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 Abstrakt 
Tidigare forskning visar att bråklekar är viktiga för barns kognitiva utveckling 

och sociala kompetens, där barnen är beroende av välutbildade, erfarna och 

kompetenta förskollärare. Att se och förstå leken/bråkleken är att förstå 

människan, eftersom människan är en lekande varelse. Vårt syfte med denna 

studie är att få en inblick i hur några förskollärare agerar och resonerar kring 

bråklekar. Vid sju olika tillfällen blev sex bråklekar observerade, åtta 

förskollärare blev intervjuade och fem förskollärare svarade på 

“intervjufrågorna” via en enkät. Genom att observera förskollärarna 

tillsammans med barn i deras bråklekar och sedan intervjua förskollärarna fick 

vi en tydligare bild på vad de gjorde och vad de sa att de gjorde. Intervju- och 

enkätsvaren samt observationer har kategoriserats och har sitt ursprung i 

studiens frågeställning, där alla kategorier är av vikt, för att få en helhetsbild 

utifrån studiens syfte. Resultatet visade att tre av de 13 tillfrågade 

respondenterna inte använder sig av begreppet bråklek när barnen sprang 

omkring och skrek med varandra. De andra tio förskollärarna använde sig av 

begreppet bråklek och tyckte det var jobbigt när barnen bråklekte, men barnen 

fick ändå leka dessa lekar eftersom respondenterna såg vad barnen lärde sig 

när de bråklekte. 

 

 

 

 
 
Nyckelord: aggression, bråklek, förskolans miljö, förskollärares 

förhållningssätt och kompetens, lek. 
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Förord 
Innan vi började med vår efterforskning inför denna studie var vår syn på 

bråklekar inte särskild positiv. Vi förknippade bråklekar med mycket höga 

ljud, mycket spring, krigslekar och vår toleransnivå var inte särskilt hög när 

barnen bråklekte. Vi deltog sällan i bråklekar eller tyckte de var bra för våra 

barn. När vi nu har forskat om bråklekar har vi totalt bytt åsikt - våra barn 

SKA få bråkleka. När de vill, vart de vill och hur mycket de vill. Det är mycket 

som barn lär sig av att bråkleka, vilket vi inte vill missunna dem. Vi hoppas att 

vi kommer att vara mer tillåtande när det gäller barnen på förskolan som vi 

börjar arbeta på efter nyår och att vi kommer att delta i bråklekar, när barnen 

frågar. Det kanske till och med blir vi som kommer att starta dessa lekar. Vi 

hoppas att vi har hjälpt andra att se allt positivt det finns att se om bråklekar, 

hjälpt någon att förstå vad det är barnen lär genom bråklekar och att våra 

läsare och förskollärare blir mer tillåtande i sitt agerande och resonerande 

kring bråklekar. 
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 Inledning  
Från tidig ålder bråkleker1 barn och Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins 

(2014) lyfter i sin studie att bråklek är nödvändigt för barns utveckling. 

Bråkleken benämns under andra begrepp av nordiska forskare. Hangaard 

Rasmussen (1979); Johansson & Pramling Samuelsson (2007); Olofsson (1992) 

samt Øksnes (2011), benämner bråkleken såsom, den våldsamma leken, den 

aktiva leken, den vilda leken, den kaospräglade leken, den högljudda leken 

och ibland den aggressiva leken.  

Beroende på barnens ålder, ser bråkleken olika ut. Storli (2013) såg en skillnad i 

sin studie i hur barnen lekte och agerade i de bråklekar de befann sig i. När 

barnen var tre rullade de mest runt och försökte härma varandra. Ju äldre 

barnen var desto livligare, högljuddare och kroppsligare (med varandra) blev 

bråkleken. De barn som bråklekte och var runt fem år, lekte dessa lekar för att 

utse en vinnare – se vem som var starkast. Tannock (2011) observerade under 

sin studie över hundra olika situationer där bråklekar förekom och Tannock 

grupperade dessa i tre olika kategorier: (1) fysiskt kroppslig kontakt, exempel 

brottning mellan barnen, (2) lekbeteende där ett objekt, exempel pinne är en 

viktig komponent och (3) oberoende fysiska beteenden, exempel barnet tänjer 

på sin egna kroppsliga gräns. Grupp ett var det som förekom flest gånger, 

sedan kom nummer två och därefter kom nummer tre.  

I de studier som bland annat Bokony & Patrick (2009); Di Carlo, Baumgartner, 

Ota & Jenkins, (2014); Hansen Sandseter (2010) Logue & Harvey (2009) och 

Storli & Hansen Sandseter, (2015) har gjort, visar deras resultat att bråklekar 

har en positiv effekt på barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. I 

bråklekar lär sig barn hur de beter sig socialt, kroppsuppfattning, 

medmänsklighet, gränser, sina egna kompetenser jämfört med andra barn 

samt att de lär sig att lösa de flesta av sina egna konflikter som kan uppstå när 

barnen bråkleker. Bråkleken blir ändå ofta misstagen för aggression och 

stoppas av förskollärarna. Med tanke på att många misstar sig på bråklekar 

som aggressivitet, är det inte konstigt att förskollärarna har svårt att veta när 

barn leker eller när de är arga (ibid.). Det som kan underlätta och hjälpa 

förskollärarna, för att se skillnad på bråklek och aggression är att studera 

barnens ansiktsuttryck, är det glada ansikten de får se är det en harmonisk 

bråklek som pågår (Hansen Sandseter, 2010 och Tannock, 2011).  

Bråklekar kan både vara spännande och riskfyllda. Tullgren (2003) upptäckte i 

sin avhandling att de lekar som förskollärarna inte ansåg vara nyttiga eller 

                                                 
1
 Rough-and-tumble play (det engelska ordet för bråklek). Springa, jaga, fly, brottas, leka 

hjälte/superhjälte, hoppa upp och ner med båda benen ihop, slå varandra med öppen hand utan 

att slå ner den andre, slå varandra med ett föremål utan att slå ner den andre, skratta samt att 

den är högljudd och livlig (Bokony & Patrick, 2009 och Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins 

2014). 
 



  

 

2 
 

trevliga styrdes bort. Det kunde bland annat vara när barnen sprang omkring 

eller lät mycket, det som förskollärarna tyckte var olämpliga lekar och 

olämpligt beteende. På den förskolan som Storli (2013) utförde sin studie hade 

förskollärarna ett tillåtande förhållningssätt till bråklekar, de till och med 

använde och uppmuntrade bråklekar i sitt pedagogiska arbete. Det som flera 

forskare påtalar är att miljön har en stor betydelse för bråklekar, Storli & 

Hansen Sandseter (2015) lyfter bland annat i sin studie att förskollärarna 

stoppar bråklekar ute, men inte i samma utsträckning som de gör inne. Något 

som Eriksson-Bergström (2013) upptäckte i sin studie, var hur viktigt det är att 

miljön inspirerar och lockar till mångfald av lek. Eriksson-Bergström såg i sin 

avhandling att barnen lekte och skapade fler kamratkulturer när de hade 

“friare” lekmöjligheter. Det vill säga de rum som inte var förutbestämda i sin 

karaktär, utan där barnen fritt kunde använda sin fantasi för att utveckla olika 

sorters lekar.  Var och hur barnen lekte på förskolan, berodde på hur 

förskollärarna skapade olika miljöer - vad miljön gav för affordance2 för 

barnen (ibid.). 

I läroplanen för förskolan lyfts det hur viktig leken är för barns utveckling och 

lärande. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk 

av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem 

(Skolverket, 2016, s. 6) 

Barn har bråklekt sedan urminnes tider, men det är lätt att ta miste på 

bråklekar och aggression (Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins 2014). Det är 

svårt för förskollärarna att veta när det är en bråklek och när det är allvar och 

detta blir svårare för förskollärarna att avgöra ju äldre barnen blir (Bokony & 

Patrick, 2009). 

Som vi tidigare har nämnt, anser flera forskare i sina studier att bråklekar är 

bra för barn och deras utveckling, men att det är svårt för förskollärarna att 

ibland avgöra om det är en bråklek eller allvar. Detta finner vi väldigt 

intressant och är något som vi själva vill undersöka. Vi vill ta reda på hur 

några förskollärares förhållningssätt till bråklekar ser ut. Syftet med denna 

studie blir att ta reda på hur förskollärarna agerar och resonerar kring 

bråklekar. 

                                                 
2
 Begreppet Affordance kan översättas till svenska som erbjudande/delaktighet eller 

meningserbjudande som omgivningen kan ge. 
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 Forskningsöversikt 
  

Kommande kapitel kommer att ge en inblick i vad tidigare forskning har 

kommit fram till om vad lek/bråklek gör för barn och deras utveckling. Denna 

bakgrund skapar förhoppningsvis en förståelse för vad bråklek är och vad 

barnen lär sig genom att bråkleka. Avsnittet börjar med att lyfta fram några 

teorier och centrala begrepp om lek, sedan försöker vi beskriva vad lek är, efter 

det kommer bråklekar, följt av olika sätt att se på bråklekar och avslutas med 

studiens huvudsyfte - förskollärarnas förhållningssätt. 

 

Teorier och centrala begrepp om lek 

Leken har haft en viktig betydelse för människan sedan urminnes tider. 

Forskare har funnit konstnärliga framställningar/bilder långt tillbaka, ända 

från egyptiernas hieroglyfer på målningar och krukor (Hangaard Rasmussen, 

1979). Men vad är egentligen lek? Genom tiderna har neurologer, biologer, 

psykologer, pedagoger, sociologer försökt finna ett svar och vissa av dem har 

skapat sig en teori av vad lek är. Leken kan ses genom olika synsätt (ibid.). Den 

läroplan som togs i bruk 1998 för förskolan vilar främst på sociokulturella 

teorier, som innebär att barn lär sig kommunicera och samspela med andra 

människor och med sin omgivning. Barns lärande sker med hela kroppen och 

deras kognitiva, sociala och emotionella lärande och utveckling kan inte 

särskiljas från varandra (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010).  

 

Jensen (2013) belyser att det genom tiderna har kommit fram flera olika teorier 

om vad barn lär sig av att leka och hur det påverkar deras utveckling. Det 

gemensamma är att barnen lär sig mycket genom att leka - inte bara om sig 

själva utan även om hur de ska vara mot andra. Vidare lyfter han i sin studie 

några andra forskares uppfattning om vad leken innefattar. Enligt Piaget 

(1896-1980) (Jensen, 2013) och den kognitiva och utvecklingspsykologiska 

traditionen finns det några kriterier som utmärker sig inom lek: barn leker för 

sin egen skull, leken är spontan, den är lustfylld, ostrukturerad och fri från 

konflikter. Inom kommunikationsteoretiska traditionen anser Garvey (1930-) 

att leken: är rolig och lustfylld, den har inga yttre mål, leken är 

spontan/frivillig och barnen är engagerade i leken. Erik H. Erikson (1902-1994) 

som ser leken genom en psykoanalytisk tradition, definiera vad lek är såhär: 

den sker av fri vilja, är roande, positiv och fantasifull. Vidare belyser Jensen 

(2013) Vandenbergs synsätt inom den fenomenologiska traditionen och hans 

kriterier för lek är: att den är rolig och barnet har en inre motivation, att den 

har ett fokus, den är individcentrerade, den är här och nu, den är fri från yttre 

regler och barnen deltar aktivt. Jensens (2013) forskning visar att alla dessa 

forskare anser att leken är rolig, spontan, frivillig och att den inte har några 

gränser. I barnens lekvärld har tiden inga begränsningar och i leken gör barn 
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allt de tycker är roligt och lustfyllt. Barnen lägger ingen kraft på sådant som de 

tycker är tråkigt. I lek får barnen uttrycka sin fantasi och kreativitet.  

  

Forskning om lek  

Leken är själva kärnan i barndomen och ett sätt barn kan lära och utveckla sig 

genom. Det är en av de viktigaste inlärningsmetoderna genom hela 

barndomen. Det är bland annat genom lek som barns fysiska, mentala, 

emotionella och sociala liv växer och utvecklas (Smith, 2010). Genom leken 

bygger barnen en grund till sitt vuxna liv, för att klara av att leva i ett 

demokratiskt samhälle vilket Johansson & Pramling Samuelsson (2007)  och 

Olofsson (1992) påpekar. Forskarna belyser att i leken bygger barnen upp sin 

sociala kompetens, leka ger erfarenheter som de har med sig resten av livet. 

Barnen lär sig medla med varandra i konflikter som uppstår i leken, att ge och 

ta, styra upp och att se på. De lär sig att ta hänsyn till de som är mindre, de 

förstår att inte alla är i samma ålder och kan samma sak.  

