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Syftet med studien var att ta reda på vilken typ av våldslekar som förekommer i den fria 
leken, hur leksaker används i samband med våldslekar samt hur pedagogerna ställer sig till 
detta. Ämnet i sig kan tyckas ha en negativ klang men vi anser att våldsamma lekar bör 
lyftas fram och inte enbart kopplas till aggressivitet och något dåligt, utan att det finns en 
plats även för dessa lekar i  förskolan.  Studien är kvalitativ  och empirin har samlats in 
genom observationer och intervjuer. Resultatet visade att många olika slags våldsamma 
lekar förekom på förskolan, dessa har vi valt att kalla för bråklekar, krigslekar, rollekar 
med våldsamma inslag,  makt-  och kamplekar och övriga lekar  med våldsamma inslag. 
Pedagogerna hade olika syn på dessa lekar, en var helt emot och de andra två tyckte att de 
kan få förekomma men under kontrollerade former. För barnen är våldsamma lekar som 
vilka andra lekar som helst och påverkar deras utveckling och lärande. Hur dessa lekar 
utvecklar sig beror på vilken syn pedagoger har på dessa lekar. 

Nyckelord:  våldsamma  lekar,  krigslekar,  leksaker,  leksaksvapen,  förskola,  pedagogik, 
pedagoger.
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Inledning 

Vi ville skriva det här arbetet för att det var ett ämne som vi kände att vi inte fått så mycket 
fördjupning i under utbildningen och heller inte stött på mycket litteratur kring. Trots att 
det pågår mycket debatter i media och många lärare och vårdnadshavare har en åsikt om 
våldsamma lekars vara eller inte vara så kände vi att det saknades en del forskning inom 
ämnet. Vi tycker att det är viktigt att barnen måste få bearbeta det de ser eller upplever i 
dagens samhälle genom exempelvis barnprogram på TV:n eller är med om i det verkliga 
livet. Enligt Lillemyr (2006) fyller leken flera viktiga funktioner bland annat får barnen 
förståelse  för  hur  den  sociala  samvaron  kan  fungera  samt  hur  de  kan  handskas  med 
emotionella problem. Vi funderar på vad som händer om barnen inte får leka den här  
sortens lekar och vill ta reda på hur vissa förskollärare ser på dem samt titta på hur det ser 
ut i verksamheterna, om lekarna förekommer och i sådant fall på vilket sätt. 

Syfte

Vi vill fördjupa vår kunskap om våldsamma lekar och om dessa förekommer under den fria 
leken och hur de kan se ut. Genom arbetet vill vi även undersöka hur förskollärare ställer  
sig till detta.

Forskningsfrågor

Vilken typ av våldslekar förekommer i barnens lek?
Hur använder barnen leksaker i samband med våldslek?
Hur agerar pedagoger i samband med dessa våldsinslag? 
Hur ser några förskollärare på våldsamma lekar? 

Begreppsdefinitioner

Med  våldsamma  lekar  menar  vi  lek  där  barnen  imiterar  krig,  konflikter  och  andra 
våldsamma  företeelser  från  verkligheten.  Våldslekar  kan  även  innehålla  leksaker,  till  
exempel  pistoler,  svärd  eller  annat  material  som  barnen  själva  konstruerar  i  leken. 
Almqvist (1991) menar att våldsleksaker är leksaker som utövar våld, men skriver att en 
leksak är ett tillverkat föremål i  sig själv inte kan utföra en våldshandling. Våldsamma 
lekar kan se olika ut, vi har valt att definiera dem som rollekar med våldsamma inslag, med 
det menar vi att barnen lever sig in i olika karaktärer och ofta är högljudda, använder  
gester  och ibland starka  ord  som det  kan  vara  tabu kring,  exempelvis  döden.  Löfdahl 
(2004)  skriver  att  barns  lek kan kännetecknas  av  dramatiserade handlingar  och dessa 
lekar kan innehålla spänning och intriger. Författaren liknar dessa lekar med olika sorters 
rollekar där barnen intar roller, exempelvis yrken, djur eller familj. Rollerna kan vara både 
goda och onda.  Ett annat sätt att se våldsamma lekar är krigslekar, där förekommer det 
ofta  mycket  spring  och  barnen  använder  leksaker  för  att  låtsas  kriga  mot  varandra, 
exempelvis  sina  händer  eller  konstruerade  vapen.  Enligt  Knutsdotter  Olofsson  (1992) 
kännetecknas dessa lekar av aggressivt beteende men de pågår ändå under förhållandevis 
lugna och vänliga former. Makt- och kamplekar är ett tredje sätt att se på de våldsamma 
lekarna.  Dessa lekar kännetecknas av att  det ofta är ett  eller  flera barn som är väldigt 
dominanta genom att bestämma handlingen i leken och vilka som får vara med eller inte. 
Hangaard Rasmussen (1993) menar att äldre barn gärna pratar i leken om vilka som får 
vara med och vem som bestämmer. Bråklekar har vi även valt att definiera några lekar 
som, här kan det vara exempelvis att testa sin styrka genom brottning eller annan fysisk 
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aktivitet. Hangaard Rasmussen (1993) definierar dessa lekar som kamplekar och menar att 
de  kännetecknas  av  tävling  och  konkurrens  och  kan  ha  både  en  kroppslig  och  verbal 
karaktär. Exempelvis att barnen testar sina muskler och krafter eller försöker överträffa 
varandra  på  andra  sätt.  Den sista  definitionen vi  har  är  övriga  lekar  med våldsamma 
inslag, vilka är ganska diffusa lekar utan något tydligt innehåll eller syfte för utomstående. 
Fri lek definierar vi som en lustfylld aktivitet som karakteriseras av ett fritt val gjorda av 
barnen själva.

Litteraturgenomgång

Allmänt om lek, den fria leken

Hangaard  Rasmussen  (1993)  beskriver  fenomenet  lek  som  ett  mångtydigt  begrepp 
eftersom det är en aktivitet som hela tiden ändrar form. Barn är inte på samma ställe när  
de leker och detta gör att leken skapar oändliga möjligheter att utforska kroppens förmåga 
att klara av olika saker. Leken består även av ett kaos som leder till glädje, dumdristighet,  
tanklöshet,  intensiva  kroppsrörelser,  maktutövning  och  inslag  av  våld.  Även  Löfdahl 
(2004) menar att behovet av att få röra sig obegränsat samt växlingen mellan spänning och 
utlösning är ett av lekens karakteristiska drag.

Lillemyr (2006) beskriver leken som en lustfylld aktivitet vilket skapar glädje och som ofta 
innehåller spänning och där den inre kraften får komma till uttryck. I leken kan barnen 
känna frihet att vara den dem vill vara och testa att gå in och ur olika roller. ”I lekens och 
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi,  inlevelse, kommunikation och  
förmåga  till  symboliskt  tänkande  samt  förmåga  att  samarbeta  och  lösa  problem”  
(Lpfö98,reviderad  2010).  Leken  fyller  flera  viktiga  funktioner  bland  annat  får  barnen 
förståelse  för  hur  den  sociala  samvaron  kan  fungera  samt  hur  de  kan  handskas  med 
emotionella problem.  ”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.  Barnet  kan  i  den  skapande  och  gestaltande  leken  få  möjligheter  att  
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö98, reviderad 2010). 
Lillemyr beskriver vidare att leken ger barnen möjligheter att gå in en annan värld än den 
verkliga.  När  barnen  bortser  från  den  egna  personen  kan  fantasin  och  den  skapande 
förmågan komma till  uttryck.  I  leken  kan  barnen ”låtsas  som om”.  Detta  tillstånd ger 
barnen en trygghet vilket kan leda till att de vågar mer än vad de hade gjort i en verklig  
situation där det ofta finns en risk att bli bedömd. Lillemyr (1990) hävdar att det är viktigt 
att komma ihåg att barns lek är för barnen ett mål i sig, det är deras sätt att vara. Leken har 
en speciell funktion för barnen och det måste vuxna respektera.

Förskolebarns gemensamma lekar

Löfdahl  (2004)  beskriver  förskolebarns  gemensamma  lekar  och  menar  att  dessa 
kännetecknas  av  dramatiserade  handlingar.  Detta  kan  innebära  att  lekarna  innehåller 
spänning och intriger och att det då blir något större än rollek. Löfdahl liknar dessa lekar 
med  specifika  rollekar  där  barnen  intar  roller  som  speglar  familjeförhållanden  eller 
yrkesroller.   Lekar som kännetecknas av spänning och äventyr är som Löfdahl tidigare 
nämnt ett karakteristiskt tema i förskolebarns lek. I dessa lekar är det olika personer, djur 
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eller andra figurer som barnen gestaltar. Det goda och det onda förekommer i dessa lekar. 
Bland  det  onda  kan  till  exempel  spöken,  tjuvar,  farliga  köttätande  djur,  monster, 
fladdermöss och krigsflygplan förekomma. Det goda kan gestaltas av hjältar, storebrorsor 
och  brandmän.  Offerroller  brukar  även  finnas  med  i  dessa  lekar  och  det  kan  vara 
skeppsbrutna och föremål som blir uppätna och sprider skräck hos barnen. Kontrollanter 
är även roller som brukar förekomma i lekar som kännetecknas av spänning och äventyr 
och exempel på det kan vara vakthundar och fångvaktare.  I lpfö98 (reviderad 2010) står 
det att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i  
lek och lärande såväl inomhus som utomhus”.  Knutsdotter Olofsson (1999) hävdar att 
lekar  där  barnen  gestaltar  och  intar  roller  som  exempelvis  polis  och  cowboy  vilket 
författaren  benämner  som  stereotypa  karaktärsroller,  innebär  att  dessa  karaktärers 
personligheter är väldigt förutsägbara och ger därför dessa lekar ett begränsat innehåll.

Löfdahl(2004) beskriver att en annan del av barns lekar är att bemästra problem. Barnen 
intar då roller som nära familjemedlemmar som ofta gestaltar föräldralösa syskon. I dessa 
lekar förekommer även dräparen som ofta är den som står för det onda och orsakar död 
och annat elände. Räddaren förekommer också och är den som räddar liv eller ordnar upp 
saker.  De olika rollerna har samma status, det är lika attraktivt att vara dräparen som 
skjuter och dödar som att vara räddaren eller som att få vara offret som råkar illa ut och 
kanske dör. Studier av barn som bemästrar problem i leken innehåller kroppsliga problem 
som sjukdomar, födelse och död. 

Knutsdotter  Olofsson  (1992)  skriver  om  Kvalheim  (1980)  som  studerat  sociala 
förhållanden under  barns  lek menar enligt  att  barns  gemensamma lekar  delas in  i  tre 
kategorier;  ledarna  som bestämmer,  anhängarna (de  som får  delta  i  leken)  och  några 
outsiders (de som inte får vara med). Ledarna kännetecknas av personliga resurser som 
intelligens, påhittighet samt förmågan att uttrycka sig verbalt, göra sin röst hör för att bli 
förstådd. I (Lpfö98 reviderad 2010) framgår det att förskolan har som mål att varje barn 
ska få möjligheter till att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 
Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att  Kvalheim (1980) beskriver att  lekar där pojkar 
deltar ofta ta roller som kännetecknar självtillit och självhävdelse. Vissa barn som inte får 
vara med i leken utvecklar strategier för att kunna få vara med. Det kan exempelvis vara att 
göra som ledaren vill även fast barnet i fråga egentligen vill någonting annat. De barn som  
sällan får vara med i leken är ofta för burdusa, känslomässigt oberäkneliga eller vill göra på 
det egna sättet hela tiden.

Den vilda/våldsamma leken

Hangaard  Rasmussen  (1993)   skriver  att  leken  är  ett  högt  prioriterat  område  inom 
barnpsykologin och har fått en allt mer positiv betydelse i förhållande till barns utveckling. 
Detta har även medfört att leken har idealiserats vilket Hangaard Rasmussen beskriver 
som att lekforskare och lärare har skapat en bild av leken där dess positiva sidor sätts i  
fokus.  Detta  innebär  att  lekens  andra  sida  som  innehåller  farliga,  vilda,  stökiga  och 
våldsamma  aspekter  inte  alls  är  lika  accepterat  eftersom  vuxna  ofta  vill  ingripa  och 
förbjuda barnen att aktivera sig med sådana lekar. Även Sinkkonen (1992) beskriver att  
pojkar ofta hindras att leka lekar där de tävlas eller slåss med motiveringar att det gör ont 
att bli slagen och att vuxna är rädda för att barnens missnöje och känslor av att misslyckas  
genom tävlingslekar kan leda till destruktivitet som aggressivt beteende. Sinkkonen menar 
att det finns en risk med att vuxna har detta förhållningssätt eftersom det kan leda till att 
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pojkarna kan känna sig kränkta, eftersom de ofta verkar tycka att dessa lekar är roliga och 
spännande och en naturlig del av leken. Barnens lekvärld som kanske inte upplevs som 
våldsamma av dem själva förstörs.  Sinkkonen menar att  vuxna ofta ser leken uppifrån 
utifrån egna normer och värderingar. Almqvist (1991) ställer frågan varför barn leker krig.  
Författaren menar att barn ofta tar avstånd från krig men gärna leker det själva. De har 
samma sociala karaktär som andra rollekar. Barn tycker att det mest fascinerande med 
krigslekar  är  själva  kämpandet  och  att  få  uppleva  spänning  samt få  känna  sig  starka. 
Lekarna tillåter vissa uttryckssätt som annars kanske inte anses vara accepterade. Barn 
leker dessa lekar för att de existerar i vår verklighet, precis som när de leker affär, mamma-
pappa-barn eller skola. Händelser i vardagslivet är det som ger upphov till krigslekarna 
anser Almqvist.  

