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Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare ser på barns krigs- 
och låtsasbråklekar. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i form 
av semistrukturerade intervjuer. I studien har sex förskollärare från två olika 
förskolor intervjuats. Resultatet visar att det finns en positiv och en negativ syn 
på barns krigs- och låtsasbråklekar. Förskollärare som ser på barns krigs- och 
låtsasbråklekar som vilka lekar som helst och som anser att de är på låtsas har 
en mer positiv syn på lekarna. Medan förskollärare som kopplar leken till 
verkligheten har en mer negativ syn på lekarna. Min slutsats utifrån studien är 
att hälften av förskollärarna anser att lekarna är viktiga och utvecklande för 
barnen. Den andra hälften håller inte med utan lutar sig istället mot 
värdegrunden och tycker att man ska lära barnen bra saker som hur man är en 
bra kompis och att man bryr sig om varandra istället för att ägna sig åt krigs- 
och låtsasbråklekar. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Barns krigs- och låtsasbråklekar, förskola  
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Inledning    

PANG! Jag sköt dig, nu är du död! Så skulle det kunna låta när några barn leker en 
krigslek på förskolan. Själv har jag inte riktigt gillat barnens krigs- och 
låtsasbråkslekar kanske främst för att jag förknippar dem med dagens samhälle och 
värld där människor använder sig av våld och dödar varandra. Men också för att 
barnen kan göra illa varandra när de fäktas med sina pinnar. 

Barns krigs- och låtsasbråklekar väcker starka känslor och berör vår moral. Jag tror 
att det är lätt att man antingen ser dessa lekar som någonting positivt eller som 
någonting negativt. Själv har jag bara sett barnens krigs- och låtsasbråklekar som 
någonting negativt men i somras tog jag del av forskning som även visade på positiva 
aspekter, vilket har gjort att jag nu fått en bredare syn på lekarna.  

Men det finns även ett dilemma i synen på de här lekarna. I läroplanen för förskolan 
(98/10) står det att leken är viktig för barns utveckling och lärande samtidigt som det 
står att man ska lära barn att visa omsorg för andra och att vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
samhället. Svaret på frågan om det är rätt eller fel att låta barnen få leka krigs- och 
låtsasbråklekar är som sagt inte självklar. 

Detta ha fått mig intresserad av att få ta del av förskollärares syn på barns krigs- och 
låtsasbråklekar. 

1.1 Syfte  

Syftet med min studie är att ta reda på vilka tankar och föreställningar som 
förskollärare på två förskolor har kring barns krigs- och låtsasbråklekar. 

1.2 Frågeställning 

Hur ser förskollärare på barns krigs- och låtsasbråklekar? 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Teoretisk ansats 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

En viktig person inom den sociokulturella forskningen är Lev S Vygotskji. Han 
anser att lärande är någonting som hela tiden pågår genom de interaktioner vi 
har med andra, både vuxna och barn. Smith (2010) skriver att leken är viktigt 
och har stor betydelse för barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling. 

Smith (2010) skriver att Vygotskjis syn på leken skiljer sig från andra aktiviteter 
i den bemärkelsen att man i leken skapar låtsassituationer. Vygotskji menar att 
barnet har en förmåga att skilja det visuella från det förnuftsmässiga. Han talar 
även om regler och speciellt dolda regler i barnens lek. Med dolda regler menar 
han till exempel att en träbit kan bli till ett trollspö i barnets lek. De regler som 
barnet har lärt sig om ett trollspö, genom samspel och erfarenheter, tillämpas 
då på träbiten. När barnet låter ett föremål eller en situation bli till någonting 
annat använder sig barnet av ett tecken eller en symbol. Symbolsystem är 
någonting vi använder oss av för att kommunicera och för att lösa problem och 
det är viktigt att kunna gå från det konkreta till det abstrakta för att lyckas i 
utbildning och i livet. 

2.2 Barns lek 

För barn är leken deras egen värld, en som om- värld, fylld med spänning, 
utmaningar och möjligheter. Genom leken utvecklar barnen bland annat en 
känsla av duglighet och skicklighet till att klara olika utmaningar och de känner 
sig värdefulla (Lillemyr, 2013). Leken utgår från barnets inre men den 
inspireras även av yttre källor. I leken gäller inte verklighetens krav och normer 
och barnet får möjlighet att använd sin fantasi och sin skapande förmåga 
(Lillemyr, 2002).  Att kunna gå in i en annan roll i leken skapar glädje och 
tillfredställelse hos barnet. Fantasi och kreativitet används för att skapa lek men 
i leken skapas också fantasi och kreativitet (Smith, 2010). 

Lillemyr (2002) skriver om en helhetspedagogisk förståelse av leken som består 
av fyra dimensioner. För det första är leken motiverad inifrån och kopplas ofta 
ihop med spänning och lustkänsla. För det andra skiljer barn leken från 
verkligheten och bortser från sin egen person, vilket ger dem stor frihet. För det 
tredje har barnen själva kontroll över vad som händer, de sätter gränser, tar 
initiativ och bearbetar situationer och handlingar i leken. För de fjärde så gäller 
det att barn har speciella samspels- och lekfärdigheter. De måste förstå lekens 
regler, identifiera sig med leken och kunna utveckla leken tillsammans med 
andra. 