 

Att leka kan uppfattas som en enkel sak att göra och att alla barnen kan det, 

men att förstå och förklara leken är inte enkel alla gånger (McCune, 1998 & 

Olofsson, 1992). De anser att leken är paradoxal, den går inte att beskrivas i 

enkla termer, den är på riktigt och samtidigt på låtsas. Med detta menar de att 

inom lekens ramar och regler är leken på riktigt för barnen, medan de som står 

utanför lekens ram ser att den är på låtsas. Lek är både lustfyllt och allvarligt. 

Björklid & Fischbein (2011) och Lindh-Munther (1989) belyser att det är i ett 

tillstånd där barnen befäster kunskap och färdigheter som barnet redan har, 

men för att detta ska ske behöver leken vara rolig och lustfylld. Lekens värld 

drivs av glädje och lust och finns inte detta stimuleras inte barnet. Øksnes 

(2011) talar om den inre polen, även kallad för karnevalsstämning. Som är när 

barnen tappar tid och rum, de ger sig hän i leken och allt runt omkring dem 

försvinner. Det enda som finns är leken och fantasin, det ologiska blir logiskt 

och allt barnen inte kan göra i verkliga livet kan de göra i lekens värld. 

Olofsson belyser att barnen behöver lämna verkligheten, för att kunna gå in i 

lekens värld och ge leken sin hundraprocentiga koncentration och 

hängivenhet. 

Det finns en lek som är svårtydd och som många gånger stoppas innan den 

lekts färdigt. Denna lek kan benämnas som bråklek, den våldsamma leken, den 

aktiva leken, den vilda leken och ibland den aggressiva leken. Ser 

förskollärarna bråkleken utifrån och inte uppfattar dess leksignaler, kan den 

ses som en lek som behöver stoppas (Bokony & Patrick, 2009). 

 

Bråklekar 
Vad barnen än bråkleker, behöver de kunna tyda leksignalerna och 

lekreglerna. Kan de inte detta, är det lätt att allt misstolkas och bråkleken 

fallerar helt (Olofsson, 1992). Jensen (2013); Olofsson (1992) och Pellegrini 

(2009) anser att bråklekar tillhör de grundläggande lekarna och i bråklekar är 

det ytterst viktigt att deltagarna lärt sig tyda leksignalerna, för att bråklekar 
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ska fungera. Det handlar om att ha rätt inställning, förhållningssätt och rätt 

tolkning av bråkleken. I bråklekar är det viktigt att alla leksignaler är tydliga, 

som rösten, blicken och kroppshållningen. Kan barnen tyda dessa, förstår 

barnen att de leker en bråklek och skratt byts inte ut mot tårar.  “An important 

dimension of social skill is the ability to encode and decode social signals. 

Successful encoding and decoding of message, such as “This is play”, is 

necessary if play is to be initiated and maintained” (Pellegrini, 2004, s. 442).  

 

Att förstå leksignalerna är inte alltid lätt, vilket bland annat Olofsson (1987; 

1992; 1996) lyfter. Barn som inte har lärt sig att tyda leksignalerna och dess 

regler har oftast svårt att förstå bråklekar. Det är då viktigt att förskollärarna är 

aktiva och vågar vara med och ge sig hän i bråklekar med barn. 

Förskollärarens ansvar är att visa tydliga leksignaler och regler som kan hjälpa 

barnen att förstå att det bara är en bråklek.  ”I bråklekar är det särskilt viktigt 

att man kan hålla de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande. Man måste vara överens om att slåss på lek.” (Olofsson, 1992, s. 

103). 

Enligt Blurton Jones (1978) är det detta som är bråklek: 

The human ´rough-and-tumble play´ [...] consists of seven movement 

patterns which tend to occur at the same time as each other and not to 

occur with other movements. These are running, chasing and fleeing; 

wrestling; jumping up and down with both feet together (´jumps´); 

beating at each other with an open hand without actually hitting 

(`open beat`); beating at each other with an object but not hitting; 

laughing (s. 355). 

Den mänskliga bråkleken […] består av sju rörelsemönster, som det 

mesta förekommer tillsammans. Det handlar om följande rörelseformer: 

springa, jaga, fly, brottning, hoppa upp och ner med båda benen ihop, 

slå varandra med öppen hand utan att slå ner den andre, slå varandra 

med ett föremål utan att slå ner den andre samt att skratta (vår 

översättning). 

Det krävs mycket av kroppen och sinnet vid bråklekar och detta beskriver 

Bokony & Patrick (2009) och Pellegrini (2004; 2009) i sin forskning om bråklek. 

De belyser att bråklekar är en social lek som innebär fysisk kontakt, positiva 

känslor, delade berättelser och krävande aktiviteter såsom hoppa, svänga, jaga 

och brottning. Denna typ av bråklek är en normal aktivitet för barn från 

förskola upp till tidiga tonåren. Bråklekar (kaospräglade lekarna) står i hög 

kurs hos barnen som leker, även om de är kaotiska och högljudda för 

omgivningen (Øksnes, 2011). 

Vilken bråklek som barnen än genomför är det den vuxnes ansvar att vara 

medlekare, hjälpa, stötta och guida barnen när de behöver den hjälpen 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007 och Olofsson, 1992). Det forskarna 

påtalar är att barnen behöver bråkleka, för att lära sig. Det är de vuxnas ansvar 

att det finns möjligheter och att det är tillåtet för barnen att bråkleka, vare sig 

barnen är på skolan, förskolan eller hemma. Vidare påvisar hon att de vuxna 
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runt barnen måste ta ansvaret för att barnen bråkleker. De barn som inte kan 

bråkleka eller har svårigheter att tyda bråklekens signaler måste ha en vuxen 

som hjälper till och får barnet att förstå bråklekens värld. 

Forskares olika synpunkter på bråklekar 

Utifrån tidigare forskning går det att se att bråkleken benämns under många 

olika namn. Den kan kallas för den högljudda leken, den vilda leken, den 

kaospräglade leken, den aktiva leken, den våldsamma leken och ibland den 

aggressiva leken. När forskarna Hangaard Rasmussen (1979); Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007); Olofsson (1992) samt Øksnes (2011) nämner 

dessa lekar, är det bråkleken de belyser. Forskarna har en sak gemensamt om 

bråkleken och det är att bråkleken är svår att tyda och det kan göra att många 

förskollärare inte ser bråklekar som något bra eller lärorikt. Forskarna Bokony 

& Patrick (2009) och Pellegrini (2004; 2009) fann i sina forskningar att 

förskollärarna ofta tar fel på bråklekar (rough and tumble play) och 

aggression. Bråklekarna stoppades innan de egentligen hunnit börja, bara för 

att förskollärarna hade svårt att veta eller se skillnad på om barnen bråklekte 

eller om de var arga på riktigt. Detta är någonting som både Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007) och Tullgren (2003) sett i sina studier, att de 

vuxna som finns runt omkring barnen ofta förmanar och de försöker dämpa 

barnens livliga och högljudda bråklekar. När förskollärarna inte förstår 

bråkleken eller att den, i deras tycke, inte följer lekens normala ramar avbryter 

förskollärarna bråkleken helt eller går in i leken för att styra upp den och 

återfår kontrollen över leksituationer som förskollärarna anser vara 

kaospräglad.  

 

Att vara närvarande utan att ta över, är något som Olofsson (1992) belyser. 

Hon påtalar att det är viktigt att förskollärarna är med barnen när de bråkleker 

utan att styra för mycket. Förskollärarnas närvaro är viktigt bland barnen som 

inte ännu förstått bråklekens ramar och regler. De barn som inte kan avläsa 

dessa har svårigheter med att delta i bråklekar, de är i behov av bra stöttning 

och att förskollärarna använder sig av en bra pedagogik där barnen perspektiv 

är i fokus. Vidare lyfter hon att det finns barn som använder sig av bråklekar, 

för att få utlopp av sina aggressioner. De använder bråkleken som en 

täckmantel, för att leva ut sin ilska på de andra barnen vilket kan sluta i riktiga 

bråk och tårar. Förskollärarna behöver vara medvetna om det och ge barnen 

den stöttning och guidning de är i behov av för att klara av att vara med i all 

sorts lek, men framför allt i bråklekar (ibid.).  

“Varför skulle lek slagsmål förvandlas till riktiga slagsmål, speciellt när 

"avvisade" barn är inblandade?”, är en fråga som Pellegrini (2004, s. 111) ställer 

sig.  Han kom fram att detta kan hända av två huvudskäl. Antingen är det ett 

"ärligt misstag", där barnen har tolkat bråklekens leksignaler felaktigt och då 

kan barnen uppfattas som fientliga. Det andra är barnen avsiktligt manipulerar 

eller "fuskar", det vill säga att barnen medvetet manipulerar bråkleken för att 

få sin vilja igenom. Bokony & Patrick (2009) belyser hur viktigt det är att 

förskollärarna har det rätta förhållningssättet när det gäller bråklekar, det är 

viktigt att förskollärarna kan se skillnad på bråklekar och aggression. De 
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menar att förblir ett barn bedömt som aggressivt, kan resultatet bli att barnet 

blir ”märkt” vilket sedan kan bli svårt att bli av med. När ett barn blir ”märkt” 

som aggressivt, kan förskollärarna stoppa detta barn från att bråkleka. Detta 

leder till att barnet förnekas att få träna bland annat sina sociala färdigheter. På 

grund av detta är det viktigt att förskollärarna har ”rätt” utbildning, för att 

kunna se skillnad på bråklekar och aggression för att inte förneka barnen något 

under sin utveckling (ibid.). 

Vad lär barn sig när de agerar inom bråklekar? Enligt forskningen som Bokony 

& Patrick (2009) och Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins, (2014) genomfört 

är bråklekar bra för den psykiska, sociala, emotionella, fysiska och kognitiva 

utvecklingen för barn samt att barn lär sig kroppsuppfattning, självkontroll, 

medkänsla, gränser, och om sin egen förmåga jämfört med andra barn. När 

barnen lär sig dessa saker genom till exempel bråkleken lär de bland annat att 

självständigt lösa sina problem, hjälpa sina kamrater, visa omsorg och oro för 

en kamrat samt utvecklar sociala färdigheter. Logue & Harvey (2009)  anser att 

genom bråkleken lär sig barnen sig om sina personliga gränser och effekten av 

deras beteende gentemot andra (metakommunikation). 

 
I bråklek tränar barn sin kropp och sin smidighet. När man brottas 

på lek upplever man med hela kroppen sin inre kraft i kamp med en 

annan kropp. Det är skönt att ta i, att pröva sin styrka. Kampen ger 

spänning och glädje, när man vet att den andre håller lekreglerna. 

Barn utan självförtroende eller tillit till andra vågar inte ens hålla 

emot, när man försiktigt trycker axel mot axel. Att våga hålla emot, 

att inte ge upp utan motstånd lär man i bråklek. Viljestyrka, envishet 

och uthållighet sätts på prov. Det är bra både för mobbare och 

mobbade att få bråkleka med någon som håller lekreglerna (Olofsson, 

1992, s. 105-106). 

 
Forskarna DiCarlo, Baumgartner, Ota & Jenkins (2014) och Lindsey (2014) har 

kommit fram i sina studier att bråklekar har en positiv effekt på barns fysiska, 

sociala och kognitiva utveckling. Det är bland annat genom bråklek som barn 

lär sig att utveckla kritiska sociala och kognitiva färdigheter, som kooperativ 

problemlösning, effektiv kommunikation och konfliktlösning. Storli & Hansen 

Sandseter (2015) påtalar att forskning har kommit fram att bråklekar har en 

viktig roll i barnens sociala kompetensutveckling, men att den regleras av 

förskollärarna på förskolorna. Förskollärarna stoppade bråkleken innan den 

ens hann börja. 

Är det någon skillnad på vilka som är aktiva i bråklekar? I forskningarna som 

Bokony & Patrick (2009); Lindsey (2014); Storli & Hansen Sandseter (2015) och 

Tannock (2011) genomfört visar det sig att det finns skillnader mellan hur 

pojkar och flickor agerar samt hur ofta de bråkleker. Detta kan enligt Storli & 

Hansen Sandseter bero på att flickorna hade svårare att relatera till 

bråklekarna än vad pojkarna hade. Pojkarna använde sig av ett större 

kroppsspråk, var livligare och högljuddare till skillnad mot vad flickorna var. 

Pojkarna bråklekte med jagande moment, låtsas slagsmål och brottning. När 

flickorna bråklekte till exempel jagande lekar, vad det med familjekaraktär. 
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Bokony & Patrick; Storli & Hansen Sandseter och Tannock upptäckte i sina 

studier att gruppkonstellationen blev mer komplex när pojkar och flickor 

bråklekte tillsammans, det uppstod fler konflikter mellan barnen. Lindsey fann 

i sin studie att pojkar bråklekte oftare och att det fungerade bra när pojkar och 

flickor bråklekte tillsammans. Han märkte att bråklekar inte var kopplat till ett 

kön. 

