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Abstract 

 

Title: Among legoheros and captured princesses - a study about rough and tumble play 

among five years olds in preschool 

By: Mikaela Holm, Autumn term of 2014 

Supervisor: Staffan Nilsson 

 

By using the children's own thoughts and stories this theses aim to investigate and illustrate 

the phenomenon of rough and tumble play and its existence among five year olds in 

preschool.      

The formulations of the questions are: 

 What do children consider as rough and tumble play? - and what characterise that? 

 From without a perspective of rough and tumble play, which kinds of rough and 

tumble play do the children play in preschool? - and how do those characterise? 

 What makes rough and tumble play possible and accepted for the children to play in 

preschool? 

In this thesis I have investigated the questions above by interviewing 11 five years olds about 

how they consider rough and tumble play in preschool. From without Birgitta Knutsdotter 

Olofsson's and Torben Hangaard Rasmussen's view about play and rough and tumble play I 

created a perspective of rough and tumble play, which I used for analyzing the empirics. With 

rough and tumble play I mean games or plays that includes wrestling, hitting, kicking, 

pushing, chasing, running or/and the use of weapons against other human beings or other 

visualized beings or/and human beings.  

The conclusions are that children has many different opinions of what rough and tumble play 

is. Depends on who you are asking you will get a different perspective. The conclusions also 

shows that rough and tumble play can exist, not just by its self, but also in interplay with other 

kinds of games and plays. The children are using different strategies to make the rough and 

tumble play fit the restrictions put on by the educators in the preschool.         

 

Keywords: Rough and tumble play, restrictions, play, children 

Nyckelord: Bråklek, ramar/regler, lek, barn  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund och inledning 
På förskolor som jag av olika anledningar har besökt tycker jag mig se att pedagogerna har 

svårt att hantera bråklekar och att det förekommer en, enligt mig, negativ syn på dessa. Med 

bråklek syftar jag på lekar där barnen jagar varandra, springer, brottas, knuffas, slåss, sparkas 

samt använder vapen antingen mot andra människor eller mot andra föreställda människor 

och/eller varelser. Många gånger avbryter pedagogerna leken utan att ge någon vidare 

anledning än att "såna lekar leker vi inte här". Ibland förekommer försök att styra in bråkleken 

i en lek som är "lite lugnare". Det är även sällan det från pedagogernas sida finns någon 

antydan till att försöka förstå vad leken egentligen handlar om. I rollen som pedagog har jag 

själv stött på sådana situationer och avbrutit utan att förklara för barnen varför jag anser att de 

inte bör leka just den leken, efteråt har alltid känslan av förvirring kommit och jag har haft 

svårt att veta hur jag egentligen ska förhålla mig till denna typ av lek.  

Under min utbildning har jag lärt mig att försöka se saker och ting genom barnens ögon, att 

koppla bort mina egna fördomar och värderingar för att kunna få en skymt av hur barnen 

upplever sin värld. Sällan kommer barnen själva till tals och får förklara hur de ser på leken 

och dess betydelse, särskilt sällan sker detta i situationer som innefattar bråklekar. Vart har då 

barnens perspektiv tagit vägen när det kommer till bråklekar? I läroplanen för förskola 

(Skolverket 1998/10) står det att förskolans verksamhet ska utgå från barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Förutom som grund till planering av verksamheten ska även 

barnens intressen och behov bidra till utformningen av miljön på förskolan. Eftersom 

bråklekar förekommer på förskolan och ofta blir stoppade förutsätter jag att det finns ett 

intresse hos barnen att leka dessa lekar. Det blir då relevant att undersöka bråkleken utifrån 

barnens egna tankar då det ger en direkt väg till hur deras intressen kan se ut. 

Bråkleken är inget forskningsämne som är särskilt vanligt varken i Sverige eller andra delar 

av världen. I den forskning som på något vis behandlar barnens bråklek jämförs ofta 

resultaten med resultat från observationer av hur andra djur bråkleker, till exempel råttor eller 

apor. Ofta förekommer bråklek som ett inslag i studier som handlar om barnens lek, vilket kan 

tyckas konstigt då den är så vanligt förekommande bland barn. Att bråkleken är ett så pass 

outforskat område samtidigt som det är så vanligt förekommande gör den både till ett 

intressant och ett högst relevant fenomen att studera. Speciellt intressant och relevant blir det 
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att utgå från barnens egna uppfattningar då det är dem som befinner sig i leken och då har en 

annan synvinkel än de vuxna som observerar den.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Utifrån barnens egna tankar och berättelser syftar denna uppsats till att undersöka och belysa 

fenomenet bråklek och dess förekomst bland femåringar i förskolan. 

 

Följande frågeställningar har undersökts:   

 Vad anser barnen vara bråklek? - och vad karaktäriserar detta?  

 Vad leker barnen för bråklekar på förskolan utifrån ett bråkleksperspektiv? - och hur 

karaktäriseras dessa? 

 Vad är det som gör att bråkleken kan bli möjlig och accepterad för barnen att leka på 

förskolan? 

1.3. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet förespråkar i sina forskningsetiska principer att alla inblandade personer i 

undersökningen har rätt till information kring vad som förväntas av dem under 

undersökningens gång (s.7). De har även rätt att när de vill avbryta sin medverkan i 

undersökningen. I enlighet med detta har förskolorna fått både information om uppsatsens 

ämne och undersökningens utförande innan de behövt ta ställning till om de ville medverka 

eller inte. Eftersom uppgiftslämnarna i detta fall är barn har även deras vårdnadshavare 

skriftligt, via mejl eller informationslapp, godkänt sina barns medverkan. Pedagoger på 

förskolorna, föräldrar och barnen själva har fått information om att det är okej att när som 

helst vilja avbryta sin medverkan i undersökningen. För att uppfylla det konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav, som enligt Vetenskapsrådet innebär att information om de som deltar i ett 

forskningsprojekt inte får spridas till oberoende eller användas till något annat utöver 

forskning, har följande gjorts eller kommer att göras (s.12-14) : Alla de medverkande har i 

undersökningen fått skyddande identiteter och de namn som används är därför fingerade. 

Ansåg jag att något av barnens svar riskerade att barnet eller dess förskola inte längre kunde 

vara anonym användes dessa svar inte i uppsatsen. Alla intervjuer och eventuell information 

om de medverkande har raderats. 
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2. Metod 
 

 2.1. Barnperspektiv och barns perspektiv 
I både syftet och frågeställningarna finns det utgångspunkter i flera perspektiv. Förutom det 

bråkleksperspektiv som presenteras i teorikapitlet förekommer även barnens egna perspektiv 

samt barnperspektiv.  

Annica Löfdahl (2002, s.34-35) skriver att barnperspektiv hör ihop med vår syn på barn. 

Olika syner på barn ger också olika barnperspektiv. I likhet med Löfdahl kommer barnen i 

den här uppsatsen att ses som sociala aktörer, det vill säga individer som aktivt formas utifrån 

och tillsammans med sin omgivning (s.34-35). Detta medför att barnens egna perspektiv är 

individuella och att det i likhet med barnperspektiv inte bara finns ett utav. Löfdahl nämner 

även svårigheten med att få fram barnens egna perspektiv när det är en vuxen som förmedlar 

det och på så vis påverkas av sin egen syn på barn (s.34-35). Av denna anledning har jag valt 

att använda begreppet barnperspektiv när det handlar om en tolkning av barnens svar då det 

där finns spår av min egen och andras barnsyn. Barnens perspektiv kommer att synas i de 

delar där deras egna svar presenteras. Analysen sker alltså utifrån ett barnperspektiv men med 

en av utgångspunkterna i barnens egna perspektiv.  

 

2.2. Kvalitativ undersökningsmetod 
Till den här uppsatsen har en kvalitativ undersökningsmetod valts. Då syftet är att undersöka 

hur barn själva ser på bråklek och hur detta uttrycks i förskolan finns inget intresse av att 

generalisera eller komma fram till hur pedagoger i förskolan bör arbeta med detta. I stället är 

avsikten  med uppsatsen bland annat att belysa några barns egna perspektiv av bråklek för att 

visa hur barn kan tycka och tänka om detta. En kvalitativ undersökningsmetod kan enligt 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011, s.11) vara intervjuer, observationer eller vissa typer 

av textanalys. Det vill säga undersökningsmetoder där resultatet inte är tänkt att kunna mätas 

eller räknas ut. Resultatet av en kvalitativ undersökning beskriver hur någonting förhåller sig 

till olika faktorer, i just det sammanhanget, just vid det tillfället (Ahrne & Svensson 2011, 

s.12-13). Genom att välja en kvalitativ undersökningsmetod kan jag då få fram hur barnen 

tänker och på så sätt även få en djupare förståelse för deras handlingar (s.11-17). Hade jag i 

stället varit intresserad av att undersöka hur stor förekomsten av bråklek är på förskolor hade 

en kvantitativ undersökningsmetod varit mer passande för att kunna räkna ut ett svar och 

jämföra med andra faktorer.  Att  använda en kvalitativ undersökningsmetod gör också att de 
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resultat som framkommer är en beskrivning av hur just dessa barn uppfattade bråklek just då i 

just den situationen. Detta medför att det som tas upp i denna uppsats inte kommer att vara 

representativt för några andra än barnen som deltagit i undersökningen. Det är heller inte 

säkert att uppsatsen om en tid kommer att vara relevant då forskning hela tiden går framåt och 

det som är sant i dag inte med säkerhet är det i morgon (Ahrne & Svensson 2011, s.10). 

Uppsatsen är även färgad av mitt perspektiv på bråklek och mina tankar i form av kopplingar 

och resonemang utifrån det jag läst och erfarit, vilket gör att om någon annan hade gjort 

samma undersökning hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut.   

 

2.3. Barnintervjuer 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka bråklek utifrån barnens egna tankar föll det sig 

naturligt att fråga barnen själva. En säkrare väg till deras egna tankar, funderingar och 

resonemang finns nog inte. Till den här uppsatsen genomfördes sex intervjuer med 

sammanlagt 11 barn från två olika förskolor. Enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran 

Ahrne kan intervjuer bland annat leda till mer personlig information, till exempel hur 

informanten upplevde en viss situation (i: Ahren & Svensson 2011, s.37), vilket i sin tur kan 

ge kunskap om sociala förhållanden. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson 

(2003, s.9) anser att barnintervjuer kan hjälpa oss vuxna att få en förståelse för barns 

världsbild och hur de skapar en mening i sin tillvaro. Intervjuerna som har utförts har varit 

semistrukturerade det vill säga att det har funnits vissa frågor som alltid har ställts men 

ordningen har skiftat beroende på situation samtidigt som det funnits plats för fler frågor 

utifrån hur barnen svarat.  