I läroplanen för förskolan (1998/2010) står det att leken är viktig för barns 
utveckling och lärande och att barnen genom leken kan få möjlighet att uttrycka 
och bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Det står även att 
verksamheten ska ge utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek 
såväl inomhus som utomhus. Ett av målen i förskolan är också att barnen 
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utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

Det tema som leken kretsar kring har betydelse för barns meningsskapande och 
det är viktigt att vuxna observerar, lyssnar och diskuterar med barnen kring 
lekens innehåll. För att kunna göra det krävs det att man accepterar lekens som 
om-värld men samtidigt även problematiserar temat i sig med barnen (Nelson & 
Svensson, 2005). Det är viktigt att man tar leken på allvar, att man ser leken 
som barnens värld och att man respekterar den (Lillemyr, 2013). 

2.3 Krigs- och låtsasbråkslekens betydelse för pojkar och 
flickor 

Barn behöver få känna sig starka och kraftfulla för att våga möta vår 
skrämmande och okontrollerbara värld. Men barn behöver också vara starka 
och kraftfulla för att möta sin egen maktlöshet och det kan de göra genom att 
låtsas vara superhjälte eller tv-spels krigare (Jones, 2002). Gren (2001) skriver 
att barn behöver hjältar som inspiration och inte bara fiktiva hjältar utan även 
människor som står upp och kämpar för de goda och som visar solidaritet. 

Barn behöver en fantasivärld av många anledningar, i fantasivärlden kan de 
föreställa sig och bemöta inbillade hot och bemästra konflikter och frustationer 
(Rönnberg, 1997).  Att de ofta vill ha den högljudd och argsint är för att de ska 
kunna matcha och bemästra sin ilska och ängslan. Låtsasbråklekarna är vanliga 
lekar bland yngre barn (Tannock, 2007) och det finns både positiva och 
negativa aspekter i lekarna (Jones, 2002). Barnen kan lära sig att hantera och 
kontrollera sin egen styrka och de lär sig gränser och hur de ska följa dem. De 
lär sig också att hantera lindrig smärta och förlåta vänner för olyckshändelser 
och lekarna hjälper dem att öva på att vara motståndskraftiga i mötet med 
verklig aggression. Men låtsasbråklekar kan också förvandlas till riktiga 
slagsmål. Det finns barn som inte vet hur mycket skada de kan åstadkomma i 
låtsasbråkleken eller som använder sig av leken som ett svepskäl för att göra illa 
någon (Jones, 2002). Rönnberg (1997) menar att de riktiga konflikterna händer 
oavsiktligt i leken. Det kan vara att någon inte får vara med, att något barn råkar 
göra sig illa eller om barnen inte kommer överens om rollfördelningen. 

Det finns studier som visa på att våldsamma tv-program och tv-spel bidrar till 
ett förändrat socialt beteende hos barn. De får ett mer aggressivt beteende och 
en minskad vilja att hjälpa andra (Nelson & Svensson, 2005 & Wilson, 2008). 
Men andra studier visar även på att det orealistiska, fiktiva våldet bidrar till lek 
och fantasier om hur man skulle klara av de hemska skurkarna om man mötte 
dem (Jones, 2002).   

Låtsasbråklekar och superhjältelekar förknippas ofta med pojkar och 
pojkkultur, men flickor använder sig också av dessa lekar fast på andra sätt. När 
barnen är små skiljer sig inte lekarna mellan flickor och pojkar så mycket åt 
utan både flickor och pojkar gilla att leka bråkande dinusarier och sedan lugna 
ner sig och leka mamma, pappa och barn. Men mot slutet av förskoletiden så 
börjar det att skilja sig åt och det börjar bli viktigare för barnen att markera sig 
själva som pojke eller flicka och flickors lek tenderar att alltmer handla om 
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relationer. Våldsamma fantasier om slagsmål eller krig i rymden är inte 
flickorna intresserade av såvida de inte är uppbyggda kring sociala 
konstruktioner eller relationer mellan olika karaktärer. Flickors behov av att 
känna sig starka och kraftfulla försvinner inte för att de inte kan leka med öppen 
aggression längre utan de börjar istället använda sig av inkludering och 
exkludering i sin lek (Jones, 2002). 

2.4 Vuxnas syn på barns krigs- och låtsasbråklek 

Vår perception är kraftfull, vi ser vad vi vill se. Om vi tror att tv-program och tv-
spel med våldstematik leder till ett våldsamt beteende så ser vi bara det även om 
forskning och personliga erfarenheter skull leda oss till andra slutsatser (Jones, 
2002). När barn leker våldslekar betraktas ofta leken från den vuxna 
omgivningen som aggressiv, men barnen leker bara våld (Rönnberg, 1997). 

När vuxna ser barn leka superhjältar ser de flesta av dem inget farligt men om 
man börjar tänka på oroliga diskussioner om ungas våld så förlorar man den 
synen. De vuxna måste enligt Jones (2002) se förbi sina förväntningar och 
uppfattningar och se på lekarna genom barns ögon. Tv-program och krigsspel 
kan bli redskap som föräldrar och lärare kan använda sig av för att hjälpa barn 
att känna sig starka, att lugna deras känslor och lära dem mer om sig själva. Att 
acceptera och uppmuntra barns våldslek och se eventuella positiva funktioner 
som leken kan ha behöver inte betyda att man uppskattar verkligt våld. Våld 
berör våra känslor och vår moral och därför är det viktigt att reflektera över vad 
det är om vi vuxna upprörs över och varför vi gör det (Nelson & Svensson, 
2005). Tannock (2007) skriver att vuxna är rädda för att barnen ska göra illa 
varandra när de leker låtsasbråklekar. Tannock menar att det kanske är denna 
rädsla som skapar ett hinder för vuxna att kunna acceptera lekarna, vilket i sin 
tur kan leda till tron på att låtsasbråklekar inte är passande för barn. 