 
Studier om förskollärarnas förhållningssätt till bråklek
  

”En aktiv vuxen kan ge sig in i bråklek med barnen. Med tydlig 

leksignal och tydliga lekregler kan den vuxne brottas, jaga, låta sig 

besegras. Gräl, slagsmål och skvaller i barngruppen kan bero på att 

vissa barn inte förstår bråklekssignalen hos andra, är känsliga eller 

inte så tåliga och upplever bråkleken som ett faktiskt hot (Olofsson, 

1987 s. 125). 

 
Den mesta forskning som finns om bråklekar är gjord utomlands, endast ett 

fåtal är gjorda i Sverige. En global studie som Broström, Sandberg, Johansson, 

Margetts, Nyland, Frøkjær, … Vrinioti, (2015) gjorde i Australien, Danmark, 

Estland, Grekland, Sverige och Tyskland, påvisar att Sverige, Grekland och 

Australien såg varje situation barnen befann sig i som ett lärande tillfälle. 

Utbildningen och förskollärarna direktiven gjorde att de ansåg att vad barnen 

än gjorde, fick de erfarenheter och kunskaper som hjälpte dem i deras 

utveckling. Det som skilde de andra länderna (Danmark, Tyskland och 

Estland) i sin syn på lek berodde på deras direktiv och hur deras läroplan för 

förskolan såg ut. De såg inte leken som ett lärandetillfälle. Där strävade 

förskollärarna med att ha lärarledda aktiviteter hela dagarna, såsom 

matematik och läsning. 

Lindh-Munther (1989) anser att leken är förskollärarnas bästa bundsförvant 

och ska inte sållas bort. Förskollärarna behöver inte planera all lek, utan de 

behöver skapa förutsättningar för barngruppen att fortsätta leka. Både Lindh-

Munther (1989) och Eriksson Bergström (2013) anser genom att se till att miljön 

bjuder in till olika sorters lek och att den gynnar till lekskapandet. ”Det krävs 

ett visst mod och kanske lite grann trots av den förskollärare som vill göra 

leken till kärnan i förskolans innehåll. Problemet är ju att leken inte låter sig 

planeras, den är till sitt väsen spontan, och dess poäng ligger i överraskningen 

och infallet.” (Åm, 1989, s. 93).  Vidare lyfter Åm att det är av vikt att 

förskollärarna känner igen bråkleken för den har många skepnader. Som 

Olofsson (1992) och McCune (1998) påvisar, är bråkleken precis som leken – 

paradoxal! När förskollärarna går in i bråklekens värld måste de inta ett 

barnperspektiv för att förhållandet ska bli jämlikt i både känsla och bråklek. 

Förskollärarna måste då “lämna” sin vuxna roll utanför och leka på samma 

villkor som barnen (Åm, 1989). 

Något som Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins, (2014) och Logue & Harvey 

(2009) funderade på är om deras resultat i sina studier skulle sett annorlunda 

ut om det inte enbart hade varit kvinnor i personalen på förskolorna där de 
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gjorde sina undersökningar. Forskarna funderade på om förskollärarna inte 

hade stoppat barnen lika ofta då, utan väntat in och sett vart bråkleken hade 

lett. Detta är även något som Olofsson (1996) märkte när hon gjorde sin 

forskning, att de kvinnliga förskollärarna har svårare att “förstår den vilda 

pojkleken” (s.140).  Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins fann i sin studie att 

de förskollärare som hade högre utbildning oftare kunde se skillnad på 

bråklekar eller om barnen bråkade på allvar. Forskarna påvisade att de som 

hade mer än fem års erfarenhet i branschen, kunde också se denna skillnad.  

Förskollärarens roll för hur barnens bråklek utvecklas, är väldigt stor och 

viktig för barnens utveckling. Mårdsjö Olsson (2010) och Olofsson (1987; 1996) 

belyser att det krävs att förskollärarna är finkänsliga, lekfulla och att de 

uppmuntrar till bråklek, där gränsen mellan stimulans och inblandning är 

subtil. Det som forskarna menar är att förskollärarna hjälper barnen att förstå 

bråklekens leksignaler och dess regler. När det uppstår konflikter i bråkleken 

på grund av missförstånd, barnens olika erfarenheter och uppfattningar, är det 

förskollärarens roll att träna lyhördhet, samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande. Enligt Olofsson (1996) finns det två tillfällen när förskollärarna 

behöver ingripa aktivt i barnens bråklekar. Det första är när barnen vill 

bråkleka, men det inte blir någon lek på grund av till exempel när barnen har 

svårt att samarbeta eller inte förstår bråklekens innehåll. Det andra är när 

någon eller några barn bara springer omkring, springer genom andras lekar, 

vilket kan göra att de inte hittar bråklekens kärna - barnen kommer inte in i 

karnevalsstämning. Förskolläraren ska kunna gå in i barnens bråklek på 

barnens villkor, utan att dominera, utvidga eller utveckla leken - vara en 

medlekare. När förskollärarna skapar en “förtrollad och fantsifylld” lekmiljö 

behöver barnen känna sig trygga med miljön, de andra barnen samt 

förskollärarna (ibid.). Detta är någonting som forskarna Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007) och håller med om och de tillägger att förskollärarna 

behöver ha respekt och tilltro för barnens bråklek samt att förskollärarna 

försöker undvika att dominera i barnens lekar genom att sparsamt bidra med 

förslag som kan utveckla deras bråklek. Enligt Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2014) finns det en stark strävan hos förskollärarna att vilja 

skydda barnens lekvärld, inte tar ifrån dem deras leklust eller hindra barnen 

när de skapar sina egna kulturer i bråklekar. Det är viktigt att förskollärarna 

sätt att förhålla sig inte är oändliga utan att de framförallt har en tillåtande och 

intresserad attityd samt en vilja att lära sig om varje barns sätt att tänka och 

bråkleka.  

Förskollärares förhållningssätt och uppmuntran till lek och att de ger 

barnen förutsättningar till lek och lek utan avbrott ses som 

betydelsebärande förmågor i uppmärksamhetskompetens. En 

tillåtande attityd betonas liksom lyhördhet och att de stödjer barnen i 

leken och har empati (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 

105). 
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 Syfte 
Syftet är att synliggöra hur 13 förskollärare agerar och resonerar om barns 

bråklekar. Vi hade två grundfrågor, som vi ställde oss under arbetets gång. 

Dessa var: 

 

 – Hur agerar förskollärare kring bråklekar? 

 – Hur resonerar förskollärare kring bråklekar?  
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 Metod 
I denna metoddel presenteras de val som gjorts inför denna studie. 

Metoddelen är uppdelad i: val av metod, urval, genomförande av 

undersökning, bearbetning av datamaterial, etiska överväganden och 

avslutningsvis kommer en metoddiskussion. 

 

Val av metod 

Backman (2008) och Rienecker & Stray Jørgensen (2008) har varit till hjälp i 

studien genom deras råd att: belysa problemets relevans och betydelse, söka 

kunskap till tidigare forskning, hitta problemet, göra en frågeställning, hitta 

sambandet mellan problemet och “rätt” metod, resultatredovisningen samt 

uppbyggandet av diskussionen.   

Innan detta forskningsarbete startade, genomfördes en pilotstudie där 

förskolechefer i mellersta Sverige och södra Sverige kontaktades (bilaga 1). 

 Denna kvalitativa metod genomfördes i form av en pilotstudie och när ett 

godkännande av de olika förskolecheferna hade fåtts, skickades en e-enkät 

(bilaga 2) ut till 18 förskolor, enkäten handlade om bråklek. Utifrån de 

intressanta svaren respondenter gav, inspirerade det oss till att forska mer om 

bråklek. Det kändes relevant att genomföra observationer och intervjuer samt 

enkäter denna gång, för att få en större inblick i om förskollärarna agerar som 

de resonerar kring bråklek. 

Forskarna Lalander (2015) och Stukát (2011) anser att det är tack vare 

observationer som den som forskar kommer åt det som finns bakom 

kulisserna, inte bara det som syns på ytan utan det som finns under. Därför 

gjordes observationer på de förskolor som hade tid och möjlighet att ta emot 

oss (bilaga 3). ”Den stora fördelen med […] observationer är att man får 

”inifrånkunskap”; kännedom om socialt samspel och ”tyst” eller outsagd 

kunskap om sådant som tas för givet” (Stukát, s. 58). Observationerna valdes 

att göras öppna, det vill säga att vi inte hade några förutfattade meningar, 

mallar att gå efter samt att vi inte hade några speciella ”glasögon” på oss - vi 

följde förskollärarna under några förmiddagar. Detta benämner Brinkkjær & 

Høyen (2013) som att frigöra sig från fördomar och tillfälliga åsikter, för att 

vara saklig och opartisk under arbetet. 

Enligt Bryman (2002) och Stukát (2011) är intervjun, det viktigaste och 

vanligaste arbetsredskapet inom kvalitativ forskning. Intervjuer gjordes med 

utbildade förskollärare på de olika förskolorna, för att få se om förskollärarna 

resonerade som de agerade. 
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Urval 

I vårt kunskapsområde om bråklek och med hjälp av Karlsson (2014), 

upptäcktes ett studieobjekt värt att studera närmare på. Vidare gjordes ett 

bekvämlighetsval (Bryman, 2002) förskolor valdes som låg i närheten av oss, 

två förskolor i södra Sverige och fyra förskolor i Mellansverige. Ett urval 

gjordes utifrån intervjusubjekt, (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Det 

betyder att utifrån studiens frågeställningar valdes utbildade förskollärare som 

informanter. De besitter den kunskap som studien vill komma åt och det ger 

en trovärdighet till resultatet. Detta är något om Eliasson (2013) och Stukát 

(2011) menar är en kvalitativ metod och kan ge ett bättre resultat. Tanken var 

att få med många förskollärare för att få in mer empiri och som Bryman (2002) 

påtalar fanns det hos oss en medvetenhet om att ett visst bortfall kunde 

förekomma i vår urvalsprocess, vilket det gjorde. Sex förskolor blev tillfrågade 

om att delta i studien, fem tackade ja. Det blev sammanlagt 12 avdelningar, sju 

i södra Sverige och fem i Mellansverige. På dessa var det 13 förskollärare som 

deltog i studien (bilaga 4). Av dessa 13 var det åtta stycken förskollärare som 

blev intervjuade, fem förskollärare svarade på enkäten och vid sju olika 

tillfällen genomfördes sex observationer på olika förskolor i södra Sverige.  

 

Genomförande av undersökning 

När ett godkännande från förskolechefer och förskollärare var klart, skickades 

ett missiv (bilaga 5) ut till vårdnadshavarna, för att informera dem. I detta 

missiv fanns det information om vad denna studie handlar om och vad den 

innebar för deras barn samt att få vårdnadshavarnas godkännande att barnens 

röster blev inspelade. Genom att underlätta och känna att all vår 

uppmärksamhet riktades åt respondenten, användes block och penna samt 

mobilerna för ljudinspelning vid observationerna och intervjuerna med 

förskollärarna. På grund av avståndet mellan oss, gjordes observationerna var 

och en för sig själva. Vid sju olika tillfällen tillbringades ca 3½ timme per gång 

på tre olika förskolor, för att förhoppningsvis kunna observera någon bråklek 

mellan barn där förskollärarna var aktiva medlekare. Under dessa tillfällen, 

blev sex bråklekar iakttagna.  

 

Intervjuerna genomfördes med en och en på förskollärarnas förskolor i deras 

personalrum, där miljön var välbekant och trygg detta förespråkas av 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Intervjuerna tog ca 30-70 minuter att 

genomföra, sammanlagt blev det ca 6½ timmes empiriskt material. Alla 

intervjuer blir ljudinspelade via mobil. Papper och penna användes för att 

skriva ner ansiktsuttryck och gester. När förskollärarna förklarade saker 

väldigt bra antecknades tiden av ljudinspelningen för att det skulle vara lättare 

att finna efteråt. Brymans (2002) tips om intervjuer användes i genomförandet 

av intervjuerna. Förskolläraren fick bland annat förklarat för sig om vilka vi 

var, vårt syfte och hur materialet/empirin kommer att användas. Intervjuerna 

gjordes på egen hand, på grund av avståndet mellan oss forskare. Stukát (2011) 

nämner att en intervju måste upplevas trygg och säker både för den som blir 
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intervjuad, men även för den som intervjuar. Genom att använda sig av öppna 

frågor, fick respondenterna möjlighet att ge utförliga svar. Bryman anser att 

målet med en intervju är att säkerställa respondenternas svar, för att de ska 

kunna sammanställas på ett jämförbart sätt, till exempel att kategorisera dem. 

 

Utav de 13 förskollärarna som tackade ja till att delta i studien, fick fem 

förskollärare förhinder när intervjuerna och observationerna skulle ske. De 

ville ändå delta, vilket gjorde att det bestämdes att de frågor som 

förskollärarna skulle få svara på under varsin intervju, mailades till dem via en 

enkät. När frågorna var besvarade, mailade förskollärarna tillbaka dessa till 

oss. ”Enkäter passar respondenternas behov bättre, eftersom de kan besvaras 

då respondenterna har tid och möjlighet att göra så” (Bryman, 2002, s. 147). 

