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Abstract:  

 

Detta arbete belyser förskollärares perspektiv på vild lek i förskolans miljö med barn mellan 

tre till fem år. Arbetet genomfördes genom intervjuer och synliggör fem verksamma förs-

kollärares attityder, uppfattningar och erfarenheter kring den vilda leken. Även förskollärar-

nas metoder för bemötande av vild lek diskuteras. Utifrån denna studie kan det utläsas att 

den vilda leken är ett laddat ämne och att perspektivet på den vilda leken är kopplat till de 

attityder, erfarenheter och uppfattningar som förskollärare har av den vilda leken. Samtliga 

förskollärare menar att den vilda leken har sitt ursprung i en bearbetning av erfarenheter och 

intryck där dessa främst kommer ifrån den populärkultur som barn möter genom tv, film och 

spel. Dock uttrycker flera av förskollärarna att de inte är insatta i barns kultur vilket kan 

påverka till en krock i bemötandet av barns vilda lekar. Utifrån förskollärarnas svar kan det 

tolkas att den vilda leken har sina orsaker i ökade barngrupper och en förändring i miljön i 

förskolans lokaler. Rummen för vild lek inomhus har blivit färre och med många barn på 

liten yta riskerar leken att te sig som okontrollerbar och vild. Den vilda leken på förskolan 

har fått sin plats utomhus för där finns mer yta för barn att röra sig på. Utifrån förskollärarnas 

erfarenheter av de vilda lekarna stoppas leken om den bedöms som destruktiv för barnen. 

Dock är inte ett förbud av vilda ämnen att föredra utan istället kan ämnena bemötas genom 

ett medvetet vuxet deltagande eller stöd i leken, men även genom andra uttrycksmedel som 

skapande eller berättande. Förskollärarna är överens om att den vilda leken bör få en plats 

på förskolan utifrån aspekter som bearbetning av känslor, barns rörelsebehov och dess möj-

lighet till ökad kommunikation, men hur de ger den vilda leken plats bemöts genom olika 

strategier.  
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1 Inledning 

Det är vinter, kallt och snö. På förskolan Gläntan åker barnen nedför förskolans kulle med 

hög fart på sina galonbyxor. De skriker, skrattar och rutschar nerför kullen. Många barn 

vill delta och det blir trångt högst uppe på kullen. Några barn ramlar och rutschar huvud-

stupa nerför sluttningen, de reser sig upp och klättrar upp på kullen igen. Leken fortgår hela 

förmiddagen och flera pedagoger får närvara för att alla barnen ska kunna åka och samsas 

utan att knuffa varandra nerför backen. Under vilan går en av pedagogerna ut på kullen 

med en hink sand och sprider ut grus över hela backen. ”Det går för vilt till” är hennes 

argument.  

 

På den närliggande förskolan Skogsbacken är också en pedagog ute på deras kulle. Men 

där med en vattenslang. ”Det måste ju vara bra glid” säger denne samtidigt som hon vattnar 

kullen till en isbana. Samma dag får Skogsbackens barn med sig en lapp hem om att ta med 

sig hjälmar till förskolan nästa dag. 

 

Detta är två händelser som jag bevittnade under min tid som vikarie på två förskolor som 

ingick i samma koncern och med samma förskolechef. Åsikterna kring barns vilda lek skiljer 

sig markant trots förskolornas gemensamma anknytning till varandra.  

 

Jag har i detta arbete valt att fokusera på barns vilda lekar för att jag har upplevt det som ett 

bristfälligt utforskat område. Under mina VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och tidigare 

arbete på förskola har jag ofta upptäckt negativt laddade attityder kring den vilda leken. Jag 

har upplevt att pedagoger skyr barns vilda lekar och mer fokuserar på lekteman med lugnare 

karaktär. Jag vill i detta arbete synliggöra förskollärares inställningar till vild lek och lek 

med vilda teman samt belysa vilka erfarenheter förskollärare har av bemötande av vild lek. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att synliggöra hur förskollärare beskriver sina attityder, upp-

fattningar och sitt bemötande av vild lek i förskolans miljö. Jag har valt att rikta min studie 

till intervjuer med förskollärare som är verksamma på avdelningar med barn mellan tre till 

fem år.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka attityder beskriver förskollärare att de har kring vild lek?  

 Vilka uppfattningar har förskollärare av den vilda lekens förekomst? 