Gren (2001) beskriver moral som en persons handlingar, är de goda eller onda 
eller är det rätt eller fel att handla på ett visst sätt. När några pedagoger blev 
tillfrågade om vilket värde de ansåg att låtsasbråklekarna har svarade de att 
värdet ligger i lekens natur. Lekarna gynnar barns fysiska hälsa, barns 
utveckling av social kompetens och ger barnen utlopp för sin energi. När de blev 
tillfrågade om de tycker att barn lär sig något av låtsasbråklekarna så svarade de 
att barnen lär sig om sig själva i leken, de lär sig självkontroll, medkänsla och att 
sätta gränser (Tannock, 2007). 

Rönnberg (1997) skriver om den vuxna logiken som går ut på att man låter 
barnen se de hemska och våldsamma nyheterna för att de ska lära sig att vara 
lagom rädda för verkligt våld, samtidigt som man menar att barnen ska akta sig 
och vara väldigt rädda för det overkliga fiktiva våldet. Barnen ska akta sig för 
det fiktiva våldet eftersom superhjältarna lär ut att det inte är så farligt att 
misshandla någon utan ganska roligt och man kan slå och sparka hur mycket 
som helst och personen kliver upp ändå. Men för barnen är det tvärtemot de 
föredrar det fiktiva våldet framför det verkliga våldet, eftersom det fiktiva våldet 
inte är lika skrämmande för det är inte på riktigt.  

Frågor kring krig och våld finns i barnens tankar och det är viktigt att vi ger dem 
en bild av hur det ser ut i världen en alternativ bild till de bilder som barnen 
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möter i tv- nyheterna. Det är viktigt att man noga tänker igenom den bild man 
ger till barnen för barnen måste få må bra och leva i nuet inte bära med sig 
världens ondska och problem och må dåligt över att de har det så bra (Gren, 
2001). 

Wilson (2008) använder sig av två teorier för att förklara vad som kan hända 
när barn exponeras för våldsam underhållning. Social kognitiv teori är en av 
teorierna och med den menar man att barn lär sig värderingar, känslor och 
beteenden genom att observera andra i sin sociala omgivning. Utifrån denna 
teori kan man få en förståelse för varför barn tillägnar sig nya beteenden efter 
att ha tittat på olika karaktärer i filmer och tv-program. Den andra teorin är 
Rowell Huesmanns teori om att barn utvecklar manus för olika situationer som 
till exempel när de ska gå och lägga sig, gå till doktorn eller göra iordning sig till 
förskolan. Han menar att ett barn som exponeras för verkligt eller fiktivt våld 
kommer att utveckla manus som framhäver våld som ett sätt att lösa problem. 
Rönnberg (1997) menar att barn bara imiterar en del av egenskaperna eller 
handlingarna i sin lek och att de inte tror att de går in i superhjältens kropp eller 
identitet. Hon menar också att barn lär sig värderingar, känslor och beteende 
främst från livs levande människor i sin omgivning. 

Många vuxna menar att barn behöver positiva förebilder och inte skjutande och 
sparkande superhjältar från media. Om barnen får välja leker de gärna Ninja 
Turtles eller andra våldslekar på förskolan, men oftast blir pojkarna 
uppmuntrade att leka någonting annat. På grund av vuxnas negativa inställning 
till barns våldslekar så törs inte barnen leka onda längre (Rönnberg, 1997). 
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3 Metod 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning vilket innebär att man tolkar och 
förstår det resultat som kommer fram på djupet. Jag har använt mig av 
semistrukturerande intervjuer vilket innebär att jag har haft färdiga frågor. Jag 
ställde frågorna i den ordning som det passade sig i intervjun och ställde 
följdfrågor på dem för att få ett så grundligt svar som möjligt samt för att vara 
säker på att jag förstått svaren på rätt sätt om jag varit osäker på något svar. 

I en semistrukturerad intervju har informanten större möjlighet att utveckla 
svaren och vara mer nyanserad än i en strukturerad intervju och svaren i en 
semistrukturerad intervju är öppna och det är informantens tankar som utgör 
fokus (Denscombe, 2009).  Bjørndal (2005) menar att semistrukturerade 
intervjuer är att föredra för att få fram en djupare förståelse inom ett visst 
område och det var av den anledningen som jag valde denna intervjutyp. 

3.2 Urval 

Jag har intervjuat sex förskollärare som är verksamma på två olika förskolor. 
Dessa förskolor har jag sedan tidigare haft kontakt med och därför kändes det 
praktiskt att fråga förskollärarna på dessa förskolor om de ville ställa upp på 
intervjuerna. Detta kan ses som vad Denscombe (2009) kallar ett 
bekvämlighetsurval. 

3.3 Forskningsetiska ställningstagande  

Under mina intervjuer så har jag beaktat vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Det första jag gjorde var att ta 
kontakt med förskolorna och informerade dem om vad jag tänkte göra och jag 
frågade om det fanns några frivilliga som ville bli intervjuade 
(informationskravet).  Innan jag påbörjade intervjuerna berättade jag för 
informanterna om att de närsomhelst kan avbryta intervjun (samtyckeskravet), 
att jag enbart kommer att använda information som jag får fram under 
intervjuerna i ett forskningsändamål (nyttjandekravet) och att jag kommer att 
beakta konfidentialitetskravet genom att använda fiktiva namn eller inga namn 
alls. 