 Eliasson (2013) och Stukát (2011) påpekar att e-enkäter är bra för att ringa in 

antalet, men det gäller att antalet deltagare verkligen besvarar enkäten. Stukát 

påvisar att vid ett strukturerat frågeformulär är det viktigt att det finns en 

särskild kännedom om vad forskaren vill fråga om och att svarsalternativen är 

fastställda. Frågorna var styrda inom ett särskilt område i intervjun samt 

enkäten (bilaga 6), för att få fram konkreta svar.  

 

Observationerna skedde inomhus och varje observation var mellan 5-15 

minuter långa. Två av observationerna skedde på småbarnsavdelningar och 

fyra var på storbarnsavdelningar. Vid två av observationerna användes det 

ljudinspelning med hjälp av våra mobiler. Under de andra fyra 

observationerna användes det papper och penna, på grund av olika ljud 

runtomkring som gjorde inspelningarna svåra att isolera till 

bråklekssituationen. Fokuset i observationerna var på förskolläranas agerande 

när barnen bråklekte. Vi försökte följa förskollärarna under en förmiddag i 

hopp av att få observera en bråklekssituation där förskollärarna var med och 

agerade.  

 

Allt insamlande av empiriskt material skedde på olika håll i Sverige, vilket kan 

ge en inblick i hur det kan se ut på förskolor runt om i Sverige. 

 

Bearbetning av datamaterial 

Under genomgången av det insamlade rådata togs hänsyn till det som Stukát 

(2011) belyser, nämligen att vara medvetna om att bearbetningen av 

intervjusvaren inte kan behandlas likvärdigt som vid en kvantitativ 

arbetsgång. Det finns ingen möjlighet att styra över intervjusvaren eller 

observationerna. När allt empiriskt material var samlat, användes Rennstam & 

Wästerfors (2015) tre arbetssätt - att sortera, reducera och argumentera som 

hjälp. Detta är även något som Bryman (2002) nämner. 

 

Transkriberingen av allt insamlat empiriskt material från våra observationer, 

intervjuer och enkäter delgavs till varandra i ett öppet dokument som sedan 

gicks igenom tillsammans. Allt ljudinspelat material från våra observationer 

och intervjuer mailades till varandra, för att båda skulle få tillgång och kunna 

tolka dessa enskilt och tillsammans. Därefter försökte vi att hitta mönster 
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(sortera), ta bort det som inte är relevant för studien (reducera) och till sist 

argumentera och diskutera det som har hittades. Efter att allt material hade 

delgivits varandra och lästs igenom, skapades ett nytt öppet dokument. I 

dokumentet sorterades fråga efter fråga i kulörta färger, för att det skulle vara 

lättare se likheter och skillnader mellan svaren från respondenterna. Svaren 

renskrevs och kategoriserades efter gemensamma nämnare. De kategorier vi 

fann i observationerna var: Lärande genom lek, Tillåt eller inte, Några bra och 

dåliga aspekter med bråklek samt Hur gruppkonstellationer kan se ut i bråklekar. När 

vi gick igenom intervjuerna och enkäterna fann vi, dessa kategorier: Lärande 

genom lek, Vad bråklek är för våra respondenter, Några bra och dåliga aspekter med 

bråklek, Bråklekar kan lekas både inne och ute samt Hur gruppkonstellationer kan se 

ut i bråklekar. De respondenter som hade snarlika svar sammanställdes till ett, 

vilket gjorde att inga svar behövdes reduceras/tas bort. Allt insamlat material 

diskuterades och argumenterades oss emellan, genom att ställa dem emot 

tidigare forskning. 

 

Etiska överväganden 

Bryman (2002) och vetenskapsrådet (2002) tar upp de fyra etiska perspektiven:  

Informationskravet - innebär att forskaren/forskarna ska informera berörda 

personer om den aktuella studiens/undersökningens syfte. Detta gjorde vi 

genom att skicka missiv till förskolechefer, förskolor samt barnens 

vårdnadshavarna. 

Samtyckeskravet - där deltagande har rätt att själva bestämma över sitt 

deltagande/medverkan samt att få vårdnadshavarnas samtycke att barnen få 

delta i studien. Alla som frivilligt deltog i vår studie, var informerade om att 

de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet - deltagarna/förskolor kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. I den mån vi kan kommer vi att avidentifiera dem.  

Nyttjandekravet - den information som delges oss, kommer endast att användas 

i ett forskningsändamål för oss och andra samt att respondenter blev erbjudna 

att ta del av den färdiga uppsats och informerade att det färdiga materialet 

kommer att publiceras i “Urkund/Diva”. 

 

Metoddiskussion 

Det som har varit problematiskt med denna studie, har varit att inte ha kunnat 

styra över vilka förskolor och förskollärare som kunde delta. Medvetenheten 

om att inte kunna styra över sjukdomar och att alla inte ville eller kunde delta, 

fanns hos oss. På grund av att få förskollärare deltog i studien, gav det oss en 

känsla av att resultatet i arbetet kunde bli tunt. Därför valde vi att 

sammanställa alla respondenternas svar utifrån de frågor de fick i intervjuerna 

och enkäterna. Tidigare forskning har kopplats ihop med våra resultat samt att 

alla trådar har knutits ihop till en säck. Tankarna har funnits på att om fler 

förskollärare deltagit och om tiden för intervjuer och observationer inte flyttats 

fram eller avbokats, hade detta kanske påverkat resultatet. Det som går att ta 

med till nästa gång ett liknande arbete utförs, är att hellre fråga fler 
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respondenter samt förskolor än vad som rekommenderas eftersom bortfall kan 

inträffa.  

 

Fördelarna vi upptäckte med att göra intervjuer var att vi fick utförligare svar 

samt att vi kunde ställa följdfrågor om det är något som behövdes förtydligas. 

Det som var positivt med enkäter var att vi nådde många fler och att 

respondenterna kunde svara när de kunde och ville. Vid observationerna såg 

vi vad som pågick ”bakom kulisserna” samt att vi fick se om förskollärarnas 

agerande stämde med deras resonemang. 

Det negativa vi upptäckte med intervjuer, var att dessa tog tid att få till. Dag 

och tid skulle passa för intervjuaren och den intervjuade, samt att intervjutiden 

behövde anpassas efter respondenten. Svårigheten med enkäter var att veta 

om enkäten nått fram, vilket lätt kan leda till bortfall och då blir den inte 

besvarad. Svaren blir inte heller lika utförliga som vid en intervju. Under 

observationer kan det leda till att observatören blir ett störningsmoment som 

påverkar omgivningens agerande vilket kan påverka resultatet i studien.  

 

Utförandet av denna studie har försökts att ingående beskriva vad som gjorts 

och hur det gått till, för att nästkommande forskare ska ha möjligheten att 

genomföra en replikation av studien. Enligt Bryman (2002) är det 

replikerbarheten som är ett viktigt drag i en kvalitativ forskning och detta har 

tagits i åtanken. En precis replikation går aldrig att göra eller att få fram precis 

samma resultat, men det går förhoppningsvis att få fram en likvärdig studie. 

 

Genom att verkligen komma åt studieobjekts förhållningssätt, angreps 

forskningsobjektet av en kvalitativ metod. På grund av att alla tillfrågade 

förskollärare inte kunde ställa upp på intervjuer, nåddes studieobjektet från tre 

olika infallsvinklar; observationer, intervjuer och enkäter. Det är detta som 

Eliasson (2013) och Svensson & Ahrne (2015) kallar för triangulering. Tanken 

bakom trianguleringen är att genom olika metoder kommer fram till samma 

eller liknande resultat, som i sin tur ger en ökad trovärdighet i vår studie 

(ibid.). De frågor som finns som en röd tråd genom arbetet berör människors 

upplevelser och syn på deras verklighet. Intresset log i att beskriva, förklara 

och tolka det som berättats för oss (Ahrne & Svensson, 2015). Därför hamnade 

valet på att göra en kvalitativ studie i valet av forskningsmetoden. 

 

Tanken med studien har varit att belysa det komplexa arbetet förskollärare har 

i sitt dagliga arbete, de har i sitt sätt att agera och resonera kring barn och 

deras bråklek. Deras svar har stärkt eller stjälpt tidigare forskning om 

bråklekar. “Om man lyckas övertyga sin läsare om att resultaten är trovärdiga 

har man i någon mening lyckats med sitt projekt” (Svensson & Ahrne, 2015 s. 

25).  Detta är något som fanns hos oss i tankarna under hela arbetets gång. Om 

kritisk granskning ska vara möjlig, är det viktigt att arbetet ska kunna 

kritiseras och diskuteras. Eliasson (2013) anser att det är viktigt att forskarna 

redogör forskningsprocessen för läsaren, att läsaren förstår och får ta del av 

hur forskarna har resonerat samt tänkt kring sina metodval.  Därav valet av 

vår trianguleringsmetod. Något som Svensson & Ahrne (2015) belyser är att 

om studien pekar åt samma riktning är det lättare att argumentera för och 
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emot det som allmänt finns forskat i studieområdet. Det som är viktigt att 

komma ihåg är att det aldrig finns en säkerhet eller sannolikhet att veta vad 

som kunnat hända, om det studerats i ytterligare fall. “Om två eller tre fall, [...], 

pekar på samma riktning så är det lättare att argumentera för att studien visar 

på mer allmänna tendenser och företeelser än om endast en arbetsplats har 

analyserats” (Svensson & Ahrne, 2015, s. 27).  

 

På grund av sjukdomar på förskolorna (med bland annat vinterkräksjukan), 

höstlov med förskollärares semestrar och minskade barngrupper var det svårt 

att få tid att komma på besök för observationerna samt att träffa och intervjua 

några förskollärare. Åtta förskollärare blev intervjuade. Ytterligare fem 

förskollärare ville gärna ställa upp med att vara med på intervjuerna, men på 

grund av sjukdomar och vår tidsbrist gick det inte att få ihop någon ny tid. 

Tillsammans bestämdes det att intervjufrågor skickades till dem via en enkät 

(en kvalitativ studie), som de gladeligen hjälpte till att svara på. De respondenter 

som fick enkäten skickad till sig, fick fyra dagar på sig för att besvara frågorna. 

Det hände ändå att vissa behövde åtta dagar på sig, för att besvara enkäten. 

Genom att förskollärarna fick många dagar på sig, kunde de själva välja att 

sätta sig ner och svara på frågorna när de hade tid, detta är något som Bryman 

(2002) och Stukát (2011) påpekar. Med stöd från handledaren konstruerades 

det fem frågor som användes, för att få reda på hur förskollärarna resonerade 

om bråklek.  
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 Resultat  
I detta avsnitt kommer först alla observationer att återberättas var för sig och 

sedan kommer alla intervjuerna och enkäterna. Förskollärarnas svar är 

sammanställda, kategoriserad och har fått en underrubrik. Detta för att läsarna 

lättare ska kunna följa den röda tråden som våra frågor hade.   

 
Observationer 

Vårt syfte i denna studie varit att se hur förskollärarna agerar och resonerar 

kring bråklekar. Genom observationer hoppades vi få en inblick i hur 

förskollärarna agerar kring bråklekar och genom intervjuerna och utskickade 

enkäter, få en inblick hur de resonerar kring bråklekar. Det gjordes sex 

observationer under sju olika tillfällen, åtta förskollärare blev intervjuad och 

fem stycken besvarade våra frågor via en enkät. I observationerna har vi gett 

barnen olika benämningar (till exempel P1, F2 ...), för att det ska vara lättare att 

hålla reda på hur många som deltagit i observationen. Observationerna har 

delats in i fyra kategorier och de har fått rubrikerna: Lärande genom lek, tillåta 

eller inte, Några bra och dåliga aspekter med bråklek och Hur gruppkonstellationer 

kan se ut i bråklekar. 

Lärande genom lek 

Brandlarmet 

Vid denna tidpunkt befinner sig fyra pojkar i ett rum som inbjuder till 

familjelek och utklädnad. Vid ena kortsidan av rummet, finns det några större 

kuddar. Här inne leker först de tre pojkarna, men sedan kommer den fjärde 

pojken in i leken samt att en av förskollärarna är här inne. Just denna dag är 

det tre personer från kommunen där, för att testa lokalens alla brandvarnare. 