 Vilka erfarenheter beskriver förskollärarna att de har av att bemöta vild lek?  
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2 Bakgrund 

Leken är en frivillig och lustfylld aktivitet som skiljer sig från verkligheten. I lekens värld 

sker handlingar på låtsas. Att leka har för barn flera fördelar då den aktiviteten kan erbjuda 

möjligheter att bearbeta information och intryck som har erfarits. Att leka tillsammans med 

andra kan också utveckla barns sociala förmåga och förståelsen för värden och normer. Men 

leken kan också skapa situationer där barn behöver behandla problem eller konflikter och 

övervinna dessa. I leken kan också barns motorik utvecklas. Genom en aktiv lek lär barn 

känna sig själva och sin omvärld samt får utlopp för överskottsenergi (Hwang och Nilsson 

2011, s.221). Förskolans läroplan lyfter lekens betydelse för yngre barns lärande och ut-

veckling. Genom att medvetet bemöta leken och fantasin i förskolan så kan kommunikation 

och barns abstrakta tänkande stärkas. Leken erbjuder situationer där barn kan bearbeta käns-

lor, upplevelser och erfarenheter men också problem (Lpfö 98/2016, s. 8).  I leken kan upp-

levelser och känslor hanteras och simuleras. Deltagarna i leken kan träna hur det är att be-

finna sig i olika situationer eller känna olika känslor. Upplevs leken som för nära verklig-

heten eller att deltagarna inte längre är trygga i situationen finns det en möjlighet att avbryta 

och gå ur leken (Knutsdotter Olofsson 1992, s. 6-7).  

 

För att lekar och spel ska fungera utan problematik krävs tydliga ramar kring leken.  Det är 

också viktigt att alla i leken är medvetna om att leken äger rum. Annars finns det risk att ett 

barn agerar i lek, men handlingen eller mottagandet blir på allvar (Hangaard Rasmussen 

1993, s. 40). Dessa ramar beskriver Knutsdotter Olofsson som de tre lekreglerna: samför-

stånd, ömsesidighet och turtagande. För att leken ska fungera väl mellan alla parter behöver 

ett samförstånd verka kring lekens tema men även mellan samtliga inblandade parter (1992, 

s. 103-105). I lekar med vilda teman är dessa tre punkter extra viktiga.  Knutsdotter Olofsson 

beskriver att alla deltagarna behöver vara insatta i att lekens handling sker på låtsas men 

även besitta en förståelse för varandras styrka och förmågor. Det är också viktigt att de le-

kande turas om att vara starkast eller den som jagar så att ingen känner att de hamnar i ett 

verkligt under- eller överläge. För att leka lekar med teman om hot, våld eller kamp så krävs 

tydliga ramar och regler för utövandet av leken där alla deltagare behöver känna tillit till att 

det är en aktivitet där känslor och handling inte är på riktigt (ibid).  

 

För att se om en aktivitet är lek eller på riktigt menar Hangaard Rasmussen att man kan se 

på de lekandes kroppsspråk, ansiktsuttryck och rörelser men det går även att höra på deras 

röster att de befinner sig i en fiktiv värld (1993, s. 28, 45). Knutsdotter Olofsson beskriver 

hur lekande barn kan identifieras av att de ibland går in i ett transliknande tillstånd. Blickarna 

kan sänkas eller bli inåtriktade som om barnen försöker spela upp inre bilder av lekens hand-

lingsmönster inne i sina huvuden. Lekande människor kan skärma av verkligheten om leken 

engagerar dem djupt. För de som inte upplever samma inre bilder kan lekens handling te sig 

annorlunda. Den som inte är helt med i lekvärlden kommer tolka leken utifrån de erfaren-

heter och upplevelser som iakttagaren bär med sig (1992, s. 9). Barnen själva besitter oftast 
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en god förmåga att gå in och ut ur lekens ramar och läsa av i gruppen om handlingar sker på 

riktigt eller på låtsas (1992. s 28, 45). 

 

I fyra-femårsåldern blir rollek ett förekommande fenomen. För att bemästra rolleken behöver 

barnen kunna gå in och ut ur olika roller och låtsas att de är någon eller något annat. Att 

växla mellan fantasi och verklighet är en färdighet som kräver en djup kognitiv förmåga och 

som först blir utvecklad runt fyraårsåldern. Det är också i denna ålder som barn fantiserar 

mer och pinnar kan lätt förvandlas till svärd i lekens värld (Hwang och Nilsson 2011, s. 224). 

När barn leker någonting som de är intresserade av och har skapat leken själva så kan deras 

självbild stärkas, det blir en skaparglädje av att få ha konstruerat leken själv (2011, s. 181). 