Tullgren (2004)  skriver att vuxna har som mål att använda lek för att göra barnen till goda 
vuxna. Detta kan ske genom att se till att barnen inte leker olagligheter och våldsamheter  
och  istället  erbjuder  dem  till  exempel  familjelekar.  Tullgren  menar  att  personalen  vill 
avstyra de kaotiska och mörka lekarna och göra dem trevliga och stillsamma men att de 
vuxna anser att de inte styr allt för mycket utan är med i den fria leken på barnens villkor.  
Vidare skriver författaren att det ofta är pojkar som leker dessa lekar, men att lekarna inte 
får så stort utrymme på förskolan utan att det ofta är inrett efter konstruktionslekar, till  
exempel  lego,  eller  familjelekar,  exempelvis  en  dockvrå.  Sinkkonen  (1992)  menar  att 
vuxnas nedvärderande syn på den här typen av lekar kan leda till att barnen gör uppror 
som kan gestaltas genom aggressivt beteende. 

Löfdahl (2004) beskriver vuxnas tolkning och förståelse av förskolebarns lekar och menar 
att  inom  den  barncentrerade  pedagogiken  förekommer  mantrat  ”lyssna  till  barnen”. 
Löfdahl hävdar att det är vuxna som lyssnar och iakttar barnen som kan få en förståelse för 
vad som sker i barns lek och hur det påverkar barnen och deras agerande i leken. Löfdahl 
menar även att det inte räcker att enbart lyssna och iaktta barnen för att skapa förståelse  
för deras aktiviteter utan att det även krävs att samtala med dem under leken eftersom det  
är så dem är mest intresserade av att berätta om vad som sker. Detta kräver närvarande 
och engagerade vuxna som deltar på barnens villkor. 

Hangaard Rasmussen(1993) menar att gränserna för vad lärare anser är acceptabelt att 
barnen får leka skiljer sig från en verksamhet till en annan och att detta syns tydligt direkt  
man stiger innanför dörren. Vissa förskolor tillåter barnen att vara våldsamma och stökiga 
i leken medan andra anser att barnen ska vara stillsamma och inte springa omkring. På 
vissa ställen är det accepterat att barnen leker krig och använder vapen de själva tillverkat 
enligt Hangaard Rasmussen. På andra förskolor kan detta vara helt förbjudet och inte alls 
anses som en lämplig lek. Åtskillnaden mellan vad som anses vara accepterat att leka eller 
inte brukar ofta beskrivas som ett konstaterande att barn nu för tiden har blivit sämre på 
att leka mot vad de var förr. Detta uttalande brukar ofta innefatta fördomar som att barnen 
har svårare att koncentrera sig och därför hoppar från en lek till en annan, även att barnen  
uppträder bråkigt och stökigt under lekens gång. Denna moraliska värdering är inte ny 
utan  har  funnits  med länge.  Redan på 1920-1930 talet  var  det  inte  ovanligt  att  lärare 
klagade över att barnen på den tiden hade svårt att koncentrera sig och följa reglerna. 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver om en tysk lekforskare som studerat förskolebarn som 
leker  krig.  Det  framgår  att  dessa  lekar  kännetecknas  av  aggressivt  beteende  men  att 
lekarna ändå pågår under förhållandevis lugna och vänliga former. Dessa lekar kan låta 
hemska eftersom barnen ofta ger ifrån sig höga skjutljud eller att de kan föra fram ett  
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”svärd” i ansiktet och se ond ut i blicken. Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar dock att  
leken brukar ta slut just i det ögonblicket då det blir aggressivt och någon blir fysiskt eller 
psykisk misshandlad. Förekommer det i leken så blir det allvar och inte längre lek och då 
måste vuxna ingripa om inte barnen kan avstyra det själva.

Knutsdotter  Olofsson  (1992)  beskriver  att  lekar  där  det  förekommer  vapen  sällan  är 
samordnad  utan  barnen  ”skjuter”  lite  hur  som  helst  eftersom  de  inte  vill  att  det  ska 
uppfattas som att det är riktat mot någon speciell. För att krigslekarna inte ska upplevas 
som hotfulla för barnen krävs det att barnen kan känna tillit till varandra annars kan leken 
bli farlig på riktigt.

Nelson och Svensson (2005) skriver om vuxnas syn på krigslekar. Författarna menar att 
vuxna kan förfasa  sig  över  lekarna,  men att  våldsamma lekar  inte  självklart  genererar 
våldsamma barn. Vuxna kan tolka det aggressiva i leken som något verkligt medan det för 
barnen bara är lek. Författarna menar att vuxna har svårare att tolka leksignalerna när 
barnen  leker  med  leksaksvapen.  De  har  lättare  att  acceptera  fiktiva  vapen  än 
verklighetstrogna. 

 Makt och kamplekar

Hangaard Rasmussen (1993) skriver om kamplekar som en framträdande del av barns lek 
och att dessa kännetecknar konkurrens och tävling. Kampen kan ha en verbal karaktär 
eller en kroppslig. Barnen konkurrerar med krafter och muskler eller genom att försöka 
överträffa varandra i kunskaper eller slagfärdighet. Äldre barn diskuterar gärna i leken om 
till  exempel  vem  som  ska  bestämma  och  vilka  som  får  vara  med.  Självhävdelsen  och 
överdriften är  även drivkrafter  i  barns  lekar.  Smutskastning av varandra kan även ske 
under  leken.  I  lpfö98  (reviderad  2010)  står  det  att  ”barn  ska  utveckla  sin  motorik,  
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om  
sin hälsa och sitt välbefinnande”. 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att idrott är ett område där kampen har ett naturligt 
och  dominerande  inslag.  Det  kan  vara  kamp  mellan  två  individer  som  kämpar  mot 
varandra i  exempelvis  boxning.  Det  kan även ske  kamper mellan ett  eller  flera  lag  till 
exempel  fotboll.  Kamplekarna  kräver  uthållighet,  kraft,  träning,  snabbhet  i  kropp  och 
tanke samt smidighet. Inom idrotten finns det tydliga regler för vad som är tillåtet och inte. 
När barnen leker kamplekar måste dem vara sina egna domare. Om barnen leker krig kan 
det bli livliga diskussioner kring huruvida de blivit träffade eller inte.

Hangaard Rasmussen (1993)  skriver att det händer att vuxna bryter sig in i barnens lekar  
och  avgör  om  något  av  barnen  brutit  mot  lekens  regler.  Det  händer  även  att  vuxna 
förbjuder barnen att leka vissa lekar. Detta kan till exempel ske om leken i kuddrummet är 
för våldsam eller vild. Det kan även ske om vuxna anser att barns krigslekar spårar ut och 
leder till slagsmål. Förbud att använda föremål som exempelvis spadar som skjutvapen kan 
också förbjudas av vuxna. Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar att det är viktigt att komma 
ihåg som vuxen att det barnen gör i leken är på låtsas och menar att om barnen inte får  
fantisera och leka krig, spöken och monster så kan det hända att de lever ut detta senare i 
livet och att det då kan få katastrofala följder. 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att  många pojkar utmanar varandra genom att de 
slåss, de mäter sina krafter och utmanar varandra i uthållighet och vem som är starkast. I  
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bråklekarna avgörs detta eftersom den präglas av närkontakt. I våldsamma brottningslekar 
angriper  barnen  varandra  genom  att  sätta  sig  över  motståndaren,  knuffas  eller  sätta 
krokben. I dessa lekar är det viktigt att visa sin styrka och makt gentemot motståndare.  
Knutsdotter  Olofsson  (1992)   menar  dock  att  det  är  viktigt  att  barnen kan  de  sociala 
reglerna; samförstånd, turtagande och ömsesidighet när de leker bråklekar. Barnen måste 
även vara eniga om att de endast ”slåss” på lek. Författaren lyfter även fram betydelsen av 
kunna anpassa den egna styrkan till kompisens. Om ett av barnen är större måste den ta 
hänsyn  och  anpassa  sig  till  den  mindre  och  inte  brotta  ner  den  så  att  det  skapas  ett 
underläge. Hangaard Rasmussen (1993)  skriver att de moderna antologierna om lek sällan 
beskriver  den våldsamma lekens  betydelse  och det  visar  att  den typen av  lek  inte  har 
särskilt hög status varken bland forskare eller bland lärare. För några år sen var det vanligt 
att lärare försökte neutralisera barns krigslekar. Lärarna skulle även vara med i barns lek 
för att på det sättet styra in barnens lek i en mer positiv riktning där makt och kamplekar 
skulle minskas. Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar att vår kultur är ovan vid bråklek, 
speciellt  kvinnor.  Detta  beror  enligt  författaren  att  flickor  slutar  att  bråkleka  betydligt 
tidigare än vad pojkar gör och detta leder till att kvinnor har svårt att förstå dessa lekar.

Lekar med våldsamma/aggressiva inslag

Almqvist  (1991)  skriver  att  det  inom  forskning  finns  tre  hypoteser  om  hur  barn  blir  
aggressiva.  Den  första  kallas  för  aggressions-frustrationshypotesen  där  det  antas  att 
aggressioner orsakas av frustrationer. Med frustration menas en besvikelse över att inte 
kunna  uppnå  vissa  mål  eller  tillfredsställa  vissa  behov.  Fysisk  bestraffning  anses 
frustrerande  och  inom  den  här  hypotesen  anser  man  att  barn  som  utsätts  för  detta 
tenderar att bli mer aggressiva än andra barn. Den andra hypotesen kallas för imitations-
hypotesen och hävdar  att  barn uppträder  aggressivt  för  att  de  imiterar  sina  föräldrars 
beteende. Den tredje hypotesen är förstärkningshypotesen som utgår från att barn som 
upplever  fysisk  bestraffning  från  föräldrarna  kan  uppträda  så  mot  sina  kamrater  och 
samtidigt bli  uppmuntrade för detta beteende av sina föräldrar. I  den tredje hypotesen 
menar  Almqvist  att  den  vetenskapliga  bevisningen  inte  är  entydig.  Alla  tre  hypoteser 
betonar att aggressivitet är en produkt av fostran.

Leksaker som skapar våldsamma inslag i barns lek

Almqvist (1991) skriver om våldsleksaker och menar att språkligt menas det en leksak som 
utövar våld. En leksak är ett föremål som är tillverkat och i sig själv inte kan utföra en 
våldshandling. Dessa leksaker blir till ett begrepp som exempelvis pedagogiska leksaker 
eller kreativa leksaker. Krigsleksaker är i samma linje som till exempel dockleksaker, men 
med dessa leksaker leker barn krig. Våldsleksaker skulle således kunna vara sådant som 
barnen leker våldslekar med. Almqvist menar att våld är tvång, övergrepp och förtryck och 
anser att det inte är rimligt att det är leksakerna i sig som kan leda till att barn misshandlar 
andra individer. Ett antagande som sådant ger uttryck för att barnen är passiva och utför 
våldshandlingar om leksakerna sätts i  deras händer. Författaren menar att barn utövar 
våld mot varandra för att de har sett vuxna människor göra så och skriver vidare att om 
inte  krig  skulle  existera  skulle  inte  barnen  leka  det.  Men eftersom krig  alltid  varit  en 
verklighet  har  det  därmed  även  alltid  funnits  tidstypiska  krigsleksaker,  exempelvis 
bilbågar, spjut, svärd eller pistoler. Även Lillemyr (1990)menar att barns våldsamma lekar 
bygger  på  erfarenheter  de  sett  eller  varit  med om.  Det  samhälle  som speglas  i  media  
påverkar  lekarnas  innehåll.  Exempel  på  detta  är  all  reklam  för  krigsleksaker  och  tv-
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program som har våldsamma inslag. 