De fyra pojkarna tycker detta är jätteintressant och springer efter dem. Efter en 

stund bestämmer de sig för att sätta sig på soffan. P1 säger då - Vi sätter oss på 

soffan och är coola och väntar tills nästa gång det tjuter. Alla fyra pojkarna sätter 

sig på soffan och väntar på att brandlarmet ska låta än en gång. Medan de 

väntar börjar de leka tittut genom att krypa under soffan och sedan titta fram 

bakom den. P2 sätter sig på soffryggen, vilket gör att rumpan hamnar mellan 

soffan och väggen. Under tiden de väntar på brandlarmet, övergår leken till en 

bråklek där pojkarna blir mer och mer högljudda och livligare. Det ligger nu 

två pojkar under soffa, P4 försöker att ta tag i den tredje pojkens ben för att dra 

ner honom och få in honom under soffan. P3 försöker att dra loss sitt ben och 

säger till slut - Släpp mig! Förskolläraren reser på sig och precis innan hon ska 

säga till, släpper P4 taget och låter P3 vara. – Vad bra att ni kunde lösa det själva, 

säger förskolläraren innan hen går tillbaka och sätter sig där hen satt innan. 

Förskolläraren fortsätter att ha ett vakande öga över pojkarnas bråklek. 



  

 

18 
 

Sagolandet 

Det är fyra pojkar som leker rollekar, genom att vara olika djur och de springer 

och rör sig över hela rummet. Efter ett tag sätter de sig ner för att äta, då blir de 

plötsligt två katter, en hund och en pappa. De kommer sedan på att de vill ut 

på äventyr. Förskolläraren som är i rummet säger då: – Kanske ni då behöver åka 

till Sagolandet. Nu blir det två ”läger”, ett i hemvrån och ett på soffan. Hemvrån 

är den ”vanliga” världen och soffan är sagovärlden. För att ta sig från den ena 

världen till den andra, måste de gå igenom ”sagoporten”. Allt eftersom leken 

fortskrider blir det mer konkurrens mellan lägren och det pojkarna har i 

sagovärlden vill gärna pojkarna i den vanliga världen ha. Det uppstår några 

konflikter i bråkleken över vem som skulle ha vilka leksaker/föremål i sin 

värld, men de löser pojkarna själva genom att prata med varandra. 

Förskolläraren sitter i ett hörn av rummet, där hen kan ha koll på barnens 

bråklek. När en konflikt i bråkleken uppstår, väntar hen ut barnen och såg på 

när de själva löste konflikten som uppstod.  

Under dessa observationer såg vi att förskollärarna hade stort förtroende, för 

att barnen själva kunde lösa de konflikter som uppstod i bråkleken. 

Förskollärarna förklarade att de hade jobbat mycket på hur en bra vän ska vara 

samt att de har tränat på hur barnen kan lösa konflikter själva i bråklekar. 

Barnen börjar i första hand med att försöka lösa konflikten i bråkleken själva 

och i andra hand ta hjälp av ett annat barn eller hämta en förskollärare.  

Tillåta eller inte 

Sovrummet 

På småbarnsavdelningen är det två av barnen på förskolan som börjar visa mig 

runt i lokalen. En av förskollärarna och de andra barn går ut i hallen, för att 

välkomna ett barn som precis kommit till förskolan. Den andra förskolläraren 

börjar klä på två barn, för att gå ut. P1 och P2 visar mig en dörr som är stängd, 

jag frågar vad som finns där inne. Eftersom pojkarna precis har träffat mig, är 

de fortfarande lite blyga och svarar inte mig. Jag öppnar dörren, för att se var 

som finns där inne. I rummet är det mörk, rullgardinen är nerdragen och 

golvet är fullt av madrasser, kuddar och filtar. P1 börjar berätta för mig vem 

som sover vart, samtidigt som han springer över madrasserna. P2 ser vad P1 

gör och börjar göra samma sak. Pojkarna bråkleker, busar, jagar och springer 

över fler madrasser, kuddar och filtar i ”sovrummet”. Jag sätter mig i ett hörn 

av rummet, där jag kan se pojkarnas leende ansikten och höra deras glada rop 

och skratt. P1 och P2 jagar varandra, de slänger sig på de mjuka madrasserna 

samtidigt som de försöker härma varandra. Pojkarna har jätteroligt, när en av 

förskollärarna upptäcker vad de gör och avbryter allt genom att säga till 

pojkarna – Där sover vi, inte leker. Förskolläraren ser till att barnen och jag 

kommer ut ur rummet, stänger dörren efter sig och säger – Vi har glömt att 

bädda där sedan igår. Vi prioriterade annat.      

Leka häst 

Två förskollärare och tre barn dansar till musik av Benny Anderssons orkester. 

Tillsammans med barnen har förskollärarna hittat på rörelser och vilka djur de 

ska vara till musiken. Detta beroende på vilken sång de spelar och vilket 
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tempo den har. De dansar runt den runda ”dansmattan”. Just nu är tempot lite 

fortare och då är de hästar som skrittar, när musiken/tempot lugnar ner sig 

äter hästarna för att sedan lägga sig ner för att sova och det börjar om igen. En 

pojke som är runt ett och ett halvt år börjar springa runt mattan istället för att 

skritta runt mattan. Han blir med en gång stoppad av en av förskollärare som 

säger – … titta vad … gör till musiken istället. Förskolläraren ser på mig och 

förklarar att genom att dansa till musiken tränar barnen sin kropp. 

 

Här såg vi att förskollärarna inte var tillåtande till att bråkleken genomfördes i 

vissa miljöer och situationer. Bråkleken verkar inte passa vid alla tillfällen, 

speciellt inte när förskollärarna har planerat andra aktiviteter eller om 

bråkleken stör andra barns lek. 

 

Några bra och dåliga aspekter med bråklek  

Missförstånd 

I ett pysselrum pysslar/leker sex flickor. Plötsligt börjar F1 att dra i F2 och vill 

inte släppa taget. F2 tar sig loss och går och sätter sig vid mattan och börjar äta 

frukt. Då börjar F1 skrika högt. – Varför blev F1 så ledsen? frågar förskolläraren 

som sitter bredvid F2. – För att jag gick hit, svarar då F2. – Berättade du inte vad 

du skulle göra för F1? frågar förskolläraren då. – Jo, men hon ville inte att jag skulle 

gå och så hon försökte att hålla fast mig, svarade F2. Förskolläraren går bort till F1 

och försöker prata med henne, för att ta reda på varför F1 drog i F2. Hela tiden 

som förskolläraren pratar står F1 och skriker. Det verkar då som att 

förskolläraren uppfattar att det hen säger till F1, inte blir förstått. 

Förskolläraren väljer då en annan taktik och försöker leka bort det ledsna 

genom att lägga sig på soffan och låtsas vara sjuk/skadad. F1 blir genast glad 

och börjar att ”behandla” förskolläraren. 

Här fick vi se hur viktig kommunikationen är i bråklekar och hur lätt det är att 

misstolka varandra, när leksignalerna inte tydlig. Det var de som skedde i 

denna observation. Den närvarande förskolläraren fick gripa in och medla 

mellan de två barnen Förskolläraren hjälpte dem att reda ut missförståndet 

genom att sätta ord på deras handlingar. 

 

Hur gruppkonstellationer kan se ut i bråklekar  

Trollstaven 

Vid detta tillfälle är det några pojkar som vill klä ut sig. Det blir genast bråk 

om vem som ska vara trollkarl, hur många som kan vara trollkarl samt vad 

som brukar vara med hos en trollkarl. Två pojkar klär ut sig till trollkarlar, en 

tredje börjar klä ut sig till kanin, men ångrar sig. Han vill inte ha hela 

kaninkostymen på sig – Då kan du inte vara med, säger då en av trollkarlarna. 

Kaninen inser att om han ska vara med i leken, behöver han ha hela kostymen 

på sig och tar på sig den. De leker en stund, tills en av pojkarna hittar ett 

trollspö. Två av pojkarna vill ha trollspöet samtidigt. Nu har leken bytt 

karaktär till en bråklek. P1 börjar med att ha trollspöet, men P2 som vill ha det, 
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börjar nu tycka att P1 har haft trollspöet för länge. P2 försöker få P1 att ge 

trollspöet till honom, men det ger inget resultat. P1 springer iväg och med P2 

hack i häl efter sig. Efter att ha sprungit runt en stund, ledsnar P2 och går bort 

till förskolläraren och säger att – P1 delar inte med sig. P1 ger då trollspöet till 

P2. När nu P2 har får trollspöet börjar han med en gång att gå runt och trollar 

bort alla – leker trollkarl, speciellt runt P1 mest för att reta honom (detta syntes 

på P2:s hela ansiktsuttryck och kroppsspråk). Upprepade gånger säger då P1 – 

Jag bryr mig inte. Till slut höjer P1 rösten, för nu har P1 tröttnat (han slokar med 

axlarna och skakar på huvudet) på att P2 viftar med trollspöet framför honom 

och säger att han ska trolla bort honom hela tiden. Förskolläraren som sitter 

och lagar en maskeraddräkt, lägger nu märke till vad som sker och försöker ta 

reda på vad det är som har hänt, genom att fråga varför P1 säger att han inte 

bryr sig. Förskolläraren verkar försöka att förstå varför P1 inte bryr sig och 

varför P2 envisas med att retas. P2 väljer då att gå därifrån och vill inte längre 

vara med i bråkleken. Han går runt med sitt trollspö ända tills han ser att P1 

nu har hittat en kryddburk som fortfarande luktar. P2 vill lukta, men P1 vägrar 

att låta P2 lukta om han inte får trollspöet istället. P2 går med på bytet. Nu blir 

det P1:s tur att gå runt och trolla och denna gången förtrollar han alla till djur – 

abrakadabra. 

Utifrån denna observation, går det att se hur barnen inte kan komma överens 

om vem som ska ha trollspöet. De blir osams och behöver till slut hjälp av en 

förskollärare, för att klara upp konflikten som uppstod i bråkleken. Det är inte 

alltid som barnen klarar av lösa konflikter som uppstår i bråklekar, då är bra 

att ha en förskollärare till hands. Här kan gruppkonstellationen spelat en roll i 

bråklekskonflikten. 

 

Intervjuer och enkäter 
Efter observationerna intervjuade vi de förskollärare som kunde, om hur de 

resonerar kring bråklekar. Sammanlagt är det 13 förskollärare att besvara 

några frågor om bråklekar, antingen i intervjuer (åtta stycken) eller via en 

enkät (fem stycken). Svaren vi fått från våra respondenter har kategoriserats 

efter de mönster vi hittade och fått rubrikerna: Lärande genom lek, Vad bråklek är 

får våra respondenter, Några bra och dåliga aspekter med bråklekar, Bråklekar kan 

lekas både inne och ute och Hur gruppkonstellationer kan se ut i bråklekar. 

 

Lärande genom lek 

Alla förskollärare ansåg att leken är viktig och nödvändig för barnens lärande 

och utveckling. “Via lek undersöker vi livet, verkligheten som vi uppfattar 

detta samt har även tillgång till vår fantasi”. Vidare belyste förskollärarna att 

leken ofta ledde till nya kamratrelationer, där de får träna på samarbete, 

empati, att respektera varandra samt att barnen tänjer på gränserna och att 

tänja på gränserna är viktigt att lära sig inför framtiden - bygga upp en 

grundstomme för livet. Förskollärarna var överens om att det finns olika 

sorters lekar och att barnen lär sig olika saker beroende på vilken lek de leker 
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och vilka/vem som är medlekare. De ansåg att det är förskollärarens uppgift 

att erbjuda barnen olika material och miljöer, som utmanar barnen att utforska 

vidare och  på så vis ökar barnens förståelse för omvärlden på ett lekfullt sätt. 

Tre av förskollärarna såg det ibland eller oftast fanns det en ledare bland 

barnen i leken som “styrde och ställde”. Alla förskollärare lyfte att leken ska 

ses som en process där barnens olika viljor och idéer flätas samman till ett 

gemensamt lärande i olika kamratkulturer. Enligt förskollärarna var det viktigt 

att förstå leken som ett medel för att processa händelser. Leken ses som ett 

verktyg eller ett hjälpmedel som barnen behöver, för att bearbeta allt de har 

sett, hört och upplevt antingen själva, tillsammans med andra barn eller en 

vuxen. Såhär beskriver två förskollärare det: “Lek som grundstomme där 

förståelse om livet, att leva livet som enskild och tillsammans med andra” och 

“Det kan vara lek med flera barn eller vuxna men det kan även vara 

ensamlek”. Vidare anser dessa två förskollärarna att det är via leken barnen 

har möjlighet att fly från verkligheten en stund. De två förskollärarna vet att 

leken är en upplevelse HÄR och NU, det är viktigt att ge barnen tid till att leka 

samt att de får leka klart. “Lek är och bör vara undersökande, utforskande, 

förståelse och bearbetning…” 

 

Vad bråklek är för våra respondenter 

Tre av förskollärarna använder varken ordet eller begreppet bråklek. De ser ett 

lärande, utvecklande och utforskande i varje lektillfälle. Förskollärarna ansåg 

att barnen möts i olika miljöer och gruppkonstellationer, där det är 

förskollärarna som har makten över hur möjligheter till bråklek skapas. Barn 

utforskar med hela sin kropp (motoriken) och kroppens alla sinnen (taktila, 

vestibulära, visuella, auditiva och kinestetiska lärande) och genom olika 

material som finns och erbjuds på förskolan. Dessa tre förskollärare anser att 

det är viktigt att de tänker på vad för förväntningar de har på barns bråklek, 

vilken barnsyn de har, vilka värderingar de har, när och hur bråkleken yttrar 

sig samt hur bråkleken kan påverkas av omgivningens sammanhang. Det är 

förskollärarens jobb att hjälpa barnen genom att sätta och visa dem gränser. 