Känslan att få själv bestämma över lekens tema och den tagna rollen i leken kan stärka barns 

självkänsla. Att själv bestämma lekens tema ger en ram av kontroll kring leken och kan skapa 

en trygghet och bidra till att leken blir betydelsefull (Öhman 2011, s. 182).  

 

Sammanfattningsvis kan det tydliggöras att leken är ett läraktigt fenomen bland barn. Genom 

den lekande aktiviteten kan barn bearbeta känslor, upplevelser, erfarenheter och problem i 

ett fiktivt forum. I leken bygger barn upp sin kommunikativa förmåga och sitt sociala sam-

spel men ges också möjlighet att konstruera leken utifrån de behov som barnen själva har. 

Hangaard Rasmussen belyser att den forskning som finns om lek riktar sig till en önskvärd 

bild av vad barn ska leka. Men barn leker också teman som är vilda, livliga och har ett kam-

pinriktat utövande, lekar som inte har fått lika stor uppmärksamhet inom forskningen (1993, 

s. 6).  I detta arbete hoppas jag kunna belysa förskollärares syn på den vilda leken och ge en 

bild av vilka uppfattningar och erfarenheter de har kring den vilda leken.  

2.1 Vild lek, en positivt eller negativt laddad lek? 

På institutioner för barn finns det oftast en tydlig struktur över vad barn får och inte får leka. 

Det finns vissa lekar som är mer önskvärda än andra. Pedagogernas syn på de vidlyftiga 

lekarna och gränserna för dessa lekar varierar mellan olika institutioner.  De önskvärda le-

karna tycks symboliseras av en lugn stämning och glad energi där samförstånd regerar (Han-

gaard Rasmussen 1993, s. 14). Dock ter sig verkligheten som en annan. Barn kan också leka 

farliga, onda teman där kamp om makt och prestige är frekvent förekommande faktorer (ibid, 

s. 15).  

 

I det här arbetet är den vilda leken och bråkleken i fokus. Jag har i detta arbete valt att rikta 

den vilda leken mot de kaosartade och kämpande lekarna. Jag kommer i detta arbete utgå 

ifrån Hangaard Rasmussens och Öhmans beskrivningar av dessa begrepp, vilka redovisas i 

nedanstående stycken.  

2.1.1 Vild lek 

Den vilda leken beskrivs som en lek där kaos och förvirring verkar. Den kan symboliseras 

av att barn springer, skriker, gör snabba rörelser eller att de snurrar runt runt. De vilda lekarna 

kan från ett yttre perspektiv vara svåra att förstå. De kan vara svåra att kontrollera, föra med 
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sig riskfyllda moment och ger oftast en negativt laddad klang (Hangaard Rassmussen 1993, 

s. 16).    

2.1.2 Bråkleken 

Bråkleken är en tumlande lek där barn låtsasbrottas. Öhman beskriver bråkleken som en 

energifull lek med yviga rörelser där barn kämpar mot varandra. Det som skiljer bråkleken 

mot ett riktigt bråk är HUR barnen slåss med varandra. I leken är deras händer öppna och 

energin riktas mer på leken och den fysiska aktiviteten än mot ilska mot en annan individ. 

Leken följs av skratt och ibland kompletterande karaktärsanvisningar som ”Jag är super-

man!”. Är det däremot ett riktigt bråk är barnens händer knutna och sparkar fullföljs i syfte 

att skada (2011, s. 207). 

2.2 Teoretiskt perspektiv  

 

Jag har i detta arbete valt att fokusera på lekens betydelse för lärande. Arbetet riktar sig till 

den vilda leken där två eller flera barn leker tillsammans i en social kontext, men även där 

barn samspelar med sin miljö. I relation till den sociala och rumsliga kontexten har jag därför 

valt att ta avstamp i det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

När barn leker skapar de ett socialt sammanhang där kommunikation och interaktion mellan 

individer verkar. I leken kommer barn ständigt att ställas i relation till andra barn och nya 

situationer. En lek är föränderlig och då en lek, med flera barn, innehåller olika individer 

ställs barnen ständigt inför nya sociala möten som ställer krav på deras kommunikativa kun-

nande. I leken kan barn skapa sig erfarenheter om hur det är att samspela med andra individer 

och på så vis utveckla sin sociala förmåga (Vygotskij 1999, s. 63). Sandberg beskriver 

