisar till en artikel i DN där det står att beröring frigör 

hormoner som gör människor lugna. Knutsdotter Olofsson drar paralleller till två pojkar som 

bråkleker och avslutar med att lägga armarna över varandras axlar. Man ser hur deras kroppar 

strålar av lycka. När pojkarna sedan blir lite äldre menar Knutsdotter Olofsson att det är 

pojkarnas manlighet som hindrar dem att kramas. Då använder sig de äldre pojkarna av 

knuffar och bus istället för att göra den kroppsliga kontakten legitim eftersom den manliga 

normen säger att män inte rör vid varandra på något annat sätt än på skoj. Det är på lek, fast 

på riktigt… Knutsdotter Olofsson beskriver om ett begrepp som heter alexithymia. En sådan 

person kan inte beskriva sina känslor i vad hen känt utan i vad som hänt. Hon menar att för att 

bli känslomässigt mogen behöver man känna och ge uttryck för sina känslor. Gör man inte 

detta kan man börja kväva sina känslor så att de inte längre upplevs och istället för att inte 

kunna visa sin ilska eller sin sorg kan de ge uttryck i magont osv. Det är därför viktigt att 

barnen får utlopp för sina känslor, menar Knutsdotter Olofsson. 

Vid krigslek är det oftast de vuxna som tar det på allvar, barnen leker bara. De vuxna säger att 

det är barnen som är aggressiva fast egentligen är det lekarna som är aggressiva. Den 



 

4 

 

aggressiva leken kan ses som en säkerhetsventil och det är särskilt pojkarna som är ivriga att 

få sin aggressivitet under kontroll. Barnen blir arga på riktigt när de blir störda och avbrutna i 

leken. Genom krigslek och bråklek lär sig barnen att bemästra sina känslor. För att barnen ska 

kunna hejda sig i tid så att inga olyckor sker så bör pedagogen vara med och tala om hur 

barnen kan göra. Barnen lär av den vuxne när den är med i leken och den vuxne lär av barnet. 

Det är viktigt att man leker med barnen eftersom leken då blir ömsesidig. Mycket lek handlar 

om känslor och det är i leken man tränar på att bemästra dem. Även språket är en viktig del 

som barnen lär sig eftersom de hela tiden måste förklara vad de gör för den andre 

(Knutsdotter Olofsson, 1992). 

Bråkleken är ofta förknippad med aggression. Behavioral profiles of different types of social 

status in preschool children (Braza, 2007) är en studie där man tittat på barns aggression i 

förskolan. I studien tar de upp nonchalerade barn som de andra barnen på förskolan inte bryr 

sig om alls och de avvisade barnen som inte fick vara med i de andra barnens lekar. Studien 

konstaterade att där barnen blivit nonchalerade av andra barn på förskolan var det en hög 

andel pojkar som var representerade men i fall där barnen istället blivit avvisade så såg man 

ingen skillnad på antalet pojkar och flickor. När man kollade på hierarkisk lek så var det de 

populära barnen på förskolan som var dominerande. Avvisade barn var ofta inte med i sådana 

lekar alls och man såg koppling till den litteratur som fanns innan där det inte förekom 

aggression i hierarkiska lekar. För att kunna vara med i en sådan lek behövs en viss social 

kompetens som avvisade barn inte hade enligt studien och de avvisade barnen gjorde därför 

heller inga försök till att vara med och förbättra sin position. I undersökningen såg man också 

en ökad svårighet för dessa barn med utvecklingen av kroppskontakten. 

Tidigare forskning om pedagogens roll i bråkleken 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att det är många pedagoger som samlar ihop alla barnen 

till en lugnare aktivitet, när det blir för stimmigt och för hög ljudnivå. Detta medför att många 

barn inte får utlopp för sina känslor. För att kunna vara med i leken behöver barnet vara tryggt 

annars hamnar barnet utanför eftersom man är vaksam och inte vågar lämna verkligheten för 

lekens värld. Vissa barn förstår sig inte på leksignalerna utan de är istället för att låtsas vara. 

Genom att pedagogerna är med i leken kan de då bjuda med de otrygga barnen.  

The Playing Learning Child är en studie där Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2008) menar att barnen är aktiva av naturen och detta ställer krav på pedagogerna som att 

fånga barnens intresse och detta kräver då att pedagogerna ser världen ur barnens perspektiv. 

Pedagogens roll är viktig för barnens lärande men även lika viktig för leken. Pedagogen ska 

inspirera och uppmuntra barnen till att fortsätta förstå omvärlden. ”Det som barnen förväntas 

skapa en förståelse för måste alltså göras synligt för dem.” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2012, s.28), vilket visar på betydelsen av en närvarande pedagog. I boken Observera mera 

(Rubinstein Reich & Wesén, 1986) kan man läsa om konfliktlösning och hur viktigt det är att 

vara en närvarande pedagog och att använda sig av dokumentation som hjälp. ”Vad har vi för 

regler? När och hur deltar vi i barnens lek? När har vi roligt?” är frågor man behöver besvara 

som pedagog (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s.71). De skriver om att man kan utvärdera 

tillsammans med barnen, låta barnen vara delaktiga. 
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Tidigare forskning med genusperspektiv på barns lek 

Hellmans (2010) avhandling tar upp skillnaderna mellan pojkar och flickor när det gäller den 

fria leken och hur pojkarna behandlas annorlunda av pedagogerna. Pojkarna ansågs vara mer 

aktiva och utåtagerande än flickorna. I den fria leken drog sig pedagogerna ur och där antog 

pedagogerna att turtagningar och förhandlingar var något som barnen lärde sig av varandra 

eftersom pedagogerna såg barnen som kompetenta. Pedagogerna kallade pojkarna för bråkiga 

men inte flickorna. Pojkarna syntes mest medan tjejerna gjorde sig mindre synliga för 

pedagogerna. En viktig sak som Hellman såg i sin undersökning var att de självgående barnen 

fick vara med och välja i större utsträckning än de mindre självgående barnen som oftast var 

pojkar. Pojkarna förväntades inte kunna reglera sig själva, men Hellman såg att det visst fanns 

pojkar som kunde det, men att de då inte blev förstådda. Kanske hänger det ihop med att vissa 

pedagoger såg pojkar som typiska pojkar som alltid testade gränserna och behövde någon som 

verkligen kunde sätta sig i respekt för pojkarna. Pojkarna blev då oftast avskilda från 

barngruppen och bemötta med kraftigare gränssättningar och enligt en ny pedagog på den 

förskolan gjorde detta att pojkarna protesterade mera. Det verkar bli en ond cirkel av det hela 

när pedagogerna inte vet hur de ska handla. Hellman menar att de barn som hade låg status 

och mindre inflytande på förskolan ofta var de typiska pojkarna, de pojkar som var mer 

bråkiga än andra barn och de barn som var mer självgående hade en högre status. 

Hellman (2010) skriver också om könsnormer, att barnen lär sig bete sig som en flicka 

respektive pojke. Där kan det vara av stor vikt att pedagogerna ser att det inte har någon 

betydelse om man är en pojke eller flicka när det gäller den fysiska kontakten mellan barnen 

och mellan barnen och pedagogerna. Kanske är det därför bråklek kan ses som en destruktiv 

handling fast någon inte blir skadad. Möjligen är det ett enklare sätt att handskas med bråklek 

och dra den leken över en kam som destruktiv. Hellman skriver att en flicka som går utanför 

normen och beter sig destruktivt och är bråkig ses som annorlunda, även pojkar som var mer 

lugna sågs som annorlunda. Frågan blir motsägelsefull när normen är att pojkar ska vara 

bråkiga fast det är ett problem och flickorna kallas inte bråkiga fast de utför samma 

handlingar som pojkarna. En slutsats som Hellman skriver om är där de äldre barnen menade 

att man var tvungen att behärska lektekniken när man lekte Batman. De som hade svårt med 

det var de yngre barnen. De yngre barnen blev då ofta uteslutna ur leken eftersom de inte 

visste hur man skulle leka just den leken. För att vara med i leken var barnen tvungen att veta 

hur hårt man kunde slå och veta att det var en lek, att det var på låtsas. Enligt de äldsta barnen 

var det inte bara de yngre som inte kunde behärska den tekniken. Flickorna hade också 

bekymmer med att veta hur de skulle göra i leken. Flickorna visste inte vart lekens gränser 

gick och det kan ha hängt ihop med att flickorna inte var lika vana som de stora pojkarna att 

vara med i bråklekar, som Hellman kallar lekar som innehåller brottning och krigslekar. 