3.4 Datainsamling och databearbetning 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, så kallade 
fältintervjuer (Stukát, 2005). Enligt Stukát (2005) & Bjørndal (2005) har miljön 
stor betydelse och det är viktigt att den är trygg för båda parterna samt så ostörd 
som möjligt och därför valde jag att utföra intervjuerna på dessa platser då 
dessa är kända miljöer för informanterna.  
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Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagningar som sedan 
transkriberades. Jag valde att spela in intervjuerna istället för att skriva 
anteckningar eftersom anteckningar kan styra informantens svar och bidra till 
att vissa delar av intervjun lyfts fram medan andra delar väljs bort. Denscombe 
(2009) menar att ljudupptagningar, då de används med försiktighet och hänsyn 
till deltagaren, har en fördel eftersom det går att gå tillbaka och lyssna på 
intervjun flera gånger. 

Efter genomförda intervjuer lyssnade jag igenom alla ljudupptagningar och 
transkriberade dessa för att skapa ett underlag för mitt resultat. Bjørndal 
(2005) menar att transkribering gör intervjun tillgänglig igen och gör det 
möjligt att upptäcka sådant som inte upptäcktes under själva intervjutillfället. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den är och validitet kan 
likställas med trovärdighet och handlar om i vilken utsträckning insamlad data 
är noggrann och precis (Denscombe, 2009).  

Min studie är relativt liten vilket betyder att den inte kan visa hur förskollärare i 
allmänhet ser på barns krigs- och låtsasbråklekar utan enbart hur de 
förskollärare som jag intervjuat ser på dem. Eftersom jag har genomfört en 
kvalitativ studie genom intervjuer är jag medveten om att resultatet skulle 
kunna se annorlunda ut om jag till exempel hade intervjuat informanterna på 
ett annat sätt eller vid en annan tidpunkt.  

Utifrån de data jag fått fram genom intervjuerna har jag varit noggrann och 
försökt göra rättvisa tolkningar av informanternas svar, för att studien ska bli så 
tillförlitlig som möjligt. 
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4 Resultat  

4.1 Barns krigs- och låtsasbråklekar är som vilka lekar 
som helst 

De krigs- och låtsasbråklekar som barnen oftast leker på förskolan är enligt 
förskollärarna knuff- och brottningslekar, fäktningslekar, jagalekar, superhjälte- 
och sjörövarlekar. En av förskollärarna säger: 

       Några krigslekar har vi inte den här terminen än så länge. 

Alla förskollärare är eniga om att det mestadels är pojkar som leker krigs- och 
låtsasbråklekar, men att flickor också är med ibland. En förskollärare berättade 
att flickorna oftare är med på krigs- och låtsasbråklekar där man jagas och där 
det finns en handling i leken medan en annan förskollärare menade att 
flickorna oftast är med i brottningslekar. En förskollärare lyfte fram att de barn 
som är med i de här lekarna är de starkare pojkarna och de kaxiga flickorna som 
klarar av att vara med i tuffare lek.  

Oftast brukar barnen leka krigs- och låtsasbråklekar utomhus på gården eller i 
skogen och de använder sig gärna av pinnar att fäktas eller skjuta med. Alla 
förskollärare är eniga om att det inte passar så bra att leka dessa lekar inomhus 
eftersom de kräver stora utrymmen för spring och låter mycket. Men utomhus 
kan barnen springa och låta hur mycket de vill. En av förskollärarna ger förslag 
på lekar som barnen kan leka både inomhus och utomhus:     

Brottningsleken och knuffleken den kan de leka likadant ute som inne. Där är det ingen 
skillnad alls. 

Alla utom en förskollärare menar att de inte har några speciella regler för krigs- 
och låtsasbråklekarna utan det är samma regler som gäller som för alla andra 
lekar. Man ska vara respektfulla mot varandra, lyssna på vad kompisen säger 
och inte göra illa varandra. 

Förskollärarna tror att barnen får inspiration till lekarna från tv, film och 
dataspel, men att barnen även ärver eller tar efter lekarna från syskon eller äldre 
barn på förskolan. En av förskollärarna tror att barnen leker krigs- och 
låtsasbråklekar för att de har sett det på tv eller spelat tv- spel medan en annan 
förskollärare säger så här: 

Behovet av de här våldsamma lite farliga lekarna finns där och skapas  inte av tv men  
däremot så kanaliserar det till att det blir turtles när de leker. 

4.1.1 Lekarna är naturliga och utvecklande för barnen 

Alla förskollärarna menar att krigs- och låtsasbråklekar är någonting som man alltid 
har lekt och hälften av förskollärarna ser lekarna som en naturlig del av barns 
utveckling. Barn vill leka jaga, brottas och mäta sina krafter och känna sig stora, 
starka och farliga. Så här resonerar en förskollärare kring låtsasbråkleken: 

Sen tror jag att det finns en del att man mäter hur stark man är när man växer upp.  Ett slags 
identitetsskapande i den där leken, känna att man växer. 
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I krigs- och låtsasbråklekarna får barnen lära sig att säga ifrån och vara med och leka 
tillsammans som ett kollektiv.  

Fäktas och svärd det är väl en lek som vilken som helst tänker jag det är som mamma, pappa och 
barn fast det handlar om sjörövare. 

Förskolläraren lägger också till att det inte är sjörövare utanför Somalias kust 
som barnen leker utan en traditionell sjörövare med hatt, mustasch, ögonlapp 
och träben. 

Några fördelar som förskollärarna tog upp kring barns krigs- och låtsasbråklekar är 
att de är utvecklande på något vis liksom många andra lekar och att barnen får lära 
sig att visa respekt och ta hänsyn till sina vänner. En förskollärare menar att barnen 
får möjlighet att testa och uppleva saker i leken och de lär sig att det man gör får 
konsekvenser. En annan förskollärare hade väldigt svårt att se några fördelar: 

Jag vet inte om jag kan se några fördelar med krigslekar, möjligtvis någon form av 
konflikthantering. 