Vygotskijs tankar om barns lek där Vygotskij menar att i barns lek kan barnet befinna sig i 

ett mentalt tillstånd som skiljer sig från barnets verkliga tankegångar. Barnet kan i leken föra 

diskussioner mot sig själv och utforska sina värderingar utifrån ett imaginärt perspektiv det 

vill säga sätta sig in i andras perspektiv och tankegångar som skiljer sig från barnets egna, 

på så vis utforskar barnet hur det är att utgå ifrån andra individers värderingar och erfaren-

heter (2003, s. 166). Smidt utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv och menar att i 

rolleken får barn möjlighet att prova olika roller i förhållande till samhällets kultur. När barn 

leker kan de kliva in och ut ur roller och tänja på rollernas karaktärer för att undersöka var i 

samhället dessa står och vilken relation dessa har utifrån rådande normer (2010, s. 156-157).  

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i praktiska erfarenheter där kultur och sociala 

relationer samspelar, det vill säga det är i den sociala kontexten som lärandet sker. Kunskap 

existerar inte i ett inre vacuum, den är situerad i den kulturella kontext som den befinner sig 

i (Dysthe 2003, s. 34). Ett exempel på en kulturell kontext är rummets betydelse för lärandet. 

Sandberg menar att rummet för med sig en kulturell kontext med budskap om vilket lärande 

som kan ske där. Rummets utformning och placering av möbler ger förutsättningar eller 

begränsar till vilket socialt samspel som kan verka där. För att skapa en situation för lärande 



10 

 

är det därför av värde att studera rummets utformning i förhållande till vilken social grupp 

som kommer interagera där (2006, s. 22-23). 

 

När barn leker är de inte bara mottagare av lekens ämne och handling, de deltar i skapandet 

av ett socialt och kulturellt sammanhang. De är aktiva i skapandet av kulturella och utveck-

lande sammanhang där de tillsammans bygger upp regler, strukturer, roller och utvecklar en 

förståelse för lekens tema och handling (Sandberg 2006, s. 67). Genom att härma, samtala, 

lyssna och interagera med andra barn så skapas en kulturell förståelse där de egna erfaren-

heterna sätts i relation till den sociala kultur som barnet möter. När barn leker använder de 

sig av sina tidigare erfarenheter, lekens regler och andra barns erfarenheter för att tillsam-

mans samverka i en lek. Väsentliga delar i den sociokulturella inlärningsteorin är att både 

kommunikation och ett fysiskt aktivt utövande samspelar (Dysthe 2003, s. 48). När barn lär 

ska läraren arbeta utifrån den proximala utvecklingszonen. Läraren ska i en aktiv närhet till 

barnet bygga upp diskurser varifrån barnet själv kan erövra nya erfarenheter (Lindqvist 1999, 

s.279).  

 

Mitt perspektiv på vild lek grundar sig i det sociokulturella perspektivet där barn praktiserar 

sina erfarenheter genom lek. I leken får barn utlopp för intryck och inre tankegångar men 

det sker i ett socialt sammanhang där förskollärare ska finnas till hands som stöttande och 

bemötande pedagoger. I mötet med den kulturella kontexten och med tillgång i andra indi-

viders perspektiv om lekens handling så tror jag att barn kan bearbeta, skapa och vidga sin 

förståelse för de intryck och tankegångar som de har mött och kommer möta.  
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3 Litteraturgenomgång 

I denna del har jag fört samman vad tidigare skrifter säger om den vilda leken och bråkleken. 

Då jag har upplevt att den vilda leken är ett begrepp som få författare använder sig av så har 

jag valt att vidga min litteratursökning mot lekar med en kämpande karaktär där även krigs-

lek, aggressiv lek och superhjältelek ingår.  Dessa lekar ser jag ligga nära kopplade till bråk-

leken där barn kämpar mot varandra. Under nedanstående rubriker behandlas attityder, or-

saker och bemötande strategier av de vilda lekarna.  

3.1 Attityder kring vild lek 

Inom förskolans koncern finns blandade känslor kring vilda lekar. I en kanadensiskt studie 

fick 405 kvinnliga förskollärare studera och kommentera negativt laddade lekar och beteen-

den med förskolebarn. Studien visade att bråklek väcker spridda reaktioner från förskollä-

rare. Leken bemöttes stundom med tolerans och stundom med ingripande. Bråkleken skap-

ade också tudelade känslor hos förskollärarna. Somliga oroade sig för att barnen som prak-

tiserade bråkleken skulle bli uteslutna ur barngruppen medan en majoritet trodde att barnen 

som initierade bråkleken skulle bli positivt bemötta av andra barn. Utifrån ett inlärningsper-

spektiv trodde en majoritet av förskollärarna att bråkleken inte skulle påverka barnens inlär-

ningsförmåga negativt (Coplan et al.  2014, s.121).  