Eidevald (2012) forskar om genus och skriver om pedagogens agerande mot pojkar och 

flickor i leksituationer. Eidevald har tittat på vilken betydelse pedagogen har för att konflikter 

uppstår eller bör lösas. Normen för hur pojkar ska agera medför till att pojkar inte blir 

tillsagda i lika stor utsträckning som flickor. Flickorna blir tillsagda direkt eller måste anpassa 

sig till pojkarna för att kunna få vara med. Eidevald skriver om hur en konflikt uppstår när 

pedagogen inte hjälper barnen att lösa problemen som finns. Det skapar fler konflikter som 

inte hade funnits med en närvarande och hjälpande pedagog. Eidevald beskriver även 

situationer där flickorna får ge sig för att inte vara en ”besvärlig flicka”. Pojkarna får en sorts 
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makt i att bete sig hur de vill på grund av normen. Enligt normen tillåts pojkarna att få slåss 

för att kunna lösa sina konflikter själva och det är då pedagogernas acceptans av våld som 

delvis konstruerar aggressiva barn, i detta fall pojkarna. Eidevald skriver också om 

testosteronhalten som höjs hos pojkar när de blir aggressiva men att det även höjs hos flickor. 

Eidevald menar alltså att det kan vara pedagogens syn på pojkar och flickor som kan skapa 

svåra situationer på förskolan. Rätt sorts kunskap är nödvändig för att kunna skapa en 

jämställd förskola. 

Observing young children´s rough and tumble play (Tannock, 2011) är en studie där man har 

observerat olika sorters bråklek och sett att både pojkar och flickor deltar i bråklek, men att 

pojkarna var överrepresenterade med 79,5 procent medan flickorna bara var med i 20,5 

procent av dessa lekar. Man såg också skillnader i deltagande i lekarna mellan flickorna och 

pojkarna. Medan pojkarna mest höll sig till bråkleken brottning, så bråklekte flickorna på ett 

annat vis. Flickorna rörde inte vid varandra på samma sätt utan de jagade, ramlade, rullade 

runt på marken och höll händer. Pojkarna var alltså mer kroppsligt fysiska med varandra. 

Ny syn på barn och barndom under 1900-talet 

I västvärlden har en ny syn vuxit fram under 1900-talet angående barn och barnuppfostran. 

Det är den ökade institutionaliseringen som påverkar förståelsen av barndomen vilket kommer 

att få konsekvenser för synen på kunskap och lärande. FN:s barnkonvention har stor betydelse 

för den barnsyn och barndomssyn som nu växer fram. Här betonas barnens bästa och barnen 

har egna rättigheter som gäller enligt barnkonventionen. Mycket forskning kring barn utgår nu 

från barndomspsykologin eller barndomssociologin (till skillnad mot tidigare då forskning 

dominerades av utvecklingspsykologiska teoribildningar.). Dessa två tillsammans ifrågasätter 

nu tidigare antaganden kring utveckling och barns lärande. Nu ses barnen som kompetenta 

och istället för att bara se barnens brister så ser man nu barnens förmågor och till deras 

utveckling under en livslång lärandeprocess. Nu ser man till barnens relation till andra, deras 

agerande och identitetsskapande. Fokus på forskningen är nu om barndom istället för om 

barn. Barn har mycket att lära och därför är ett vuxenstöd viktigt menar Eilard (2010). 

Löfdahl (2007) menar att nu handlar det om att styra och strukturera på ett osynligt vis 

eftersom det gamla sättet att vara pedagog på inte fungerar: man måste se till det kompetenta 

barnet. Löfdahl menar att detta sker mer eller mindre omedvetet eftersom man som pedagog 

har ett ansvar över innehållet och formen på verksamheten. Øksnes (2011) skriver att barn ska 

få utvecklas fritt i leken och att utvecklingen av barns förmågor sker genom frihet. Øksnes 

drar paralleller till att det skulle vara föreställningen om ”det normala barnet” som man utgått 

ifrån, vilket då är en mycket begränsad frihet det egentligen handlar om. Barnen leker inte så 

fritt som man kan tro eftersom barnen blir styrda i leken så som vuxna accepterar den. 

Hangaard Rasmussen (1993) beskriver hur man som vuxen kan ha svårt att hitta in till barnens 

lek eftersom den kan vara helt olik det man själv är van vid. Barnen kan vara högljudda och 

röra sig med stora rörelser medan de vuxna kan ha det lättare att känna igen sig i lekar som 

påminner mer om den vuxnes värld. Øksnes (2011) menar att barn inte kan förklara vad de 

gör när de leker utan att det är som barnen själva säger ”Att leka är ju bara något man gör” 

(Øksnes, 2011, s.182).  

Knutsdotter Olofsson (2002) beskriver leken som rolig och lustfylld, både om den är stillsam 

och om den är bullrande. I leken är det skoj att jaga varandra och man lever sig in i en annan 
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persons sätt att se på saker. Leken uppstår fri från hot, spänning och otrygghet. Bråklek blir 

rolig när den ena kan lita på den andre. Øksnes (2011) skriver om den karnevalistiska leken 

som så mycket handlar om att barnens lek är lustfylld och att det är barnen som är deltagarna 

där alla är med på lika villkor. 

Knutsdotter Olofsson (2002) skriver om olikheterna i kulturerna. Det är vårt sätt att vara som 

gör pojkar till bråkigare, hur vi handskas med pojkar från att de är bebisar, vårt sätt att vara 

mot dem när de växer upp. Knutsdotter Olofsson skriver också om ett test som de tre 

forskarna Serbin, Tonick och Stemglanz utförde 1977, där barnen fick leka i blandade grupper 

istället för att man satte samman pojkar med pojkar och flickor med flickor, vilket var 

vanligast. Resultatet var att det blev 20 % mer lek mellan pojkar och flickor när de fick leka i 

blandade grupper. Därför drog man slutsatsen att klyftan mellan pojkar och flickor var 

påverkbar av de vuxna. Knutsdotter Olofsson skriver också om en undersökning som gjorts av 

Norén-Björns på utelekplatser där man tydligt såg koppling mellan en närvarande pedagog 

och en tryggare lek. Knutsdotter Olofsson skriver om samspelet och ömsesidigheten mellan 

den vuxna och barnet. Där behövs också ett turtagande och att den vuxne lyssnar och ser 

barnet för att det inte ska bli skrik och gråt. Jag anser att det handlar om respekt, säger barnet 

nej så ska även de vuxna lyssna till det och inte fortsätta att kittlas. 

Knutsdotter Olofsson (2010) skriver om leksignaler och kopplingen till djuren. Knutsdotter 

Olofsson hänvisar till en studie gjord på ett zoo som forskaren Bateson gjorde. Där såg 

Bateson hur apungarna jagade varandra och bråklekte. Hur visste apungarna vad som var på 

lek och varför var de inte arga på varandra undrade Bateson. Genom social samvaro lär man 

sig leksignaler, de är viktiga för att samspelet ska fungera i leken, menar Knutsdotter 

Olofsson. 

Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Bjereld (2009) ska all forskning vara teoretiskt förankrad och teorin bör komma ur det 

vetenskapliga problemet. Genom att välja teori så bestämmer man vilka faktorer som kommer 

spela in och det gör att man med fördel kan välja teoretiskt perspektiv innan metod eftersom 

teorin kommer att påverka metoden. Det är med hjälp av den valda teorin man kan gå in på 

djupet i problemformuleringen, skriver Bjereld. Wehner-Godée (2011) menar att det är 

beroende på vilken sorts glasögon man väljer som gör det lättare att välja en passande teori. 

Jag har valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min studie. Jag förstår 

perspektivet som att det är diskursen som skapar och ger mening åt vårt sätt att se på 

omvärlden. Här är samspelet betydelsefullt och det är genom språket som vi konstruerar vår 

verklighet. Som pedagog påverkas man av den kultur som finns på förskolan och kulturen är 

skapad av pedagogerna som arbetar där och detta påverkar förhållningssättet gentemot 

barnen. Hur vi ser på pojkar respektive flickor kan utgöra en stor skillnad i hur vi agerar. Det 

är kulturen som finns på avdelningen som formar verksamheten. 

Utgångspunkter för analys 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver om Burr som har gjort en sammanfattning av det 

socialkonstruktivistiska perspektivet i fyra olika villkor: 
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 Den första är en kritisk inställning till det vi tar för givet och aldrig reflekterar över. 

Vår kunskap om världen är vårt sätt att se på den och är subjektiv. 

 För det andra så kommer vårt sätt att förstå och uppleva omvärlden från vår kultur 

och historia. Det är beroende på hur, var och när vi lever som avgör hur vi tolkar den.  

 Den tredje visar hur sociala interaktioner formar kunskapen och sanningen. Männi-

skan kan inte se den verkliga sanningen utan det är sambandet mellan de sociala pro-

cesserna och kunskapen som formar. 

 Den fjärde visar sambandet mellan kunskapen och den sociala handlingen. Vissa 

handlingar blir naturliga medan andra blir otänkbara, allt beroende på vilken världs-

bild handlingen utgår från. 