Med hjälp av olika sorters kommunikation kan förskollärarna stötta barnen, till 

exempel genom att sätta ord på det de vill förmedla. En förskollärare påtalar 

hur viktigt det är för dem att alltid vara närvarande, för där de är närvarande 

sker det sällan några stora konflikter när barnen bråkleker. En av de tre 

förskolläraren ger ett exempel: 

 
Om vi nu ska koppla det till det här begreppet: Okej nu tar du lite 

hårt i din kompis, hur känns det i din kropp, när din kompis tar så 

hårt i dig? Och hur kommer det sig att du vill ta så hårt i din 

kompis? Är du arg? Då behöver du berätta att du är arg och varför 

blir du arg. Då kan det vara så till exempel att den ena kompisen gör 

någonting som den andra kompisen inte vill. Och då säger jag som 

pedagog: Aha, blev du arg nu? För jag ser det. Och så den kanske på 

väg att slå kompisen eller putta eller någonting. Och då säger jag 

kanske att då får du säga att du blir arg när din kompis gör så där 

och att du vill inte att han ska göra så. Och så får du lyssna på din 

kompis, varför den kompisen gör så.  
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De andra 10 av våra 13 respondenter använde sig av ordet bråklek och anser 

att bråklek är jobbigt för dem, men de ser att den är lärorik för barnen samt att 

den är utvecklande och rolig med mycket spring, skrik, glädje och tänjande 

och testande av gränser. Förskollärarna ser mer bråklek som något som 

övergår till/i bråk, där barnen knuffas, sparkas, nyps, bits och slår varandra - 

en bråklek som övergår till ett riktigt bråk där någon alltid blir ledsen. Vidare 

lyfte förskollärarna att bråklekar inte fungerar för alla barn som deltar och när 

ett dilemma uppstår behöver barnen oftast hjälp av en vuxen, för att kunna 

lösa konflikter som uppstår i bråklekar. “Att det däremot uppstår konflikter i 

olika sammanhang är däremot en del av livet. Bra med praktiska situationer 

som man tillsammans försöka reda ut, hitta en lösning på”. 

 

Några bra och dåliga aspekter med bråklek  

En av respondenterna belyste att ett problem är just benämningen av ordet 

bråklekar. Vad är det som gör att en lek ses som en bråklek? 

 
Vad är bråklek? Det skulle det kunna vara. Att en bråklek blir i 

någons uppfattning en bråklek när det är mycket fart, om jag säger 

tempo och grova rörelser. Om man skulle stänga av allt ljud. Och 

betrakta det på lite håll, så skulle det kanske vara en lek som känns 

lite orolig för den som betraktar den. För den kanske inte förstår 

riktigt vad den handlar om. Och då kanske det är såhär att det är en 

jättebra lek. Och den innehåller ingenting av bråk eller konflikter. 

Och då det väl kanske ingen bråklek egentligen. 

Förskollärare säger att det inte alltid är lätt att veta vad som är bråklek eller 

vad som kan bli till en bråklek.  Förskolläraren menar att det kan vara en 

stillsam lek som pågår i ett hörn och när hen går närmare, hör hen att det är en 

verbal bråklek som pågår med att ett barn har makten över ett annat barn och 

hotar det på olika sätt. Förskolläraren fortsätter att berätta: 

Om du inte gör så, så får du inte komma på mitt kalas. Du måste 

göra så och så för jag bestämmer det. Du får inte vara med mig om 

du inte gör som jag vill, på olika sätt som den kan komma på. Då är 

ju det faktiskt en ganska otäck lek, tycker jag. Som får pågår för att 

den är lite tyst och inte så grov i rörelsen. Då kan man ju fundera på 

vad den skulle gå under för begrepp. Är det en bråklek kanske? Så det 

här begreppet undrar jag faktiskt lite över. Jag tror att jag väger in 

massa andra aspekter i det, istället för att stanna och kalla det en 

bråklek. 

“Problematiken ligger i att inte barnen har lärt sig så många strategier för att 

lösa problem tillsammans (det är det dom ska träna på och vi guida dom i)”. 

 Förskollärarna anser att det de behöver tänka på, är att stötta och guida 

barnen till att kunna lösa sina eventuella konflikter i bråklekarna själva. Det 

som förskollärarna anser skulle kunna kan vara problematisk “är när barnen 

ibland inte förstår att det är på lek och därmed gör illa varandra” och att 

bråkleken går över till något mer allvarligt. Våra respondenter anser att det 
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lättare uppstår konflikter i bråklekarna, om de i arbetslaget inte har en 

gemensam syn eller är samspelta när de är med barnen – att förskollärarna inte 

är mentalt närvarande. Då förekommer fler missförstånd - en snöbollseffekt. 

De barn som inte har talspråk, använder sig mer av ögonkontakt och det är då 

lätt att det blir missförstånd, vilket gör att det är extra viktigt för dem att ha en 

närvarande förskollärare hos sig. Tre av förskollärare anser att det inte finns 

något problematiskt med bråklekar utan att det är upp till de vuxna att se och 

höra vad barnen bråkleker, att bråklekar inte övergår till mobbning eller 

utanförskap. En av respondenterna menar att “barnen och förskollärarna lär 

sig att testa gränser och de lär sig förhoppningsvis lyssna på varandra”. 

 

Vidare berättade förskollärarna att barnen bråkleker för att få utlopp för sin 

fantasi där de ofta övervinner sina rädslor. En förskollärare sa såhär: “helt 

plötsligt har man hoppat från ett stup för att man är jagat av brinnande ormar, 

typ. Detta är samma sten som barnet satt o grät på för att det inte kunde 

komma ner”. Fyra förskollärare tycker att bråklekar ger en fantastisk motorisk 

träning, som kan lekas både inomhus och utomhus. En förskollärare ansåg att 

barnen lättare kommer in i djuplek när de bråkleker än i de stillsamma 

lekarna. Vidare berättar en av förskollärarna om förståelse kring skapandet: 

Eftersom jag ser lek som något där utforskande och förståelser kring 

något skapas, så har vi delat våra olika tankar, idéer, tolkningar kring 

hur vi förstår något. Hur gör barnen i sina lekar – en fråga för att 

vidga min syn på förväntningar, förgivettagande barnens 

meningsskapande i relation till hur de förstår. Hur utformar jag/vi 

förskolan där miljö/material skapar en utforskande och lärande miljö? 

 

Bråklekar kan lekas både inne och ute 
I stort sett upplever alla våra respondenter att barnen bråklekar mestadels 

utomhus och att de tror att det beror på att det finns mer utrymme till att 

springa och jaga varandra där, eftersom det inte finns några förutbestämda 

rum utomhus. Gårdarna är stora och inbjuder till bråklekar som kräver mer 

utrymme och är mer tillåtande i utomhusmiljöer. En av förskollärarna tror att 

gården inbjuder till mer dolda lekhörn där barnen kan “i skymundan leka 

vidare eftersom de vet att vuxna inte gillar leken [...]När barnen ser att det är 

många vuxna i närheten och känner av vuxnas tankar drar dom sig in bland 

buskar och träd.” 

De tio av våra 13 respondenter som använde sig av ordet och begreppet 

bråklek, berättade att när barnen bråkleker inomhus sker det oftast i de större 

rummen som inbjuder till spring eller i de rum där barnen har möjlighet att 

stänga en dörr samt i de rum som har madrasser, kuddar och filtar - ett mjukt 

underlag. Barnen söker sig till de rum som förskollärarna inte alltid är/befinner 

sig i, för att slippa undan de vuxnas blick. Sju av förskollärarna berättar att de 

har valt att skapa rum i det stora rummet, för att ha en viss överblick över 

barngruppen utan att hela tiden behöva lägga sig. De är medvetna om att 

barnen behöver få kunna vara ifred ibland, men utan att behöva stänga in sig i 



  

 

24 
 

ett rum utan förskollärarnas översyn/överblick. Genom att ha små rum i det 

stora, får barnen ändå den avskildhet som de vill ha/behöver och 

förskollärarna kan vara “en fluga på väggen” när det behövs - vara passivt 

aktiv, en medforskare till lärande. 

Det finns ju negativt saker som kan hända i alla situationer och som 

jag menar inte råka hända någon enstaka gång utan att det tillåts att 

hända. Och jag tror inte att det är någon som tänker att, det får väl 

vara så. Utan det är väl så här att man har väl inte funderat så 

mycket på vad det egentligen är som pågår och vi då vuxna låter 

pågå. Genom att vi inte funderar så mycket mera. Så kanske är det så 

att man som vuxen är lite omedveten om att man har varit med och 

skapat en miljö, där sånt här kan hända. Och att man som vuxen 

faktiskt har makt att ändra, organisera miljön. Kanske organisera sig 

som vuxen på olika sätt, organisera barngruppen på olika sätt och 

tänka kring vad är det för tid vi har på oss. 

 

 

Hur gruppkonstellationer kan se ut i bråklekar 

Samtliga av förskollärarna berättade att bråklekar för det mesta inte är någon 

vuxenstyrd aktivitet och barnen helst inte ville att de vuxna skulle vara med. 

En av våra respondenter belyste att det är svårt att förklara varför barnen drog 

sig undan de vuxnas blickar, för att kunna bråkleka. 

 
Jag har inget bra svar på anledningen till den här typen av lek. Jag 

vill tro att det handlar om att leva ut det förbjudna och att utmana 

varandra till att våga. Men jag skulle lika gärna kunna säga att det 

handlar om ett maktspel, många gånger. Kanske är det därför jag 

ibland har svårt att hantera dessa lekar.  

 
När barnen bråklekar, var de oftast två till fem stycken och att det till större 

delen var pojkar som bråklekte. Alla förskollärarna har märkt att är 

gruppkonstellationen på fler än fem stycken, är risken större att det i bråkleken 

blir konflikter och det övergår till riktiga bråk. I bråklekar handlar det om att 

skapa hierarki i gruppen, där barnen rangordnar sig och mäter sina krafter mot 

varandra. Det blir en typ av dominans och undergivelse (maktspel) som 

bråkleken går ut på - att bli utmanad och utmanas. Enligt alla dessa 

förskollärare är det genom bråklekar som barnen får en möjlighet att uppleva 

det förbjudna och att utmana varandra till att våga något nytt. När flickorna 

bråklekte var de mindre livliga, högljudda och de lekte mer öppet, de försökte 

inte att gömma sig när de bråklekte. 

Gruppkonstellationen på förskolorna ser olika ut varje dag. Detta berodde på 

vilka barn som var där, vilka som fungerade ihop och vilken dag det är samt 

vad barnen hade för intresse eller ville göra just då. Var det barn som har svårt 

för samspel, var förskollärarna inte i närheten och var rummens utformning 

inte inbjudande, detta påverkade barnens bråklek och gruppkonstellationen. 
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En förskollärare berättade att de delade in barnen i mindre grupper, för att de 

ville att alla barnen skulle känna sig sedda.  

Då lär både vi och barnen känna varandra bättre. För att 

organisationen ska fungera behövs struktur och ledning som till slut 

skapar självständiga barn – en förståelse som helhet i en grupp. 

Genom att lära barnen deras rättigheter, om ansvar, vad de/vi har för 

skyldigheter skapar vi frihet.  

En annan förskollärare påtalade “Barnen har ju alltid önskemål, men de har 

också BEHOV som vi som vuxna behöver tillfredsställa. Sedan kan ju 

gruppkonstellationen påverka vilka lekar som kan uppstå”. 

En förskollärares åsikt: “Barn är inte i en bråklek – det kan bli eller uppfattas 

som bråklek på grund av mina förväntningar att barn bråkleker”. 
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 Diskussion 
I detta avsnitt av studien kommer vi att diskutera det som vi fann intressant 

efter att vi sammanställde resultaten från det våra intervjuer, observationer 

och enkäter gett. Vi kommer att lyfta likheter och skillnader mellan den 

tidigare forskning och vårt resultat. Avsnittet är indelat i två delar: Vad betyder 

lek för dig? och Bråklek. Sedan har bråklek fått fem underrubriker. Vilka är: Vad 

bråklek kan vara, Tillåta eller inte tillåta, Förskollärarnas förhållningssätt, Bråklekens 

kommunikation och Miljö. Kapitlet avslutas med vår Slutsats och Vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie har varit att synliggöra hur några förskollärare 

resonerar och agerar kring barns bråklekar. De frågor vi har ställt oss har varit: 

Hur agerar förskollärare kring bråklekar? och Hur resonerar förskollärare kring 

bråklekar? 