Alla intervjuer förutom en genomfördes i par. Denna enda intervju genomfördes med en 

grupp på tre barn. Valet att intervjua barnen tillsammans gjordes utifrån resonemanget att 

barn känner sig säkrare och vågar prata mer när de har någon kompis som uppbackning,  

speciellt när de pratar med en för dem okänd människa (Tannock 2008, s.358). Genom att 

intervjua barnen två och två eller i grupp om tre hjälper även till att motverka att barnen ser 

mig som en auktoritet och därmed inte vågar prata (Hjorth 1996, s.80). Att intervju barnen 

enskilt och då göra djupare intervjuer hade kunnat ge mer information och leda till ett 

annorlunda resultat.  Men mer information kan också innebära personlig information som gör 

det svårare för mig att hålla barnens identitet anonym. Det fanns även en risk att barnen 

genom att intervjuas tillsammans inte svarar utifrån sig själva utan upprepar det den första 
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precis har sagt. Jag anser dock inte att oron för denna risk är befogad till den här uppsatsen då 

barnen i intervjuerna gav olika svar även om de precis hört vad den andre eller de andra sagt.  

Eftersom det var barn som intervjuades och att jag inte var bekant för dem värderades deras 

trygghetskänsla i situationen, vilket också var en av anledningarna till gruppintervjuer. Denna 

trygghetskänsla är en stor del i det sociala kontraktet som Elisabeth Dovenborg och Ingrid 

Pramling Samuelsson (2000, s.26-29) nämner som viktigt för att barnen ska våga berätta om 

sina tankar. De menar att skapandet av ett socialt kontrakt är att bygga en förtroendefull 

relation tillsammans med de intervjuade barnen, vilket är lättare om man redan innan känner 

barnen. Enligt Dovenborg och Pramling Samuelsson är denna förtroendefulla relation 

avgörande för vilken information man får ut av intervjuerna. Desto bättre relation till barnen 

ju mer vågar de berätta (s. 27).  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (i Ahrne & Svensson 2011, s.48) förespråkar att en intervju 

både inleds och avslutas lättsamt och att det däremellan successivt kan övergå i djupare 

frågor. Intervjuerna genomfördes därför mer under samtalslika förhållanden där jag började 

med att introducera den medhavda voice recordern och sedan frågade barnen om vad de 

brukade leka på förskolan och vilka lekar som de tyckte var roligast. Detta anser jag även 

hjälpte mig att skapa det som Dovenborg och Pramling Samuelsson kallar för socialt kontrakt, 

vilket jag ovan beskrev. Under intervjuernas gång övergick frågorna mer till att handla om 

bråklek. De flesta intervjuerna avslutades sedan med frågorna: "Om du fick välja en lek i hela 

världen, vilken lek hade du valt då? Varför?". Detta för att återgå till det som kan tänkas vara 

lättare för barnen att prata om då ämnet inte längre är så specifikt. För att tydligt visa att 

intervjuerna var slut fick barnen om de ville lyssna på en bit av det inspelade materialet. Vissa 

intervjuer avslutades dock när barnen hade tröttnat på att prata med mig och hellre ville göra 

något annat och därför på eget initiativ avslutade intervjun. I direkt anslutning till varje 

avslutad intervju gjordes anteckningar kring hur miljön i rummet såg ut samt hur själva 

intervjusituationen hade utspelat sig. 

 

2.4. Urval 
Att hitta informanter som är villiga att ställa upp kan vara knepigt, även så i detta fall. Till en 

början gjordes en internetsökning och en förfrågan om att få komma och göra min 

undersökning mailades till drygt 50 förskolor i Stockholmsområdet. I mailet fanns förutom 

frågan om att få komma till förskolan och intervjua barnen även information till både 
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pedagoger och vårdnadshavare om uppsatsens ämne och undersökningens tänkta utförande 

samt kontaktinformation för den som ville ha mer info. Även de personer som jag känner och 

som har kontakter inom förskolan blev tillfrågade om de kände till någon förskola jag kunde 

besöka för att intervjua några av barnen. 

Utav de dryga 50 förskolor som kontaktats via mail var det endast en förskola som gav ett 

positivt gensvar. Ansvarig förskollärare vidarebefordrade informationen om uppsatsen till 

vårdnadshavarna samt satte upp en informationslapp i hallen på förskolan. Nio 

vårdnadshavare gav sitt godkännande om att låta sina barn intervjuas, varav sju barn blev 

intervjuade. 

Den andra förskolan i denna undersökning kontaktades via telefon efter ett tips av en bekant 

som blivit tillfrågad om hen viste någon förskola där jag kunde göra intervjuer. 

Informationslappar till vårdnadshavare lades i fyra av barnens lådor. Ansvarig förskollärare 

valde på eget initiativ och utan hänsyn till vilka sorters lekar de brukade leka, ut de fyra barn 

hen trodde helst ville delta i en intervju. 

 

2.5. Genomförande 
Eftersom det var två olika förskolor som deltog i undersökningen innebar det även att miljön 

intervjuerna ägde rum i var annorlunda på förskola 1 gentemot förskola 2. På förskola 1 

skedde intervjuerna vid två tillfällen och vid båda tillfällena utfördes de i ett av rummen på 

barnens avdelning. I rummet fanns förutom jag och mina informanter även andra barn och en 

pedagog. Pedagogen var närvarande i rummet hela tiden men medverkade inte någon gång i 

samtalet och de andra barnen var försjunkna i sina aktiviteter. På förskola 2 utfördes 

intervjuerna i ett av förskolans personalutrymmen utan en närvarande pedagog. Barnen blev, 

av förskolan, bjudna på kaka och juice i samband med intervjun. Även själva intervjuerna 

skiljde sig åt på de olika förskolorna. På förskola 1 genomfördes de delvis sittandes runt ett 

bord med tillgång till papper och pennor, delvis på golvet i samband med barnens lek. Här 

genomfördes även en uppföljningsintervju med två av barnen då den information som 

framkom vid första tillfället var knapp. På förskola 2 fanns inget ytterligare material 

tillgängligt för barnen i det personalutrymme där intervjuerna ägde rum. Förutom det sociala 

kontraktet benämner Dovenborg och Pramling Samuelsson den omgivande miljön vid 

intervjutillfället vara en påverkande faktor för vilken information barnen ger (2000 s .25-26). 

De olika miljöerna för intervjuerna kan därför även här ha haft en påverkan för hur barnen i 
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intervjuerna svarar. Jag anser dock att dessa skillnader i miljö inte är så stora att de påverkat 

resultatet i denna uppsats. På samma sätt som barnen på förskola 1 kunde störas av de andra 

som befann sig i samma rum kunde barnen på förskola 2 störas av de som befann sig i 

korridoren utanför då rummet inte var ljudisolerat.    

Analysen och sammanställningen har genomförts i följande steg: 1. Det inspelade materialet 

lyssnades igenom för att få en överblick av vad det innehöll. 2. Det inspelade materialet 

lyssnades igenom ytterligare två gånger. Först en gång där det till varje intervju gjordes 

anteckningar om hur barnen beskrev och uppfattade bråklek. Sen en gång där anteckningarna 

handlade om varför barnen lekte/inte lekte bråklekar. Dessa frågor var delar av den 

ursprungliga frågeställningen som efter avslutad analys omarbetades. Anledningen till 

omarbetningen var att jag ansåg frågeställningen fattig i jämförelse med analysen. 4. 

Anteckningarna användes för att göra en sammanställning av intervjuerna. Då varje intervju 

var namngiven både i anteckningarna och som ljudfiler var det lätt att senare plocka ut delar 

från intervjuerna som kunde stärka mina påståenden i analysen. 5. De valda delarna från 

intervjuerna transkriberades för att kunna användas i uppsatsen. 6. Sammanställningen som 

gjorts utav de inspelade intervjuerna tolkades med hjälp av den teoretiska ram som 

presenteras i kapitel 5. Utifrån denna tolkning framstod främst tre olika teman. Det första var 

barnens medvetna bråklekar, det andra var barnens till synes omedvetna bråklekar, och det 

tredje var skillnaden mellan hur killarna och tjejerna uppfattade samt uttryckte bråklek. Dessa 

teman fick sedan bilda utgångspunkten för den fortsatta analysen. 7. Vidare utgjordes 

analysen av kopplingar till den lästa litteraturen och teorin. Här skedde också ett urval av 

litteraturen där den litteratur som inte hade några kompplingar till teorin eller materialet 

valdes bort. På så vis kunde en fråga få olika svar beroende på vilken litteratur som användes. 

En slutsats ledde ofta till fler frågor vilka i sin tur drev analysen framåt. 

 

2.6. Begränsning 
Hur barn uppfattar lek är ett ämne som det skrivits avhandlingar om och därmed lätt kan bli 

för stort för en C-uppsats. Att då avgränsa ämnet till att handla om bråklek var ett val som 

gjordes utifrån vad som beskrivs i bakgrund och inledning. Att det blev just femåringar var 

inte mina ambitioner från början utan det beror på de förskolor som visade intresse för den här 

undersökningen. Båda förskolorna ställde sina femåringar till förfogande vilket jag rättade 

mig efter. Att använda femåringars berättelser passar ändå bra in i denna undersökning då 

femåringars språk ofta är mer utvecklat än de yngre barnens. Femåringarna kan dessutom ha 
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en större medvetenhet om vad de leker på förskolan och kan lättare beskriva detta. Att 

intervjua femåringar kan därför ha gett mig mer information och mer material att analysera än 

om jag skulle ha intervjuat yngre barn. 

 

2.7. Ändringar  
Det är även viktigt att poängtera att begreppet bråklek valdes efter det att intervjuerna 

genomfördes. Under intervjuerna användes istället begreppet vild lek med definitionen: lekar 

där barnen brottas eller agerar med slag, sparkar, knuffar och/eller fiktiva vapen antingen mot 

andra personer, andra föreställda personer eller andra typer av varelser. Anledningen till detta 

var att jag vid senare läsning av litteratur och forskning såg att begreppet bråklek är ett mer 

etablerat begrepp än vild lek. Därför kommer även begreppet bråklek att användas i analysen 

förutom när jag redogör för vad barnen berättat i intervjuerna. Då används vild lek för att jag 

vill återge barnens svar så korrekt som möjligt.  

Också definitionen har ändrats en aning sedan intervjuerna och innehåller nu även lekar där 

barnen springer och jagar varandra. Till ändring av definition finns det två anledningar. Den 

första är att just springa och jaga finns med i de flesta definitioner av bråklek som jag har läst. 

Den andra anledningen är att det vid flertalet tillfällen under intervjuerna framkommer att 

barnen ser detta som vilda eller bråkiga lekar. Med dessa två argument som bakgrund såg jag 

inte längre någon anledning att inte inkludera de lekar där barnen springer och jagar varandra 

i analysen av det empiri som samlats in. Jag anser inte att tillägget i definitionen har påverkat 

analysen eller resultatet då det insamlade materialet är en av anledningarna till ändringen.   

 

 

3. Tidigare forskning 

3.1.Om lek och barns tankar om lek 
Bara i Sverige finns mycket forskning som beskriver lek och dess betydelse för barn i 

förskolan. När man talar om lek går det inte att utesluta Birgitta Knutsdotter Olofsson, 

professor emerita vid Lärarhögskolan i Stockholm och en av Sveriges främsta lekforskare. 