 

Tullgren beskriver hur det finns en norm inom förskolan i att göra bedömningar av barns lek 

utifrån positiva och negativa lekar. Hon ser hur pedagoger skiljer dessa åt i att de positiva 

lekarna uppfyller vissa kvalitéer där lärande, socialt samspel och utveckling integreras, me-

dan lekar som inte uppfyller dessa kriterier riskerar att betraktas som negativa. Hon proble-

matiserar hur den fria leken därför inte blir fri för barnen utan möjligtvis fri utifrån de ram-

faktorer och den norm som förskollärarna anser som god (2004, s.64) Även Logue och De-

tour skriver om hur lekens tema ofta bestäms av vuxna. Även om de vuxna inte är med och 

skapar lekarna så kommer deras inställning till leken påverka om den får fortgå eller ej. De 

lekar som tolereras är de som behandlar ämnen kring familjeliv och som tar upp okomplice-

rade teman för barn, medan lekar som engagerar barn till starka känslor, faror och kamp 

mellan gott och ont aktivt motarbetas av vuxna (2011, s.14). En vetskap om förskollärares 

känslor och handlingar kring barns beteende och lek kan bidra till en förståelse för vilka 

erfarenheter barn kan erhålla. Med en förståelse kring lärarnas attityder och bemötande av 

barns beteenden och handlingar kan det skapas en förståelse för vilka erfarenheter i socialt 

beteende som barnen får tillgång till (Coplan et al. 2014, s.124). 

 

Till de positivt laddade lekarna hör de nyttiga lekarna. I dessa lekar bemöts och bekämpas, 

ondska, aggressivitet, våld och olika problem utifrån den rådande samhällsnormen och till 

ett läromässigt korrekt perspektiv. Det finns en verklighetsförankring i metoden för att han-

tera dessa problem och barn som leker lekarna förväntas lära sig om samhällets normer när 

de leker dessa lekar (Tullgren 2004, s. 74-75). Med den utgångspunkten kan även högljudda 
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lekar tillåtas om syftet i leken bedöms som gott. Om barn leker brandmän tycks det vara 

tillåtet att göra ljud ifrån sig och springa för lekens syfte är nyttigt utifrån samhällets moral. 

Barnen gör en god handling när de agerar brandmän och ska släcka en eld. Men skulle där-

emot barnen leka pyromaner är risken stor att leken blir avbruten. Det kan motiveras med att 

barn lär genom leken och om barnen sätter sig in i en ond värld så finns det en risk att de lär 

sig om de onda handlingarna och sympatiserar med dessa. Detta kan strida mot förskolans 

uppdrag att skapa demokratiska medborgare med fokus på allas lika värde (Tullgren 2004, 

s.71). 

 

Men det behöver inte alltid vara syftet i leken som inte överensstämmer med samhällsnor-

men, det kan också vara så att utövandet av leken strider mot förskolans kultur kring lekar 

och upplevelsen av barn. Tullgren pekar på ett fenomen som hon väljer att kategorisera som 

Fridstörarna, det är när barn leker yviga, vilda och högljudda karaktärer. Det kan röra sig 

om drakar, monster men också olika hjältar. Gemensamt för de karaktärerna och lekar med 

dessa karaktärer är att de stör friden, något som inte tycks få så stort utrymme på förskolan 

(2004, s. 67). Men för vem är leken fridsstörande? Hangaard Rasmussen menar att det är 

naturligt för vuxna att föredra om barn leker lugnt och stilla, är glada och kommunikationen 

flyter på utan problem. Men den vilda och kaosartade leken med oordning och kamp kommer 

också vara en del av barns lekteman. Den vilda leken blir en fridstörare som inte betraktas 

som något önskvärt (1993, s. 87). 