Inom socialkonstruktivism är diskursen ett viktigt begrepp skriver Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) och lyfter fram att det som tänks, sägs och skrivs under en viss period och 

sammanhang formas av olika regler och strukturer. Detta medför att språket är en viktig del 

inom socialkonstruktivismen eftersom dessa regler fastställer vad som kan och inte kan sägas. 

Vid en förändring av språkanvändningen kan då en förändring ske i verkligheten och 

diskursen blir då inte den samma. Winther Jørgensen & Phillips skriver också att människan 

skapas av de kulturella strukturerna som finns. Andersson (2003) skriver att kön är något som 

skapas ständigt i alla situationer. Man är inte ett kön utan man görs till ett kön menar 

Andersson. 

Som jag förstår de fyra villkoren så kan jag koppla det till att vi ser på pojkar som bråkiga, det 

är något som de bara är. Eftersom vi växer upp i olika kulturer så formas vi på olika sätt och 

reflekterar man aldrig över varför något är som det är så lever vi i en värld som inte är helt 

sann. I samspel med andra så skapas vår kunskap och hur vi ser på världen, så skapas normen 

för hur vi bör vara. 

Normer 

Normen om de olika könen spelar också en stor roll i min studie och därför har jag tagit med 

den som en egen rubrik under Teoretiska utgångspunkter. Både Hellman (2010) och Eidevald 

(2012) skriver om kön och genus där de båda ser ett tydligt samband mellan pedagogens roll 

och barnens agerande. Hellman (2010) skriver om hur pojkar och flickors beteende behandlas 

olika av pedagogerna och en norm om pojkigt/flickigt skapas. Eidevald (2012) skriver om hur 

pojkar skapar sig makt genom pedagogens agerande. Att det är pedagogens acceptans av våld 

som ger aggressiva barn. Eidevald skriver om pedagogens syn på pojkigt/flickigt och att det är 

den som skapar de svåra situationerna. 

Jag ser dessa normer som något som skapar den svåra debatten om bråklek. Att se bortom 

normen kan vara svårt eftersom man inte alltid är medveten om att det faktiskt är en norm. Att 

medvetet skapa något som får dåliga konsekvenser kanske inte heller alltid är medvetet. Med 

mer kunskap om normer så kan man troligtvis vara med om att skapa en mer jämställd 

förskola som pedagog. Jag tror att normerna spelar in i min studie eftersom normen om 

pojkigt/flickigt finns överallt, även på förskolan som medvetet ska ”påverka och stimulera 

barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och 

efterhand omfatta dem” (Skolverket, 2010, s.8). 



 

9 

 

  



 

10 

 

Metod 

Det är beroende på vad för vetenskapligt problem man har som forskare, som avgör vilken 

metod man bör använda skriver Bjereld (2009). Det är inte själva metoden som är 

vetenskaplig i sig utan metoden är ett redskap för att kunna besvara frågeställningarna man 

har och därmed kunna göra en vetenskaplig studie. Genom den metod som man väljer ska 

man också kunna synliggöra de saker som man vill undersöka. 

Val av metod; intervju 

Eftersom syftet med studien är att synliggöra och skapa kunskap om pedagogers syn på den 

fysiska kontakten mellan barnen i den vilda leken på förskolan har jag valt att göra en 

gruppintervju. En gruppintervju är en kvalitativ metod med öppna frågor och är en 

ostrukturerad intervju (Bryman, 2011). Något som är bra med öppna frågor är att det är lättare 

för forskaren att ta del av pedagogernas erfarenheter, tankar och känslor. Intervjun får en 

större bredd eftersom följdfrågor är tillåtna. Om det blir svårt för pedagogerna att svara på 

frågorna kan forskaren också lättare hjälpa till vid en ostrukturerad intervju eftersom 

forskaren då kan ställa följdfrågor. På så sätt kan forskaren stötta de som blir intervjuade och 

hjälpa dem att se på frågan på ett annat sätt och få fram mer kunskap som de kanske inte såg 

innan. Detta var viktigt för min studie därför att jag bara hade en gruppintervju och ville få 

fram så mycket tankar som möjligt. Jag valde att göra en gruppintervju eftersom tiden för att 

bearbeta materialet var knapp och jag kände efter intervjun att de intervjuade pedagogerna 

bidrog med tillräcklig kunskap för att mitt arbete skulle bli bra. Jag ville inte sätta några 

hinder för pedagogerna om deras tankar började flöda, samtidigt som jag ville kunna hjälpa 

dem på traven eftersom det kan vara lätt att fastna på någon fråga. För att kunna få svar på 

min frågeställning behövde jag låta pedagogerna diskutera fritt eftersom vissa tankar 

uppkommer i själva intervjun, vissa mer självklara än andra. Ändå hade jag frågor med för att 

inte intervjun skulle stanna av utan att jag fick den kunskap jag behövde som berörde ämnet. 

Enligt Löfdahl (2014) ska man planera sina frågor så att de inte blir av kränkande art. Man 

behöver också se över vad det är för frågor och hur man ska ställa dem till pedagogerna. 

Franzén (2014) skriver att det är viktigt att man kan motivera alla sina val och att man redan i 

förväg funderar över fördelar och nackdelar med alla val man gör i sitt arbete. När jag 

planerade för en intervju så tänkte jag att i en gruppintervju så kan pedagogerna hjälpa 

varandra att få fram sina personliga åsikter. Något att ha med i beräkningen är att normerna 

kan kunna förstärkas genom en gruppintervju där pedagogerna kan påverkar varandra. Jag 

tänkte också på att det kan vara svårt för vissa att säga det man verkligen vill inför andra och 

då är det viktigt att alla ska känna sig trygga för att våga prata om det man verkligen känner. 

Därför var det viktigt att välja en bra plats och se till att man har gott om tid för intervjun som 

Löfgren (2014) skriver om. Jag ställde mina frågor på att lättbegripligt sätt så att det inte 

skulle råda några tveksamheter till vad jag menade och vad vissa ord kunde betyda. Enligt 

Bryman (2011) kan det bli ett problem i framförallt en strukturerad intervju men även om jag 

använde mig av ostrukturerad intervju så ville jag att pedagogerna jag intervjuade skulle 

känna sig trygga och inte vara tveksamma inför mina ordval och frågeställningar. 

Saar & Löfdahl (2014) menar att det är viktigt att anpassa metoden så att det passar dem som 

ska vara med i undersökningen. När man formulerar frågor så är det viktigt att man tänker på 
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att det finns olika sorters människor och att frågorna ska passa alla, man ska inte ställa för 

snäva frågor eftersom vissa människor då inte kan svara på frågorna. Jag vill få en bättre 

kunskap om tankar och funderingar över hur pedagogerna ser på bråkleken. På vilka sätt kan 

man göra för att främja den fysiska kontakten, vad är det som förbjuds och varför. Behandlas 

barnen olika och hur ser pedagogerna på att vara närvarande som pedagog och kunna vara 

med och berätta och förklara vad som händer för barnen. Ser pedagogerna när leksignalerna är 

påslagna hos barnen i den vilda fysiska leken? 

Urval 

Jag ville intervjua pedagoger som jobbar på avdelningen för de äldsta barnen eftersom när jag 

läst litteratur kommit fram till att det är från tre års ålder barnen börjar välja olika typer av 

lekar i större utsträckning. 

Jag kontaktade en förskolechef som i sin tur tillfrågade pedagoger om de ville vara med. 

Eftersom jag aldrig hade varit på den förskolan innan och vet att förskolan är relativt ny så var 

jag därför extra intresserad av att göra min studie där. De intervjuade var två kvinnliga 

pedagoger i medelåldern från ett samhälle i södra delen av Sverige och med lång erfarenhet av 

att arbeta i förskolan. 

Genomförande 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska jag som student ha ett godkännande från förskolechefen, 

sedan är det dags att kontakta berörda pedagoger eller andra som berörs av studien. Det är 

viktigt att jag som student informerar ordentligt om min studie så det inte finns några tvivel 

om vad berörda svarar ja eller nej till. 

Jag tog kontakt per telefon och gav information om min studie och bad om tillstånd att få göra 

en gruppintervju med pedagoger på förskolans avdelning för de äldsta barnen. Eftersom jag 

hela tiden haft de äldsta barnen i tankarna så ville jag fortsätta att fokusera åt det hållet även i 

min studie. Förskolechefen fick min mailadress så att pedagogerna kunde ha vidare 

mailkontakt med mig. Jag blev kontaktad av pedagogerna om en tid som fungerade för dem 

och bestämde att vi skulle ses då för att genomföra gruppintervjun. Efter att jag sett mig 

omkring på avdelningen gick vi till ett lugnt rum och jag fick skynda mig att sätta på 

ljudinspelningen på mobilen och Ipaden som jag hade med mig eftersom pedagogerna var 

snabba med att komma igång och prata om ämnet utan att jag började ställa mina frågor. 