Hon har under sin karriär gjort ett flertal studier som behandlar barnens lek. I boken ”I lekens 

värld” beskriver hon hur leken kännetecknas av så kallade leksignaler (2003). Ibland kan det, 



12 
 

enligt Knutsdotter Olofsson, vara svårt för en utomstående att se skillnaden mellan barnens 

lek och allvar. För att skilja på lek och allvar ges det ut små signaler som visar på lek. Dessa 

signaler kan vara en speciell glimt i ögat, ett annorlunda tonfall eller ett särskilt leende på 

läpparna (s.9). I samband med leksignalerna berör hon även barnens bråklek. Knutsdotter 

Olofsson menar att dessa signaler då är extra viktiga (s.93-95). I bråklek behöver barnen 

kunna lita på varandra då det handlar om att bland annat mäta sina krafter och på låtsas slåss 

och brottas. Om något barn inte kan läsa av leksignalerna och missuppfattar ett annat barn kan 

bråklek snabbt övergå till allvarlig bråk och kanske till och med slagsmål, enligt Knutsdotter 

Olofsson. 

Det finns inte lika mycket forskning kring hur barn själva ser på sin lek. Marie-Louise Hjort, 

universitetslektor vid Högskolan Kristianstad är unik, sett ur perspektivet att hon var först i 

Sverige med att undersöka barnens egna tankar kring lek. Dessa redogör hon för i sin 

avhandling ”Barns tankar om lek – en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan” 

(1996). Hon beskriver utifrån observationer och intervjuer hur barnen har olika syften med 

sina lekar och att dessa syften kan ändras helt under lekens gång även då lekens karaktär utåt 

sett är den samma. Böcker och olika tv-program hjälper barnen i hennes undersökning att 

finna inspiration till sina egna rollekar (s.102-120). 

 Några år senare kom också Annica Löfdahls (2002) avhandling ut, ”Förskolebarns lek – en 

arena för kulturellt och socialt meningsskapande”. Även Löfdahl har valt att använda barnens 

egna tankar i sin underökning. I sitt resultat visar Löfdahl att barnen tillsammans skapar en 

mening med leken med hjälp av kommunikation.  Leken visar vad barnen anser vara viktigt 

just nu och barnens meningsskapande kan därmed ses som föränderligt. 

 

3.2. Om bråklek 
När det kommer till forskning som handlar specifikt om bråklek blir urvalet betydligt mycket 

mindre. Den forskning som jag hittat kommer mestadels från USA eller Canada och det 

svenska begreppet bråklek  motsvaras då av det engelska begreppet rough and tumble play.  

Eric Scott, universitetslektor vid school of medicin, Indiana University, har tillsammans med 

Jaak Panksepp professor emerita vid Depertment of psychology, Bowling Green State 

Univeristy, (2003) undersökt bråklek hos 40 barn i åldrarna 3-6 år. De faktorer de undersökte 

och jämförde var om musik påverkar barnens bråklek, om det finns någon skillnad i killars 

och tjejers bråklek samt hur leken förändrades under tiden för en leksituation på 30 minuter. I 
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resultaten visar de att det endast finns en väldigt liten skillnad mellan tjejers och killars 

bråklek samt att musik ökade mängden av bråklek. Deras resultat bygger på observationer av 

barn. Barnen parades ihop utifrån vilka som brukade leka med varandra och att de hade 

samma kön. Själva observationerna ägde rum på olika platser men alltid i ett rum som var 

minst 3x6meter och fritt från leksaker. Endast några möbler och en gymnastikmatta fanns i 

rummet.   

Rough and tumble play: An investigation of the perceptions of Educators and young children 

är en annan studie som ha gjorts kring bråklek. Här har Michelle T. Tannock (2008), docent 

vid University of Nevada, Las Vegas, bland annat intervjuat 11 lärare för barn i de yngre 

åldrarna om deras uppfattningar om bråklek. Resultaten från studien visar att lärarna tillåter 

bråklek i viss mängd så länge ingen blir skadad. Enligt lärarna finns det inte några tydliga 

riktlinjer för hur de ska hantera denna typ av lek men samtidigt anser de att barnen i bråklek 

kan lära sig ett flertal olika färdigheter. Exempelvis så berättar de om att barnen kan lära sig 

självinsikt, det vill säga medvetenhet om hur mycket de själva och deras kroppar klarar av, 

och även samspel med andra barn benämns som en färdighet som kan uppstå ur bråklek.  

 

3.3. Om barns tankar om bråklek 
Michelle T. Tannocks (2008) undersökning är den enda jag hittat som även berör barnens 

egna tankar om bråklek. Förutom de 11 lärarna har hon också intervjuat 17 femåringar. 

Barnen var medvetna om vad som gällde, att bråklek inte var tillåtet i skolan, men samtidigt 

uppgav samtliga barn att de faktiskt lekte sådana lekar. Tannock menar på att det här finns ett 

samband mellan lärarnas till viss del tillåtande av bråklek och barnens agerande. Barnen leker 

dessa lekar inom lärarens gränser. Både lärare och barn påpekade dock vikten av att undvika 

skada.  

 

4. Teori 
 

För att kunna undersöka och belysa fenomenet bråklek och dess förekomst på förskolan 

behöver man först veta vad bråklek är. Då detta forskningsområde är begränsad finns heller 

ingen teori som riktar in sig på bråklek. Att använda en eller flera teorier om lek hade då inte 
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kunnat säga något specifikt om bråkleken utan gett mer generella slutsatser kring lek. Därför 

har jag här främst använt mig av Birgitta Knutsdotter Olofssons syn på leken och dess 

betydelse för barn, samt Torben Hangaard Rasmussens syn på den vilda leken och hur denna 

kan uttryckas, för att skapa ett bråkleksperspektiv. För att kunna förstå vad bråklek är krävs 

det i sin tur en förståelse för hur dess två delar bråk och lek är vitt skilda från varandra men 

ändå viktiga för helheten. Här nedan kommer jag därför att först förklara de olika begreppen 

lek och bråk för att sedan beskriva hur de båda är närvarande i bråkleken.  

 

4.1. Lek 
Lek är enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) något komplext och paradoxalt då den kan 

beskrivas med olika motsägelser som alla kan vara sanna (s.21-22). Leken kan samtidigt som 

den är på riktigt vara på låtsas beroende av om den betraktas eller upplevs. Upplevs leken är 

den en del av verkligheten men för den som betraktar leken blir den något som är påhittat. På 

samma sätt kan det innanför lekens ramar finnas både närhet och distans. Som exempel på 

detta tar Knutsdotter Olofsson upp bråkleken (s.21-22). Närheten finns i att barnen kan i leken 

ha slagits med varandra och upplevt känslan av detta, men samtidigt har de ju inte varit med i 

ett riktigt slagsmål vilket då kan beskriva distansen. Denna mångtydighet är en del av det 

Torben Hangaard Rasmussen kallar för lekens ambivalens (1993, s.41-43). Det går inte att 

helt få grepp om leken och definiera den i sin helhet. Det kan även vara svårt att veta i vilken 

riktning leken är på väg. Helt plötsligt kan något oväntat hända och leken har fått ett nytt 

innehåll och en ny mening för att efter en stund återigen ändra skepnad eller gå tillbaka till sin 

tidigare utformning.  

Leken har många likheter med fantasin och det går enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson 

knappt att skilja dem åt (2003, s.59-64). Hon menar i enlighet med Lev Vygotskij (1995, s.13-

14) att både fantasi och lek utgår från verkligheten och att de kan var både ett upprepande och 

något nyskapande. Den upprepande leken syns oftast hos yngre barn då de härmar olika ljud 

och rörelser. Den nyskapande leken är den lek där fantasin har en större roll och nya 

handlingsmönster därmed kan uppstå.  

Vygotskij menar att leken är ett uttryck för det som fantasin har skapat (s.15-16). Att fantasin 

hämtar sitt arbetsmaterial utifrån våra upplevda erfarenheter. Ett barn som, efter att ha varit på 

kalas hos en kompis, kommer hem och börjar leka kalas återupplever då med fantasins hjälp 

sin erfarenhet av kalaset hos kompisen. Här påstår dock Vygotskij att barnets lek aldrig är helt 
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en återupplevelse av verkligheten (s.15-16). Leken är ett uttryck för en produkt som skapats 

av fantasin genom att kombinera olika erfarenheter. Leken uppstår därmed ur en bearbetning 

som har skett för att kunna motsvara barnets personliga behov och intressen. Till exempel kan 

barnet som varit på kalas inta rollen av födelsedagsbarnet som får presenter istället för rollen 

av kalasbesökare som ger bort dem.  Enligt Vygotskij krävs det ett behov hos barnen för att 

deras fantasi ska kunna arbeta och skapa bland annat nya lekar (s.35).  

Leken kan också vara en täckmantel för något som händer på riktigt. Det som sker i leken är 

inte alltid vad det ser ut som. En rad med stolar kan förvandlas till ett tåg, en säng kan bli en 

swimmingpool och en pinne kan vara en lydig hund. Det som ger leken en mening är den 

lekandes förmåga att fantisera och skapa inre föreställningar. (Knutsdotter Olofsson 2003)  

Fantasin och skapandet bidrar även till kunskap. Knutsdotter Olofsson menar att barnen i 

leken utforskar och experimenterar vilket leder till ett omedvetet lärande (s.69). Helt plötsligt 

finns kunskapen bara där utan att barnet kan berätta varifrån den kom. Detta omedvetna 

lärande kan vara en del av meningsskapandet för barnen. Meningsskapandet i leken kan, 

enligt Knutsdotter Olofsson, bidra till att barnen utvecklar bland annat sin språkförmåga, de 

lär sig hur sociala relationer fungera, hur de kan hantera sina känslor, de lär sig turtagande och 

mycket mer. 

Att ha en mening med leken anser Vygotskij som avgörande (1995, s.35). Utan ett behov eller 

en strävan efter någonting kan inte fantasin skapa eller ge uttryck för detta skapade genom 

leken. Löfdahl (2002) menar att den största delen av barnens meningsskapande sker 

kommunikativt. Genom att barnen på olika sätt kommunicerar med varandra i leken bidrar de 

till lekens utformning och innehåll. De diskuterar olika rollers uppgifter och vart leken äger 

rum ( s.138-146). 

Många som har undersökt leken har delat upp den i olika underkategorier. Det problematiska 

är att de flesta har utifrån sin egen forskning skapat egna kategorier, vilket gör det svårt att 

översiktligt lägga fram en bild av vilka olika lektyper det finns. Jag har därför valt att beskriva 

några av de vanligast förekommande nämligen rollek, regellek, konstruktionslek och projektiv 

lek. Dessa kommer även att beröras i analysen, både i jämförelse med och i motsättning till 

bråklek.  

4.1.1. Rollek 

Rollek handlar om att kunna identifiera sig med någon eller något annat (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s.89-90). Mamma, pappa, barn är förmodligen den vanligaste rolleken bland 
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barnen på förskolan. Här finns det flera olika karaktärer barnen kan välja mellan, både 

människor och djur, då en familj kan vara konstruerad på många sätt. Den som innehar en roll 

i en rolleken är någon eller något annan utöver sig själv (Knutsdotter Olofsson 2003, s.89-90). 

Hen använder en röst och ett beteende som är passande för just den karaktären. Birgitta 

Knutsdotter Olofsson påpekar att rollek tillsammans med andra även kräver en viss förmåga 

att behärska rollen i samspel med de andra rollernas ageranden (s.89-90).  