4.2 Krigs- och låtsasbråklekar är inte bra för barnen 

Alla förskollärare berättar att barnen gärna använder pinnar som pistol eller 
som svärd när de leker. En av förskollärarna berättar att barnen ofta använder 
sig av innebandyklubbor som pistoler, gevär, svärd eller som hästar. En annan 
förskollärare berättar att de tidigare hade några pojkar på avdelningen som 
tyckte om att klä ut sig och när de gjorde det låtsades de att plastknivarna i 
hemvrån var svärd. Förskollärarna var rädda för att barnen skulle göra illa 
varandra så de valde att plocka bort plastknivarna men när pojkarna sedan 
slutade på förskolan slutade även den sortens lek och förskollärarna plockade 
fram plastknivarna igen. 

Hälften av förskollärarna känner att de hellre vill att barnen ska leka andra lekar 
eftersom de själva inte gillar krig och vapen. Två av förskollärarna lyfter fram sina 
egna åsikter om krig och våld. En av dem säger att hen inte gillar våld och vapen och 
tycker att det finns andra lekar som barnen kan leka. Så här säger den andra 
förskolläraren: 

Vi ska inte hålla på med krig och elände för det finns alldeles för mycket av det i alla fall, de ska 
lära sig bra saker, lära sig hur man är en bra människa och att man tar hand om varandra och så. 

Alla förskollärare lyfter fram att det är viktigt att det finns vuxna i närheten som 
hjälper barnen om leken skulle gå över styr. Detta är något som gäller all sorts 
lek och inte bara krigs- och låtsasbråklekar, även om de lyfter fram det lite extra 
när det gäller dessa lekar. Den förskollärare som inte höll med de andra säger så 
här angående regler kring barns krigs- och låtsasbråklekar: 

Här vet barnen att vi inte håller på med krigslekar utan här försöker vi att styra in dem på 
annat i så fall, som att spela spel med dem eller lägga pussel. 
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4.2.1 Barn behöver få veta vad som är på riktigt och vad som är på 
låtsas 

En av förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att förklara för barnen hur det ser ut 
i verkligheten när det är krig. Förskolläraren berättar att de haft en praktikant på 
förskolan som berättade för barnen hur det var att leva i ett krigsdrabbat land, han 
berättade bland annat för barnen att hans pappa dog i kriget. Förskollärare anser att 
det är viktigt att barnen får veta vad som händer om de skjuter någon på riktigt men 
att man inte ska gå in så djupt så att barnen blir skrämda. Detta anser förskolläraren 
är viktigt för att inte barns våldsamma lekbeteende ska trappas upp och blir till 
någonting annat ju äldre barnet blir. 

En annan förskollärare menar att tv- spelen idag är väldigt verklighetstrogna så 
att vissa barn tror att tv- spels figurer finns på riktigt och lyfter fram att det är 
viktigt att få dessa barn att förstå att det bara finns på låtsas.  

De nackdelar som förskollärarna tog upp kring krigs- och låtsasbråklekarna var bland 
annat att det kan bli väldigt stökigt och högljudd om barnen vill leka lekarna 
inomhus. En förskollärare menar att det är lätt att lekarna spårar ur och att någon gör 
illa sig. Barnen får hålla på med pinnar men det ska vara ett avstånd emellan 
pinnarna, de får inte träffa varandra när de fäktas för det ska vara på låtsas. Om 
pinnarna träffar varandra måste barnen lägga ifrån sig dem för då är det bara en 
tidsfråga innan någon får en pinne i ansiktet eller på kroppen. En annan förskollärare 
sa så här: 

Däremot tycker jag inte att man ska förbjuda leken för att någon kan göra illa sig, det hör liksom 
till att lära sig att hantera leken. Vi har ett gäng som leker rätt så hårt här där det har vart mycket 
tårar men där de har lärt sig att leka leken hårt men sjyst och där går det jättebra och den har blivit 
något annat den leken. 

En av förskollärarna hade svårt att komma på någon nackdel med barns krigs- och 
låtsasbråklekar men säger till sist att visst kan lekarna spåra ur men det kan alla 
lekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

5 Analys  

5.1 Lek eller verklighet 

Förkollärarnas syn på barns krigs- och låtsasbråklekar är delad, några har en 
mer positiv syn på dessa medan andra har en mer negativ syn. De förskollärare 
som har ett positiv synsätt ser på krigs- och låtsasbråklekarna som vilka lekar 
som helst och anser att det är naturliga lekar som barn har lek i alla tider. De 
anser även att lekarna är utvecklande för barnen och att de är på låtsas.  Barn 
skiljer leken från verkligheten och för dem är leken naturlig, motiverad inifrån 
(Lillemyr, 2002). Vygotskij menar också att det som skiljer leken från andra 
aktiviteter är just att leken är på låtsas och han lyfter även fram att leken har 
stor betydelse för barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling (Smith, 
2010). Förskollärarna menar att barnen (framförallt pojkarna) har behov av att 
mäta sina krafter, vara lite farliga, stora och starka. Genom leken får barnen 
bland annat lära sig att våga säga ifrån, lära sig lekens regler genom att lyssna 
på kompisarna och vara del av ett kollektiv. De menar att barnen får inspiration 
till lekarna från tv - program, men inte att lekarna kommer därifrån. Lillemyr 
(2002) betonar att leken utgår från barnens inre men inspireras från yttre 
källor. 