Det märktes att de intervjuade pedagogerna hade stor erfarenhet av förskolans värld eftersom 

de hade mycket att prata om och hade många exempel. De var också villiga att fundera över 

frågor som de inte hade tänkt på innan och de hade god kunskap om det område som studien 

handlar om, som de konkreta exemplen de pratade om, vilket säkert bidrog till de svar jag 

fick. Jag anser att det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna ge så tydliga och konkreta 

exempel. Ljudinspelningen är den enda källan eftersom anteckningarna jag hade tänkt göra 

inte hanns med och egentligen inte behövdes som jag trodde. När intervjun var klar började 

arbetet med transkriberingen och allt material skrevs ut på papper. 
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Material 

Jag spelade in hela intervjun eftersom det är svårt att hinna anteckna allt som sägs och 

eftersom det är en gruppintervju så är det mycket material som ska hinnas med när det blir en 

livlig diskussion. Jag ville även få med uttryck från pedagogerna som man inte kan skriva ner 

på papper. Jag använde mig av en diktafon app på min mobil och på min Ipad för att ha en 

back up. Det blev en välfylld intervju på 34 minuter och 20 sekunder. Utav det materialet fick 

jag fram 11 hela sidor med text efter transkriberingen. 

Begränsningar 

Eftersom jag ville göra min studie med flera pedagoger på en och samma avdelning blev det 

en begränsning i hur många pedagoger jag kunde få intervjua eftersom det var svårt för 

pedagogerna att komma ifrån barngruppen samtidigt. Därför blev det en gruppintervju med 

två av pedagogerna på avdelningen. Jag valde att göra en gruppintervju för att hinna bearbeta 

mitt material ordentligt. 

Studiens kvalitet 

Under intervjun var det en av pedagogerna som pratade mera än den andra och detta kan ha 

gjort att vissa åsikter inte kom fram. Eftersom jag har intervjun inspelad så hör jag de 

intervjuades ton och kan därför skaffa mig en uppfattning om det som sägs, säger 

pedagogerna det jag vill höra eller sägs det spontant? Intervjun gjordes enbart på en förskola 

och blir då inte speciellt nyanserad men att resultatet ändå talar för sig. Jag känner att det inte 

är fråga om kvantitet i min undersökning utan att kvaliteten på det som sägs som är det 

intressanta. Pedagogernas uppfattning och lärdom kan komma att främja arbetet för den som 

läser studien. 

Analys 

Allt inspelat material har transkriberats till text, men har även lyssnats igenom ett flertal 

gånger. Jag funderar mycket på om jag har påverkat pedagogernas svar eller om de 

intervjuade kanske redan vet vad de ska säga för att svara ”rätt” på mina frågor. 

Transkriptionen är näst intill ordagrann och allt har tagits med eftersom jag ansett att allt 

material var viktigt. I det inspelade materialet hör jag deras tonfall och vilka ordval de väljer. 

Utifrån det kan jag göra min bedömning om pedagogerna vill svara ”rätt” eller om de pratar 

utifrån deras erfarenheter. Eftersom pedagogerna ger mig många konkreta förklaringar i 

intervjun så ger det mig en vink om hur de tycker och eftersom de är två i intervjun får jag 

tänka över om deras ord står för dem själva eller för dem båda. Redan när jag lyssnar igenom 

intervjun första gången och skriver ner allt som sägs upptäcker jag mycket intressanta saker 

som de säger men lägger inte ner någon möda på att få mina tankar på papper utan lägger all 

kraft på att få ner deras ord på papper så bra som möjligt. När transkriberingen var klar kunde 

jag lägga mer fokus på mina tankar, pedagogernas ordval och uttryck. 

Etiska överväganden 

Studien utgår från högskolelagen (1 kap. 3a §) som redogör att ”vetenskapens trovärdighet 

och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet” (Löfdahl, 2013, s.34). Jag har 
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även utgått från de etiska aspekterna från Vetenskapsrådet (2011). Det betyder att för att 

kunna göra intervjun fick jag allas samtycke enligt samtyckeskravet. Om de intervjuade skulle 

vilja hoppa av intervjun så leder det inte till några negativa konsekvenser utan de kan hoppa 

av när de vill utan specifik orsak. Enligt informationskravet är det viktigt att jag ger all den 

information som behövs till alla inblandade. Enligt konfidentialitetskravet har jag som gör 

intervjun tystnadsplikt och jag informerade också om att alla personuppgifter kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kommer att kunna komma åt dem. Jag informerade om att all 

insamlad data endast får användas för studien och att jag kommer förstöra all data efter att 

arbetet är godkänt. I min studie ändras namnet på orten, förskolans namn och namnen på 

berörda personer. När studien är godkänd kommer den att registreras via DiVA för att sedan 

kunna publiceras. 
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Resultat 

Jag kommer här i resultatdelen kortfattat berätta vad pedagogerna Sara och Jessica berättade 

under intervjun. Jag har delat upp resultatet i mindre rubriker för att lättare få en överblick på 

de olika ämnena som kom fram under intervjun. 

Pedagogerna är väl bekanta med bråklek men kallar det för fysisk lek. De menar att det 

förekommer i olika grader eftersom leken ibland går överstyr men att de som pedagoger 

många gånger fixar det så att leken kan fortsätta i rätt riktning. 

Bråkleken – konkret exempel 

Det är mycket brottning berättar Jessica. Barnen leker även mycket med pinnar som de 

använder som pistoler. Sara berättar att just denna barngrupp är mycket för rollek. Barnen 

leker allt från Ninjagos till zombies och det är då barnen börjar bli fysiska. I dessa lekar 

brottas barnen, de hoppar på varandra och slänger ner varandra till marken och använder 

mycket pinnar i leken. Sara och Jessica instämmer med varandra när de härleder lekarna från 

filmer. De kan se på barnen att de till och med rör sig som figurerna i filmerna. Jessica – Jag 

hade ju aldrig sett, så jag fick ju sätta mig och titta på några sådana här filmer för att veta 

vad det var barnen höll på med. Det måste man ju nästan göra för att veta vad det är de 

pratar om. Både Sara och Jessica tycker att man ska jobba med det som barnen är intresserade 

av och eftersom det varit mycket Ninjago så har barnen fått se på de filmerna och pratade om 

vad figurerna gjorde, det onda och det goda. Sara – Så är det ju i våran värld också att det 

finns onda och det finns goda liksom men att man får ett annat perspektiv på det hela. Man 

kan göra så mycket av allting så jag känner ibland att man vill göra så mycket att man inte 

hinner med, man hinner ju inte allt. 

För vild lek - lösningen 

Sara har ett exempel på för vild lek där hon berättar – Ja, som häromdagen så var det ett gäng 

ute på gården och det var ett gäng killar och det var två tjejer med tror jag och då stod jag 

lite längre bort och då ser man hur de håller på och rör sig massor och springer mot 

varandra och någon puttar någon och så här. Då känner man att jag måste ha ett öga däråt 

för snart går det för långt och någon skadar sig och så gick jag dit då och ställde mig för 

ibland vill de att man ska vara med i den här leken då och det är vi ju också ibland haha. Så 

leker vi med liksom men då kände jag att då står jag lite och försöker göra mig osynlig och 

bara har ett öga liksom och då var de ju några gånger liksom att de här med att de kommer 

bakifrån till exempel och slänger sig på någon när någon inte är beredd. Alltså det kan ju bli 

jättefarligt och då fick man ju gå fram och bryta och liksom så där kan du inte göra eller om 

någon siktar något mot huvudet är det absolut inte tillåtet. Både Sara och Jessica är noga med 

att barnen ska veta vilka regler som finns. De har inga uppskrivna regler men diskuterar 

viktiga regler med barnen. Sara – Det är nolltolerans då liksom att, vi svär inte här, vi sparkas 

inte här, vi slår inte någon mot huvudet. Jessica – Vi säger inget kränkande till varandra. 

Sedan berättar Sara och Jessica att de försöker fråga barnen om vad de tycker. Är det här som 

de gjorde ok när barnet blev ledset? Sara och Jessica vill gärna att barnen berättar vilka de är i 

leken. De menar också att det inte är rättvist att bara bryta en lek utan att hjälpa barnen först 

att hitta tillbaka till handlingen eller att hjälpa barnen att tänka till. 
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Sara och Jessica menar att det är bättre att arbeta med problem istället för att sätta upp regler 

på en vägg. Jessica beskriver att hon gjort som en liten serie där hon ritat en händelse, en 

konflikt på ett papper. Där blir det tydligt för barnen att visa på små bilder att – här är du och 

här är du. Här slog du den och då blev ju den ledsen. Man ritar med tårar på bilderna så det 

blir tydligt för barnet. På detta viset får barnet se händelsen på ett annat sätt för att enklare 

förstå vad som hände. – Här leker ni, här har ni jättekul, men här hände något, här slog du 

till honom, då blev han ledsen. Jessica berättar att man pratar om bilderna, inte om sig själv. 