4.1.2. Regellek 

Regellekar är lekar där regler är centrala, de går inte att leka hur som helst (Lillemyr 2013, 

s.34). Lekar som passar in här är bland annat lekar som kurragömma, fotboll och olika typer 

av kullekar. Hangaard Rasmussen hänvisar till Piage som menar att regellek är något som blir 

vanligare i samband med att barnen börjar skolan (i: Hangaard Rasmussen 1993, s.21). 

Lillemyr (2013, s.34) påstår samma sak men påpekar samtidigt att denna typ av lek kan 

förekomma också i andra åldrar.    

4.1.3 Konstruktionslek 

I konstruktionslek är materialet en viktig del. Barnen använder bland annat träklossar, lego 

och lera för att bygga och experimentera fram olika konstellationer. (Lillemyr 2013, s.34)  

4.1.4 Projektiv lek 

Projektiv lek bygger, som namnet hänvisar till, projektion. Det är en lek där barnet självt inte 

agerar utan förflyttar sina tankar och föreställningar till något annat som får agera i dess ställe 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s.88-89). Vilket då innebär att här har någon typ av rekvisita stor 

betydelse. Vad det är för sorts rekvisita spelar egentligen inte så stor roll, det kan vara allt från 

en docka till en kotte.  

 

4.2. Bråk 
Bråk kan, enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) innebära slagsmål, att slå någon för att 

träffa och skada (s. 93). När barn bråkar kan de brottas och kämpa med varandra för att 

besegra den andre. Hon menar att barnen visar även med sitt kroppsspråk att det är på riktigt 

till exempel genom att rynka ögonbrynen (s.94). Bråk är något som sker på riktigt och på 

grund av att de som bråkar är ovänner. Att bråka innebär att ha skilda åsikter om något, att 

inte komma överens. Knutsdotter Olofsson menar att i ett bråk skiljs även barnen åt som 

ovänner och de kan då vara arga, ledsna eller både och (s.94). Hangaard Rasmussen påstår att 
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bråk kan uppstå i barnens lekar och då är en oenighet som ofta är en kamp om vem som ska 

ha makten (1993, s.15,52-53).  

 

4.3.Bråklek 
Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) använder begreppet bråklek och menar med det lekar 

där främst barn bland annat slåss, jagar varandra, brottas och/eller mäter sina krafter mot 

varandra, men bara på låtsas. Hon påstår att bråklek är viktigt för att barnen med hjälp av 

fantasin ska kunna släppa på det inre trycket ibland. Dock bör det poängteras att bråklek är 

just lek, det är en lek där de som leker tål lite extra än i vanliga fall och den karaktäriseras 

även av skratt och kamratskap. (s.93-95)  

Denna sorts lek menar Torben Hangaard Rasmussen (1993)  benämns ofta som ”dålig lek” 

utav dem som betraktar leken (s.15-17). Han håller inte med om det valet av begrepp utan 

anser  att det istället bör benämnas som att leken lutar mot kaos, lekar där våldsamma inslag 

kan förekomma samt där maktutövningar och handling utan tanke kan ske. Det handlar 

mycket om ett aktivt användande av kroppen i jagalekar, brottningsmatcher och kuddkrig 

(Hangaard Rasmussen 1993). Lekar kan innehålla bråk och växla mellan lek och allvar i flera 

turer utan att man riktigt håller koll på vilket som är vad (s.34). Liksom Knutsdotter Olofsson 

är Hangaard Rasmussen noga med att poängtera att detta bara sker på låtsas och alltså är 

något roligt för barnen. (Knutsdotter Olofsson 2003, Hangaard Rasmussen 1993) 

Bråklek skiljer sig inte från lek utan kan snarare ses som en typ av lek och innehar därför även 

många av lekens egenskaper, som till exempel dess ambivalens. I motsats till rolleken 

behöver det i bråkleken inte förkomma olika roller, barnen kan fortfarande vara sig själva i 

bråkleken (Knutsdotter Olofsson 2003, Hangaard Rasmussen 1993). Samtidigt kan barnen 

välja att leka bråklekar utifrån olika roller, det vill säga att inte vara sig själva (Hjorth 1996, 

s.167-187). Regellekar har ett visst utformande som styrs av regler vilket även bråklek kan ha. 

I en jagalek till exempel är det alltid minst en som jagar och minst en som blir jagad. Men hur 

kan då lek och bråklek skiljas åt? Ja frågan är kanske egentligen om de bör skiljas åt helt och 

hållet? Går det egentligen? Jag tror det snarare handlar om att skilja bråkleken från de andra 

typerna av lek, genom att titta på bråklekens kännetecken, det vill säga inslagen av bråk. 

Alltså det som skiljer bråkleken från andra typer av lek är inslag där barnen jagar varandra, 

brottas, knuffas osv. Annica Löfdahl (2002) visar exempel på att ibland kan barnen bli jagade 

av karaktärer som inte finns på riktigt utan endast som en fantasi (s.95-96). Detta innebär att 
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bråklek inte alltid måste bestå av endast fysiska parter vilket i sin tur lämnar det öppet för 

barn att leka bråklek alldeles själva.   

Bråklek kan för en utomstående ses som ett riktigt bråk menar Knutsdotter Olofsson (2003, 

s.13). Men vad är det då som skiljer bråklek från bråk? Hangaard Rasmussen hänvisar till 

Bateson och menar att det finns en ram runt bråkleken, en ram av individuella  regler som 

berättar vart leken börjar och slutar (1993, s.44-45). Denna ram kallar Bateson 

metakommunikation och det innebär att med kroppsspråket eller tonläget i rösten visar att nu 

anfaller jag men det är inte på riktigt. Knutsdotter Olofsson påstår att det även finns vissa 

oskrivna regler som måste hållas till exempel att turas om att ha övertaget i en kraftmätning 

eller att inte ta i för mycket så att den andra kommer till skada eller missuppfattar 

kroppsspråket (2003, s.19). Hangaard Rasmussen menar att bråklek kan övergå i bråk om 

dessa ramar överträds (s.40 ). Som exempel nämner han att kuddkrig kan övergå i bråk om 

någon knuffas omkull och slår sig. Gränsen mellan bråklek och bråk är hårfin och det gäller 

för de bråklekande barnen att kunna läsa av varandra. Istället för metakommunikation 

benämner Knutsdotter Olofsson (2003) det som leksignaler. De förekommer allmänt i lek men 

blir extra viktiga i bråkleken. Dessa leksignaler kan vara osynliga för utomstående men för 

dem i bråkleken blir de avgörande för skillnaden mellan bråk på lek och bråk på riktigt. Det är 

även viktigt att kunna lita på varandra i bråklek och vara överens om vilka regler som gäller. 

Att bryta mot reglerna kan liksom oförmågan att läsa leksignalerna leda till att lek blir allvar 

och bråklek blir bråk,  då det ofta är en lek där kamp och aggressivitet har en stor betydelse. 

Här poängterar Knutsdotter Olofsson att det är viktigt att skilja mellan ilskeaggression och 

aggressivt beteende (s.100-103). Ilskeaggression bygger på ilska och kan uppkomma bland 

annat på grund av orättvist behandlande. Aggressivt beteende behöver inte vara känslogrundat 

utan bara en vilja att bevisa sin makt och styrka. Om en person inte får ge uttryck för sina 

känslor uppstår alexitymi, det vill säga känslorna trycks undan och personen blir oförmögen 

att identifiera och skilja på sina känslor. Bråklek kan vara ett sätt att motverka alexitymi 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s.100-103). Att ibland använda bråkleken till att lätta lite på 

trycket.  

Vad är då bråklek? Bråklek kan ses som en blandning av bråk och lek där en uteslutning av 

det ena eller det andra skulle leda till bråklekens icke existens. Bråkleken kan beskrivas som 

en lek, alltså något som sker på låtsas, som innehåller egenskaperna för bråk. Förutom 

brottning kan bråk innebära slag, sparkar, knuffar, jaganden spring samt användning av fiktiva 
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vapen mot andra människor eller varelser och/eller andra föreställda människor och varelser. 

Bråklek är alltså kort och gott bråk på lek eller bråk på låtsas.  

 

5. Analys och Resultat  
I analysen bygger ofta ett resonemang på ett annat, vilket kan uppfattas som att det råder en 

brist på struktur. Att ur ett resonemang komma till ett annat eller att visa olika resonemang för 

samma fenomen anser jag ändå bidrar till att det finns en röd tråd i texten. Analysen har delats 

in i olika underkapitel, där det första "Fotboll: En bråklek?" kan ses som en inledning på 

analysen. Det andra, "Legohjältar och  tillfångatagna prinsessor: Killars och tjejers bråklek", 

och det tredje, "Tillåtet och förbjudet: Hur förskolans regler kan ha betydelse för bråkleken", 

tar upp två teman som framkom i det insamlande materialet. För att tydliggöra hur det som 

framkommer i analysen hänger samman med frågeställningarna till denna uppsats 

sammanställs detta till sist i en slutsats. 

 

5.1. Fotboll: En bråklek? 
För att få barnen att prata mer delade jag upp begreppet vild lek (eftersom begreppet bråklek 

ännu inte var antaget till uppsatsen) och frågade om de brukade leka lekar där de sparkades, 

brottades och så vidare. Vid ett tillfälle dök det upp ett svar som jag innan inte hade kunnat 

förutse.   

Utdrag ur intervju 1 (Alexander och Isak): 

Jag: Brukar ni leka lekar där ni sparkas? 

Isak: Ja det gör vi 

Alexander: Fotboll 

Jag: Ah fotboll sparkar man ja 

Isak: De e s… man sparkar varandra innan man gör mål 

Alexander: Innan man… 

Jag: Varför sparkar man varandra innan man gör mål? 

Alexander: ma ma man gör mål då glidtacklar man varandra… men skulle göra mål… alla vill ta bollen 

Isak: men om nån glidtacklar då om man springer på mål då då är det inte mål för det är straff 

En stund senare berättar de om när de en gång var på samma lag och lyckades vinna, trots att 

de låg i underläge och tack vare att de använde sig av glidtacklingar.  
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Fotboll var ingen lek som jag hade föreställt mig kunde passa inom ramen för min definition 

av bråklek men jag blev överbevisad. För mig innebar fotboll att sparka på en boll, ibland 

finta bort sina motståndare och förhoppningsvis få in bollen i målet bakom det andra lagets 

målvakt. Att det fanns regler som var centrala och skulle följas var jag också med på och hade 

därmed definierat fotboll som en regellek. För Alexander och Isak innehöll denna fotbollslek 

ännu mer. Förutom att sparka på bollen var det också tillåtet att sparka på varandra innan det 

skulle göras mål. Dessutom var glidtacklingar, något barnen senare i intervjun förklarade som 

"när man knuffas med axeln", ett ganska vanligt inslag. Dessa inslag av knuffar och sparkar är 

delvis vad som gjorde att jag ändrade min uppfattning om att fotboll inte kan vara en bråklek. 

Att ta en ytterligare titt på killarnas beskrivning av fotbollsleken gör att sambanden mellan 

den och bråklek blir ännu tydligare. Det är visserligen tillåtet att sparkas och knuffas men bara 

inom vissa gränser. Att sparkas till exempel får endast göras i samband med att göra mål och 

att glidtacklas ger konsekvenser som straffsparkar. Hade sparkarna och glidtacklingarna 

förekommit utanför lekens ramar hade de identifierats som bråk och det pekar mot att barnen i 

bråkleken tål lite mer än i vanliga fall. Att ta emot en spark eller en tackling hade inte fått 

barnen att inom leken bli arga och ge igen, vilket kanske hade varit fallet om det skedde 

utanför lekens ramar. I leken var det däremot en del av reglerna.  