 

Vad betyder lek för dig?  

Enligt forskarna McCune (1998); Smith (2010) och Olofsson (1992) är lek 

komplicerad att förklara eftersom den betyder olika för olika människor. Lek 

går inte att beskriva i ord, men när den är, är den både på riktigt och i fantasin. 

Utifrån våra intervjuer med förskollärarna kan vi säga att de är enade om att 

de tycker att lek är en av de viktigaste grundpelarna i barns utveckling. De 

ansåg att det var genom lek som barn undersöker verkligheten som finns runt 

omkring dem, där fantasin hjälper dem på vägen - det blir ett lärande genom 

lek. 

 

Bråklek 

Vi har valt att dela in bråklek i mindre stycken och gett dem underrubriker, för 

att det ska bli lättare att se vad forskarna säger och hur våra respondenter 

resonerar och agerar kring bråklek. 

Vad bråklek kan vara  

Rough-and-tumble play eller bråklek är enligt bland annat Di Carlo, 

Baumgartner, Ota & Jenkins (2014); Logue & Harvey (2009) och Pellegrini 

(2004; 2009) att springa, jaga, fly, brottas, leka hjälte/superhjälte, hoppa upp 

och ner med båda benen ihop, slå varandra med öppen hand utan att slå ner 

den andre, slå varandra med ett föremål utan att slå ner den andre, skratta 

samt att den är högljudd och livlig. Utifrån våra respondenter svar ser vi en 

liknelse i vad bråklek är. De anser att bråklek innebär att barnen är kroppsliga 

med varandra och när barnen bråklekte var det på låtsas, i till exempel 

brottning, kull, och jaga. Fast det såg ut som om barnen var arg och väldigt 

koncentrerade, fanns det glädje och empati i barnens ögon. Förskollärarna 

beskrev bråklek som en aktivitet som var spännande och riskfyllda för barn. 

De ansåg att bråkleken är ett sätt för barnen att tänja på sina gränser och 
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utveckla sina kompetenser och utveckla sitt eget lärande, detta är även något 

som Hansen Sandseter (2010) såg i sin studie.  

Tillåta eller inte tillåta  

Hangaard Rasmussen (1979) och Pellegrini (2009) visar och som de flesta av 

våra respondenter sa, är bråklek lika viktig som den “snälla” leken för barn, 

men hur den ses på det beror på förskollärarens förhållningssätt och vad de ser 

som bråklek. Jensen (2013); Olofsson (1992) och Pellegrini, (2009) har sett i sina 

studier att barn lär sig lösa de konflikter som uppstår i bråklekar, lyssna på 

andra barns viljor, barnen lär sig vart ens egna och andras gränser går, de 

övervinner sina rädslor och de får träna på samspel. Detta är även något som 

förskollärarna från vår studie anser och utifrån deras svar, stoppade de inte 

barnen när de bråklekte.  Respondenterna berättade att barn lär sig mycket 

genom att bråkleka, barnen får möta sina rädslor, exempelvis höga höjder, lär 

sig kroppsuppfattning, att lära sig att ta hänsyn till varandra samt att barnen 

lär sig hur långt de kan gå innan bråkleken går överstyr (tänja på gränserna). 

Detta var vad förskollärarna sa, men under våra observationer såg vi något 

annat. Där var de inte så tillåtande som de hade påstått. De bråklekar som vi 

observerade under Sovrummet och Leka häst visar att förskollärarna inte agerar 

så som de resonerar att de gör. 

 

När vi ser tillbaka på några av våra intervjusvar och observationerna 

Sovrummet och Leka häst, kan vi bara hålla med om vad Johansson & Pramling 

Samuelsson, (2007) och Tullgren, (2003) såg i sina studier. Att förskollärarna 

ofta misstog sig på vad barnen gjorde och stoppade dem innan de hann 

förklara vad och varför bråklekte. Detta gjorde att många förskolor sällan tillät 

bråklekar, varken inne eller ute på förskolorna. Broström m.fl. (2015) Logue & 

Harvey (2009) såg i sina studier att en av anledningen till att barnen sällan 

tilläts bråkleka, berodde på att förskolecheferna, förskollärarna och ibland 

barnens föräldrar, inte ansåg att bråklekar var utvecklande eller lärorikt för 

barnen. Anledningen till detta var de styrdokument som landet hade, var 

utformade efter lärandesituationer (lärarledda lektioner). I läroplanen 

(skolverket, 98 rev 2016) för förskolan står det att alla barn har rätt till att leka 

och utforska samt att det är något som alla förskollärare får lära sig att bli 

medvetna om, om det inte redan vet det, i sin utbildning till förskollärare - 

barn behöver leka och de lär sig saker genom att leka. Utifrån de svar våra 

respondenter gett ser vi att de resonerar och agerar efter barnens behov, allt 

efter förskolans styrdokument (Skolverket 98, rev 2016). Förskollärarna sätter 

barnet i första hand, de möter upp barnens behov och de förstår att bråkleken 

är en bra inlärningsportal. 

 

Forskarna Pellegrini (2009) och Olofsson (1992) med flera, använder sig av 

samlingsnamnet bråklek när barnen springer omkring, brottas, hoppar, skriker 

och skrattar. Tre av våra respondenter berättar att de inte använde sig av 

begreppet bråklek, eftersom de ser ett lärande, utvecklande och utforskande i 

varje lektillfälle. Barnen sprang omkring, de var högljudda och livliga, men 

förskollärarna kallade inte detta för bråklek. Förskollärarna såg “bara” olika 
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sorters lekar, som barnen var delaktiga i. Di Carlo, Baumgartner, Ota & Jenkins 

(2014) och Bokony & Patrick (2009), såg i sin studie att förskollärarna såg ilska 

och aggression när barnen bråklekte och att bråkleken ofta stoppade i förväg, 

för att bråkleken inte skulle utveckla sig till ett riktigt bråk. Våra respondenter 

hade inte svårt att se skillnad om det var en bråklek som barnen lekte eller om 

de var aggressiva. Tio av tretton förskollärare i vår studie tyckte det var jobbigt 

när barnen bråklekte, men förskollärarna hindrade inte barnen från att 

bråkleka. Samtliga tretton förskollärare tillät bråkleken eftersom de vet/visste 

hur mycket barnen lär/lärde sig genom att bråkleka.  

Förskollärarnas förhållningssätt  

Hur förskollärarna ser på bråklekar påverkar deras agerade och resonerade. 

Tre av våra respondenter anser att det är av yttersta vikt över vilket 

förhållningssätt de har mot barnen på förskolan. Förskollärarna resonerar att 

genom att vara närvarande kan de hjälpa barnen lösa de konflikter som 

uppstår i bråkleken, INNAN bråkleken övergår till riktigt bråk. Under 

observationerna Brandlarmet och Sagolandet, fick vi se hur förskollärarna 

berömde och stärkte barnens agerande vid konflikterna som uppstod i 

bråkleken. Förskollärarna belyste hur viktigt det var att barnen fick försöka att 

lösa konflikten själva först, innan förskollärarna blandade sig i. Detta är även 

något som Storli & Hansen Sandseter, (2015) stärker i sin forskning. Resultaten 

de fick fram från sin forskning visar hur viktig förskollärarnas utbildning är, 

deras tidigare erfarenheter och deras förhållningssätt samt vilken syn de har 

på bråklekar. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) och Olofsson 

(1992) är det förskollärarnas ansvar att hjälpa barnen, att visa hur de ska sätta 

gränser på hur de vill bli bemötta och hur de bemöter andra (ibid.). Detta 

berättade en av våra 13 förskollärare, som en viktig del i sitt förhållningssätt. 

Det gäller att vara närvarande och kunna se när och vart det finns risk för att 

en bråklek kan gå över till att ett barn intar en maktposition och bli en 

dominant lekledare som underkastar de andra barnen.  

 

Förskolläraren gav ett bra exempel på hur en stillsam lek kan ses som en 

bråklek, där ett barn hade makten över de andra. Hen ställde sig frågan: “Vad 

är det som gör en lek till en bråklek?” Hen menar att det inte bara är de 

högljudda och aktiva lekarna som kan ses som en bråklek, utan även de till 

ytan synes stillsamma, lugna och “snälla” lekarna som kan vara en bråklek 

som kanske behöver avstyras. Respondenten anser att det är ens 

förhållningssätt, ens erfarenhet och ens kompetens hen har, är av betydelse för 

att avläsa situationen. 

Bråklekens kommunikation  

Kommunikationen på förskolan är otroligt viktig, speciellt vid bråklek. En av 

våra respondenter berättade att de använder sig av all sorts kommunikation på 

förskolan, verbala som kroppsliga, allt för att göra både sig själva och barnen 

förstådda och undvika missförstånd. Förskolläraren belyser att de som 

arbetslag måste ha en gemensam syn, vara samspelta, bekräfta barnens känslor 

och hjälpa dem att tyda dessa, allt för barnens välbefinnande. De berättade att 
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även om de inte är med i barnens bråklekar, finns de alltid i närheten, för att 

kunna stöttar och guidar barnen när de behöver, hjälper förskollärarna barnen 

att förstå bråklekens värld och tolka lekreglerna och dess signaler. 

Förskollärarna hjälper barnen att kommunicera med varandra och ibland 

behöver de fungera som tolk för barnen, för att hjälpa dem reda ut situationen. 

Detta var något som vi fick se i observationen Missförstånd, hur viktigt det är 

med närvarande förskollärare som kan hjälpa barnen med att reda ut 

missförstånd i bråkleken. Alla av våra respondenter samt bland annat Olofsson 

(1987; 1992; 1996) belyser hur viktigt det är för barn att kunna tyda bråklekens 

olika signaler och att det är förskollärarnas ansvar att hjälpa barnen med detta. 

Olofsson (1992) menar att de barn som är med i bråkleken, behöver vara 

överens om att leken är på låtsas - de skapar gemensamma regler som alla är 

överens om. 

Miljö  

Som tidigare forskning påtalar, verkar det vara lättare för förskollärare att 

tillåta bråkleken utomhus än inne på avdelningen. Våra respondenter 

påpekade att de inte gjorde någon skillnad på bråklek inne eller ute. 

Förskollärarna stoppade inte barnen när de bråklekte (varken inne eller ute), 

men förskollärarna ansåg att bråklekar passade bättre ute. Detta ansåg de på 

grund av att bråklekarna innehöll mycket spring, höga ljud och ibland var i 

vildaste laget. På utegården fanns en större yta, för barnen att röra sig på. På 

utegården kunde barnen fritt springa omkring och risken för att krocka med 

något annat barn blev mindre. På en av de förskolorna som vi besökte, hade 

förskollärarna skapat ett stort gemensamt rum inomhus. Där fick barnen leka 

de lekar som krävde mer utrymme, som till exempel bråklekar. Rummet är 

enkelt möblerat och det tillräckligt stort att barnen kan springa runt och jaga 

varandra utan att krocka med andra barn. Det var i det rummet som de 

springande barnen med Trollspöet observerades. Storli & Hansen (2015) och 

Eriksson-Bergström (2013) upptäckte i sina studier hur viktigt det var att 

förskolan skapade rum inomhus som inbjuder, ger en givande och utmanande 

miljö för barnen på förskolan och utifrån denna forskning kan vi se att våra 

respondenter tänkt lika. Våra respondenter anser att det är viktigt att 

förskollärarna skapar en utmanande miljö för barnen, där barnen kan bråkleka 

utan att störa andra. Våra respondenter belyste att barnens gruppkonstellation 

påverkade en del vart bråkleken förekom samt vilket behov barnen hade just 

den dagen. Både våra respondenter och tidigare forskning visar, att miljön har 

betydelse för barns lärande. Är miljön lockande och inspirerande för barnen, 

skapar barnen nya kamratkulturer, utveckla sig själva i sitt lärande och nya 

bråklekar skapas. Barnen bygger upp en grundstomme som de har nytta av 

resten av sitt liv.   

 

Slutsats 

Leken har det i överlag forskats mycket om därför finns det en hel del 

forskning där att tillgodose sig med, men just bråklek är det forskat väldigt lite 

om det senaste årtiondet. Att det sedan är utomlands som bråklek benämns 

bråklek och att det här i Sverige benämns som den vilda leken, kaos fyllda 
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leken, aggressiva leken, den aktiva leken med mera gjorde vårt sökande efter 

forskning inte lättare. Som vi påpekade, har ett kärt barn många namn, likaså 

bråkleken.  

 

Vi har fått oss många funderare när vi läst tidigare forskning och om de 

resultaten de har kommit fram till. Som till exempel att bråklekar ofta 

stoppades, för att barnen inte lärde sig “rätt” saker genom att bråkleka eller för 

att förebygga eventuella konflikter i bråkleken. När vi sedan jämförde tidigare 

forskning med hur våra respondenter resonerade och agerade kring bråklek, 

fick vi en helt annan syn på bråklek. Där var bråklek en del av dagen och 

förskollärarna ansåg att barnen lärde sig genom bråklekar inte gick och få 

någon annanstans.  