Det  talas  mycket  om  att  aggressivitet  och  krigsleksaker  hänger  ihop  menar  Almqvist 
(1991), och menar att ordet aggressiv ofta framställs som något som är starkt negativt. 
Enligt ordböcker menas det att aggressivitet syftar till att angripa eller skada någon, eller  
som  en  fientlig  handling.  Synonymer  till  aggression  är  bland  annat  angrepp,  attack, 
krigshandling och fientlighet.  I  regel  beskrivs aggressioner som lust  att  hävda sig eller 
fientlighet och författaren menar att det antas väcka dessa känslor hos barnen när de leker 
med krigsleksaker. Almqvist (1991) skriver att barn och vuxna ofta har olika syn på vad 
krigsleksaker är. Många vuxna betraktar krigsleksaker som redskap som lär in vålds- och 
krigshandlingar. Barn som avstår från dessa leksaker kan ofta göra det av skuldkänslor 
menar författaren. Vuxna anser ofta också att krigsleksaker är sådana föremål där krig på 
något sätt är avbildat. Barn däremot kan konstruera sina egna krigsleksaker av exempelvis  
lego. Barnen är inte lika beroende av att företeelsen krig är avbildad eller inte, utan skapar 
själva det de vill leka med. Har de inte tillgång till de färdigbyggda leksakerna konstruerar 
de dessa själva. 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att barnen kan möta verklig aggressivitet och ondska i  
böcker eller filmer, exempelvis riddare Cato i Astrid Lindgrens Mio min Mio. Detta kan 
göra barn upprörda och rädda och gör att de vill göra något åt situationen om de bara 
kunde. Ett ytligt aggressivt beteende finns i Kalle Anka, men det berör oftast inte barnen 
känslomässigt men det kan däremot påverka deras handlingssätt.

Frågan om krigsleksaker menar Almqvist (1991) är komplicerad och det är svårt att komma 
fram till slutsatser utan att vare sig vara accepterande eller fördömande. Det är trots allt 
upp till föräldrarna att avgöra vad de vill låta sina egna barn leka med och människor med 
olika åsikter och uppfattningar i frågan får försöka mötas med respekt och förståelse åt 
båda  hållen.  Knutsdotter  Olofsson  (1992)   menar  dock  att  totalförbud  av  vapen  och 
krigsleksaker ger signaler sill barnen som talar om att detta inte är accepterat. Författaren 
menar att dessa lekar är viktiga för barnen och att de övervinner faror och att dessa lekar 
hjälper dem att  kontrollera sin ilska och aggressivitet.  Enligt  Knutsdotter Olofsson blir 
barnen arga på riktigt när de avbryts eller blir hindrade på något sätt i leken.

Löfdahl  (2004)  skriver  att  det  inte  räcker  med  enbart  rekvisita  exempelvis 
utklädningskläder för barnen i leken för att skapa ett innehåll och handling. Författaren 
menar att det inte är förrän barnen tillskriver sina leksaker egenskaper som till exempel 
stark och modig som leken upplevs som meningsfull  av barnen. Löfdahl (2004) menar 
dock att barnen är medvetna om en viss rekvisitas betydelse för leken och att det ger en 
viss status vilket både kan yttra sig positivt och negativt. Exempelvis hjälper storleken på 
knivar och svärd till att fördela rollerna i leken. Barnen tar för sig av rekvisita som de tror 
kommer bidra i leken och för att de ska kunna få en ledande position. Valet av rekvisita  
påverkar även andra faktorer i leken exempelvis kan det leda till att personliga attribut kan 
ta form som ålder och utseende och detta kan leda till att barnen får en ny position. 

Knutsdotter Olofsson (1999) menar att hur barnen använder föremål i leken grundar sig på 
imitation av hur de sett att andra runtomkring gör, ofta hur vuxna agerar. Denna typ av  
imitation benämner Knutsdotter Olofsson som en viktig del i barnens senare liv eftersom 
det leder till kontinuitet och kulturell överföring. Författaren menar även att lek med saker 
övar även upp barnens kreativa tänkande, eftersom det skapar möjligheter att upptäcka att 
man kan använda saker på olika sätt och under olika aktiviteter. Under lek med föremål lär 
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sig  barnen  hur  dessa  fungerar,  vilka  möjligheter  som  kan  uppnås  och  eventuella 
konsekvenser det kan leda till.

Nelson och Svensson (2005) skriver att  många förskolor på 70-talet  började att  införa 
förbud mot krigsleksaker eller saker som hade anknytning till våld på något sätt. Detta 
beslut präglades mycket av att det förekom livliga debatter om krig och våld, speciellt med 
anknytning  till  Vietnamkriget.  Nelson  och  Svensson  menar  att  de  normativa 
föreställningar  vuxna  har  om vad  som  räknas  som våldsleksaker  bygger  på  att  vi  har 
föreställningar  om  det  går  att  motverka  och  förebygga  krig  om vi  förmedlar  detta  till 
barnen. Många förskolor förbjuder leksaker som kan relateras till våld men barnen kan 
ändå få tillgång till dessa leksaker genom föräldrarna och använda de hemma. Författarna 
menar dock att debatten om barn ska få ha våldsrelaterade leksaker inte är lika stor nu 
som det var på 70-talet. Nelson och Svensson menar att detta kan bero på att människor  
nuförtiden  kan  tycka  att  det  finns  värre  saker  att  oroa  sig  för.  Debatten  och  kritiken 
nuförtiden är större gällande våld i  dataspel och filmer. Författarna hävdar att det inte 
finns mycket som tyder på att barn som leker med våldsleksaker bli mer våldsamma eller 
aggressiva än andra barn.  Leksakerna har inte dessa funktioner och därför är det  inte 
rimligt att förbjuda barnen att använda och leka med gevär, pistoler och actionfigurer etc. 
Däremot menar författarna att  det  är  viktigt  att  vuxna sätter  sig  in  i  lekar  med dessa 
leksaker och observerar situationerna samt lyssnar på vad barnen har att säga om detta 
och diskuterar med dem kring dessa lekar. På det sättet kan barnen få förståelse för det  
som händer i leken och det som händer i det verkliga livet.

Olika teorier om lek

Piaget

Lillemyr (1990) skriver att Jean Piaget teori om lek är förankrad i hans allmänna teori om 
den intellektuella utvecklingen hos barn och är utvecklingspsykologiskt inriktad. Kognitiv 
utveckling  sker  enligt  Piaget  genom  samspel  mellan  miljö  och  individ  och  baseras  på 
individens  tolkning  av  sinnesintryck  (perception)  samt  kognitiv  konstruktion  av 
omgivningen.  Tonvikten  ligger  i  samspelet  på  individens  uppfattning  och  tolkning  av 
omgivningen  utifrån  erfarenheter  och  kunskaper.  Kognitiv  utveckling  sker  när  barnet 
anpassar sig till sin omgivning, antingen genom nya erfarenheter eller genom att utifrån 
tidigare erfarenheter justera sina kognitiva uppfattningar.  Vidare skriver författaren att 
kognition är ett samlingsbegrepp som används om perception, upplevelse, tänkande och 
begreppsutveckling (språk). Piagets teori om den kognitiva utvecklingen handlar om barns 
tankeutveckling som en följd av handlingserfarenheter vilket även är hans förklaring av 
lek. Lek och imitation är grundläggande för den allmänna intellektuella utvecklingen och 
när barnet praktiserar ett handlingsmönster enbart för tillfredsställelse anser Piaget att det 
är lek. 

Vygotskij

Vygotskijs teori handlar enligt Lillemyr (1990) om hur människan tolkar och förstår sin 
omgivning genom tecken (exempelvis språk). Människans kulturella utveckling beskrivs 
som en process där tankar och känslor hänger ihop. Vygotskij  skrev om den närmaste 
utvecklingszonen,  eller  zonen  för  proximal  utveckling  vilket  handlar  om  att  det  en 
människa behöver hjälp med idag klarar av på egen hand imorgon om den bara får rätt  
stöd att komma vidare i utvecklingen. Vygotskij menade också att lärande börjar innan 
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barnen börjar i skolan genom att de får en mängd kompetens och erfarenheter innan den 
formella  undervisningen  sätter  igång.  Utveckling  och  lärande  står  i  ett  ömsesidigt 
förhållande till varandra redan från dag ett enligt Vygotskij (Lillemyr 1990). Glädje och 
regler är viktiga kännetecken i leken, och barnen skapar en situation, ”som om”, och får 
själva  ha  kontroll  i  leken  enligt  författaren.  Barn  uppnår  en  inre  mening  genom  att 
handlingen är underordnad tanken, till skillnad mot verkligheten där det är tvärtom enligt 
Vygotskij. I leken lär sig barnen sociala regler och normer och socialiserar sig själv genom 
att inta en roll och leken är en viktig utvecklings- och inlärningsprocess. Fantasin är viktig, 
bland annat  för  att  kunna förstå  verkligheten och det  är  främst  känslor  som påverkar 
fantasin vi ser i barnens lek. 

Erikson

Lillemyr (1990) skriver om Erik. H Erikson som menar att leken fyller en viktig funktion i 
individens  psykosociala  utveckling.  Eriksons  synpunkter  på  lek  är  grundade  i  hans 
personlighetsteori och är lagd åt de sociala och emotionella sidorna av utvecklingen. Den 
psykosociala  teorin  koncentrerar  sig  på  jagets  strävan  efter  sin  identitet. 
Identitetsutvecklingen  yttrar  sig  enligt  Erikson  som  en  integrering  av  personligheten 
genom en kärna (jagidentitet). Kärnan har också en egen utveckling (jagutveckling) i vilken 
personligheten får en individuell form. Detta sker genom ett samspel mellan barnet och 
personer  i  omgivningen  och  visar  sig  genom  bestämda  ”kriser”  (stadier)  i  barnets 
utveckling. Barnet måste hitta lösningar till dessa kriser och i samband med det utvecklas 
barnet och når en vändpunkt. Barnet kan välja både positiva och negativa lösningar på 
krisen  och  beroende  på  hur  man väljer  påverkar  det  den  fortsatta  utvecklingen  enligt 
Erikson, vilket Lillemyr skriver. Föräldrars uppfostran och mönster spelar en avgörande 
roll hur barnet kommer att välja, men det är även viktigt att barnet kan ha möjlighet att 
lösa en kris själv. Lillemyr skriver att Erikson menar att leken har en viktig funktion för 
barnets  utveckling och pekar  på samband mellan lek och olika företeelser  som finns i  
samhället.  Leken har även en stor betydelse för att  bearbeta ångest och blir  ett  viktigt 
redskap för att ta sig igenom de olika utvecklingskriserna på ett bra sätt. Erikson har som 
utgångspunkt att det är främst två behov som leken tillfredsställer. Dessa är barnets behov 
av att få vara aktiv samt behovet eller önskan om att vara vuxen. 

Metod

Datainsamlingsmetod

Arbetet är en kvalitativ studie där tre förskollärare intervjuats och tre olika avdelningar 
observerats i förskolan. Observationerna var öppna men vi höll oss ändå i bakgrunden och 
var  passiva  medan  barnen  observerades.  Till  observationerna  användes  ett 
observationsschema (Rubenstein Reich och Wesén, 1986) samt loggbok. Några föräldrar 
hade bett om att vi inte skulle observera deras barn så vi fick tänka på vilka som lekte 
tillsammans  och  vilka  vi  kunde  observera.  Observationerna  skedde  under  några 
förmiddagar då barnen hade fri lek och det skedde inomhus. Observationer är framförallt 
användbara  vid  insamling  av  information  inom  områden  som  berör  olika  beteenden, 
handlingar,  relationer,  känslouttryck  och  skeenden  i  naturliga  situationer  (Patel  och 
Davidsson, 2003).

Intervjuerna var strukturerade samtal, då det fanns vissa frågor vi ville ha svar på, men 
samtidigt var det ett samtal där respondenterna fick berätta vad de tyckte var relevant. 
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Intervjuerna tog ungefär 20 minuter vardera, och två av dem skedde utomhus på gården 
och där fanns vissa störningsmoment då barnen var ute och lekte samtidigt. En intervju 
skedde inomhus i  personalrummet där vi  var ensamma och inte stördes av någonting. 
Personerna hade tillfrågats innan genom missivbrev om de ville delta eller inte samt hur 
lång  tid  som  behövdes  avsättas.  För  att  samtalet  skulle  kunna  flyta  på  bra  spelades 
samtalen  in  och  ingenting  antecknades  under  tiden  utan  det  transkriberades  efteråt. 
Intervjufrågorna byggde på våra forskningsfrågor; 

• Vad ser du som våldsamma lekar?
• Hur tycker du vuxna ska förhålla sig till lekar med våldsamma inslag?
• Tycker du våldsamma lekar har en plats i förskolan? Varför/varför inte?
• Berätta lite om en leksituation som hade våldsamma inslag?