Sara säger att vissa barn då är redo för att diskutera vad man kunde gjort istället. – Hur skulle 

man kunna gjort annorlunda för att inte nån skulle börja gråta här, bli ledsen och få ont. Sara 

menar att det är lite olika och ibland får man vänta tills barnet lugnat sig men att man helst vill 

komma till att prata om hur man kunde gjort annorlunda. Sara säger att hon ändå vill säga att 

det är nolltolerans mot att man inte sparkas, slår mot huvudet eller svär. En spark säger vi 

alltid – aldrig tillåtet med en spark, då är det för mycket liksom. Jessica inflikar med att man 

aldrig får säga något kränkande till någon. Sara menar att det är viktigt att man är tydlig i sitt 

språk, att man säger att det är absolut förbjudet, inte säga med mesig röst – så där gör vi inte. 

det är inte tillåtet, säger Sara med kraft i rösten. 

Det är en balans också eftersom de som är med i leken ibland får leken tåla säger Sara. – De 

kan ju inte stå och gråta för det lilla minsta heller. Men sen får en ju, måste, en del barn har 

ju lätt för att känna av gränsen att det är vilt men inte skada någon annan, sen har vi ju barn 

som inte känner av den gränsen och dom dras ju ofta till den leken. Det har vi ju några som 

har jättesvårt att känna av gränsen alltså. Och det vet ju vi som pedagoger säger Jessica. Då 

har man ett extra öga där. Brottas är ett bättre alternativ än att sparkas och ge slag. Vid 

brottning är barnen med på leken på ett annat sätt eftersom de då håller i varandra hela tiden 

och är beredda. Meningen med leken är inte att de ska skada varandra. Sara och Jessica menar 

att barnen måste kunna lyssna och vara lyhörda för varandra. 

Pedagogens roll i bråkleken 

Närvarande pedagog 

Barnen vill gärna att vi är med i deras lekar berättar Jessica. De är mycket med barnen och det 

tror hon bidrar till att det blir en vana. Sara menar att det är olika i olika barngrupper och 

berättar om en barngrupp där barnen gömde sig för att få slåss så mycket som möjligt. 

Sara säger att hon gärna vill uppmuntra till fysisk kontakt och aktivitet och inte bara se det 

som något negativt, som hon tror kan ske på många förskolor. Hon tror att många avbryter 

lekarna direkt och att barnen då inte får visa sina känslor. Sara pratar också om att barn har 

olika behov och olika sätt att visa sina känslor på. – Så fort man börjar brottas eller är lite 

vilda så ska man avstyra det liksom, men detta tycker jag är helt fel för man har olika behov 

och olika sätt att även visa att man tycker om varandra och att det är roligt att leka med dig 

och det kanske man visar i att ta i varandra liksom. Sara menar att genom den kroppsliga 

kontakten visar barnen att de tycker om varandra och att det är roligt att leka tillsammans. 

Sara menar också att de barn som inte är så verbala använder sig mer av kroppsspråket. 

Både Sara och Jessica tycker att det finns ett behov av en närvarande pedagog. Jessica – Bara 

för att de är stora så blir de ju liksom inte att man tänker att dom klarar sig, utan vi är ju med 

hela tiden, vi är med väldigt mycket. Sara beskriver hur hon känner om att vara närvarande 
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och pratar om att leken är ett lärande och hon själv vill vara med och höra hur barnen 

resonerar vid konflikter. – Man vill gärna vara med och lyssna och höra vad dem säger, hur 

de resonerar och hur de löser en konflikt eller vad händer när ena gråter och har fått en 

smäll, är det någon annan utav kompisarna som bryr sig om den eller bry, det där med 

empati. Samtidigt som man vill vara med eftersom barnen inte är så gamla så behöver man 

låta dem lösa situationerna själva eftersom de ska vara redo för att gå över till förskoleklassen 

med mindre antal personal som har ögonen öppna. 

För att komma vidare i verksamheten och det pedagogiska arbetet berättar Sara att de tar upp 

olika situationer när de har reflektion. Det kan vara någonting som hänt eller något de filmat. 

Då frågar de sig själva hur de ska ställa sig till de olika situationerna och funderar över varför 

någon sa det här och hur de ska göra för att någonting ska bli bättre. Är man då ingen 

närvarande pedagog så missar man detta och verksamheten blir inte så bra som den kan vara. 

Leken som en betydelse 

Sara och Jessica håller med varandra om att det är viktigt att lekarna har en handling så 

barnen inte bara står och slår på varandra och skadar varandra. De tycker att en bra lösning är 

att själva vara med i leken för att kunna styra upp den så den fungerar bra, ge barnen roller om 

det är svårt eller att leda barnen i rätt riktning. Vissa barn som har det svårt med leksignalerna 

bör få fortsätta vara med menar Jessica. Då får man ha ett extra öga åt det hållet hela tiden och 

gå in om man ser att leken går överstyr. – Man kan ju liksom inte utesluta! säger Jessica. Sara 

berättar om ett tillfälle med mycket fysisk lek och där föräldrar hörde av sig och samma barn 

blev nämnt hela tiden. Sara menar att man ser och hör mycket men inte allt och vid sådana här 

tillfällen får man punktmarkera så att situationerna inte uppstår. De fick då bryta de vilda 

lekarna oftare. Sara – Då blev man lite rädd själv också, både i sin yrkesroll och så här också 

man tänkte att en dag kommer det hända en riktig olycka här liksom och då är det ju vi som 

står som ansvariga liksom så man kände det, neee det får inte gå så här långt. 

Sara och Jessica berättar om hur de jobbar med drama där de som pedagoger spelar upp olika 

situationer där någon gör fel. Då ser barnen det utifrån precis som med seriebilderna. I ett 

drama anklagar man inte ett specifikt barn. Detta har de som målsättning i verksamheten men 

ibland blir det som en spontan grej. Sara berättar ett exempel. – När man står i en kö, så 

kommer Jessica och knör sig före mig – Jag ska stå här! Det ska du väl inte, jag var före dig 

nu! Jag ska stå här! Alla barn stannar ju upp då och bara, vad händer. Sara berättar att 

barnen kan funderar på sådana här situationer länge efteråt och att de brukar spela upp ett 

drama när det kommit nya leksaker exempelvis och tar upp hur man behandlar leksakerna. De 

önskar att de kunde göra mer av detta eftersom det är väldigt bra. Leken ska ha en betydelse 

och Sara och Jessica funderar över om barnen kan göra eget drama av deras berättelser och 

sagor som de ibland skriver. 

Miljö 

Eftersom de på förskolan har mycket öppna lokaler berättar Sara att pedagogerna hela tiden 

diskuterar hur de ska göra för att det inte ska bli en massa spring hela tiden, de försöker dela 

in rummen i mindre rum och Sara berättar också att de försöker hänvisa till att barnen kan 

röra sig mer fritt ute eftersom det också kan ses som ett rum. Jessica berättar att de går till 

skogen en gång i veckan och där blir barnen fysiska på ett annat sätt. – Där blir det andra 
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fysiska grejer, (ohörbart) dom hoppar och klättrar. Sara pratar om en stor röd matta som de 

har på avdelningen. Denna har de inte möblerat eftersom barnen gillar att brottas och barnen 

kan då ha det som en tillåten plats att brottas på. 

Gränssättning och genus 

Vissa situationer går över styr hela tiden menar Sara. Dessa lekar får brytas och pedagogerna 

hittar på något annat åt barnen att göra, börjar på något nytt. Det spelar då ingen roll hur 

mycket pedagogerna försöker prata med barnen utan enda lösningen är att bryta leken. Jessica 

tycker att barnen är ganska tuffa och hårdhänta men att leken fungerar bra i alla fall. Sara 

menar att det har lite med könen att göra. Hon tycker att killar har större behov av att röra sig, 

att ta på varandra och dessa lekar tycker hon inte man kan bryta hela tiden eftersom det är ett 

behov hos barnet. – Det är ju ändå killar och tjejer kan ju leka på olika sätt. Killar kan ju 

ibland ha mer behov av att röra sig på den, på det sättet, att ta på varandra liksom, det tror 

jag att det är så. Då kan man ju inte alltid bryta den leken för att dom, det känns lite vilt 

liksom. Det finns vissa tjejer som också är med i vildare lekar men att de inte är lika fysiska 

som killarna. Sara ser att tjejer och killar leker på olika sätt. Hon menar att det är viktigt att 

man i arbetslaget pratar sig samman om vad som gäller på deras avdelning eller förskola. Sara 

menar att ribban ligger olika högt hos olika pedagoger och därför är det viktigt att prata om 

det och tala om varför man tycker som man tycker. Vissa lekar tycker Sara fungerar i vissa 

sammanhang så att förbjuda dem helt tycker hon blir fel. 