Att hålla sig inom de givna reglerna är en viktig del av bråkleken menar Birgitta Knutsdotter 

Olofsson (2003, s.19). Att följa reglerna och lita på varandra är båda förutsättningar för att 

bråklek ska fungera och inte urarta i riktigt bråk. I fotbollsleken hade barnen tagit dessa regler 

ett steg till genom att inkludera konsekvenser för de som gick över gränsen. Att glidtacklas i 

samband med att göra mål var inte okej och ledde till straffspark. Utan inslagen av sparkar 

och knuffar samt reglerna kring dessa hade Alexanders och Isaks fotbollslek varit en typisk 

regellek. Vilket det också kan ha varit, det är inte säkert att sparkar och knuffar förekom hela 

tiden. Rasmussen förklarar att bråk och lek kan avlösa varandra gång på gång (1993, s.34). 

Barnen kan avbryta leken för att gräla om vad som ska hända och sedan fortsätta igen när de 

kommit överens. Kanske det även var så att i fotbollsleken avlöstes lek och bråklek på liknade 

vis. Ibland fick den vanliga regelleken lämna företräde för bråkleken och tvärt om. Vilket gör 

det högst möjligt för fotbollsleken att vara bråklek. Kan det även vara så att detta förekommer 

i fler av barnens lekar och bråklekar? 
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5.2. Legohjältar och  tillfångatagna prinsessor: Killars och tjejers bråklek 
På frågan om de lekte vilda lekar (eftersom begreppet bråklek inte hade antagits till uppsatsen 

ännu) svarade alla de barn som blev intervjuade nej. För att vara tydligare och för att få 

barnen att berätta mer, delade jag upp begreppet bråklek i dess dåvarande definition och 

ställde frågor som "brukar ni leka lekar där ni brottas?" "sparkas?" osv. På dessa frågor fanns 

det ett par ja-svar. Av de som svarade ja var båda killar och de kunde då berätta om bland 

annat fotbollsleken som jag tog upp innan och om att de hade vattenpistoler hemma.  

Alla de tjejer som deltagit i undersökningen tar tydligt avstånd från lekar där brottning, slag, 

knuffar, sparkar och eller fiktiva vapen ingick genom att påstå att dessa lekar var något som 

killar sysslade med och att det bara vid enstaka tillfällen fanns tjejer som brottades. Några av 

tjejerna benämnde även bråklek som ”dumma lekar” där man kunde slå sig. Dock fans det 

inga liknande uttalanden hos killarna. Det var emellertid inte bara tjejerna som "skvallrade" 

och berättade om andra som lekte bråklekar. Killarna var även de snabba med att namnge 

andra kompisar, vilka visade sig vara endast killar. Detta kan tolkas som en antydning till att 

även killar ser bråkleken som könsbetonad. 

Några av barnen fick frågan om varför de trodde att de här andra barnen lekte bråklekar. Vissa 

tyckte att detta var en svår fråga och kunde inte komma på någon anledning till detta. Ida och 

Gina berättade att det fanns några killar som brukade bråkleka eftersom de tyckte att det var 

kul. De berättade även att dessa killar hade lärt sig det av några jämngamla barn från 

avdelningen bredvid.  

Eric Scott och Jaak Panksepp (2003) har genomfört en studie som visar att skillnaden mellan 

killars och tjejers bråklek är väldigt liten. Skillnaden visar sig inte i mängden bråklek utan i 

vilken typ av bråklek, vilket även går att se i den här undersökningen. I analysen som görs av 

det insamlade intervjumaterialet går det att se en skillnad mellan hur tjejer och killar uttrycker 

sin bråklek. När Alexanders och Isaks fotbollslek visade sig kunna vara bråklek under vissa 

delar av leksituationen ställdes frågan om detta även var möjligt i andra lekar barnen lekte. 

Därför undersöktes även de andra lekarna barnen berättade om och två av dessa visade sig 

innehålla delar av bråklek. I en av dessa var det endast killar som lekte och i den andra lekte 

bara tjejer. Jag har valt att kalla dem för legoleken och prinsessleken efter lekarnas innehåll 

och utformning. Legoleken var den lek som lektes av killarna och prinsessleken den som 

lektes av tjejerna. Här nedan följer en beskrivning av de båda lekarna.  
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Legoleken:  

En av intervjuerna skedde delvis i samband med att barnen lekte denna lek så här är mina 

anteckningar av intervjusituationen en del av beskrivningen och även analysen. På barnens 

avdelning fanns en stor låda med lego. Barnen använde legobitarna till att bygga städer och 

skepp. Det fanns både onda och goda skepp, de kunde flyga och skulle kriga mot varandra. 

Det fanns även olika legogubbar som bodde i städerna eller vistades på skeppen. Själva 

historien som utspelade sig i legoleken var hämtad från Lego-filmen och därav fick vissa av 

legogubbarna hjältekaraktärer som Batman, Robin och Superman. Dessa hjältekaraktärer var 

även barnens favoritkaraktärer, det vill säga gubbar de väldigt gärna ville leka med. Hjältarna 

tillhörde de goda och befann sig oftast ombord på skeppen. Övriga legogubbar bodde i 

städerna och hade ingen speciell karaktär men deltog ändå i striderna från marken.  

 

Prinsessleken:  

Även prinsesslekens historia var hämtad från en film, nämligen Disneyfilmen Trassel. En 

prinsessa hade blivit kidnappad från slottet av antingen en ond häxa eller en ond drake (här 

fanns två versioner) Den onda häxan eller draken hade placerat prinsessan i ett torn och 

vaktade så att hon inte skulle kunna fly. Prinsessans mamma och pappa , kungen och 

drottningen, som var kvar i slottet var mycket ledsna över sin dotters försvinnande. I leken 

fanns det också en prins som räddar prinsessan genom att slåss mot och besegra häxan med ett 

svärd eller draken med pil och båge. När prinsen gjort detta återlämnar han prinsessan till 

slottet där kungen och drottningen då blir glada.   

I prinsessleken är inslagen av bråklek inte så många men spelar ändå en avgörande roll.  

Ur intervju 2 (Ida och Gina) 

Jag: Hur räddar prinsen prinsessan då? 

Ida: Den tar nyckeln 

Jag: Tar han en nyckel? 

Gina: och ett svärd 

Ida: och ett svärd 

Jag: vad gör prinsen med svärdet? 

Gina: den e den e… 

Ida: Han slåss och så 

Gina: Han slåss med den onda häxan så häxan dör 
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Ida: Ah och så kanske det finns.. och så finns det vakter till kungen och drottningen 

Gina: Till kungen och drottningens slott 

Ida: Mmm 

Jag: okej 

Ida: så att inga tjuvar ska komma in 

Jag: Ah men om det kommer en tjuv då? Vad gör vakterna då? 

Gina: då då tar vakterna fram sina vapen 

Ida: ah och så drar dom till fängelsehålan 

 

Prinsessleken är en tydlig rollek där barnen går in i sina karaktärer som bland annat kung, 

drottning, prinsessa, prins och häxa. För att rädda prinsessan från tornet måste prinsen slåss 

mot häxan tills hon dör. Men för att kunna besegra häxan behöver han ett svärd att strida med, 

även kungens och drottningens vakter har vapen när de skyddar slottet mot tjuvar. I den andra 

versionen av prinsessleken där prinsessan hålls fången av en drake skjuter prinsen istället, 

med hjälp av pil och båge, in peppar i drakens nos så att den börjar nysa och då blir snäll. Att 

prinsen i versionen med häxan måste ha ett vapen för att sedan slåss mot henne och besegra 

henne är den tydligaste kopplingen till bråklek. Förutom att prinsen använder ett vapen för att 

döda häxan är det även en maktkamp som pågår. De stridande, prinsen och häxan, kämpar 

båda om att vara starkast för att få behålla prinsessan. Att vakterna har vapen skulle kunna 

tyda på ytterligare ett inslag av bråklek. Då det i intervjuutdraget ovan inte framgår hur eller 

ens om vakterna faktiskt använder sina vapen går det inte heller att med säkerhet påstå att det 

är bråklek. Jag tolkar det dock som att vapnen används till att först och främst skrämmas då 

vakterna tar fram dem i samband med att det kommer tjuvar till slottet. På så vis får svärden 

en funktion i leken då de används mot tjuvarna och bråkleken är ett faktum. I prinsessleken 

visar sig bråkleken därför endast när prinsen och häxan slåss och när vakterna skrämmer 

tjuvarna med sina svärd. Till skillnad mot fotbollsleken där bråklek och regellek ömsom byter 

av varandra finns här rolleken hela tiden närvarande. Det är barnens roller eller karaktärer 

som strider mot varandra och utan dessa hade prinsessleken eller bråkleken i den inte 

existerat. Här framkommer alltså bråkleken både som ett inslag i regelleken men samtidigt i 

samspel med den.  

Kopplingen till bråklek kan ses som tydligare i legoleken än i prinsessleken. I legoleken är 

nämligen en stor del av handlingen att skeppen ska slåss i luften och gubbarna på marken.  

Utdrag ur intervju 4 (Erik och Emil) 
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Jag: och vad ska gubbarna göra för något? 

Emil: dom ska slåss 

Erik: Dom ska va på stan 

Jag: och så ska dom slåss 

Erik: och dom ska va på stan 

Jag: Vem ska dom slåss mot? 

Erik: Mot dom elaka 

Jag: okej 

Emil: mm 

Jag: Va va a hur slåss dom? 

Erik: att dom har så här vapen 

Jag: att dom har vapen, vad har dom för sorts vapen? 

Emil: sköldar och sånt 

 

Här syns bråkleken i de strider som utkämpas för att besegra de onda. Även att det är vapen 

som används i striderna är en avgörande faktor för att det ska vara bråklek. Men inte heller 

legoleken är en ren bråklek, det vill säga en lek som endast fokuseras på ett eller flera 

bråkmoment under hela leksituationen. Här är bråkleken en projektiv lek samtidigt som den är 

en konstruktionslek eftersom barnen för över sina handlingar till sina legobyggen. Legoleken 

har alltså tre ben att stå på för att kunna hålla balansen. Skulle ett av benen tas bort skulle 

lekens karaktär ändras. Själva legobyggandet är något som pågår under lekens gång, båtarna 

går sönder i striderna och måste lagas, nya hus byggs upp i staden och så vidare. Barnen 

berättade att de får spara sina byggen från den ena dagen till den andra så leken behöver aldrig 

börja om från början på grund av omkonstruktion av materialet utan de kan fortsätta även 

efter ett längre uppehåll. Legoleken  är i grund och botten en konstruktionslek där barnen 

använder lego som material för sitt skapande. Den blir en projektiv lek först när barnen 

plockar in legogubbarna. De ger legogubbarna en roll och låter dem agera genom att föra över 

sina föreställningar till dem. Att det även blir en bråklek beror då på vad legogubbarna gör, 

och här använder de vapen för att i strid bekämpa sina motståndare. Bråklekens existens 

hänger alltså här på den projektiva leken som i sin tur uppstår ur konstruktionsleken. Här 

finns det även en möjlighet för barnen att bråkleka själva utan några kompisar. Om de för 

över sina tankar till flera olika legogubbar och låter dessa strida mot varandra så behövs inga 

andra mänskliga lekkamrater för bråkleken. Liksom prinsessleken är beroende av rolleken för 
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att ses som en bråklek är legoleken beroende av både konstruktionsleken och den projektiva 

leken.  