Både  intervjuer  och  observationer  användes  i  studien  eftersom  vi  ville  få  reda  på 
pedagogers syn på våldsamma lekar, men även studera barnens lekar under den fria leken.  
Från början hade vi tänkt intervjua minst fyra olika pedagoger för att få en större spridning 
i resultatet, eftersom en avdelning valde att avboka intervjuer av olika anledningar blev det 
istället tre förskollärare som intervjuades. När det gäller observationerna var det även en 
avdelning  vi  skulle  ha  observerat  som  tackade  nej  till  detta  senare.
Från början var tanken att observationerna skulle ske under två hela dagar. 
Detta ändrades i samråd med handledaren eftersom vi tillsammans kom fram till att det  
kan vara väldigt krävande mentalt att observera. Istället bestämde vi att observationerna 
skulle genomföras under cirka två dagar under förmiddagarna inomhus då barnen brukar 
ha som mest energi att leka. Som observatörer försökte vi vara så diskreta som möjligt 
genom att hålla oss i bakgrunden och försöka märkas så lite som möjligt för att få en så  
naturlig bild som möjligt av barns lek. Vi informerade aldrig pedagogerna om att vi skulle 
kunna behöva deras hjälp ifall några barn började bråka till exempel. Tanken från början 
var att vi inte skulle gripa in i barnens lek. Detta frångick en av oss dock, eftersom ingen 
annan pedagog fanns i närheten och situationen spårade ur genom att ett barn inte ansåg 
att det var okej att det andra barnet rörde vid honom. Intuitionen av att gripa in tog över 
och leken tog en annan vändning.

Vi  valde  att  skriva  stödord  för  vad  som  hände  under  observationernas  gång  utifrån 
kategorier som fanns med i observationsschemat vi använde. Dessa kategorier kunde till 
exempel vara: Vad leker barnen? vad händer i leken? hur agerar dem? Var sker leken och 
är det ett eller flera barn som styr den? Vi upplevde observationsschemat lite olika. En av  
oss ansåg att den inte var till någon större hjälp alls och skrev fritt vad som hände istället. 
En  annan  av  oss  ansåg  att  schemat  var  till  en  relativt  bra  hjälp  för  att  få  hjälp  att  
strukturera upp och få med viktiga saker som händer i leken, vilket kom till användning 
senare under sammanställningen av resultatet.

När det gäller intervjuerna var det relativt svårt att finna tid till tillfälle att sitta ner i lugn 
och ro. När tid fanns upplevde en av oss att pedagogerna var spända och stressade och 
hade  annat  i  huvudet.  Vissa  av  pedagogerna  verkade  påverkas  av  vad  vi  tyckte  om 
våldsmamma  lekar  även  fast  vi  försökte  vara  så  neutrala  som  möjligt  genom  att  inte 
berätta  allt  för  mycket  om  vår  syn  på  ämnet  förrän  efter  intervjuerna.  Detta  märktes 
genom att en strävan efter det rätta svaret fanns i bakhuvudet hos vissa av respondenterna 
även fast vi påpekade att vi är intresserade av deras syn på ämnet. 
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Urval

Vi har valt att observera barn på två förskolor i två olika kommuner som vi har kännedom 
om sedan tidigare. Sammanlagt är det cirka 20 barn som observerades, spridningen av 
flickor och pojkar är relativt jämnt fördelad. Urvalet definieras som ett bekvämlighetsurval 
eftersom  vi  observerat  de  barn  som  fanns  tillhands  de  dagar  vi  var  där.  Barnen  vi 
observerat är mellan 3-5 år gamla och de observerades under den fria leken inomhus. I 
resultatet  används  fingerade  namn  för  att  värna  om  konfidentialiteten.  

För att få en djupare förståelse för barnens lek har vi valt att intervju tre förskollärare. 
Respondenterna är subjektivt utvalda då de handplockats och vi har tidigare kännedom 
om dem. De är i olika åldrar, från ca 30 år till 60 år och med olika tidigare erfarenheter 
inom förskolans verksamhet.

Databearbetning och analysmetoder

Efter datainsamlingen transkriberades intervjuerna. Under intervjun samtalades det även 
om andra områden som ej var relevanta för studiens innehåll, detta transkriberades därför 
inte. Observationerna gjordes dels utifrån ett observationsschema och dels från loggbok 
och  det  skrevs  ned  under  tiden  observationerna  genomfördes.  Därefter  försökte  vi 
strukturera upp observationerna i olika kategorier beroende på lekarnas innehåll för att få 
en bättre överblick över de olika situationerna vi stött på. Intervjuerna försökte vi titta på 
om respondenterna svarat lika eller olika på frågorna och strukturerade därefter resultatet 
efter detta för att kunna analysera det bättre.

Reliabilitet och validitet 

Stukát (2011) skriver att reliabilitet betyder mätnoggrannhet eller tillförlitlighet, det vill 
säga hur själva kvaliteten på mätinstrumentet varit. Validitet betyder giltighet, om man har 
mätt det man avser att mäta. Ibland definieras reliabiliteten som mätningens motstånd 
mot  slumpens  inflytande.  Det  kan  hända  att  man  slarvar  när  man  transkriberar  eller 
missar något i en observation och gör att reliabiliteten minskar. 

Vid transkriberingen av intervjuerna kan reliabiliteten ha minskat eftersom vissa saker kan 
ha misstolkats. En av intervjuerna genomfördes på gården när barnen var ute och lekte och 
det  fanns  störningsmoment  som även  det  kan  ha  minskat  reliabiliteten.  Stukát  (2011) 
menar att det även kan handla om feltolkningar av frågor hos personerna som intervjuas 
samt yttre  störningar  under  undersökningen.  För  att  undersöka reliabiliteten kan man 
upprepa mätningen, vilket Stukát kallar för test-retest-metoden. Om inte resultatet blir  
detsamma från båda mätningarna är det inte perfekt reliabilitet. Dock bör det inte gå för 
lång tid mellan de två mättillfällena för människor förändras menar författaren. 

Stukát  (2011)  menar  att  validiteten  är  ett  svårare  och  mer  mångtydigt  begrepp  än 
reliabiliteten och skriver att det innebär hur ett mätinstrument mäter det man avser att  
mäta. Om man har dålig reliabilitet, ett mätinstrument som inte är säkert, kan man inte 
mäta det man vill veta något om. Men man kan även ha hög reliabilitet genom ett bra 
mätinstrument, så betyder det inte att validiteten är hög, för det kanske är fel saker som 
mäts. Några exempel på något som kan minska validiteten är att mätningen täcker mindre 
eller mer än det man syftar till, eller täcker en del av det man syftar till men även något 
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annat. För att öka validiteten på vår studie rådfrågade vi en lärare på högskolan om våra 
intervjufrågor samt hur vi tänkte observera.

Intervjuerna spelades in och det gör att fokus kan läggas på respondenten och det denne 
har att säga. Det blir då lättare att fånga upp det som sägs och ställa följdfrågor vilket kan 
öka validiteten, eftersom möjligheten att få ett innehåll som täcker intervjuns syfte stärks. 
Eftersom möjligheten att lyssna flera gånger på samma intervju finns så ökar även det 
validiteten och det underlättar vid transkriberingen. Exempelvis var det till hjälp när vi 
skulle plocka ut citat. Denscombe (2009) beskriver ytterligare felkälla och menar att detta 
är hur ärliga människor är i sina svar i intervjun. För att tänka på detta valde vi att gå in 
med en så neutral inställning som möjligt för att inte påverka respondenterna i deras val av 
åsikter.  Människor  kan  även  bli  påverkade  av  att  man  observerar,  vilket  Denscombe 
(2009) kallar för observatörseffekten. För att undvika observatörseffekten försökte vi att 
hålla  oss  i  bakgrunden eftersom tanken var  att  barnen skulle  vara  så  ”naturliga”  som 
möjligt i sin lek.

Validiteten kan ha påverkats av att lekarna hade väldigt breda handlingar och kunde ändra 
innehåll väldigt snabbt. Detta kan ha gjort att observationerna täckte mer än vad studien 
syftade till och det kan ha minskat validiteten, vilket även Stukát (2011) skriver.

Reliabiliteten av observationerna kan ha påverkats av att det var mycket ljud runtomkring 
i rummen där barnen befann sig. Det var svårt att höra ordagrant vad de sa. Eftersom 
barnen befinner sig i flera rum och springer runt så var det svårt att få en helhetsbild av 
vad som försiggick under lekarna, vilket även kan ha påverkat reliabiliteten.

Etiska ställningstaganden

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska det tas hänsyn till fyra forskningsetiska principer då 
man genomför en studie där andra människor är med genom exempelvis intervjuer eller  
observationer  som  vi  har  gjort  i  vårt  arbete.  Dessa  forskningsetiska  principer  är: 
Informationskravet som innebär att vi som skriver arbetet ska informera de medverkande 
om vad syftet är med studien och att det är frivilligt om de vill delta. Deltagarna får veta att  
de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i  studien ska lämna sitt  samtycke till  att delta.  
Vårdnadshavare ska informeras och ge samtycke för barnets medverkan. De medverkande 
har när som helst under studien rätt att avbryta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet  innebär  att  personuppgifter  om de  medverkande ska  behandlas 
konfidentiellt och att material som innehåller personuppgifter ska förvaras på ett sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet  innebär  att  de  uppgifter  som samlas  in  under  undersökningen endast 
används till studien.

Vi  skickade  ut  missivbrev  till  både  förskollärarna  och  föräldrarna  innan  vi  kom  och 
intervjuade  och  observerade  (se  bilagor).  I  breven  informerade  vi  om  att  de  fyra 
forskningsetiska principerna samt när  och hur  studien kommer att  genomföras.  Några 
föräldrar ville inte att deras barn skulle bli observerade och därför valde vi att inte vara där 
de  barnen  befann  sig  under  tiden  vi  skulle  genomföra  observationerna.  En  avdelning 
tackade  nej  till  studien  då  de  inte  tyckte  de  hade  tillräckligt  mycket  tid  att  informera 
föräldrarna eller hade tid att delta i intervjuer. 
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Resultat

Resultatpresentation

Resultatet kommer att presenteras utifrån olika rubriker, makt- och kamplekar, bråklekar, 
rollekar med våldsamma inslag, krigslekar samt övriga lekar med våldsamma inslag. Även 
de tre förskollärarnas syn på våldsamma lekar presenteras här. 

Makt- och kamplekar

 Malin, Hanna och Emma sitter och skjuter en lastbil mellan sig. ”Nu jävlar” säger Malin 
och skjutsar på lastbilen hårt så den slår in i Hannas ben och hon nästan börjar gråta. 
”Men Malin! Man får inte svära” säger förskolläraren som står en bit bort och hör. De 
andra två barnen säger ”du svärde, det får man inte göra”. Calle kommer och vill vara med. 
”Neej, du får inte” säger Malin. De börjar prata om annat och vänder sig mot varandra så 
Calle inte kan vara med. 

Elin, Fanny och Viktor har byggt ett hus av stolar och kuddar. Fanny ber de andra att akta 
så inte Joakim kommer in. Viktor frågar vart hon menar att de ska akta. Fanny förklarar 
och pekar mot dörren på en stol och uttrycker igen att det är viktigt att de är försiktiga!
Viktor bekräftar hennes vilja och säger ”Jaha”. Fanny beordrar Elin att gå och säga till 
Joakim att de bor här och han inte får vara med. Elin går med på det och går iväg och 
kommer snart tillbaka. Hon säger att han inte ville vara med och leka. Fanny säger då att  
hon går och säger till honom. Elin insisterar på att han ju inte vill leka. Fanny säger att de  
då istället leker att de är monster som bor där. Viktor säger att han inte vill det. Elin frågar 
om de inte kan leka mamma, pappa, barn istället, vilket Viktor vill. Fanny vill inte leka  
detta och säger att de andra är dumma och går sin väg.

När barnen ska städa går Liam fram till  två förskollärare och säger” titta  vad jag har,  
pang”. En av förskollärarna säger ”nä men Liam” och han flinar som svar och går iväg till 
sina kompisar igen.

Linus och Fabian går till bilarna. Linus undrar vilka bilar de ska ha och Fabian säger att de 
”olar”  om  saken  vilket  Linus  går  med  på.  Fabian  rullar  en  bil  till  Linus
Som kastar tillbaka bilen och säger att Fabian är orättvis och dum. Linus går iväg till ett  
annat rum. Fabian följer efter och kommer tillbaka med Linus och håller honom i armen.
Linus vill inte och ber Fabian att sluta och släppa honom. Fabian säger ingenting så Linus 
höjer rösten och nästan skriker att han ska släppa honom nu. Fabian låtsas som ingenting. 
Jag griper in och ber Fabian släppa Linus eftersom han inte vill.