Sara menar att det är mycket prat om stillasittande idag. – Barn är liksom enkelspåriga liksom 

med en Ipad eller ett spel eller så, då är det ju ännu viktigare att man faktiskt… Jessica – Att 

man rör på sig, det fysiska. De ser inte någon koppling till att barnen sitter stilla mycket till att 

barnen inte klarar av att hantera leksituationerna men de ser kopplingar mellan det barnen 

leker och det som visas på tv och spel. Sara menar att det inte är barnens fantasi från början 

som speglar sig utan att fantasin kommer ifrån spelen eller tv programmen. 

Kontakt med hemmen 

Sara och Jessica instämmer i att det är viktigt att man har god kontakt med vårdnadshavarna. 

Finns det problem så är det viktigt att det diskuteras, att man har hemmet med sig. Sara och 

Jessica menar att det finns olika gränser i olika hem och därför är det viktigt med en dialog 

mellan förskolan och hemmen. Jessica – Är det mycket så får man prata med föräldrarna 

också liksom, dom får prata hemma om dom har ett grovt språk. Sara – Ja det får man göra, 

så man har hemmet med sig också liksom. Sara menar att vissa barn inte har förmågan att 

känna av vad som är att gå för långt och då får de som pedagoger ha ett extra öga på de 

barnen. Jessica – Gränserna att kunna läsa av varandra, sociala samspelet, det är ju 

jätteviktigt. Sara funderar över om det har med mognad att göra att vissa barn inte kan känna 

av vart gränsen går men säger också att det finns vuxna som inte vet det. Ofta så är det samma 

barn som inte känner av gränserna. Sara berättar också att det är så olika från barn till barn hur 

de beter sig. Något barn är ångerfullt och säger förlåt ofta även om barnet inte kan känna av 

vart gränsen går och något barn kan tycka att konsekvenserna inte är så farliga. 
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Bråklek som ett sätt att utvecklas 

Fysiska kontakten 

Både Sara och Jessica ser den fysiska kontakten som något positivt. De menar att alla 

människor behöver den. Sara – att man tar i varandra. De menar också att det är väldigt 

positivt med fysisk kontakt om alla är med på spelreglerna. Det är när någon inte är med på 

lekens regler som det blir problem. Skulle barnen bli stoppade hela tiden i den fysiska leken 

tror Sara att barnen blir – hämmade på något sätt att det ändå kommer ut på något sätt någon 

annanstans. – Alla fungerar olika, en del skriker och gapar massa ord, är arga, bara behöver 

ut med saker och en del visar ju det med kroppen. Jessica säger att – barnen måste ju få vara 

arga också men de kanske får vara arga för sig själva. Om det är någon som blir arg så får ju 

den kanske gå undan lite och va tills det går över. 

Sara menar att det finns de barn som skulle behöva vara mer fysiska i leken men att de inte 

uppmuntrar barnen speciellt just för de fysiska lekarna utan leken i allmänhet. Sara och 

Jessica har inte funderat på om de uppmuntrar barnen till att vara kroppsligt fysiska med 

varandra men berättar att de sjunger sånger och gör rörelser där barnen ska ta varandra i hand 

och det är i sådana lekar menar Jessica som man märker av om något barn har svårt för fysisk 

kontakt med andra. De berättar om att barnen har öppnat en massage salong och att i den 

leken får de ta i varandra, att våga ta i varandra. Sara – Att känna det där när det är ett stopp, 

det gör ont. Så att man är rädd om varandra. 

Känslor 

Sara berättar att de är väldigt noga med att bekräfta känslan. – Jag förstår att du är arg nu 

eller liksom jag förstår precis att du är jätteledsen, du får vara jätteledsen, det går jättebra 

liksom, det tror jag är jätte viktigt. – Man kan inte alltid vara glad!” 

Sara berättar – en kille som hade gjort färdigt en bok som han håller på med, Star Wars och 

grejer och då liksom såg han så stolt ut. – Nu ser jag på dig att du känner dig väldigt nöjd va? 

– Ja – Du ser så stolt ut! Är du det? – Ja, jag är jätte stolt! – Ja, jag förstår det! Att man 

liksom sätter ord på, att man vet att de känner så, så sätter man ord på det. Sara tror att 

barnen blir säkrare som individer. Barnens självkänsla, självförtroende och självbild förstärks 

när barnen får bekräftelse åt det andra hållet också. Sara menar att man som pedagog behöver 

hjälpa barnen även vid positiv handling. Barnen är stora men ändå små. Som pedagog är det 

viktigt att sätta ord på saker och känslor. Sara – När jag är stolt så kan jag känna så här, då 

kan jag relatera till när jag gjorde den här boken och är jag ledsen kan jag, det kommer jag 

ihåg när jag, den här kompisen sa det här till mig, då blev jag riktigt ledsen. Jessica – Man 

får vara ledsen och arg! 

För att barnen ska lära sig vara empatiska tror både Sara och Jessica att det är viktigt att man 

som pedagog är med och vägleder. Annars tror Sara att barnen inte alltid kopplar ihop barnets 

agerande med andra barns känslor. 

Sammanfattning av resultat 

Pedagogerna ser den fysiska kontakten som något väldigt positivt. Det har ingen betydelse om 

den sker i lugn lek eller i en vildare lek men pedagogerna har oskrivna regler som säger att det 
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är förbjudet att skada någon annan genom slag och att alla sorters kränkningar är oacceptabla. 

Även svordomar nämner pedagogerna som en del av det förbjudna. Pedagogerna främjar den 

fysiska kontakten både i lugna situationer och i vild lek. De ser en koppling mellan att lära sig 

att ta på varandra i lugna situationer och främjandet av kontakten i mer vilda situationer. 

Pedagogerna tror att det sker en positiv emotionell utveckling hos barnen vid kroppslig 

kontakt och att detta är viktigt för dem att uppleva. Pedagogerna vill skapa situationer som 

främjar den fysiska kontakten i vild lek eftersom de ser ett behov hos barnen. Pedagogerna 

vill inte stoppa det behovet utan ser en risk i att stoppa. De tror att barnen blir hämmade och 

att det kan få negativa konsekvenser som att behovet med fysisk kontakt kommer ut någon 

annanstans. De tror att det är viktigt att kunna ta på varandra eftersom man då lär sig vad som 

gör ont och inte. Det skapar en emotionell sida hos barnet och om leken går överstyr är det 

viktigt att kunna prata om hur de känner sig när det gick fel. De tror också på att det är viktigt 

att kunna prata om positiva känslor. Att det gör det lättare för att kunna handskas med andra 

svåra situationer när den kroppsliga kontakten går för långt. De ser också att det är viktigt att 

vara en närvarande pedagog. Det bidrar till att barnen vågar vara med i vildare lekar och är 

mer säkra på att pedagogen kan vägleda dem när de inte själva kan. Pedagogerna ser helst att 

leken har en handling, utan det så är det lätt att leken går överstyr. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få svar på min frågeställning tycker jag att jag har valt rätt metod genom en 

gruppintervju. Eftersom det var två pedagoger som blev intervjuade samtidigt flöt intervjun på 

bra och de kunde hjälpa varandra när det blev svårt att svara och kom på nya svar med hjälp 

av varandra. De intervjuade pedagogerna verkade vara väldigt intresserade av det som togs 

upp på intervjun och gav utförliga svar. De berättade gärna om hur de hanterade och 

förebyggde problem inom bråkleken och gav många konkreta exempel på deras arbete med 

barnen i förskolan. Detta gjorde hela intervjun intressant och spännande och att de var två 

som blev intervjuade tror jag bidrog till att diskussionen flöt på så bra. 

Genom att göra en intervju så fanns det tid till att analysera den fullt ut men eftersom de var 

två stycken pedagoger under intervjun finns det en risk att den ena pedagogen svarade för den 

andre (att de egentligen hade olika åsikter men att det bara var den enes åsikt som kom fram). 

Om jag skulle genomfört flera intervjuer med en pedagog i taget kanske det skulle gett mig 

andra typer av svar men jag tror att en gruppintervju gjorde så att pedagogerna kunde känna 

sig mera avslappnade eftersom de stöttade varandra. Hade jag skickat ut enkäter så hade jag 

antagligen haft många varierande svar men jag hade missat den intressanta diskussionen som 

uppkom. Genom att vi fick diskutera tillsammans fick jag fram material som jag inte tror jag 

hade fått från en enkät. Hade jag fått välja att intervjua pedagoger som var relativt nya i sitt 

arbete tror jag materialet hade blivit fattigt och troligtvis gjorde erfarenheten som de 

intervjuade pedagogerna hade att jag lättare fick svar på min frågeställning så att syftet blev 

genomförbart. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera resultatet av studien och jämföra det med 

teoretiskt perspektiv, tidigare forsking samt litteraturen som tagits upp tidigare i arbetet. Jag 

delar upp resultatdiskussionen i mindre rubriker, Bråkleken som ett verktyg för att lära om 

emotioner och Konstruktionen av genus i bråkleken. 