I beskrivningarna av legoleken och prinsessleken framgick det att barnen hämtar sin 

inspiration från filmer som de har sett. Lev Vygotskij (1995) påstår att tidigare upplevda 

erfarenheter är vad fantasin grundar sig på (s.15-16). Att barnen i efterhand väljer att leka 

handlingen i filmen skulle enligt Vygotskij vara en produkt av fantasins arbete. Barnen har 

upplevt filmen men då det inte går att återskapa den i verkliga livet har fantasin bearbetat den 

till en lek som är anpassad efter barnens behov.  

Annica Löfdahl (2002) beskriver det som att barnen använder en redan färdig lekstruktur som 

är hämtad från media för att de i leken ska ha en gemensam grund att utgå från (s.162-166). 

De använder sig av en redan befintlig fantasivärld med redan befintliga karaktärer. Dock 

anser hon att denna lekstruktur behöver störas på något sett för att leken ska utvecklas och 

inte hela tiden fortsätta i samma bana. En störning skulle exempelvis kunna vara att ytterligare 

en karaktär  dyker upp. Dock menar Marie-Louise Hjorth (1996), är det inte karaktärerna i sig 

utan deras egenskaper som barnen värdesätter (s.102-120). Hon ger exempel där det 

förekommer flera av samma karaktär utan att det stör leken. I legoleken är både själva 

karaktärerna och deras egenskaper i form av handlingar det som är avgörande för bråkleken. 

Att lägga till eller ta bort en karaktär skulle i legoleken kunna innebära att balansen i striden 

mellan de onda och de goda rubbas och den ena sidan blir starkare än den andra. Vilket skulle 

leda till att den sidan vinner och striden är över och med den bråkleken. En störning i form av 

bortplockandet eller tillägget av karaktärer skulle i det här fallet kunna leda till att bråkleken 

övergick i endast projektiv lek inom ramen för konstruktionslek. Det är däremot inte troligt att 

bråkleken skulle kunna utveckla sig i riktning mot bråk. Detta på grund av att bråkleken i det 

här fallet bygger på projektiv lek som förutsätter att det inte är barnen själva som agerar, 

vilket bråk gör. I legoleken uttrycker killarna alltså bråklek genom att bibehålla den balans 

som finns mellan den onda och den goda sidan . 

Även i prinsessleken är det karaktärerna och deras egenskaper som är avgörande för 

bråkleken. Utan den modiga prinsen som kämpar för prinsessans frihet hade det inte funnits 

någon bråklek och utan prinsessan hade det inte funnits någon handling i leken 

överhuvudtaget. Eftersom prinsessleken är en rollek är möjligheten att bråkleken övergår i 

bråk större, då barnen agerar med sina egna kroppar. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) 

skulle detta kunna ske om barnen inte innan bråklekens början var överens om hur striden 

mellan prinsen och häxan skulle gå till eller under bråklekens gång läsa av varandras 
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kroppsspråk och veta när den andra tycker att det räcker. Vilket i omvänd ordning kan tolkas 

som att de i prinsessleken var överens om reglerna just för att det inte förekom något bråk. 

Liksom i legoleken finns här en balans som är viktig att bibehålla. Om denna balans rubbas 

övergår bråkleken i något annat.  

Då jag själv har sett lego-filmen vet jag att det finns flertalet kända superhjältar med och att 

de i filmen inte alltid beter sig som de hjältar de utger sig för att vara ,något som barnen 

verkar utesluta i sin lek. Denna uteslutning beror kanske på att dessa egenskaper hos 

superhjältarna var maskerade med ironi och humor så att det för barnen var svårt att urskilja 

dem. Bronwyn Davies skriver att killar oftare identifierar sig med manliga karaktärer i en 

berättelse även då dessa visar sig ha mindre önskvärda egenskaper (2003, s.82-97). Det kan då 

innebära att dessa egenskaper hos hjältarna får lämna plats för att andra egenskaper ska kunna 

synas bättre. Andra egenskaper som passar bättre ihop med deras uppfattningar om hur 

manliga hjältar bör uppträda. Vilka också är egenskaper som får legoleken att behålla sin 

karaktär som bråklek, det vill säga att hjältarna ska strida och slåss för att bekämpa de onda. 

Davies menar även att killar har lätt för att identifiera sig med kvinnliga hjältar men har en 

tendens att utesluta deras kvinnliga identitet och anser istället att de är manliga på grund av 

sina hjälteegenskaper (s.82-97) Även om Lego-filmen hade haft fler kvinnliga karaktärer hade 

legoleken därmed kunnat se ut på samma sätt. Det hade fortfarande varit de stridande 

egenskaperna hos karaktärerna som utgjorde stora delar av leken och bråkleken hade därmed 

fortfarande kunnat identifierats. Det finns då även en möjlighet att dessa kvinnliga karaktärer 

hade av barnen benämnts som manliga på grund av att de använde vapen och slogs mot sina 

fiender. Detta pekar mot att det även här är egenskaperna hos karaktärerna som värdesätts av 

barnen och att dessa egenskaper dessutom förknippas med det manliga könet. Legoleken som 

består av främst manliga karaktärer med manliga egenskaper blir på så sätt mer attraktiv att 

leka för killarna då de identifierar sig med dessa. På samma sätt kan karaktärernas icke 

hjälteaktiga egenskaper uteslutas eftersom han betraktas som manlig och då förknippas med 

hjälteegenskaperna som bland annat kan innebära att strida.  

Tjejerna i sin tur identifierar sig, enligt Davies, lättare med de kvinnliga karaktärerna men har 

dock svårare för detta om karaktären visar sig ha egenskaper som oftare beskrivs till manliga 

superhjältar (2003, s.82-97) De lägger också större vikt vid att de kvinnlig karaktärerna 

benämns som just kvinnliga. Att det i prinsessleken finns fler kvinnliga karaktärer kan då vara 

vad som lockar tjejerna att leka den leken och vad som gör att inslagen av bråklek inte är lika 

många eller tydliga som i legoleken. Prinsessan i tornet har en relativt passiv roll men ändå är 
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hon, utifrån det barnen berättat, den karaktär som hela leken handlar om. I likhet med 

legoleken är hjälten i prinsessleken en manlig karaktär, vilket stärker tesen om att 

hjälteegenskaper är manliga egenskaper. Att även prinsen har en huvudroll kan däremot 

motbevisa att tjejer har svårt att identifiera sig med manliga hjältekaraktärer.  

Davies skriver att manliga och kvinnliga egenskaper är inget som människor föds med utan 

dessa är normer som skapats och vidhållits av strukturer för vårt samhälle (s.7-37). De 

manliga och kvinnliga normerna finns väl representerade i de filmer som är inspiration för 

barnens lekar. Eftersom Vygotskij (1995, s.15-16) hävdar att barnen använder sina 

upplevelser för att skapa leken (legofilmen blir legoleken) och Hjorth (1996, s. 102-120) 

menar att det är karaktärernas egenskaper (manliga och kvinnliga) som barnen värdesätter kan 

detta tolkas som om media hjälper till att upprätthålla dessa normer. Att det finns inslag av 

bråklek i både tjejernas och killarnas lek tyder på att det finns en vilja och kanske ett behov av 

att leka detta. Dock kan det vara så att de normer som finns kring bråklek samt hur tjejer 

respektive killar bör uppträda påverkar barnens förmåga att fritt uttrycka sitt behov av 

bråklek. Tjejer förväntas leka prinsesslekar och därför sker även deras bråklek inom den 

formen. Killar förväntas leka lekar där de strider och kan därför välja ett tydligare 

uttryckssätt.  

 

5.3. Tillåtet och förbjudet: Hur förskolans regler kan ha betydelse för 

bråkleken  
Som jag tog upp förut så var det endast två av de intervjuade barnen som medvetet kunde 

berätta om någon typ av bråklek. Till de som påstod att de inte lekte någon typ av bråklekar 

ställdes frågan varför de inte gjorde detta. Ida och Gina hade flera olika anledningar till varför 

de inte lekte bråklek. De benämnde dem som onödiga lekar och tyckte inte att de skulle 

behöva bråka, knuffas och säga nej till varandra. Inte heller var lekarnas höga ljudnivå 

lockande, då det gjorde att de fick ont i öronen. Sara och Tyra hade även andra anledningar 

till att inte leka bråklekar.  

Utdrag ur intervju nr. 3 (Sara &Tyra) 

Jag: Brukar ni leka lekar där ni brottas? 

Sara: Nej 

Tyra: Nu vill jag lyssna (tittar och pekar mot voice recordern) 

Sara: Vi gillar inte att brottas 

Jag: Gillar ni inte att brottas? 
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?: Nej 

Jag: Varför gillar ni inte det då? 

Sara: mm..för då kan man göra sig illa 

Tyra: Ja 

Jag: Då kan man göra illa sig..Ja det har ni ju rätt i, det kan man göra. Brukar ni leka lekar där ni sparkas?  

Sara: Nej 

Tyra: Nej 

Jag: Inte det heller 

Sara: Inte dumma lekar 

Jag: och vad är dumma lekar för någonting? 

Tyra: Att man gör illa folk 

Jag: att man gör illa folk, och hur kan man göra illa folk då? 

Tyra: Sparkas slåss nyps puttas 

 

Sara och Tyra lekte alltså inte bråklek utav den enkla förklaringen att de inte gillade det och 

att det var "dumma lekar" där man kunde skada sig. Eftersom samtliga barn hade svarat nej på 

frågan om de lekte vilda lekar frågades även samtliga barn om varför de inte gjorde detta. 

Anledningen till att inte leka bråklekar på grund av risken för skada förekom i intervjuerna 

vid flera tillfällen hos både killarna och tjejerna. Det fanns också en anledning som var 

gemensam hos samtliga av de intervjuade barnen förutom en kille (mer om detta senare) och 

denna anledning var att det inte var tillåtet med sådana lekar. När jag ovan skrev om killars 

och tjejers bråklek så nämnde jag att det vara flera barn som var snabba med att skvallra på 

sina kompisar som lekte bråklekar. De själva lekte inte dessa lekar men de berättade gärna 

vilka andra som de uppfattade gjorde detta. Några av dessa barn fick då frågan om varför de 

trodde att de andra barnen lekte bråklekar. Vissa tyckte att detta var en svår fråga och kunde 

inte komma på någon anledning. Ida och Gina berättade att det fanns några killar som brukade 

bråkleka eftersom de tyckte att det var kul. De berättade även att dessa killar hade lärt sig 

detta av några jämngamla barn från avdelningen bredvid.  