Benjamin och Jakob står på varsin sida om en boxningssäck som hänger i taket och slår på 
den. Benjamin säger åt Jakob att titta vad hårt han kan slå och menar att han är starkast i  
hela världen. Jakob säger till  Benjamin att han ska titta på honom istället och att han 
minsann också är jättestark. Benjamin räknar till tre och säger klara, färdiga, gå. Jakob 
börjar slå på säcken och säger att den ska dö. Benjamin skrattar högt och ber Jacob att 
räkna åt honom medan han ska slå allt vad han kan. Jakob går med på det och frågar om 
Benjamin tänker döda den på riktigt, vilket Benjamin tänker göra och skrattar åt det.
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Bråklekar

Dennis och Anton står med händerna mot varandra och trycker emot den andras händer. 
”Ok nu får du poäng ”säger Dennis. Julia och Molly börjar också göra detta mot varandra. 
Pojkarna fortsätter en stund men går sedan iväg. Båda flickorna skrattar medan de håller 
händerna mot varandra och går runt i rummet samtidigt som de trycker händerna mot 
varandra. Molly flåsar och säger att hon måste vila lite hon säger även att hon är svettig. 
Flickorna tar händerna mot varandra igen. Julia säger att hon nu är gladiator och Molly är 
utmanare. Molly ramlar omkull och säger åh vad jobbigt,  hon skrattar och flåsar. Julia 
säger att de måste träna mycket för att klara tävlingarna. Julia förklarar för Molly hur hon 
ska stå och tar på henne. Molly säger ”nee sluta jag var inte beredd, vi gör om”. Julia säger 
”ok då, klara färdiga gå”. Åter igen tar dem i varandras händer och går runt i rummet.  
Molly drar fram en bänk och föreslår att de kan träna där istället en stund. Molly lägger sig  
på bänken och böjer sig framåt och lägger sig ner igen. Då tränar jag här säger Julia och tar 
en pall och hoppar upp och ner ifrån den. Såhär tränar man benen säger Julia. Jag ska 
också träna benen tror jag säger Molly. Då kan vi båda träna här säger Julia och tar fram 
ett bilgarage i trä. Båda flickorna ställer sig på det och går upp och ner på det. Nu kan vi 
fortsätta tävla säger Julia och de tar i varandras händer igen. Molly tar i och säger oj, ohh,  
oj. En förskollärare går förbi dörröppningen och tittar på dem. Flickorna stannar upp i sina 
rörelser och tittar mot läraren. Julia och Molly säger att dem tränar. Läraren säger ”Jasså 
ok, dåså” och går vidare.

Rollekar med våldsamma inslag

Malin och Elin är i stora rummet och börjar leka brandmän. Filip och Anna kommer och 
vill vara med. De leker en stund, sedan verkar Filip bli  något slags monster och börjar  
krypa runt och morrar.  De andra barnen springer runt och skriker och Anna säger ”vi 
måste döda honom”. De springer runt och pratar samtidigt om hur de ska döda honom och 
beslutar att ”gift-medicin” blir bra. De ”dödar” honom och sedan börjar de leka att de är  
valar istället och att Filip och Anna ska äta upp Malin och Elin. De leker valar ganska länge 
och jagar varandra. 

Emma och Emil leker i stora rummet. Emma säger till Emil att hon vill att han ska jaga 
henne. Men Emil säger att han vill vara snäll varpå Emma svarar att han kan få vara det  
ibland. De leker katt en stund och efter ett tag kommer en ett annat barn, Anna, och säger  
att hon kan jaga dem och låter högt. Anna jagar de andra barnen och de springer runt en 
stund. Efter ett tag säger Emil att ”nu var vi snälla igen” vilket de andra barnen går med på. 

Några barn leker tjuv och polis, de jagar varandra och ska fånga varandra ”och då dör de”. 
Kalle kommer fram till mig och säger ”jag har en kanon” (gör pangljud). Elin som står 
bredvid säger ”jag har en pistol” (formar handen som en pistol och låtsas skjuta). Kalle 
säger ”Elin, ska vi leka att jag är spindelmannen och du är spindelmannenkvinnan?” Elin 
svarar okej. De springer iväg å skriker och låtsas skjuta på varandra.

Tre pojkar, Hugo, Liam och Jack, leker med plastdjur på golvet i lekrummet. Liam har två 
tigrar  och ett  lejon.  Hugo har  en noshörning.  Jack har  en dinosaurie.  Samtliga pojkar 
håller i sina djur och stångas med djuren. Liam säger att tigern har vassa klor och tänder 
som den kan bita och riva de andra djuren med. Hugo säger att noshörningen är störst av 
alla och kan trampa på de andra djuren. Jack säger att dinosaurien är störst och kan äta  
upp allihopa.  De fäktas en stund med djuren och övergår till  att  bygga med duplo,  de 
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gör”pangljud” mot varandra med klossarna men övergår till att bygga hus istället.

Krigslekar

Två pojkar kommer in i lekrummet och säger att de leker sjörövare, Lukas och Milton. De 
har tillverkat en skattkarta som ligger i  en kikare tillverkad av toapappersrullar.  Lukas 
frågar  om  Max,  Adrian  och  Filip  vill  hjälpa  till  att  leta.  Alla  pojkarna  tackar  ja  till 
erbjudandet och följer med ut i hallen och vidare till  målarrummet. Lukas säger att de 
måste göra upp en plan så att de snabbt kan hitta skatten eftersom det kan komma fiender 
annars.  Samtliga  pojkar  sätter  sig  tillsammans på golvet  och tar  fram alla  skattkartor. 
Milton säger att det är bäst att han går till skeppet och vaktar. Lukas säger att han följer 
med ifall de kommer att skjuta. Adrian och Max sätter sig och gör nya skattkartor. Filip 
springer iväg till Lukas och skriker: ”Se upp fiender kommer, göm er fort”. Lukas svarar att 
de inte är onda den här gången och att kaptenen kan var lugn. Milton skriker: anfall! de 
kommer från andra sidan,  ducka!  Filip börjar göra ljud med munnen och säger att  de 
måste skjuta. Milton och Lukas sätter sig på huk och gör pangljud. Nu vart de rädda och 
försvann till djungeln säger Filip. Milton säger att de måste till skeppet och ha möte för  
nästa anfall kommer.

Övriga lekar med våldsamma inslag

Calle sitter själv på golvet och kastar klossar och actionfigurer runt sig. Han skriker och 
skrattar. Han håller på i några minuter, sen går han in i legorummet och börjar bygga med 
lego.

Tre pojkar bygger med duplo i lekrummet, de håller till vid en bänk/byrå. Filip säger att 
han bygger ”en sån där som man kan filma tv:n med”. Adrian säger att han också gör en 
sådan.  Max bygger  också med duplo men säger  ingenting.  Filip  förklarar  för  Max och 
Adrian hur de kan sätta bitarna för att det ska kunna filmas. Max säger att han inte ska  
filma med den för det är en bazooka. Max sätter sig på golvet och gör tysta ”pang ljud” och  
håller upp händerna och sätter sig bakom en bänk. Filip bygger vidare och säger att de ska 
filma tjejerna.  Max vill  också vara med i  denna lek och använder  då bazookan till  att 
”filma” med.

Linus  och  Fabian  leker  vid  bordet  i  lekrummet  med  små  djur  i  olika  färger,  djuren 
föreställer noshörningar, tigrar och lejon. De säger att de krigar med djuren. Linus säger 
att  tigrarna har  störst  chans eftersom de är  starkast  och störst  och har  mest  muskler. 
Fabian håller inte med och menar att det är noshörningarna som är dem bästa eftersom de 
är störst  och starkast av alla.  Pojkarna tar några av varje djur och radar upp dem och 
räknar hur många de har var. Linus säger att hans djur är lag 4. Fabian säger att hans djur  
är lag 1. De ”springer” med djuren på bordet och tävlar med dem ”vem som springer först”,  
som de säger. De plockar ihop djuren och kommer fram till mig och säger att dem vill vara 
med mig.

Linus och Fabian leker med duplo. Linus säger ”titta en bil, men man kan inte åka i den”. 
Fabian svarar ”flyghelikopter”. ”Nee, polisbil” säger Linus. Fabian frågar om Linus ska vara 
polis och Linus svarar ja. Sedan säger Fabian att Linus ska trycka på en knapp så något 
öppnar sig, men Linus säger att han inte vill göra så och börjar göra ljud som en polisbil 
istället. ”Ska du åka fortast eller? Jag har faktiskt också en polisbil som åker snabbare” 
säger Fabian. Linus säger åt Fabian att sluta vara dum och retas och att han inte vill vara 
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med honom då. Fabian ber om ursäkt. De bestämmer sig för att leka med borgen istället 
och börjar prata om en pirat som bara har ett öga. De skrattar. Fabian tar upp en pirat och 
säger att den är ond medan Linus tar fram en pirat som är god och snäll mot alla. Fabian  
säger ”nu dör den” och Linus svarar ”den här piraten dör inte för den är god och alla goda 
får leva”. Fabian tar fram och visar något som han säger är en katapult. Linus skrattar 
mycket och frågar om det verkligen är en katapult. Fabian bara skrattar och säger katapult 
och båda barnen skrattar väldigt mycket. 

Tre förskollärares syn på våldsamma lekar

En pedagog definierar våldsamma lekar som aktiviteter som innehåller mycket spring och 
lek med pinnar och lego som vapen. En annan anser att det är lekar där barnen gör illa 
varandra fysiskt,  psykiskt och verbalt,  exempelvis  kallar varandra elaka saker eller  slår 
varandra. Två av pedagogerna tror att barnens influeras av tv-program och filmer eller 
äldre syskon när de leker dessa lekar. En av dem säger ”nuförtiden finna det nästan inga 
barnprogram  som  är  gulliga  utan  allt  ska  vara  så  häftigt  och  tufft,  de  skjuter  och  
sparkas och det är klart barnen ser upp till detta. Flera barn tyckte detta var häftigt och  
roligt”. Två av pedagogerna beskriver att det mest är pojkar som leker våldsamma lekar. 
En  central  del  i  definitionen  av  våldsamma  lekar  är  att  det  lätt  kan  leda  till  oro  i 
barngruppen och andra barn kan komma till skada speciellt då barnen springer eller fäktas 
med pinnar utomhus. Två pedagoger är dock överens om att barnen måste få använda 
pinnar när de är utomhus men de menar att de är observanta på att leken inte spårar ur  
och barnen gör illa sig med pinnarna. ”Det är klart vi måste vara observanta när det  
gäller lek med pinnar, egentligen tycker jag att det är ganska otäckt när dem använder  
pinnar.  Jag är  rädd att  dem ska  göra  illa  ögonen och att  dem ska  använda sig  av  
sparkar i samband med dessa lekar. Pinnar som inte är så vassa tycker jag känns bättre  
att de använder” säger en pedagog. En annan uttrycker att ”när barnen är inne och leker  
och de använder lego eller andra leksaker som pistoler och springer inne tycker jag kan  
bli lite våldsamt. Det blir inte direkt farligt men det blir oroligt i barngruppen”. 

Två av pedagogerna tycker att vuxna inte kan avbryta barnen på en gång i dessa lekar, utan 
de måste få lära sig att hantera detta så att det håller sig på en leknivå där dem har roligt.  
Alla tre är överens om att de måste vara med och markera och styra barnen i leken om det 
blir allt  för våldsamt med till  exempel sparkar och slag, och två av dem säger att man 
ibland måste bryta lekar med pinnar så det inte går överstyr och de skadar varandra. 

När  det  gäller  inomhuslekar  anser  en  respondent  att  barnen  inte  ska  leka  pistollekar 
eftersom det kan leda till mycket spring. Däremot måste barnen få springa ute i naturen 
och  använda  pinnar  anser  pedagogen.  ”Jag  har  ingenting  emot  att  de  leker  att  de  
använder  pistoler  och  springer  efter  varandra  men dessa  lekar  passar  inte  att  leka  
inomhus utan det hänvisar jag dem till att leka när de är ute”  säger pedagogen. Vidare 
berättar samma pedagog att barnen, främst pojkar, behöver dessa lekar för att bearbeta 
olika händelser och erfarenheter. 

Två av de intervjuade är överens om att barnen måste få leka dessa lekar eftersom de 
bearbetar händelser genom detta. Den tredje menar att våldsamma lekar inte hör hemma i 
förskolan över huvud taget, utan tycker att barnen ska leka annat för att det gör att miljön 
blir tryggare och barnen har roligare. Vidare anser denna pedagog att det inte finns något 
positivt med våldsamma lekar utan visar på ett destruktivt beteende hos barnen. En annan 
pedagog säger att vuxna inte kan förbjuda dessa lekar och två av respondenterna menar att 
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de är lika viktiga som all annan lek. ”Våldsamma lekar gör sig bäst att leka utomhus där  
det finns större ytor och där andra barn som inte vill leka dessa lekar kan få vara ifred  
på ett annat sätt än vad som är möjligt inomhus. Eftersom det är blandade åldrar på  
avdelningen kan någon av de större springa omkull ett mindre barn så det är också en  
anledning till att springlekar och krigslekar inte hör hemma inomhus” menar en pedagog. 