De förskollärare som har en mer negativ syn på barns krigs- och låtsasbråklekar 
kopplar ihop leken med verkligheten och menar att lekarna inte är utvecklande 
för barnen, utan de behöver tas bort och ersättas med bra saker eftersom det 
finns så mycket elände i världen ändå. Lillemyr (2002) hävdar tvärtom att 
barnen i sin lek går in i en som- om värld där verklighetens krav och normer 
inte längre gäller och barnen får möjlighet att använda sin fantasi. Lillemyr 
(2013) framhåller också att det är viktigt att man ser leken som barnens värld 
och accepterar den, vilket inte alla förskollärare gjorde. 

Det kanske inte är så konstigt att förskollärare som har en negativ syn på barns 
krigs- och låtsasbråklekar har svårigheter med att hitta någonting positivt med 
dessa lekar men de kunde ändå komma fram till att barnen får lära sig någon 
form av konflikthantering och lära sig att se konsekvenser av vad de gör. Detta 
stämmer överens med ett av målen som står i Lpfö 98/10 om att barn i 
förskolan ska få möjlighet att utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, hantera 
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 
gemensamma regler. Förskolärarna anser att lekarna kommer ifrån tv-program 
och spel som föräldrarna låter barnen sitta och spela men också från syskon och 
äldre barn på förskolan. Jones (2002) menar att vår perception gör att vi ser 
vad vi vill se. Förskollärare som är negativt inställda till barns krig- och 
låtsasbråklekar missar möjligheten att använda sig av tv-program och krigsspel 
som redskap för att hjälpa barn att känna sig starka, att lugna deras känslor och 
lära dem mer om sig själva. 

Att det finns både en negativ och en positiv syn på barnens krigs- och 
låtsasbråklekar är egentligen inte svårt att förstå eftersom man även inom 
forskningen har olika sätt att se på dessa lekar Om förskollärare som redan är 
negativt inställda till barns krigs- och låtsasbråklekar tar del av en social 
kognitiv forskningsteori som anser att barn lär sig värderingar, känslor och 
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beteenden genom att observera andra i sin omgivning och Huesmanns teori om 
att barn som exponeras av verkligt eller fiktivt våld kan utveckla manus som 
lyfter fram våld som ett sätt att lösa problem (Wilson, 2008), så stärker 
forskningen deras tro på att våld är skadligt för barn. De kan då uppleva att all 
sorts våld är skadligt för barn och att barnen borde hålla sig borta från krigs- 
och låtsasbråklekar och istället lära sig bra saker. En av förskollärarna menar att 
barns våldsamma lekbeteende kan trappas upp och bli till något annat ju äldre 
barnet blir. Här skulle man kunna se att förskolläraren är inne på samma 
tankebana som de olika teorierna här ovan, att barnen lär sig ett våldsamt 
beteende som barn och som de sedan har med sig i livet som ett sätt att lösa 
problem. 

5.2 Krigs- och låtsasbråklekens värde  

Alla förskollärare utom en anser att det inte har några specifika regler för just 
krigs- och låtsasbråklekarna utan lyfter fram att det är samma regler som gäller 
för dessa lekar som för alla andra lekar. Detta förhållande skulle kunna tolkas 
som att de sätter samma värde på krigs- och låtsasbråklekarna som alla andra 
lekar. Tannock (2007) skriver att det värde som några pedagoger gav 
låtsasbråklekarna var att de gynnar barns fysiska hälsa och barns sociala 
utveckling. Att lek gynnar barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling är 
något som även Vygotskji anser (Smidt, 2010). Den förskolläraren som inte 
håller med de övriga värdesätter inte barnens krigs- och låtsasbråklekar utan 
säger att barnen vet att de inte ska hålla på med krigslekar och istället leder 
förskolläraren in barnen på annat som att spela spel eller lägga pussel.  

Lillemyr (2002) har tagit fram en helhetspedagogisk förståelse av lek och tar 
bland annat upp att barnen själva sätter gränser och har kontroll över vad som 
händer i leken. En av förskollärarna berättar att de har ett gäng på förskolan 
som leker rätt så hårt men där de har lärt sig att leka leken hårt men sjyst. Detta 
kan vara ett exempel på att barnen har kontroll i leken och sätter gränser även 
om det utifrån kan se rätt så hårt och aggressivt ut. 

Vygotskji talar om att barn använder sig av regler i leken och speciellt dolda 
regler. Med det menar han att barnen ger ett föremål andra egenskaper i leken 
än vad det har i verkligheten (Smidt, 2001). Dolda regler kan man se i det som 
förskollärarna berättar om att barnen gärna använder sig av pinnar, 
innebandyklubbor och plastknivar och låtsas att de är olika vapen i leken. När 
barnet låter ett föremål eller en situation bli till någonting annat använder de sig 
av ett tecken eller en symbol och barnet tränar på att gå från det konkreta till 
det abstrakta, vilket är väldigt viktigt i vårt samhälle, eftersom vi använder oss 
av ett symbolsystem när vi kommunicerar och löser problem (Smidt, 2001). 

Hälften av förskollärarna anser att krigs- och låtsasbråklekarna är utvecklande 
för barnen och att barnen i leken kan känna sig stora, tuffa och farliga. Detta 
stämmer överens med det Jones (2002) skriver om att barn behöver få känna 
dessa känslor för att kunna möta vår skrämmande och okontrollerbara värld 
och för att barnen ska kunna möta sin egen maktlöshet. Förskollärarna tar även 
upp att det i stort sätt enbart är pojkar som leker dessa lekar men att flickorna 
är med ibland. En förskollärare tog upp att flickorna gärna är med på lekarna 
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om de har en handling medan en annan förskollärare ansåg att flickorna oftast 
är med i brottningslekar som inte har någon handling. Detta stämmer överens 
med det som Jones (2002) skriver om att flickor och pojkar ofta leker samma 
lekar när de är mindre (brottningsleken) men att lekarna börjar skiljas åt i slutet 
på förskoletiden, då det bli viktigare att markera om man är pojke eller flicka. 
Flickorna börjar då mestadels att intressera sig för lekar som är uppbyggda 
kring sociala relationer, som har en handling. 