Bråkleken som ett verktyg för att lära om emotioner 

Pedagogerna jag intervjuade verkade se bråkleken som ett lärande. Enligt Sheridan & 

Pramling Samuelsson (2012) så får man som pedagog vara medveten om att barn många 

gånger behöver se flera sidor av något för att förstå innerbörden. I intervjuerna berättade 

pedagogerna om hur barnen fick möta fysisk kontakt med varandra på olika sätt, både genom 

lugna aktiviteter och genom vild lek. Det tror jag leder till att barnen lär sig att vara mer 

respektfulla och emotionella mot varandra. Knutsdotter Olofsson (2010) ser det också som att 

barn måste få prova och öva på även det som kan ses som förbjudet, bara det sker inom lekens 

ram. Genom att barnen får ta på varandra, fast det sker i en vild lek så anser jag att 

pedagogerna gör helt rätt som tillåter det men de säger också att de ofta är med i leken eller 

står vid sidan om för att vägleda. Rubinstein Reich & Wesén (1986) pekar på betydelsen av 

dokumentation och reflektion, där en närvarande pedagog och delaktiga barn var viktigt och 

skriver om kopplingen mellan en fungerande lek och en närvarande pedagog. Pedagogerna 

var noga med att prata med barnen om vad som kändes bra och inte bra. Barnen blev då 

delaktiga i hur de ville ha det på förskolan och tillsammans med pedagogerna få en chans att 
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komma i rätt riktning. För att den bråkleken ska fungera tror jag att det till viss del behövs en 

aktiv pedagog och att man inte är rädd som pedagog att prata med barnen om vad som händer, 

kan hända och att barnens tankar är viktiga i utvecklingen. 

Enligt Skolverket (2010) ska barnen på förskolan utveckla en förmåga till empati. 

Pedagogerna i studien berättar om olika sätt att arbeta för att uppnå detta, bland annat genom 

att reflektera tillsammans med barnen kring situationer som uppstått för att barnen ska kunna 

sätta ord på sina känslor. 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att man måste öva på leksignalerna för att kunna handskas 

med dem. Pedagogerna i studien ville inte sätta stopp för all bråklek eftersom det då inte blev 

någon övning för barnen att kunna klara av svårare situationer eller veta hur de skulle bete sig 

vid positiva händelser. Knutsdotter Olofsson menar också att det bara är en lek för barnen 

medan det är vi vuxna som inte alltid tycker att leken är lämplig. De intervjuade pedagogerna 

verkar ha en bra inblick i barnens situation när de tillåter bråkleken eftersom de ser det 

positiva istället för att göra det som är bekvämast och slippa konflikter. Enligt Braza (2007) så 

var det de barn som blivit nonchalerade och avvisade, aggressiva i högre grad än andra barn. 

De pedagoger jag intervjuade såg vikten av att vissa barn fick utlopp för sin aggression i lek 

för att kunna få syn på sina känslor. Enligt Brazas studie, som jag tolkar det är det barn som 

inte får någon kroppslig kontakt som blir aggressiva, barn som inte får den känslosamma 

kontakt som behövs för att utveckla sina emotionella sidor. Knutsdotter Olofsson (1992) 

hänvisar till en artikel om hur beröring frigör hormoner som har en lugn verkan för barn. 

Knutsdotter Olofsson slutsats är att bus och lek hos barn ger lyckligare barn när de får röra vid 

varandra. Formas vi genom sociala interaktioner enligt det socialkonstruktivistiska 

perspektivet så kan jag tro att de intervjuade pedagogerna är av den typen att de har nära 

kontakt med barnen fysiskt. Att det inte är konstigt med fysisk kontakt genom kramar och 

sitta i knä annars tror jag inte känslan för det emotionella kan existera på avdelningen. Kanske 

kan det vara så att de intervjuade pedagogerna är födda i en kultur med mycket fysisk kontakt 

och att det ger pedagoger med känsla för hur det emotionella föds. 

Pedagogerna pratade om hur viktigt det var för barnen att få utagera i bråklek och sa att deras 

känslor annars kunde komma ut på andra sätt. Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) 

menar att det krävs mycket av barnen så som koncentration och kommunikation när de är en 

del av bråkleken. När jag kopplar ihop dessa två påståenden menar jag att man som barn blir 

trött av att vara med i en bråklek men eftersom det krävs mycket av det psykiska också så kan 

barnet bli helt tillfreds när de får använda hela kroppen vid leken. Det är signaler som skickas 

från hjärnan, inte bara hur barnet ska röra sig utan signaler som styr hur barnet känner sig, 

känna av hur de andra barnen känner sig och eftersom leken hela tiden förändras är det ett 

ständigt arbete för barnet att vara alert om inga olyckor ska hända. Genom att som pedagog 

hela tiden vara med i dessa situationer som blir i en bråklek så utsätts barnen för att ta ett 

beslut och se konsekvenserna av det. Pedagogerna sa också att de fick bryta oftare när det var 

barn som inte förstod leksignalerna och det blev bråk vid leken. Knutsdotter Olofsson (1992) 

menar att detta är vanligt även om det inte utbrytit ett särskilt bråk men jag anser att det är här 

bristen på kunskap syns. När bråkleken avbryts för att den är för högljudd så vet vissa 

pedagogerna inte hur de ska handskas med situationen men när de intervjuade pedagogerna 

bryter är det för att bråkleken gått alldeles för långt enligt dem. Pedagogerna som intervjuades 

hade gott om exempel på vad barnen kunde göra istället eller göra vid andra tillfällen, vilket 

jag ser som olika strategier för pedagogerna att hantera bråkleken. Lekar som främjar att 

barnen från början får lära sig att vara en god kompis genom att vara respektfull, visa hänsyn, 
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kompromissa och lösa konflikter. Pedagogerna sa även att barnen ibland fick gå undan för att 

lugna ner sig. Är detta också en strategi där barnen ska lära sig att lugna ner sig eller visar 

pedagogerna här att det inte är ok att vara arg i alla lägen? 

Knutsdotter Olofsson (1992) pekar också på vikten av att barnet känner sig tryggt för att 

kunna vara med i leken. Genom att leka dessa andra lekar som skapar en emotionell förståelse 

så anser jag att det skapar en trygghet hos barnet. Utan en emotionell förståelse så tror jag inte 

någon kan vara trygg i rätt bemärkelse. Det verkar som att pedagogerna bjöd in barnen till 

dessa lekar fast pedagogerna inte riktigt hade reflekterat över vilken effekt det skulle ha på 

just bråkleken. 

Konstruktionen av genus i bråkleken 

Pedagogerna som jag intervjuade ansåg att det mest var pojkar som lekte bråklekar. 

Förklaringen de hade var att det kunde vara ett slags behov pojkarna hade. Eftersom 

pedagogerna nu gör skillnad på pojkar och flickor skulle det kunna vara så att pedagogerna 

ser pojkarnas behov som något biologiskt och inte som en konstruktion som det 

socialkonstruktivistiska perspektivet visar på. Deras svar visar dock att just så är fallet, genom 

att de anser att pojkar har ett större behov av fysisk kontakt och vildare fysisk lek, så är 

pedagogerna med och konstruerar kön. 

Knutsdotter Olofsson (2010) ser behovet av bråkleken som något som kommer från djuren 

medan Hellman (2010) och Eidevald (2012) menar att det är normen som styr och 

Knutsdotter Olofsson (2002) håller här med både Hellman och Eidevald när de menar att 

normen formar barnen genom den kultur som råder. Hellman (2010) och Eidevald (2012) 

syftar främst på pojkarnas situation där de klart sett en skillnad mellan hur pedagogerna 

behandlar pojkarna och flickorna och kan knytas samman med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet där kulturen avgör hur vi kommer att tolka sanningen. Knutsdotter Olofsson 

(2010) syftar främst till alla barns behov av att behöva röra på sig och kan därför närmast 

kopplas till de intervjuade pedagogernas syn eftersom de inte ville göra någon skillnad på 

pojkar och flickor på förskolan utan lät varje barn utforska det som intresserade dem. Kanske 

kan ändå Hellmans (2010) tankar lysa igenom på förskolan där pedagogerna arbetar med att 

det är könsnormen som gör att pojkar och flickor beter sig på ett speciellt vis utan att 

pedagogerna kan se det själva. Att de intervjuade pedagogerna strävade mot att låta alla barn 

få bråkleka om de ville fanns ingen tvekan om men det omedvetna kan vara svårt att styra 

över just på grund av att det tas för givet enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet där 

kunskapen inte är verklig eftersom man inte reflekterat över den och vet då pedagogerna inte 

om att de kan reflektera över en sådan sak så blir det en könsnorm. Bara genom att 

pedagogerna uttalat sin övertygelse om att pojkar (som grupp) har andra behov än flickor 

(som grupp) så betyder det att pedagogerna konstruerar kön. 

Säkerhetskultur 

I intervjun diskuteras barnens situation om att det är mera stillasittande i dagens samhälle. 