Respondenterna berättade lite om en leksituation som hade våldsamma inslag och den 
första berättade om när några barn byggde med lego och trodde att de först byggde ett  
rymdskepp eller något liknande. Efter en stunds iakttagelse förstod respondenten att det 
var vapen de byggde och samlade då ihop dem och berättade att man kan bygga andra 
saker. Pedagogen försökte inspirera dem till att bygga ett rymdskepp och även andra saker 
som husvagnar,  vilket barnen var med på.  ”Barnen sitter mer koncentrerade när dem  
bygger  andra  saker  än  vapen,  de  springer  inte  runt  på  samma  sätt”  berättade 
respondenten. 

Den andra pedagogen berättade att  det  fanns många pojkar  i  gruppen förra året,  som 
sparkade mycket mot varandra. ”Ett av barnen gick i karate och han hade många större  
bröder som han tog efter och det tror jag påverkade dessa lekar ganska mycket. Jag tror  
även att tv program påverkar mycket att barnen leker dessa våldsamma lekar” säger 
respondenten. Vidare berättar respondenten att  det fanns en oro och obehag att något 
barn skulle bli sparkad i huvudet och göra sig riktigt illa. Pedagogen visade tydligt att på 
förskolan  är  inte  sparkar  tillåtna  eftersom  det  kan  vara  farligt  och  de  kan  göra  illa 
varandra. Respondenten menar att barnen inte ser farorna i leken på det sättet som vuxna 
gör, och därför måste de vuxna gå in och bryta leken och förklara varför det är farligt. ”Jag 
ser inga flickor som leker våldsamma lekar på det sättet jag har beskrivit utan dem retas  
mer och kan frysa ut varandra” säger även pedagogen.

Den tredje respondenten berättade om en situation ute på gården då det var ganska många 
barn som lekte en lek. De fäktades med pinnar, jagade varandra och sprang runt och skrek 
och verkade vara i två lag mot varandra. Efter ett tag blev det alla mot en, barnet som var 
ensam skrattade men pedagogen tyckte inte det kändes okej när de andra barnen stod i en 
ring runt barnet och knuffades. ”Det kändes snarare som mobbing än någon lek, gränsen  
däremellan är verkligen hårfin. Jag sa ifrån till slut och såg till att de lekte något annat” 
säger respondenten. 

Resultatanalys och resultatdiskussion

Resultatanalysen och resultatdiskussionen har strukturerats efter våra forskningsfrågor. 
Här presenterar vi även våra tolkningar samt vad andra författare anser om ämnet.

Vilken typ av våldslekar förekommer i barnens lek?

Utifrån observationerna har vi sett att det förekommer olika slags våldslekar.  Vi har valt  
att benämna dem som krigslekar, rollekar med våldsamma inslag, bråklekar, makt- och 
kamplekar.

I observationen där barnen leker att de dödar med ”giftmedicin” är det förgiftningen som 
leder till döden som är det som kan anses som det våldsamma. Denna lek skulle kunna 
vara ett sätt för barnen att bearbeta liknande händelser de upplevt som skrämmande och 
exempelvis olika filmer eller från böcker. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att barn kan 
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möta aggressivitet och ondska i böcker eller filmer, exempelvis riddare Cato i Astrid 
Lindgrens Mio min Mio. Detta kan göra barn upprörda och rädda och gör att de vill göra 
något åt situationen om de bara kunde. Ett ytligt aggressivt beteende finns i Kalle Anka, 
men det berör oftast inte barnen känslomässigt men det kan däremot påverka deras 
handlingssätt.

Det  skulle  därför  kunna få  förödande  konsekvenser  om denna lek  skulle  förbjudas  av 
vuxna som upplever att leken är för våldsam eller otäck för att lekas. Knutsdotter Olofsson 
(1992)  hävdar  att  det  är  viktigt  att  få  leva  ut  sina fantasier  och leka  krig,  spöken och 
monster eftersom det annars finns en stor risk att de lever ut detta senare i livet istället,  
vilket kan resultera i katastrofala följder. Barnen avbryter leken och övergår till att leka 
valar när leken övergår till att ”döda”. Detta skulle kunna tolkas som att barnen upplever 
att  leken  har  blivit  för  läskig  att  leka  och därför  avbryter  leken.  Knutsdotter  Olofsson 
(1992)  menar  att  lekar  med våldsamma/brutala  inslag  inte  hinner  utveckla  en ”riktig” 
aggressivitet eftersom barnen ofta avbryter leken om det övergår till allvar.

Att  se  på  leksituationen  med  ”giftmedicinen”  ur  ett  positivt  perspektiv  skulle  kunna 
innebära att det verkar vara en meningsfull aktivitet sett utifrån barns perspektiv. Barnen 
är engagerade och verkar ha roligt i leken. Samspelet verkar vara bra och de är lyhörda mot 
varandra, de vet gränserna utan att ha uttalat dessa. Leken skulle därför kunna ses som en 
värdefull kunskapskälla där barnen lär sig mycket viktiga sociala regler. 

Denna lek skulle dock kunna slå över till något negativt också, om något barn kanske inte 
är med på gränserna, eller någon känner sig kränkt eller blir fysiskt skadad. Knutsdotter 
Olofsson (1992)  poängterar  att  våldsamma lekar  kräver  att  barnen kan känna tillit  till 
varandra eftersom det annars kan leda till att barnen tycker att leken blir för verklig så den 
blir obehaglig.

I det vi valt att kalla krigslek finns en observationer där fyra pojkar leker sjörövare som 
sedan övergår att de krigar och skjuter på varandra. De pratas mycket om fiender och hur  
de kan skydda sig från dessa. Det är mycket som påminner om en krigssituation, någon 
skriker anfall och de riktar sina händer mot varandra och formar pistoler och låtsas skjuta. 
Knutsdotter  Olofsson  (1992)  beskriver  att  lekar  där  det  förekommer  vapen  ofta 
kännetecknas av utan barnen är lite överallt och ”skjuter” lite hur som helst eftersom de 
inte vill att det ska uppfattas som att det är riktat mot någon speciell. Att barnen leker just  
sjörövare och sedan börjar skjuta kan upplevas som våldsamt och en lek utan mening och 
innehåll om leken bara iakttas på avstånd av exempelvis en vuxen. Almqvist (1991) menar 
att krigslekar är som vilken lek som helst för barnen, samt att de fascineras av kämpandet 
och spänningen som dessa lekar kan medföra. De får även använda sin styrka. Författaren 
menar  även  att  dessa  lekar  ger  barnen möjlighet  att  uttrycka  sig  på  ett  sätt  som inte  
accepteras annat än i just dessa lekar. Lekens handling skulle kunna tänkas ha influerats 
av tv-program eller filmer. Vissa likheter i denna leksituation påminner om handlingen i  
filmen om pippi på de sju haven. Lillemyr (1990) menar att det är händelser i vardagslivet  
och det som samhället speglar i media som påverkar dessa lekars innehåll. Lillemyr (1990) 
skriver vidare att exempel på detta är all reklam för krigsleksaker och tv-program som har  
våldsamma inslag  vilket  barnen  gestaltar  och  imiterar  i  leken.  Lekens  handling  skulle 
kunna ses som en möjlighet för barnen att uppleva spänning och det verkar som om de 
medvetet  försöker  skapa  detta.  Detta  sker  exempelvis  genom  att  barnen  uppmanar 
varandra att se upp för fiender och att skynda till skeppet och gömma sig. Löfdahl (2004) 
beskriver  förskolebarns  gemensamma  lekar  och  menar  att  dessa  kännetecknas  av 
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dramatiserade handlingar. Detta kan innebära att barnens lekar innehåller spänning och 
intriger och att det då blir något större än rollek. Författaren menar att behovet av att få  
röra  sig  obegränsat  samt  växlingen  mellan  spänning  och  utlösning  är  även  lekens 
karakteristiska drag.

I en observation förekommer en lek som vi benämner som bråk lek, den påminner mycket 
om brottning där  det  verkar  som att  barnen testar  sin  styrka.  De är  influerade  av  tv-
programmet gladiatorerna eftersom de själva säger att de är gladiator och utmanare. De 
tränar  även  med  olika  redskap  och  säger  att  de  blir  trötta  och  svettiga.  Hangaard 
Rasmussen (1993) skriver att inom idrott förekommer kampen som ett dominerande och 
naturligt  inslag.  Antingen  kan  det  vara  en  kamp  i  lag  mot  varandra  eller  mellan  två 
individer som författaren jämför med exempelvis fotboll och boxning. Dessa lekar kräver 
träning,  uthållighet,  kraft  och  snabbhet  i  både  kropp  och  sinne.  Barnen  är  sina  egna 
domare  menar  författaren  och  i  observationen  syntes  det  tydligt  att  speciellt  ett  barn 
fungerade som en domare. Detta genom att barnet visade hur det andra barnet skulle göra,  
stå  och vilken  roll  de  hade  i  leken.  Barnen verkar  medvetna om att  det  krävs  mycket 
träning för att  bli  en ”bra gladiator” vilket  de även kan ha iakttagit  i  programmet och 
försöker efterlikna dess innehåll så mycket som möjligt. Att barns lekar har våldsamma 
inslag  menar  Lillemyr  (1999)  grundar  sig  på att  barnen tar  efter  tv-program som har 
våldsamma inslag. 

När barnen leker gladiatorerna går en förskollärare förbi rummet och stannar upp och 
tittar på barnen, de slutar upp med aktiviteten för en stund och menar att de bara leker,  
förskolläraren går då vidare. Förskollärarens agerande skulle kunna grunda sig i att hon 
inte  sett  hela  situationen från början och kan då inte  ha skapat  en helhetsbild  av  vad 
barnen gör och blir därför tveksam till om de gör illa varandra och om leken kanske bör 
stoppas. Barnen märker av förskollärarens tveksamma blick och det kan leda till att de 
känner att de måste försvara sin lek. Förskolläraren hade kunnat agera på annat sätt när 
hon gick förbi barnen eftersom de inte ska behöva förklara sig och försvara sin lek. Ett sätt 
hade kunnat  vara att  hon talade om varför hon tittade på dem och även fråga hur  de  
upplevde  leken,  så  att  det  skapades  en  dialog  sinsemellan.  Om  förskolläraren  hade 
befunnit  sig  i  rummet  med  barnen  hade  hon  fått  en  annan  bild  av  vad  som  hände.  
Samtidigt  skulle  vuxnas närvaro kunna betyda att  barnens lek hade fått  ett  helt  annat 
innehåll som de egentligen inte alls hade behov av egentligen. Löfdahl (2004) beskriver 
vuxnas  tolkning  och  förståelse  av  förskolebarns  lekar  och  menar  att  inom  den 
barncentrerade pedagogiken förekommer mantrat ”lyssna till barnen”. Enligt Löfdahl är 
det vuxna som lyssnar och iakttar barnen som kan få en förståelse för vad som sker i barns 
lek och hur det påverkar barnen och deras agerande i leken. Löfdahl menar även att det 
inte räcker att enbart lyssna och iaktta barnen för att skapa förståelse för deras aktiviteter  
utan att det även krävs att samtala med dem under leken eftersom det är så dem är mest  
intresserade av att  berätta  om vad som sker.  Detta  kräver  närvarande och engagerade 
vuxna som deltar på barnens villkor. 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att  många pojkar utmanar varandra genom att de 
slåss, de mäter sina krafter och utmanar varandra i uthållighet och vem som är starkast. I  
bråklekarna avgörs detta eftersom den präglas av närkontakt. I våldsamma brottningslekar 
angriper  barnen  varandra  genom  att  sätta  sig  över  motståndaren,  knuffas  eller  sätta 
krokben. I dessa lekar är det viktigt att visa sin styrka och makt gentemot motståndare.  
Gladiator leken har många positiva inslag som skulle kunna ge barnen viktiga lärdomar att 
ha nytta av i andra lekar och i andra situationer i framtiden. I lpfö98 (reviderad 2010) står  
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det  att  ”barn ska  utveckla  sin  motorik,  koordinationsförmåga och kroppsuppfattning  
samt  förståelse  för  vikten  av  att  värna  om  sin  hälsa  och  sitt  välbefinnande”.  I 
observationen synliggörs det även att barnen kämpar mot varandra vilket leder till att de 
lär sig att kontrollera sin styrka och uthållighet i förhållande till en annan, vilket Hangaard 
Rasmussen  (1993)  beskriver  som  en  aktivitet  som  kräver  uthållighet,  kraft,  träning, 
snabbhet i kropp och tanke samt smidighet. En annan positiv aspekt av Gladiator leken 
skulle kunna vara att barnen lär sig att läsa av varandras leksignaler, när det är lek och när 
det är allvar och kunna skilja på detta under lekens gång. Knutsdotter Olofsson (1992) 
menar att det är viktigt att barnen kan de sociala reglerna; samförstånd, turtagande och 
ömsesidighet  när  de  leker  bråklekar.  Barnen  måste  även  vara  eniga  om att  de  endast 
”slåss” på lek. Författaren lyfter även fram betydelsen av kunna anpassa den egna styrkan 
till kompisens. Om ett av barnen är större måste den ta hänsyn och anpassa sig till den 
mindre och inte brotta ner den så att det skapas ett underläge.