Vid några tillfällen ombads barnen att berätta vad en vild lek var för något. Det var inte den 

lättaste frågan och barnen hade svårt att förklara, några kunde säga att de visste men kom inte 

ihåg just nu och andra erkände på en gång att de inte visste. De få som visste och kunde 

förklara beskrev lekar där de var fysiskt aktiva genom att springa mycket och till viss del jaga 

varandra. Lekar som kurragömma och olika kullekar var exempel på dessa och de fick endast 

ske utomhus. Några av barnen berättade om en lek som gick ut på att springa runt och leta 
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efter diamanter. Det var en lek de väldigt gärna ville leka eftersom den var så rolig men 

pedagogerna hade sagt nej och de fick inte längre leka den inomhus med anledning av att det 

då blev så rörigt. Att denna typ av bråklekar inte var tillåtna inomhus förtydligades när jag 

frågade barnen om det fanns några lekar som de inte fick lov att leka på förskolan. Även här 

var många av svaren just lekar som gick ut på att springa och/eller jaga varandra. Men ibland 

lekte de sådana lekar inomhus ändå, just för att det var något de tyckte om att göra. Vid ett 

tillfälle benämndes även bråklekar som coola lekar.  

Nästan alla barn i min undersökning uppfattar bråklekar som något förbjudet vilket också är 

en av anledningarna till att de påstår att de inte leker dessa lekar. Barnen i Marie-Louise 

Hjorths undersökning tycker att pedagogerna på förskolan tar bort det roliga, när de förbjuder 

barnen att leka vissa vilda lekar (1996, s.167-169, 186-187). Det som Hjorth benämner vilda 

lekar faller inom kategorin bråklekar i denna uppsats och det är lekar som i hennes 

undersökning leks i skymundan från pedagogerna. I motsats till barnen i Hjorths 

undersökning verkar dessa lekar inte vara några lekar som barnen i min undersökning 

försöker dölja trots att de är förbjudna. I intervjuerna berättar barnen om lekar där de springer 

och jagar varandra. Förutom att gömma sig för pedagogerna visar barnen i Hjorths studie på 

ytterligare en strategi för att få leka vad de ville (1996). Hjorth berättar om hur några barn 

leker gangsterungar och på så vis i leken får tillgång till det förbjudna då gangsterungar gör 

allt sådant man inte får lov att göra. De maskerar det förbjudna inom lekens ramar och får på 

så vis tillåtelse av pedagogerna samtidigt som de får känna av spänningen i att göra något som 

egentligen inte är tillåtet.  

Min tolkning är att svaret på anledningen till denna motsägelse mellan barnens påståenden 

och handlingar, som framstår i de intervjuer jag gjort, delvis ligger i just dessa strategier som 

Hjorth tar upp. Bråkleken har maskerats så att den bättre passar in för vad som är tillåtet på 

förskolan. I prinsessleken sker denna maskering på samma sätt som i leken om 

gangsterungarna, barnen väljer roller som är skapta för att göra vissa saker som de själva inte 

får. I legoleken har barnen däremot flyttat över bråkleken till legogubbarna. Knutsdotter 

Olofsson kallar detta för projektiv lek (2003, s.88-89). Istället för att med sina egna kroppar 

låtas att de bekämpar sina fiender med olika vapen låter barnen sina egna handlingar förflyttas 

till legogubbarna som istället får utföra dem. På så sätt kan de fortfarande leva ut bråkleken 

utan att själva hamna i knipa. De undkommer även problemet med att göra sig illa i 

bråkleken. Eftersom det är legogubbarna som utför handlingarna är det också dem som blir 

skadade. I Hjorths studie är barnen fullt medvetna om sin maskering av leken och använder 
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det som en strategi att få göra det förbjudna (1996, s.167-169, 186-187). Också i min 

undersökning verkar denna strategi förekomma då barnen maskerat sin bråklek inom formen 

av andra typer av lekar som till exempel regellek (fotbollsleken). Dock verkar det som att i 

prinsessleken och legoleken är barnen omedvetna om denna maskering. De är inte medvetna 

om att det är bråklek de ägnar sig åt under vissa delar av leken. För dem är både legoleken 

och prinsessleken som vilken annan lek som helst förutom det att de är barnens favoritlekar, 

vilket gör att denna maskering kanske inte alltid borde ses som en strategi som barnen 

använder för att få leka bråklekar.   

Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att i leken lär sig barnen omedvetet nya saker (2003, 

s.69). Hon menar att barn i leken omedvetet undersöker och experimenterar och på så vis får 

de kunskaper som de inte kan benämna ursprunget på. Om barnen kan utföra omedvetna 

handlingar för att lära sig nya saker kan även deras bråklek tolkas som något lärande. Den blir 

något som genom omedvetna handlingar försöker uppnås. Att maskera bråkleken inom ramen 

för andra lekar kan då istället ses som en omedveten strategi som barnen använder sig av för 

att uppnå detta lärande som kan tänkas finnas i bråkleken.  

Att barnen får lov att springa och jaga utomhus men inte inomhus tyder på att pedagogerna 

liksom i Michelle T. Tannocks (2008) undersökning tillåter bråklek inom vissa gränser. I 

stället för att sätta gränserna kring barnens risk att skada sig, som pedagogerna i Tannocks 

studie gjorde, verkar det istället, utifrån det barnen berättat, vara miljön som bestämmer inom 

vilka ramar bråklek får ske. Att springa och jaga inomhus var inte tillåtet men utomhus var det 

okej. Dock verkar det bara vara de bråklekar som innehåller någon form av spring eller jaga 

som uttalat är till viss del tillåtna, med undantag för fotbollsleken som även innehöll sparkar 

och knuffar (glidtacklingar). Tannock menar att dessa begränsningar kring bråkleken kan vara 

anledningen till att barnen säger att de inte bråkleker även om motsatsen har observerats 

(s.359), vilket även kan vara något som påverkar hur barnen i min undersökning både 

uttrycker och uppfattar bråklek. Barnen uppfattar inte bråkleken som finns innanför dessa 

ramar som bråklek och benämner den inte som detta (vild lek), för att de inte fått någon vidare 

förklaring till varför det är tillåtet. Däremot finns det en förklaring till varför bråkleken som 

befinner sig utanför dessa ramar är förbjuden. Bland annat så blir det rörigt när barnen ska 

springa inomhus. Kan det vara så att det som är tillåtet då, av barnen kan komma att uppfattas 

som icke bråklekar och det utanför ramarna som bråklekar? I så fall blir även själva 

definitionen av begreppet bråklek rörlig och beroende av vilka gränser pedagogerna sätter på 

varje enskild förskola. Bråklek skulle då innefatta allt det som inte var tillåtet på förskolan. 
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Det skulle då även inkludera sånt som inte är bråklek, som att leka på vissa ställen och att 

använda vissa saker utan tillåtelse. I den här uppsatsen ses bråklek däremot som en lek med 

flera egenskaper, dessa egenskaper är flexibla och alla behöver inte finnas i samma situation, 

men förekomsten av dessa är ändå avgörande för begreppet. Det är bråklekens egenskaper 

som även gör det möjligt för den att antingen existera på egen hand eller i samspel med andra 

lektyper. Det kan då vara så att bråkleken ibland måste uttryckas i samspel med andra typer av 

lekar för att passa inom dessa ramar för vad som inte är tillåtet.   

Bland barnen som intervjuades fanns det en pojke, Isak, som ställde sig tveksamt till om det 

var tillåtet med bråklek eller inte på förskolan. Några av pedagogerna på hans förskola hade 

sagt att bråklek var tillåtet och några hade sagt att det inte var tillåtet. Han visste därför inte 

riktigt vems direktiv han skulle följa. I den här situationen kan det ha uppstått konsekvenser i 

samband med att det finns olika perspektiv ur vilka bråklek kan ses. Det kan ha varit så att 

pedagogerna sagt att bråklek inte var tillåtet, men då Isak hade ett vidare perspektiv på vad 

bråklek innebar blev vissa lekar som han ansåg innehålla bråklek tillåtna. Det visar även på att 

det fanns olika perspektiv på bråklek bland pedagogerna på förskolan och därför tillät och 

förbjöd olika lekar, vilket kan ha bidragit till Isaks tveksamhet. 

 Lärarna i Michelle T. Tannocks undersökning hade inga riktlinjer kring bråklek och visste 

därför inte riktigt hur de skulle handskas med denna typ av lek (2008). Detta kan även vara 

problemet för pedagogerna på Isaks förskola. I den svenska läroplanen för förskolan 

(Skolverket 1998/10) står det ingenting specifikt om just bråklek, däremot står det att 

värderingar ska tydliggöras i den dagliga verksamheten. Liksom lärarna i Tannocks 

undersökning behövde skaffa sig gemensamma riktlinjer kring bråklek kanske pedagogerna 

på Isaks förskola behöver komma överens om vilka värderingar förskolan ska förmedla. Om 

dessa sedan tydliggörs i den dagliga verksamheten som läroplanen föreskriver kanske även 

Isak blir mer medveten om vad som är tillåtet och inte.  

 

5.4. Slutsats  
Syftet till denna uppsats lyder: "Utifrån barnens egna tankar och berättelser syftar denna 

uppsats till att undersöka och belysa fenomenet bråklek och dess förekomst bland femåringar 

i förskolan" (Se inledning). För att kunna uppfylla detta syfte skapades tre frågeställningar.  

Den första frågeställningen lyder: Vad anser barnen vara bråklek? - och vad karaktäriserar 

detta? Svaren på denna fråga framkommer genom barnens egna perspektiv, det vill säga att de 
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finns i det barnen själva berättat under intervjuerna. Bråklekar är enligt barnen både något 

som är förbjudet, inte får lov att lekas på förskolan och något som delvis ändå tillåts. Att de 

delvis är tillåtna innebär att det är lekar som bara får lekas utomhus. Dessa delvis förbjudna 

lekar innehåller moment där barnen jagar varandra och eller springer runt. Att vissa bråklekar 

är förbjuda är även anledningen till att alla barn svarar att vilda lekar är ingenting de leker, 

utan det är bara andra som gör och främst killar. Bråklekar var ofta lekar där det förekom en 

risk för skada och några barn ansåg därför dessa lekar var dumma eller onödiga. Samtidigt 

som några barn ansåg bråklekar vara dumma, onödiga och även tråkiga fanns det barn som 

gillade dessa lekar. De tyckte att bråklek var roligt och coolt. På frågan om barnen brukade 

leka lekar där de sparkades dök ett oväntat svar upp. Nämligen fotbollsleken där två av barnen 

som jag intervjuat berättade om att de sparkade på varandra innan de gjorde mål och att de 

glidtacklades (knuffades). 

Fotbollsleken inledde analysen och var även en del av svaren på nästa frågeställning som 

lyder: Vad leker barnen för bråklekar på förskolan utifrån ett bråkleksperspektiv? - och hur 

karaktäriseras dessa? Förutom fotbollsleken ingår även legoleken och prinsessleken i svaren 

på denna fråga. De var lekar som alla vid första anblick inte skulle ha passat inom kategorin 

bråklekar, men som med teorins hjälp ändå gjorde det möjligt av olika anledningar. I 

fotbollsleken kom och gick bråkleken ömsom med regelleken. Inslagen av sparkar och 

knuffar samt reglerna kring dessa var vad som utgjorde bråkleken och när dessa förekom, fick 

regelleken kliva åt sidan tills sparkandet och knuffandet var över. I fotbollsleken fanns det 

även en uppfattning om att de som deltog i bråkleken var beredda på att ta emot sparkar och 

knuffar, vilket de inte skulle ha varit om det varit utanför bråklekens ramar.  