Barnen har tillgång till Ipad och tv i större utsträckning nuförtiden. De intervjuade 

pedagogerna ser då den fysiska kontakten och aktiviteten som något positivt för att väga upp 

stillasittandet. Pedagogerna pratar också om ”är man vara med i leken får man leken tåla”. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan stimulera utvecklingen och lärandet hos 

barnen och erbjuda en trygg omsorg. Alltså ska barnen känna sig trygga men kanske kan 

barnen känna sig trygga fast en arm råkade komma i kläm under brottningen. Nu för tiden 
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finns det inte många lekplatser kvar där barnen kan testa sina kroppar. Skaderisken är stor så 

lekplatserna måste säkras. Bort försvinner barnens revir där deras spelregler gäller. Behovet 

av att röra sig finns fortfarande kvar men hur ska det då komma till uttryck nu. 

Samhällsutvecklingen där fokus nu ligger på barnets bästa kanske kan vara en orsak, där nu 

barnen ska skyddas så mycket som går. Kanske råder en säkerhetskultur som säger att det är 

farligt för barnen att leka lekar där de kan komma till skada? Då ställer jag mig frågan vad en 

säker miljö är. Att klättra i träd ser jag som en utveckling om det inte sker över en hög vassa 

stenar. Vi har troligtvis alla olika uppfattningar kring vad som är tillräckligt säkert för barnen. 

Jag tror att barnen missar många lärsituationer när bråklek och klätterställningar förbjuds. På 

en kreativ lekplats kan barnen tillsammans skapa leksituationer där de måste fungera ihop 

som grupp. Barnen måste sammarbeta för att alla barnen ska kunna vara med, som exempel 

kan vissa saker vara svårt för de yngsta barnen. Ska barnen nu leva i en helskyddad miljö eller 

är det tillåtet att barnen ska kunna se och lära sig sina gränser som var mer vanligt förr? 

De intervjuade pedagogerna diskuterade också hur de skulle ställa sig till den svåra frågan om 

att barnen blir mer självständiga. Eftersom barnen snart ska börja i förskoleklass, vilket 

medför mindre tillsyn på raster, så var pedagogerna splittrade. Detta kanske bör ses som ett 

lärande i sig, med en trygg grund från förskolan kan det vara så att barnen finner ett stort 

lärande i att bli mer självständiga. Eftersom pedagogerna många gånger försökte hålla sig i 

bakgrunden vid bråkleken tillåter de barnen att bli mer självständiga. 

Slutsatser 

Pedagogerna anser att den fysiska kontakten är något som behövs. De tror att genom att vara 

en närvarande pedagog så leder man barnen rätt och kan hjälpa barnen i svåra situationer. Fast 

den fysiska kontakten uppenbarar sig i en vild lek så ser pedagogerna bara det positiva. 

Pedagogerna har tillsammans med barnen regler om vad som är tillåtet eller inte på förskolan 

för att tillsammans skapa en trivsam och bra miljö. Genom att ha god kommunikation med 

både barn och barnens hem så anser pedagogerna att de skapar en bättre förståelse för 

varandra. Genom reflektion får pedagogerna en gemensam bild av hur och varför de tycker 

som de tänker om den fysiska kontakten och genom att föra vardagliga samtal med barnen så 

blir även barnen delaktiga. När konflikter uppstår strävar pedagogerna efter att få med sig 

barnen i en reflektion om vad som är rätt och fel, hur andra kan känna sig när det gör ont och 

hur barnet själv känner sig när barnet får ont eller sårar någon. Pedagogerna strävar även efter 

att barnen ska lära sig visa positiva känslor, hur barnen känner sig när de presterar bra eller 

bara är glada. Pedagogerna tror att allt detta hör ihop och utan det ena eller det andra så 

fungerar inte den fysiska kontakten i bråkleken. Pedagogerna skapar även mer eller mindre 

medvetna situationer som främjar den fysiska kontakten. För att som barn kunna hantera 

bråkleken anser pedagogerna att dessa lekar som de skapar främjar barnens kunskap om och i 

bråkleken. 

Pedagogerna har en god kunskap om hur barn fungerar och om bråklekens fördelar. Genom 

pedagogernas agerande skapas många tillfällen till lärande som lätt skulle kunna förbigås om 

pedagogerna bara hade sagt stopp till dessa lekar. Eftersom pedagogerna har en tillåtande syn 

på lek skapar de ett samarbete med barnen i leken och verkar fånga barnens förtroende. 

Pedagogerna har genom att dramatisera fångat upp barnens intresse och barnen får se på olika 

situationer från ett annat perspektiv. Jag tror att detta är ett utmärkt redskap för barn att lära 

sig hur man är mot en annan människa. Genom drama så kan man försöka lösa många olika 
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sorters problem som man kan ha på en förskola. Detta bör alla förskolor sträva mot enligt 

mig. 

Vidare forskning 

Nu när jag kommit så här långt har mina tankar fastnat för att jag vill veta mer om 

pedagogerna gör någon skillnad på flickor och pojkar i bråkleken. Det finns redan flertalet 

studier med den inriktningen, men observation av hur pojkar och flickor blir behandlade när 

det gäller den kroppsliga kontakten har jag inte hittat. Är det någon skillnad i röstläget hos 

pedagogerna när de tilltalar barnen? Visar pedagogerna någon skillnad i sitt kroppsspråk av 

vad de tycker om den fysiska kontakten gentemot pojkar och flickor? Ser man någon skillnad 

i pedagogens sätt att hjälpa barnen att hitta på någon ny lek? 

Det skulle också vara intressant att höra barnen på förskolans resonemang kring en bra 

lekmiljö, om den lekmiljön barnen pratar om främjar en miljö att leka bråklekar i. Är det 

någon skillnad i flickornas respektive pojkarnas svar? Detta skulle man kunna ta reda på 

genom barnintervjuer. Om barnen fick bestämma helt själva, vad hade det funnits för möbler, 

för leksaker och hur hade gården sett ut? Hur väl stämmer barnens åsikter med verkligheten? 

Har barnen något inflytande över miljön? 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Jag heter Susanne Blomquist och läser 6 terminen på Förskollärarprogrammet på 

distans till Karlstad. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete och ska skriva om 

pedagogernas syn på den fysiska kontakten mellan barnen på förskolan. Det är 

inom den vilda leken jag har fokuserat mitt arbete mot eftersom jag har sett att 

det är där som den fysiska kontakten ofta uppstår, exempelvis vid brottning och 

jaga lekar. Jag vill göra en gruppintervju för att få en bättre inblick i erat sätt att 

tänka och se på den fysiska vilda leken bland barnen på avdelningen. 

Den som blir intervjuad har all rätt att hoppa av när man själv känner att man 

vill och det kan göras utan specifik orsak och utan några negativa konsekvenser. 

Jag som gör intervjun har tystnadsplikt och alla personuppgifter kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kommer att kunna komma åt dem. All insamlad 

data får endast användas för studien och jag kommer förstöra all data efter att 

arbetet är godkänt. I min rapport kommer jag att byta ut namnet på orten, 

förskolans namn och namnen på berörda personer. 

Eventuella frågor kan skickas till min mail ------@spray.se 

Tacksam för ert deltagande 

Susanne Blomquist 

 

 

 

 

------------------------------  -------------------------------- 

Underskrift/datum   Underskrift/datum 
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Bilaga 2 

Frågor till pedagogerna: 

-Förekommer vilda fysiska lekar på eran avdelning? 

-Vad är det för sorts lekar? 

-Vad är en FÖR vild lek för er? 

-Kan ni beskriva en sådan händelse där ni varit tvungna att bryta leken? 

-Varför var leken tvungen att avbrytas? 

-Händer det ofta att ni får avbryta? 

-Är det samma barn som får avbrytas när det händer? 

-Kan ni se innan att en lek kommer att gå för långt? 

-Har ni några regler som alla på avdelningen vet om? 

-Följs dessa i så fall? 

-Hur ser ni på den vilda fysiska leken? Ser ni det som något positivt eller som något negativt? 

Vad och Varför? 

-Tänker ni som pedagoger över miljön så att vilda fysiska lekar kan stoppas eller skapas? 

-Känns det som om den vilda fysiska leken är något som barnen vill leka själva i eller får ni 

pedagoger vara med? 

-Känner ni att det finns behov av att vara närvarande? 

-Hur ser ni på att vara en del av den leken?  

-Är alla barn delaktiga i dessa lekar? 

-Tycker ni det finns anledning till att bjuda in barn som inte deltar i sådana lekar? Hur och 

Varför? 

-Arbetar ni på något annat sätt där barnen får testa på att vara kroppsligt fysiska? 

-Arbetar ni något med att låta barnen få leka lekar där syftet är att respektera varandra? 

-Ser ni någon koppling från vild fysisk lek till konflikter, själviskhet, aggressivitet, ilska, eller 

respekt, empati, omtanke, regler. 