I de lekar som vi definierar som makt- och kamplekar synliggörs det att det är vissa barn 
som bestämmer mer än andra och är dominanta. De bestämmer exempelvis vilka som får 
vara med eller inte i leken och även vilket innehåll lekarna ska få. Barnen är ofta oense i  
lekarna och detta syns exempelvis genom att  något barn visar sitt  missnöje genom att 
skrika,  bli  ledsen,  säga  att  någon  är  orättvis  eller  liknande.  Här  kan  vi  se  en  slags 
maktkamp. En flicka verkar vara den dominanta och bestämma, men de andra barnen 
säger till henne när hon svär, vilket hon inte verkar bry sig om. En pojke kommer och vill  
vara med men hon bestämmer att han inte får vara med. Förskolläraren lägger märke till  
svordomen men inte till flickans handling, och inte heller att den andra flickan blir tårögd. 
Det kan få barnet att känna sig kränkt av flickan. 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att äldre barn gärna diskuterar med varandra i leken 
om vilka som får vara med eller inte och att självhävdelsen är ett karakteristiskt drag i  
barns  lek.  Att  ett  barn  har  den övergripande  makten i  leken  kan få  konsekvenser  och 
påverka de andra barnen som är med. En konsekvens kan vara att leken blir begränsad och 
de andra kan inte vara med och göra sina röster hörda. En möjlighet till att situationen 
hade  kunna utvecklats  annorlunda skulle  kunna vara  att  förskollärarna  finns  med när 
barnen leker både mentalt och fysiskt. Ingripanden från deras sidor skulle då kunnat vara 
att  de  pratade  med  barnen  om  var  det  var  som  hände  och  varför.  Förskolläraren  i  
situationen där en flicka vill bestämma hela innehållet i leken hade kunnat styra in barnen 
på ett lekinnehåll som hon vet att de ”svagare” barnen skulle kunna få övertag i och kan få  
större möjligheter att påverka lekens innehåll. I (Lpfö98 reviderad 2010) framgår det att 
förskolan har som mål att varje barn ska få möjligheter till att utveckla sin förmåga att 
fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler.

Hur använder barnen leksaker i samband med våldslek?

I flera observationer konstruerar barnen vapen av duplo. Almqvist (1991) skriver att barn 
kan konstruera sina  egna krigsleksaker  av  exempelvis  lego.  Om de inte  tillgång  till  de 
färdigbyggda leksakerna konstruerar de dessa själva.  I en observation var det ett barn som 
riktade  det  byggda  vapnet  mot  två  förskollärare  och  detta  kan  tolkas  som  att  barnet 
försöker skapa sig en maktposition genom vapnet. Situationen kan även ses som att barnet 
fick den reaktionen han förväntade sig vilket hans ansiktsuttryck visade. 
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I en annan observation där några barn också leker med duplo är det två av barnen som 
konstruerar filmkameror och ett barn gör en bazooka. situationen skulle kunna tyda på att 
barnet vill leka någon form av krigslek, men de andra barnen vill leka att de filmar. Även 
när barnet gör pangljud är det inget av de andra barnen som engagerar sig i hans lek utan 
de fortsätter med sina filmkameror och kommunicerar med varandra. En möjlighet att se 
på situationen kan vara att barnet förvandlar bazookan till  en filmkamera för att få en 
chans att vara med i de andra barnens lek. Det kan finnas många orsaker till att barnet 
som vill leka med bazookan inte får med sig de andra två barnen i leken, vilket det verkar 
som att barnet gärna skulle vilja. En orsak skulle kunna vara att de andra två barnen inte 
har något intresse av denna lek och känner sig osäkra hur de skulle kunna bidra och därför  
väljer att avstå. En annan orsak skulle kunna vara att barnen känner att de inte vågar gå in 
i lekar där de ska skjuta av olika anledningar. De kan ha blivit påverkade av vuxna tidigare  
som har kommenterat deras lekar negativt och därför väljer de att avstå för att inte bli  
kritiserade  och  avbrutna  vilket  skulle  kunna leda  till  ångest.  Istället  väljer  de  att  leka 
någonting de har kunskap om, vilket i detta fall är att bygga filmkamera. 

Under en observation leker barnen med plastdjur. Alla barn har valt djur som är stora och 
farliga på något sätt, tigrar och lejon har vassa tänder och noshörningar som är väldigt  
stora och kan lätt trampa ner någon annan och den har även långa betar som den kan 
använda mot fiender om så krävs. Löfdahl (2004) menar att barn är medvetna om en viss 
rekvisitas betydelse för leken och att det går att  skapa status genom detta. Författaren 
skriver att barn tar för sig av den rekvisita som de tror kommer bidra i leken och för att de  
ska kunna få en ledande position. 

I observationen synliggörs det även att barnen tilldelar djuren olika egenskaper och strävar 
efter att det egna djuret är det bästa och starkaste. Situationen kan tolkas som att barnen 
försöker bräcka varandra genom att påvisa att respektive djur kan göra olika saker som 
skadar de andra djuren, till exempel har vassa klor och tänder och därför kan äta upp de  
andra, eller trampa ihjäl varandras djur. Även i en annan observation leker några andra 
barn med plastdjuren där leken har ett liknande innehåll som tidigare observationen visar. 
Det verkar som att de vill jämföra djurens styrka och snabbhet, även att de vill visa att det 
egna valda djuret är det bästa även här. Barnen verkar tävla mot varandra och situationen 
verkar även handla om vilket djur som snabbast kommer i mål. Löfdahl (2004) menar att  
det inte är förrän barnen tillskriver sina leksaker egenskaper som till exempel modig eller 
stark som leken upplevs som meningsfull av barnen. Vidare anser författaren att barn är 
medvetna om leksakernas betydelse för leken och vilken status de olika föremålen ger, 
vilket kan vara både positivt och negativt. 
 
I  en  observation  är  det  ett  barn  som  sitter  själv  på  golvet  och  kastar  klossar  och 
actionfigurer och situationen skulle kunna uppfattas som stökig och att han var arg. Men 
efter en stunds iakttagelser syns det att barnet använder denna lek som något som skapar 
glädje och meningsfullhet för honom. Även om leken kan upplevas som en handling utan 
mening så tolkar vi det som att det fanns ett syfte med just den leken. 

Hur agerar pedagoger i samband med dessa våldsinslag?

Under observationerna har vi sett att pedagogerna verkar hålla sig i bakgrunden och inte 
är så delaktiga i den här typen av barnens lekar. Detta skulle kunna bero på att de vet 
observationer ska ske och att de därför väljer att vara så neutrala som möjligt för att inte  
påverka situationen. I en situation ingriper en pedagog när ett barn svär, men noterar inte  
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att  ett  barn  skadar  ett  annat.  I  en  annan  observation  håller  barnen  på  och  leker 
gladiatorerna  när  en  pedagog  går  förbi  och  tittar  på  barnen  medan  de  leker.  Barnen 
stannar upp i leken och säger att de bara tränar, och läraren svarar ”okej dåså” och går 
vidare. Vi tolkade det som att barnen såg på förskollärarens ansiktsuttryck och att denne 
inte tyckte att leken var något bra utan de stannade upp och försvarade snabbt leken för att 
inte bli avbrutna. En tredje situation var att ett barn kom fram till några förskollärare och 
låtsades skjuta dem i ansiktet. En av dem säger ”nä men Liam” och han flinar till svar och 
går iväg. Det skulle kunna vara så att barnet vill visa sin makt genom vapnet och fick en 
önskad respons från pedagogerna. Pedagogernas agerande kan tolka som att de tycker att 
de blir provocerade av barnet men gör inte någon större sak av det. I detta fall var det ett 
”vapen” byggt av duplo som användes och frågan är om barnet skulle fått en helt annan 
reaktion av förskollärarna om det var ett mer verklighetstroget vapen som använts och 
riktats  mot  dem. Nelson  och  Svensson  (2005)  hävdar  att  vuxna  har  svårare  att  tolka 
leksignalerna när barnen leker med leksaksvapen. De har lättare att acceptera fiktiva vapen 
än verklighetstrogna. Knutsdotter Olofsson (1999) menar att hur barnen använder föremål 
i leken grundar sig på imitation av hur de sett att andra runtomkring gör, ofta hur vuxna 
agerar. Författaren menar även att lek med olika saker övar barnens kreativa tänkande och 
under  lek  med  föremål  lär  sig  barnen  hur  dessa  fungerar,  vilka  möjligheter  som  kan 
uppnås och eventuella konsekvenser det kan leda till.

Hur ser några förskollärare på våldsamma lekar?

Två av våra respondenter anser att barnen inte bör avbrytas på en gång utan måste få lära 
sig  att  hantera  situationerna  själva.  Men  alla  tre  är  överens  om  att  det  är  viktigt  att 
markera och styra barnen i leken där det kan bli för våldsamt så att de inte skadar sig 
själva eller varandra. Detta förhållningssätt kan innebära att barnen känner de vuxnas stöd 
och det inte är ”fult” eller dåligt att leka denna typ av lekar, eftersom de menar att det är 
viktigt att ge barnen chansen till att exempelvis fäktas med pinnar. Respondenterna verkar 
vara medvetna om att gränsdragningen dock för hur allvarlig en leksituation verkligen är 
och var gränsen går mellan allvar och lek är ett dilemma. Tullgren (2007)  menar att vuxna 
ofta vill avbryta lekar med våldsamma inslag och istället erbjuder andra sorters lekar. I 
intervjun framkom det att en pedagog sett barn bygga vapen med lego men styrde in dem 
på att bygga rymdskepp och husvagnar istället, vilket de även gjorde då. Motiveringen till  
varför förskolläraren gjorde så var för att hon ansåg att lekarna blir mer innehållsrika och 
inte lika stökiga eftersom barnen håller sig på ett och samma ställe. Konsekvensen av att 
förskolläraren styr  in barnen på att  leka något annat än att  bygga vapen skulle  kunna 
resultera i ett flertal scenarion. En konsekvens skulle kunna vara att barnen känner att de 
har gjort något fel och att deras lekförslag inte är bra. Detta kan i sin tur resultera i att  
barnen väljer  att  leka dessa lekar  när  vuxna inte  är  i  närheten eller  att  de helt  enkelt 
utesluter  dessa  lekar  helt.  Detta  skulle  kunna  leda  till  att  barnen  utvecklar  aggressivt 
beteende för att de känner sig kränkta av de vuxnas bemötande i det som barnen upplever  
som viktigt  att  få  leka. Knutsdotter  Olofsson  (1992)   skriver  att  förbud  av  vapen  och 
krigsleksaker ger signaler till barnen som talar om att detta inte är accepterat. Författaren 
menar att dessa lekar är betydelsefulla för barnen och att de övervinner faror och att dessa 
lekar hjälper dem att kontrollera sin ilska och aggressivitet. Enligt Knutsdotter Olofsson 
(1992) blir barnen arga på riktigt när de avbryts eller blir hindrade på något sätt i leken.

Två  av  pedagogerna  beskriver  att  det  mest  är  pojkar  som  leker  våldsamma  lekar.  En 
respondent  anser  att  barnen,  främst  pojkar,  behöver dessa lekar  för att  bearbeta olika 
händelser och erfarenheter. Lillemyr (1990) skriver att leken även har en stor betydelse för 
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att bearbeta upplevelser och blir då ett viktigt redskap för att ta sig igenom olika händelser.  
Även Hangaard Rasmussen (1993) hävdar att dessa lekar är nödvändiga för att just pojkar 
behöver få utmana varandra och mäta sina krafter. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att 
barnen måste kunna de sociala reglerna; turtagande, samförstånd och ömsesidighet vid 
dessa lekar. De måste vara införstådda att de endast bråkar på lek. En av pedagogerna 
säger att det inte alltid är lätt för barnen att se farorna i leken vilket vuxna kan göra på ett 
annat sätt. Respondenten menar att det då är viktigt att de vuxna går in och förmedlar att 
det inte är okej att använda våld mot varandra. Att resultatet visar att en pedagog anser att  
det är vuxnas ansvar att bryta sig in i leken för att det skulle kunna leda till att barnen 
skadar sig på riktigt visar på att pedagogen värnar om barnen. Det skulle även kunna leda 
till att leken eventuellt bryts för tidigt på grund av att barnen inte alls upplever det som 
händer i leken som våldsamt och farligt utan har kontroll över situationen, även fast vuxna 
kanske inte ser det eftersom de inte är deltagare i leken utan åskådare på avstånd.  Enligt 
Sinkkonen (1992) hindras ofta barn, speciellt pojkar att leka lekar där de tävlas eller slåss 
för att de kan skada varandra. Dock menar författaren att vuxna ofta ser leken på ett annat 
sätt än vad barnen gör och att barnen egentligen har roligt och ser lekarna som vilken lek  
som helst.