Prinsessleken är till skillnad mot fotbollsleken helt beroende av en annan lektyp för att kunna 

innehålla bråklek. Prinsessleken var en rollek där barnen blev en annan karaktär än sig själva. 

Här kunde bråkleken identifieras när prinsen skulle strida mot häxan och döda henne med ett 

svärd. Förutom striden i sig och användandet av vapen förekom en maktkamp mellan prinsen 

och häxan om vem som förtjänade prinsessan. I prinsessleken var barnen i rollen av någon 

annan under bråkleken och därav var alltid regelleken närvarande i bråkleken.  

I den tredje leken, legoleken, var kopplingarna till bråklek tydligare där handlingen i leken 

gick ut på att strida och slåss, men samtidigt var legoleken en mer komplex bråklek. Här var 

det nämligen inte bara en utan två ytterligare lektyper som bråkleken behövde samspela med, 

nämligen konstruktionsleken och den projektiva leken. Legoleken var alla dessa lekar 

samtidigt och uteslutandet av antingen konstruktionsleken eller den projektiva leken hade 
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kunnat leda till bråklekens försvinnande. Det visade sig finnas en balans mellan den onda och 

den goda sidan som var viktig för bråkleken då en övervikt åt antingen det goda hållet eller 

det onda kunde leda till att legoleken övergick till att endast vara en konstruktionslek och en 

projektiv lek. De olika karaktärernas egenskaper i både prinsessleken och legoleken kunde 

också ha en betydelse för om det skulle vara bråklek eller inte. Det var de olika karaktärernas 

egenskaper som bestämde deras handlingar och handlingarna i sin tur kunde avgöra om leken 

innehöll bråklek eller inte. Ibland var även vissa egenskaper tvungna att lämna plats för andra 

som var mer passande för bråkleken. Utöver dessa tre lekar fanns det även andra lekar som 

var tydligare bråklekar. Dessa lekar var lekar där barnen jagade varandra och/eller sprang 

omkring. Som exempel lekte barnen olika typer av kullekar, vilka också var lekar som barnen 

ansåg vara vilda lekar.  

Den tredje och sista av mina frågeställningar lyder: Vad är det som gör att bråkleken kan bli 

möjlig och accepterad för barnen att leka på förskola? En del av svaren på denna fråga finns 

även bland svaren på förra frågan. Nämligen att bråkleken ibland behöver samspela med 

andra typer av lekar för att kunna existera. I analysen framgår det även att barnens bråklek 

anpassas till att passa inom de gränser och regler som finns i förskolorna. Anpassningen kan 

vara att bråkleken maskeras i samband med att den samspelar med andra lekar. Denna 

maskering kan antingen ske medvetet som i fotbollsleken eller omedvetet som i prinsessleken 

och legoleken. Att bråkleken anpassar sig beror på att det hos barnen finns en vilja, en strävan 

och förmodligen ett behov av att leka denna typ av lekar. Anpassningen kan också ligga hos 

pedagogerna som tillåter bråklek inom vissa gränser som bland annat i vilken miljö den sker. 

Det kan även på förskolan vara accepterat för barnen att leka vissa typer av bråklekar bland 

annat beroende på om de är tjejer eller killar. Legoleken och prinsessleken följde de normer 

om vilka typer av lekar killar och tjejer förväntas leka och maskerade därför sin bråklek i 

dessa lekar.    

 

 

6. Sammanfattning  
I den här undersökningen har sex intervjuer med sammanlagt 11 barn från två olika förskolor 

genomförts. Intervjuerna innehöll frågor om lek och om vild lek. Begreppet vild lek byttes 

sedan ut mot begreppet bråklek som på engelska blir rough and tumble play. Därför används 

begreppet vild lek i de stycken då barnens egna svar presenteras, för att kunna återge dessa så 
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korrekt som möjligt, och begreppet bråklek i de delar där barnens svar tolkas och analyseras 

utifrån teori och tidigare forskning. Begreppet bråklek fick även en vidare definition än 

begreppet vild lek bland annat utifrån barnens uppfattningar om vild lek, vilket i stort sett 

innebar att lekar där barnen jagar varandra och/eller springer runt lades till.  

Det bråkleksperspektiv som utgör teorin i denna uppsats är grundat främst på Birgitta 

Knutsdotter Olofssons syn på leken och dess betydelse för barn samt Torben Hangaard 

Rasmussens syn på den vilda leken och hur den kan uttrycka sig. Bråklek är ett komplext 

fenomen som uppkommer ur leken, och den har därför många av lekens egenskaper. 

Bråkleken är balansen mellan lek och bråk, den är gränsen mellan på låtsas och på allvar. För 

att bråkleken ska behålla sin balans krävs en blandning mellan lek och bråk, leken behöver 

innehålla inslag av bråk medan bråk bara får ske på låtsas. Om balansen rubbas kan bråkleken 

tippa över i antingen bråk eller lek.  

Det har framkommit att bråklek kan ses ur flera olika perspektiv och beroende på vilket också 

se annorlunda ut. I den här uppsatsen har barnens egna perspektiv lyfts fram och analyserats 

utifrån det bråkleksperspektiv som utgör teorin. Det har resulterat i upptäckten av att 

bråkleken kan existera både för sig självt och i samspel med andra lektyper. I samspelet med 

andra lektyper behöver bråkleken inte vara närvarande hela tiden utan kan antingen fungera 

som inslag i den andra leken eller ömsom byta av den.  

Även andra forskares olika studier har bidragit i analysen av barnens bråklek på förskolan. 

Marie-Louise Hjorth menar att barnen genom sina lekar kan göra sådant som annars skulle 

vara förbjudet på förskolan (1996, s.167-169, 186-187). I motsats till barnen i Hjorths 

undersökning var barnen i min undersökning inte medvetna om att de gömde sin bråklek i 

andra lekar. Utifrån Birgitta Knutsdotter Olofssons (2003, s.69) påstående om att barnen lär 

sig omedvetet genom leken drogs slutsatsen att bråkleken kunde ses som ett lärande och 

barnen i min undersökning omedvetet maskerade sin bråklek genom att gömma den i andra 

typer av lekar. Michelle T. Tannock (2008) visar att ibland kan bråklek vara tillåtet om den 

sker inom vissa gränser satta av pedagogerna. Att bråkleken i min undersökning blev 

maskerad genom sitt samspel med andra lektyper tolkades då som att den anpassades efter de 

ramar och regler som fanns på förskolorna. Även de normer kring killars och tjejers lekar som 

finns i samhället kan ha haft sin inverkan på hur bråkleken anpassar sig genom att påverka hur 

tjejer och killar utformar sina bråklekar.  
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Barnen själva hade flera olika perspektiv på bråklek. En gemensam syn alla hade var dock att 

det var något som inte var tillåtet på förskolan utom i vissa fall. Några ansåg att bråklek var 

roligt och coolt medan andra påstod att det var dumma och onödiga lekar. Samtidigt som 

bråkleken framstod som förbjuden framstod den som tillåtet under vissa speciella 

förhållanden. Barnen påstod också att bråklek var något som andra lekte och inte de själva 

(ändå kunde de senare berätta om olika bråklekar de lekte). Främst var det killar som 

sysselsatte sig med dessa typer av lekar men det fanns samtidigt några tjejer som också 

brukade göra det. Barnens förklaringar av bråklek visade sig innehålla lekar där fysik aktivitet 

som att springa och jaga var centralt. Barnens olika svar visar tydligt att beroende på ur vilket 

eller vems perspektiv du ser på bråkleken kan den innebära olika saker och ha olika 

betydelser. 

 

7. Slutdiskussion 
Utifrån analysen och resultaten i denna uppsats ser jag skäl till att vara kritiskt när begreppet 

bråklek nästa gång används, både om det är jag själv som använder eller andra. Jag grundar 

detta i begreppets ambivalens som gör att olika personer kan ha olika uppfattningar kring dess 

innebörd och att det kan vara flera saker samtidigt. Det jag uppfattar som bråklek kanske inte 

uppfattas som bråklek av någon annan. Att använda begreppet bråklek innebär på flera sätt att 

kommunicera det. I denna uppsats kommunicerar jag min syn på bråklek till alla ni som läser 

mina skrivna ord och när jag pratar om bråklek finns det högst troligt någon eller några som 

lyssnar till det jag säger. Att kommunicera bråklek behöver inte innebära att förmedla sin syn 

på detta fenomen men jag anser att det skulle kunna underlätta om det framgick eftersom det 

annars kan uppstå missförstånd. Som det exempelvis kan ha gjort mellan Isak i min 

undersökning och hans pedagoger. Isak var pojken som hade en tveksam inställning till om 

bråklek var förbjudet eller tillåtet på förskolan. Pedagogerna kan ha kommunicerat att bråklek 

var förbjudet men sen ändå tillåtit lekar där den fanns närvarande utifrån Isaks perspektiv, 

vilket den kanske inte var utifrån pedagogernas perspektiv. 

Just pedagogernas perspektiv är inget som har undersökts till denna uppsats men skulle kunna 

vara en intressant faktor att lägga till som vidareutveckling av denna uppsats eller fortsatt 

forskning kring bråklek. Även undersöka hur pedagogernas och barnens olika perspektiv kan 
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påverka varandra och den verksamhet som finns i förskolan, då min undersökning pekar på att 

detta är en möjlighet som finns.   

I analysen och resultatet av denna undersökning framkom det att bråkleken kan existera både 

på egen hand och i samspel med andra typer av lekar. Det framkom även att det finns en viss 

rörlighet i begreppet och en anpassningsförmåga. Dessa var för mig de mest intressanta och 

överraskande resultaten som kom fram. Inte någonstans i den tidigare forskning eller annan 

litteratur som jag läst nämns något om detta. Att bråkleken innehåller en rörlighet och att den 

kan ha olika innebörder, beroende på ur vilket eller vems perspektiv man ser, borde däremot 

kanske inte vara något överraskande. Bråkleken är som tidigare förklarat en typ av lek och 

innehar därför många av dess egenskaper. Bland annat har både leken och bråkleken en 

ambivalens som gör det svårt att enhetligt definiera dem. Inte heller anpassningsförmågan i 

sig var något helt oväntat då den kan ses som ett bevis för begreppets rörlighet. Det som var 

intressant var däremot på vilket sätt den anpassade sig för att passa inom de ramar och regler 

som finns både i förskolan och i samhället, nämligen att samspela med andra lektyper. Detta 

fick mig att reflektera över mina tidigare påståenden utifrån egna erfarenheter om att 

pedagoger ofta säger nej och förbjuder bråkleken utan vidare förklaring. Går det verkligen att 

förbjuda bråkleken? Med analysen och resultaten i denna uppsats som referens skulle jag vilja 

påstå att det nog inte är omöjligt men oerhört svårt att förbjuda bråkleken just på grund av 

dess rörlighet och dess anpassningsförmåga. Bråkleken finns ofta där men den syns inte alltid 

om man inte tittar riktigt nära och vet vad man ska titta efter.  
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