 

Majoriteten av våra respondenter agerade så som de resonerade kring bråklek. 

När konflikter uppstod i bråkleken, bekräftade förskollärarna barnens känslor 

och de berömde barnen när de själva kunde lösa konflikten. De gånger när 

barnen inte kunde lösa konflikten i bråkleken själva, var förskollärarna där och 

hjälpte dem att förmedla det barnen kände, ville och lyssna på det andra 

barnets förklaring/agerade om vad som hände. 

 

Vidare forskning 

Denna studie har gett oss upphov till flera nya forskningsområden som skulle 

varit intressant att forska mer om. Vi ser tre olika inriktningar som vi går 

närmare in på under. 

 

Vad händer med barnen som inte får bråkleka? Vi blivit fundersamma på hur barn 

som inte får bråkleka blir som äldre. Kan barnen agera i motgångar då? Hur 

viktig är förskollärarnas förhållningssätt? Samt hur mycket är det egentligen 

som ligger på förskollärarnas axlar? Det hade varit intressant att jämföra några 

svenska förskolor med några förskolor i USA, för att se om det är någon 

skillnad på hur barn agerar när de får bråkleka och när de inte får bråkleka - 

gjort en studie där forskarna forskar runt barn i samma ålder. Först när de är 

tre, sedan när de är fem, därefter när de är sju och sist när de är nio. Och kolla 

om det är någon skillnad på de barn som har fått bråkleka i förskolan och 

skolan, jämfört med de barn som inte har fått det. Blir de barn som inte har fått 

bråkleka i förskolan och skolan mer aggressiva än de barn som har fått det?  

 

Hur påverkar styrdokumenten förskollärarnas syn på bråklekar som en 

inlärningsportal? Utifrån tidigare forskning och det vi såg under våra 

observationer och fick berättat för oss av våra respondenter, finner vi det 

intressant att forska vidare om hur förskollärarnas olika syn på bråklekar har 

att göra med deras förhållningssätt? Hur olika länders styrdokument ser ut för 

förskolan och varför de är lagstadgade på detta vis och hur de följs? Vad som 

är intressant är att det finns olika sätt att se på bråklekar. Och vem har bestämt 

att det är just detta som är bråklekar?  
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Bråkleken, en osynlig styrd lek?  När vi nu ser tillbaka på detta, kan vi ”läsa 

”mellan raderna” utifrån intervjuerna och observationerna att det var styrda 

platser som bråkleken tilläts på eftersom vissa rum var skapta för just för detta 

ändamål. Är detta då ett mer tillåtande och tolerant arbetssätt eller har 

förskollärarna en baktanke med det? Är förskollärarna osynliga medlekare, 

som styr vart barnen får bråkleken? 
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 BILAGA 1:       
 

 

 

Hej 

Vi är två tjejer som läser på distans på Mittuniversitet i Sundsvall till 

förskollärare och vi är nu inne i vår sista termin av utbildningen. Det är nu 

dags för oss att börja skriva vår C-uppsats och vårt ämne är lek på förskolan. 

 

Syftet med denna studie är vi ska få ta del av förskollärares erfarenheter, 

tankar samt deras syn på lek i ett lärande. I hopp om att skapa oss en bättre 

förståelse för vad barn kan lära sig genom leken. 

 

Anledningen till att vi hör av oss till ER är att vi skulle vilja ha ERT 

godkännande för att skicka ut enkäter till utbildade förskollärare på den/de 

förskola/förskolor DU är chef över. Vi vill sedan kunna återkomma till några 

förskolor genom att göra observationer samt intervjua några utbildade 

förskollärare. Vi kommer att skicka ett brev till förskollärarna för att få DERAS 

godkännande till att delta i vår studie och vad det innebär samt att få DERAS 

hjälp att skicka ut ett brev till barnens föräldrar för att få deras godkännande 

om studien. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att inga 

personuppgifter eller förskolans namn kommer att bli nämnt i vår uppsats. 

Deltagandet kommer att vara helt frivilligt och DE förskollärare som väljer att 

delta kan när som helst avsluta SITT deltagande. Resultatet från vår studie 

kommer endast att användas för uppsatsens forskningsändamål. Allt material 

som vi får, kommer att raderas efter uppsatsens slutförande och då den har 

blivit godkänd. 

 

Svara gärna på detta mail senast den 7/10-16 med att tacka ja eller nej så vi vet 

att detta har nått fram till ER. För att underlätta för oss, är det önskvärt att vi 

får förskolans/förskolornas gemensamma mailadress så att vi ska kunna skicka 

ut vår enkät. 

 

Har NI några frågor eller funderingar få NI gärna kontakta oss på: 

tesse@xxxx 07xx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

Tack på förhand. 

 



  

 

 

BILAGA 2:  
 

 

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter på förskollärarutbildningen. Inför vår C-uppsats kommer 

vi att utföra en pilotstudie, e-enkät, som kommer att bli utgångspunkt för vår 

uppsats. I vår C-uppsats kommer vi att rikta in oss på lek utifrån förskollärares 

perspektiv. 

 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur Ni utbildade förskollärare 

agerar i samspel med barnen när de leker. Genom att skicka ut en e-enkät till 

Er hoppas vi att få en bild av hur Ni agerar vid lekens alla tillfällen. 

 

Vi har fått ett godkännande från Er chef att skicka ut en enkät till Er och vi 

hoppas att Ni tar Er tiden för att besvara den. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att inga 

personuppgifter eller förskolans namn kommer att bli nämnt i vår uppsats. 

Resultatet från vår studie kommer endast att användas för uppsatsens 

forskningsändamål. 

 

O.s.a. onsdagen den 19:e oktober 2016. 

 

Tack på förhand och vi ser fram emot ett samarbete med Er. 

 

tesse@xxxx 07xxx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

 

Här är adressen till e-enkäten: 

https://www.webbenkater.com/s/bef5f4f 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/s/bef5f4f


  

 

 

BILAGA 3:  
 
Hej 

Tack för att ni tog er tid att svara på vår e-enkät till vår pilotstudie. Utifrån de 

svar vi fick önskar vi nu att vi får komma till Er förskola för att observera Er i 

samspel med barnen i deras lek. 

 

En liten påminnelse om vilka vi är. Vi är två tjejer som läser till förskollärare 

och nu befinner vi oss mitt i vår C-uppsats skrivning. Den kommer att handla 

om hur Ni förskollärare agerar i leken på förskolan. Anledningen till att vi hör 

av oss till Er är att vi skulle vill observera Er, i Ert agerande i samspel med 

barnen i deras lek. Vi vill även ha möjligheten att kontakta Er för intervjuer 

utifrån våra observationer. 

 

I våra observationer kommer vi att använda oss av ljudinspelning samt 

anteckningsblock och penna.  Ljudinspelning kommer vi att använda för att 

underlätta materialet när vi sedan bearbetar det. Vi har varit kontakt med ER 

förskolechef och fått ett godkännande av henne/honom. Vi kommer även att 

skicka ut ett brev till barnens föräldrar för att få deras tillstånd att observera 

barnen. Det NI behöver veta är att det är helt frivilligt och både NI och barnen 

kan välja att avsluta när NI vill. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att inga 

personuppgifter eller förskolans namn kommer att bli nämnt i vår uppsats. 

Resultatet från vår studie kommer endast att användas för uppsatsens 

forskningsändamål. Allt material som vi får från ER kommer att raderas efter 

uppsatsens slutförande och då den har blivit godkänd. 

Vi tänker oss att vi kommer att utföra cirka 2-3 observationer, men vi kommer 

att komma ensamma då vi bor på olika håll i landet. 

 

O.s.a. fredag vecka 43 om ni vill vara med och delta i vår studie eller inte. 

När ni har bestämt er för att vara med, kommer vi att kontakta Er för att 

bestämma en tid som passar för observation och intervjuer. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta oss på: 

tesse@xxxx 07xx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

 

Tack på förhand och vi ser fram emot ERT samarbete 

Therese och Sandra 



  

 

 

BILAGA 4:  
 

 

 

 
Hej 

Inför vårt besök hos Er, önskar vi att alla utbildade förskollärare kunde ta sig 

tid att fundera på vad bråklekar är för Dig/Er. Anledningen till att vi vill att Ni 

ska ha funderat på detta innan vi kommer är, för att vi är intresserade av att få 

en inblick i hur ni resonerar kring dessa lekar.   

När vi sedan träffas, kommer vi att följa Vetenskapsrådets etiska principer som 

innebär att ingen identitet eller arbetsplats kommer att bli nämnas i vår 

uppsats. Resultatet från vår studie kommer endast att användas för uppsatsens 

forskningsändamål. Allt material som vi får från Er kommer att raderas efter 

uppsatsens slutförande och då den har blivit godkänd. 

När vi tillsammans med Er har bestämt en dag som vi kan kommer till Er för 

våra observationer, kommer vi att ställa frågor i anslutning till dessa. 

Beroende på vad som händer under den tid som vi spenderar på Er förskola, 

för att observera Er, kan det hända att vi behöver återkomma till Er. Vi hoppas 

att få vara med och observera cirka 2-3 situationer under dagens gång 

beroende på vad som händer under dagen. 

Vi kommer att komma ensamma då vi bor på olika håll i landet. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta oss på: 

tesse@xxxx 07xx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

 

 

 

 
 

Tack på förhand och vi ser fram emot Ert samarbete 

Therese och Sandra 

 



  

 

 

BILAGA 5:  
 

 

 

 

 
Hej vårdnadshavare! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärare utbildningen. Vi 

ska nu skriva vårt examensarbete. Anledningen till att vi skriver till Er är att vi 

vill informera Er om att vi kommer att tillbringa lite tid på Ert/Era barns 

avdelning, för att observera och intervjua förskollärare. Det är enbart 

förskollärarna som vi kommer att studera/observera, men eftersom barn finns 

runt omkring behöver vi Ert samtycke till att barnens röster kommer med på 

våra ljudinspelningar. Varken barnens namn eller förskolans namn kommer 

inte att finnas med i vårt färdiga arbete. 

 

Syftet med vår studie är att få ta del när förskollärarna agerar i samspel med 

barnen i deras aktiva lek på förskolan. 

 

Vi vore tacksamma om ni skrev under detta papper och lämnade tillbaka det 

på förskolan senast fredag vecka 43. 

 

Kryssa för det alternativ som passar Er. 

 

          Härmed godkänner jag att mitt/mina barn får delta i observationen. 

  

          Nej, jag godkänner inte att mitt/mina barn får vara med i studien. 

 

 

Datum  Vårdnadshavare 1 

 

Datum   Vårdnadshavare 2 

 

Barnets/barnens namn 

 

Vid frågor eller om ni har några funderingar får NI gärna kontakta oss på: 

tesse@xxxx 07xx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

Tack på förhand 

Therese och Sandra 



  

 

 

BILAGA 6:  
 
 

 

Hej  
 

På grund av förhinder kommer här några frågor som vi bifogar genom detta 

mail, som överenskommet. Som vi berättade över telefon, syftar vår studie på 

hur förskollärare resonerar och agerar kring bråklekar. När Ni svarar på 

frågorna behöver Ni inte berätta vem Ni är, de förblir anonyma. Vi kommer 

bara att kolla på svaret Ni har gett och inte vem som har besvarat dem. Ni kan 

välja att svara på frågorna direkt i mailet eller om Ni väljer att skriva ut 

frågorna och svara på detta vis. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att ingen 

identitet eller arbetsplats kommer att bli nämnas i vår uppsats. Resultatet från 

vår studie kommer endast att användas för uppsatsens forskningsändamål. 

Allt material som vi får från Er kommer att raderas efter uppsatsens 

slutförande och då den har blivit godkänd. 

Här kommer de frågor till Er: 

1. Vad är lek för dig? 

2. Vad är bråklek3 för dig? 

3. Vad tycker du är problematiskt med bråklekar? 

4. Vart leker barnen helst dessa lekar? Vad tror du att anledningen är till 

detta? 

5. Hur många brukar de vara involverade? Hur ser gruppkonstellationen 

ut då? Vad tror du att anledningen är till detta? 

Vid frågor går det bra att kontakta oss på: 

tesse@xxxx 07xx-xxxxxx 

sandra.holmberg@xxxx 07xx-xxxxxx 

 

 

 

Tack på förhand och vi ser fram emot Ert samarbete 

Therese och Sandra 

 
 
 

                                                 
3
 Rough-and-tumble play (det engelska ordet för bråklek). Springa, jaga, fly, brottas, leka 

hjälte/superhjälte, hoppa upp och ner med båda benen ihop, slå varandra med öppen hand utan 

att slå ner den andre, slå varandra med föremål utan att slå ner den andre, skratta. 