5.3 Förskollärarnas syn på barns krigs- och 
låtsasbråklekar 

Hur vi vuxna väljer att se på barns krigs- och låtsasbråklekar och på våld 
påverkas mycket av våra känslor och vår moral (Nelson & Svensson, 2005). 
Barn och vuxna har olika sätt att se på barns krigs- och låtsasbråklekar och 
därför är det viktigt att se förbi sina föreställningar och se på lekarna genom 
barnens ögon (Jones, 2002). Hälften av förskollärarna säger sig betrakta leken 
genom barnens ögon, för de ser leken som den är, på låtsas. Den andra hälften 
anser att det är fel att använda våld vare sig det är på riktigt eller på låtsas. 

Rönnberg (1997) skriver om den vuxna logiken som går ut på att man låter 
barnen se på tv-nyheterna för att de ska lära sig att vara lagom rädda för 
verkligt våld samtidigt som man inte vill att barnen ska se på det overkliga 
fiktiva våldet, för de lär ut våld på ett orealistiskt sätt. Man skulle kunna säga att 
en av förskollärarna använder sig av den vuxna logiken när hen kopplar barnens 
lek till verkligheten och säger att det är viktigt att man berättar för barnen, på 
en lagom nivå så att de inte blir skrämda, om vad som händer när man skjuter 
någon på riktigt. 

Nelson och Svensson (2005) menar att det tema som leken kretsar kring har 
betydelse för barns meningsskapande och att det är viktigt att vuxna observerar, 
lyssnar och diskuterar med barnen kring lekens innehåll. Att acceptera och 
uppmuntra barns våldslek och se eventuella positiva funktioner som leken kan 
ha behöver inte betyda att man uppskattar verkligt våld. Ingen av förskollärarna 
lyfter fram att det är viktigt att man diskuterar med barnen kring lekens 
innehåll men däremot så anser alla förskollärare att det är viktigt att vuxna 
finns i närheten för att hjälpa barnen om leken skulle spåra ur.  

Förskollärarna som är negativt inställda till barns krigs- och låtsasbråklekar 
anser att det är fel att använda våld och göra illa varandra. För några av dem 
verkar det inte vara någon skillnad på om det rör sig om verkligt våld eller 
låtsasvåld. Tannock (2007) menar att det kanske är rädslan att barn kan göra 
illa varandra som skapar ett hinder för vuxna att se lekarna som någonting bra 
för barnen. 

Två av förskollärarna anser att det finns andra lekar som barnen hellre kan leka 
och en av dem säger att vi inte ska hålla på med krig och elände utan istället lära 
barnen bra saker. Detta stämmer överens med det som Rönnberg (1997) skriver 
om att vuxna hellre ser att barn har positiva förebilder istället för skjutande och 
sparkande superhjältar från media och att pojkarna ofta blir uppmuntrade att 
leka någonting annat. Samma förskollärare berättar även att barnen inte leker 
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krigslekar på hens avdelning den här terminen vilket man skulle kunna koppla 
till det som Rönnberg (1997) skriver om att vuxnas negativa inställning till 
barns krigslekar gör att barn inte våga leka onda längre. 
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att utföra intervjuer för jag ansåg att det passade bäst för min studie. 
Min tanke från början var att se om det eventuellet var någon skillnad på hur 
män respektive kvinnor såg på barn krigs- och låtsasbråklekar så därför valde 
jag att intervjua tre kvinnor och tre män. Det var två män och en kvinna som var 
mer positivt inställda och två kvinnor och en man som var mer negativt 
inställda till barns krigs- och låtsasbråklekar. Om jag hade gjort fler intervjuer 
så tror jag att det hade varit lättare att se om det fanns någon skillnad mellan 
hur kvinnor och män ser på lekarna men eftersom de nu var så få kände jag att 
jag inte kunde dra en sådan slutsats. Hade alla män varit positivt inställda och 
alla kvinnor varit negativt inställda så hade det varit möjligt att peka på att det 
skulle kunna vara en skillnad. En annan tanke som jag också hade från början 
var att se om det kunde vara någon skillnad mellan hur man på olika förskolor 
ser på dessa lekar. Jag valde att intervjua två förskollärare på en förskola och 
fyra på en annan, men för att jag skulle kunna göra en mer tillförlitlig jämförelse 
så skulle jag ha intervjuat lika många förskollärare på båda förskolorna. 

En intressant och viktig fråga som jag velat få svar på är om förskollärarnas syn 
på barns krigs- och låtsasbråklekar påverkar barnen. Men för att få ett bra svar 
på den frågan så skulle jag även ha intervjuat några barn och kanske gjort några 
observationer där jag kunnat se hur förskollärare agerar mot barnen när de 
leker krigs- och låtsasbråklekar. Därför har jag valt att inte ha med den 
frågeställningen i min studie. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det resultat jag fått fram kring hur förskollärare ser på barns krigs- och 
låtsasbråklekar är att det finns både en negativ och en positiv syn på lekarna. 
Förskollärarnas egna känslor och syn på våld och krig, har stor betydelse för hur 
de väljer att se på lekarna. Men också om man väljer att se på barns krigs- och 
låtsasbråklekar ur ett sociokulturellt perspektiv, där leken är på låtsas och har 
stor betydelse för barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Eller 
om man väljer att se på leken utifrån en social kognitiv teori som menar att barn 
tar efter beteenden och värderingar från omgivningen, har betydelse.  