Två av pedagogerna tror att barnen influeras av tv-program och filmer eller äldre syskon 
när de leker våldsamma lekar. Lillemyr (1990) menar att barns våldsamma lekar bygger på 
erfarenheter  de  sett  eller  varit  med  om.  De  leker  vad  samhället  speglar,  vilket  syns  i 
lekarnas innehåll. Författaren skriver att exempel på detta är reklam för krigsleksaker och 
tv-program som har våldsamma inslag. Lillemyr (1990) skriver att Erikson menar att leken 
har en viktig funktion för barnets utveckling och pekar på samband mellan lek och olika 
företeelser som finns i  samhället.  Nelson och Svensson (2005) menar att  debatten och 
kritiken nuförtiden handlar om våld i dataspel och filmer än om krigsleksaker vilket det 
gjorde mycket förr, främst under 70-talet. Författarna hävdar att det inte finns mycket som 
tyder på att barn som leker med våldsleksaker bli mer våldsamma eller aggressiva än andra 
barn.  Leksakerna  har  inte  dessa  funktioner  och därför  är  det  inte  rimligt  att  förbjuda 
barnen att använda och leka med gevär, pistoler och actionfigurer etcetera. I intervjuerna 
framgår det att barnen konstruerar sina egna vapen av till exempel duplo eller pinnar. Två 
pedagoger är överens om att de måste vara observanta när barnen leker med pinnar så att 
det inte spårar ur eller att de råkar peta varandra i ögonen. En pedagog anser att dessa  
lekar inte bör lekas inomhus, och en annan anser att de inte ska lekas i förskolan över 
huvud taget för att det visar på ett destruktivt beteende enligt denna pedagog. En orsak till 
att respondenten som anser att våldsamma lekar inte alls har någon plats i förskolan utan 
bara är destruktiv kan vara att det finns en negativ klang i ordet våldsamma lekar, vilket  
kan associeras till aggressivitet. Enligt Almqvist(1991) talas det mycket om att aggressivitet 
och krigsleksaker hänger ihop. Det skulle kunna vara så att denna koppling även kan göras 
mellan aggressiva lekar och aggressivitet. Almqvist (1991) och fortsätter skriva att ordet 
aggressiv ofta framställs som något som är starkt negativt. En annan möjlighet att se på 
respondentens uttalande är att det finns en osäkerhet kring hur hon ska agera och bemöta 
barnen  när  de  exempelvis  skjuter  med  låtsasvapen  mot  henne.  Knutsdotter  Olofsson 
(1992) menar att kvinnor i vår kultur är ovan vid bråklek. Författaren hävdar att det beror  
på att flickor slutar att bråkleka tidigare än vad pojkar gör och detta leder till att kvinnor  
har  svårt  att  förstå  dessa  lekar.  Knutsdotter  Olofsson  (1992)  menar  att  krigslekar 
kännetecknas av aggressivt beteende men ändå sker under lugna och vänliga former. Dessa 
lekar kan låta värre än de är eftersom barnen ofta kan vara högljudda och ger ifrån sig  
skjutljud. Barnen går in i rollen och kan exempelvis föra fram ett svärd mot någon och se 
ond ut i blicken. 
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Hangaard Rasmussen(1993) menar att gränserna för vad pedagoger tycker att barnen får 
leka skiljer sig mellan olika förskolor. Beroende på vilken förskola det gäller så finns det 
olika förhållningssätt om barnen får leka våldsamma och stökiga lekar eller inte. Vissa 
anser att det är accepterat att leka krigslekar och använda sig av vapen som barnen själva  
konstruerat,  medan andra anser att det inte alls är lämpliga lekar och förbjuder dessa. 
Även i intervjuerna synliggörs det att pedagogerna har olika uppfattningar om dessa lekars 
plats i förskolan då vissa är helt emot det medan andra tycker att de ska få förekomma 
under ordnade former. 

Metoddiskussion

De valda insamlingsmetoderna, intervjuer och observationer, täcker forskningsfrågorna i 
studien men visar endast vad en liten del förskollärare anser om ämnet samt att det även 
bara observerats en liten grupp barn. För att ge en större bredd skulle fler förskollärare 
kunna intervjuats samt att vi skulle kunnat titta på olika barngrupper för att få ut flera 
aspekter om våldsamma lekar, det skulle kunna ge en högre validitet. Men vi upplever att  
respondenterna i intervjuerna har gett oss uppriktiga svar och att vi inte har influerat eller  
påverkat dem i sina svar då vi ställt öppna frågor och bett dem berätta om sina egna åsikter  
samt att de har kunnat svara på alla frågorna. Även observationerna har gjorts på olika 
barn men inom samma grupper så det har ändå blivit en viss variation. Vid intervjuerna 
användes röstinspelning och dessa transkriberades senare för att vi skulle se exakt vad som 
sades.  Under  observationerna använde  vi  ett  observationsschema samt loggbok för  att  
kunna skriva ner det som händer. Nackdelen med det är att något kan missas vad som sägs 
eller görs.

Slutdiskussion

Syftet med studien har varit att dels se vilka olika lekar som förekommer under den fria 
leken och som har våldsamma inslag och dels få höra några förskollärares syn på dessa 
lekar. Just begreppet våldsamma lekar känns mycket aggressivare än vi menar, men vi har 
inte funnit någon bra variant av det heller. Vi menar på att dessa lekar har en läkande kraft 
för barnen och att det är viktigt för att de ska få bearbeta olika känslor och kunna hantera 
dessa. Om de inte får utlopp för de vilda/våldsamma lekarna vet ingen hur barnen kanske 
kommer reagera när de blir äldre. Det finns nog många som associerar våldsamma lekar 
med våldsamma  och  aggressiva  barn,  men  vi  tror  inte  att  våldsamma  lekar  genererar 
våldsamma barn utan det finns andra orsaker bakom barnens våldsamma beteenden som 
sker utanför leken.

Det har framkommit genom studien att det förekommer olika sorters våldsamma lekar i 
förskolan. Bland annat rollekar med våldsamma inslag, bråklekar, krigslekar, makt- och 
kamplekar och övriga lekar med våldsamma inslag. Barnen leker med leksaker som kan 
tolkas  som  våldsleksaker,  antingen  skapar  de  dem  själva  genom  exempelvis  lego  eller 
pinnar,  eller  leker  med  färdiga  leksaker.  Pedagogerna  agerar  olika  beroende  på  hur 
allvarlig situationen är, och de är överens om att det är viktigt att bryta om barnen skadar 
varandra eller sig själva. Många gånger kan det vara svårt som vuxen att tyda barnens 
leksignaler när de är inne i leken, som kan upplevas väldigt aggressiv utifrån de vuxna. Det 
är viktigt att försöka tolka situationen och se på barnens ansiktsuttryck och gester för att få  
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en förståelse för hur de leker. Det kan också vara viktigt att prata med barnen om det är på 
lek eller allvar om man inte kan tolka det själv, så man inte bryter leken för tidigt. 

Nya forskningsfrågor

Under vårt arbete har det dykt upp nya frågor hur man skulle kunna arbeta vidare med 
studien.  Det  vi  tycker  skulle  varit  intressant  är  att  göra  observationer  utifrån  ett 
genusperspektiv för att se om det skiljer sig mycket mellan pojkars och flickors lek och i 
vilken  utsträckning.  Det  skulle  även  kunna skapas  nya  intervjufrågor  utifrån  detta.  Vi 
skulle  även velat  titta  mer på vilka positiva effekter dessa lekar ger barnen samt vilka 
konsekvenser  de  ger  för  lärande  och  utveckling.  Om  vi  skulle  haft  en  annan 
insamlingsmetod, exempelvis enkäter eller videoinspelningar skulle resultaten kunnat bli 
annorlunda,  och  även  om  vi  skulle  valt  en  annan  urvalsgrupp  och  tittat  närmre  på 
exempelvis barnens eller föräldrarnas syn mera. 

Pedagogisk relevans

Denna  studie  anser  vi  har  en  pedagogisk  relevans  då  vi  inte  stött  på  allt  för  mycket 
litteratur som handlar om våldsamma lekar. Under utbildningen är det heller inget som 
diskuteras mycket men vi anser att det är ett viktigt ämne som dessvärre har fått onödigt  
mycket kritik. Att man benämner det våldsamma lekar kan göra att vissa tror att vi enbart 
syftar till lekar där barnen är arga på varandra och bråkar, men vi anser att det finns något  
djupare bakom lekarna vilket vi hoppas har framkommit genom arbetet. 
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Bilagor

Hej!

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet med inriktningen lek, 
lärande och utveckling på Mälardalens högskola. Under den sista terminen som vi är på nu 
kommer vi att skriva ett examensarbete inom pedagogik som kommer att handla om barn 
och lek. Vi kommer att göra observationer vid ett/två tillfällen på barngruppen under leken 
för att fördjupa vår kunskap. Det vi kommer att titta främst på är om det förekommer 
konflikter i lekarna eller om de har våldsamma inslag, exempelvis att de leker krig, hjältar 
eller andra personer som slåss eller om de är influerade av tv-program där inslag av våld 
kan förekomma. Det är inte det enskilda barnet som kommer att vara i fokus utan vi ska 
titta på hela gruppen och hur barnen förhåller sig till varandra i leken.

Arbetet  kommer  att  ta  hänsyn  till  de  forskningsetiska  principerna  som  handlar  om 
informationskravet, det vill säga att ni har rätt att få veta vad vår studie handlar om samt  
hur vi kommer att arbeta med materialet. Det handlar även om samtyckeskravet, det vill 
säga  att  ni  föräldrarna  får  välja  om  era  barn  får  delta  i  studien  eller  inte.  Under  
observationerna kommer vi att föra anteckningar kring hur barnen samspelar och förhåller 
sig till varandra. Dessa anteckningar kommer att förstöras efter att studien är slutförd. Vi 
kommer också att  ta  hänsyn till  konfidentialitetskravet  som handlar  om att  alla  namn 
kommer att fingeras och att all insamlad data kommer att förstöras när studien är avslutad 
och  examinerad.  Nyttjandekravet  handlar  om  att  det  vi  samlar  in  endast  kommer  att 
användas till denna studie. Vi kommer att genomföra studien under vecka 8. 

Har du frågor om studien kan du höra av dig till oss eller vår handledare. Klipp ut och 
lämna in lappen här nedan till förskolan om ditt barn får delta i studien senast den 17/2.

Erica Hedlund                                                                                                       Sandra Lehtikangas
erica_hedlund@hotmail.com                                                                           sandi86@hotmail.se
tel: 073 xx xx xxx                                                                                                 tel: 073 xx xx xxx

Carin Benjaminson
carin.benjaminson@mdh.se
tel: 070 xx xx xxx
Fil dr, Universitetslektor 

__________________________________________________________

Mitt barn får delta i studien om barns lek under vecka 8 2012.

--------------------------------------------          --------------------------------------------  
barnets namn                                                      vårdnadshavarens namn
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Hej!

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet med inriktningen lek, 
lärande och utveckling på Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom 
pedagogik som kommer att handla om barn och våldsamma lekar. Syftet med forskningen 
är att vi vill ta reda på förskollärares syn på våldsamma lekar och vad dessa kan innefatta. I 
studien vill vi göra observationer på barngruppen och intervjuer med förskollärarna som 
arbetar i denna verksamhet. 

Arbetet  kommer  att  ta  hänsyn  till  de  forskningsetiska  principerna  som  handlar  om 
informationskravet, det vill säga att ni har rätt att få veta vad vår studie handlar om samt  
hur  vi  kommer  att  arbeta  med  det  insamlade  materialet.  Det  handlar  även  om 
samtyckeskravet, det vill säga att både ni och föräldrarna får välja om ni vill delta i studien  
eller inte. Vill ni avbryta under observationen eller intervjun är det bara att säga ifrån. Vi  
kommer också att  ta  hänsyn till  konfidentialitetskravet  som handlar  om att  alla  namn 
kommer  att  fingeras  och  att  all  insamlad  data  kommer  att  behandlas  konfidentiellt.  
Nyttjandekravet handlar om att det vi samlar in endast kommer att användas till denna 
studie. 

Tidsmässigt så kommer vi att komma under några tillfällen vecka 8 och eventuellt vecka 9 
och observera barngruppen under den fria leken. Intervjuerna vill vi avsätta ungefär en 
halvtimme per person. Vi vill gärna intervjua minst två förskollärare per barngrupp. 

Har ni frågor så kontakta oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar
Erica Hedlund                                                        Sandra Lehtikangas
erica_hedlund@hotmail.com                              sandi86@hotmail.se
073  xx  xx xxx                                                         073  xx  xx  xxx

Carin Benjaminson
carin.benjaminson@mdh.se
070 xx xx xxx
Fil dr, Universitetslektor
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