Förskollärarna lyfter fram viktiga aspekter kring barns krigs- och 
låtsasbråklekar. Det pekar bland annat på att barnen får lära sig att sätta 
gränser och lära sig lekens regler genom att lyssna på sina kompisar. De tycker 
också att det är viktigt att prata med barnen om hur man ska vara mot varandra 
och om hur man kan lösa konflikter på ett bra sätt. Några förskollärare lyfter 
även fram att lekarna är viktiga för barnens utveckling, att barnen får känna sig 
stora, starka och farliga.   

Utifrån min studie anser jag att barnen kan påverkas av förskollärares syn på 
barns krigs- och låtsasbråklekar. Barnen kan påverkas av förskollärare som 
kopplar lekarna till verkligheten och som låter sin egen syn på krig och våld ta 
över. Resultatet bli då att förskollärare lägger sig i barnens lekvärld och 
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bestämer vilka lekar som barnen får och inte får leka. Alla förskollärare utom en 
tillåter barnen att leka krigs- och låtsasbråklekar trots att några av dem har en 
mer negativ syn på lekarna och menar att de finns andra lekar som de hellre vill 
att barnen ska leka. Här anser jag att förskollärarnas syn på lekarna inte 
påverkar barnen. Förskollärarna blandar inte in sina egna känslor och syn på 
krig och våld i barnens lekvärld utan de accepterar lekarna och barnen får 
möjlighet att leka vilka lekar de vill. Men en av förskollärarna tillåter inte 
barnen att leka krigs- och låtsasbråklekar utan låter sina egna känslor och syn 
på lekarna påverka barnen. Barnen missar då möjligheten att få känna sig 
starka och kraftfulla, vilket de skulle kunna behöva för att våga möta vår ibland 
skrämmande och okontrollerbara värld. 

Förskollärarna anser att barnen får inspiration till sina krigs- och 
låtsasbråklekarna från tv- program, filmer och spel, alltså från det fiktiva våldet. 
Ingen av förskollärarna anser att barnen får inspiration till lekarna från tv- 
nyheterna, det verkliga våldet. Detta skulle kunna betyda att barnen hela tiden 
ser på våldet som fiktivt. Men det skulle även kunna vara så att det verkliga 
våldet är för skrämmande för barnen så de bearbetar sin rädsla för det verkliga 
våldet genom att ta inspiration från det fiktiva våldet, som är på låtsas.  

I inledningen tar jag upp att det finns ett dilemma i synen på barns krigs- och 
låtsasbråklekar. Men jag anser att det egentligen inte behöver finnas ett 
dilemma. Om man ser på barns krigs- och låtsasbråklekar som vilka lekar som 
helst, med alla positiv egenskaper som leken har, så visar man att leken är viktig 
för barns utveckling och lärande. Om man samtidigt arbetar med värdegrunden 
och ser krigsspel och tv-program som redskap för att kunna hjälpa barnen, så 
visar man att man värdesätter barnens lekvärld och tar den på allvar, samtidigt 
som man lyfter fram att man ska visa omsorg och hänsyn till varandra och inte 
använda sig av verkligt våld. Detta tänker jag påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället. Men för att 
det ska fungera så tror jag att det är viktigt att man som förskollärare reflekterar 
över vad det är som man upprörs över och varför man gör det och att man ser 
på barns krigs- och låtsasbråklekar ur barnens perspektiv. 

Krig och våld är en del av vår värld och barnen matas hela tiden med våld, både 
det verkliga våldet genom tv- nyheterna och det fiktiva våldet genom tv- 
program och krigsspel. Det är viktigt att prata med barnen om lekens innehåll 
och problematisera temat som leken handlar om, men det är inte lätt att veta 
hur man ska man göra det för att barnen inte ska bli skrämda. Utifrån detta 
anser jag snarare att det finns ett dilemma kring hur man på förskolan ska 
arbeta med värdegrunden och krigs- och låsasbråklekens tema för att få barnen 
att förstå att man inte får använda sig av våld. 

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka vilken syn förskollärare har på barns 
krigs- och låtsasbråklekar. Sammanfattningsvis visar mitt resultat att det hos 
förskollärarna finns en positiv och en negativ syn på lekarna. Förskollärare som 
ser på barns krigs- och låtsasbråklekar som vilka lekar som helst och som anser 
att de är på låtsas har en mer positiv syn på lekarna. Medan förskollärare som 
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kopplar leken till verkligheten har en mer negativ syn på lekarna. Den slutsats 
jag kan komma fram till är att hälften av förskollärarna anser att lekarna är 
viktiga och utvecklande för barnen. De förskollärare som inte håller med lutar 
sig mot värdegrunden och tycker att man ska lära barnen bra saker som hur 
man är en bra kompis och att man bryr sig om varandra istället för att ägna sig 
åt krigs- och låtsasbråklekar. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

• Vad för slags krigs- och låtsasbråklekar leker barnen på förskolan? Vilka är 
vanligast? 

•Vilka barn leker dessa lekar? Pojkar? Flickor? Eller blandat? 

•Är det någon skillnad på vilka slags krigs- och låtsasbråklekar som barnen 
leker inomhus/utomhus? 

•Använder barnen sig av några speciella leksaker i krigs- och låtsasbråklekarna? Eller 
tillverkar de egna? 

•Har ni några regler gällande dessa lekar? 

•Vart tror du att barnen får sin inspiration ifrån? Har du något exempel? 

•Vilka tankar har du kring barns krigs- och låtsasbråkekar? 

•Kan du se några för- och nackdelar med dessa lekar? 