3.2 Orsaker  

Att lekar får en positivt eller negativt laddad klang kan ha sina orsaker i de lekar som vuxna 

ansåg vara roliga och kreativa i sin barndom (Öhman 2011, s. 208-209). För en eller två 

generationer sen var barns karaktärer mer verklighetsförankrade. Det fanns tydliga yrken för 

barnen som till exempel sotare och bagare. När barnen skapade spänning i lekarna sträckte 

de sig till lekar med sjörövare, indianer eller cowboys. För dagens barn skiljer sig barnkul-

turen från den kultur som fanns på femtio- och sextiotalet. Dagens barn får ett större spektra  

av populärkultur i och med tv, film och spel där de möter superhjältar, monster och karaktä-

rer med övernaturliga egenskaper. De yrken som barn idag möter är också mer komplicerade 

än dåtidens yrken, vilket kan påverka till att barn idag istället riktar sina lekar mot karaktärer 

från populärkulturen (Öhman 2011, s. 209).  

 

En retsam lek eller en bråklek kan orsakas av att barn inte delar en gemensam upplevelse-

värld. Utan gemensamma upplevelser är det svårt att skapa en rollek med tydliga roller och 

där alla förstår lekens handling. Det kan leda till att barn blir irriterade, rastlösa och att deras 

självförtroende minskar. För att få kontakt med andra barn kan då ett retsamt beteende eller 

knuffar verka som en metod. (Öhman 2011, s. 237). Men Hwang och Nilsson diskuterar 

också orsakerna till de vilda lekarna utifrån en erfarenhetsrik aspekt. Det kan vara så att den 

vilda leken uppstår ifrån stora mängder intryck med våldsamma inslag. Författarna lyfter 

särskilt att intryck ifrån tv och media kan vara orsakerna. Våld på tv skulle således kunna 

leda till våldsamma barn då barn imiterar det som de upplever genom tv och media. Men 
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författarna menar även att det kan vara så att barn med ett våldsamt beteende aktivt söker sig 

till program med våldsamma teman (2011, s. 238).  

 

Ett exempel på vild lek med utgångspunkt tv och media kan vara superhjältelek. I superhjäl-

teleken utgår lekens tema ifrån en handling där superhjältar är i fokus. Bauer och Dettore 

beskriver vad det är i superhjältars egenskaper och handlingar som kan vara orsakerna till 

att barn tilltalas av att leka superhjältar. Superhjältar kan transformera sig och de har ofta ett 

livligt rörelsemönster som barn tycks attraheras av. Superhjältarna springer, hoppar och gör 

ljud ifrån sig på ett sätt som bidrar till en energifull lek (Bauer och Dettore 1997, s. 18). Men 

bara för att en karaktär är en hjälte och handlar i ett gott syfte så kan ändå karaktärens bete-

ende påverka till aggressiva teman. Swan har analyserat barnprogram på lördagmornar under 

början av 90-talet och Swan såg inte någon skillnad mellan de ondas och godas handlingar. 

De onda karaktärerna använde sig av list, våld, intelligens och magi för att vinna makt, och 

de goda karaktärerna använde sig av samma metoder. I de traditionella hjältesagorna var 

hjältarnas och antagonisternas roller mer de motsatta. Hjältarna var givmilda, kärleksfulla 

och kände tro och hopp och de onda karaktärerna symboliserades mer av girighet, avund-

sjuka och att de föll för frestelser. Dessa typiska kategoriserande drag ser inte Swan i popu-

lärkulturen utan hon menar att det som istället kategoriserar det onda mot det goda är viljan 

att ha makt själv eller kunna dela den med andra (1995, s. 16).  

 

En våldsam lek kan vara ett resultat av intryck från fiktiva medier men det kan också vara 

ett resultat av intryck ifrån verkliga livet. Ur ett positivt perspektiv kan även lekar med ne-

gativ klang bidra till bearbetning av känslor och olika intryck hos de lekande individerna 

(Levin 2003, s. 60). Att leka vilda lekar kan verka som en metod för att övervinna problem 

eller skapa ordning i ett inre kaos. De våldsamma inslagen i lekarna kan för barnet vara ett 

sätt att ta kontroll över en förvirrad situation där barnet känner sig underlägsen och sårbar 

(Levin 2003, s. 61). Knutsdotter Olofsson beskriver att ett aggressivt beteende inte behöver 

överensstämma med aggressiva barn (1992, s. 111-113). Om barn till exempel leker en krigs-

lek ter sig oftast lekens handling som tydligt aggressiv men då menar Knutsdotter Olofsson 

att även en krigslek skyddas av lekens ramar och att barnen befinner sig i en fiktiv värld. 

Utifrån den tankegången går det inte att likställa en aggressiv lek med aggressiva barn då 

lekens ram och lekregler skiljer leken från verkligheten (ibid). Dock finns det en problematik 

kring just lekar med våldsamma teman. Knutsdotter Olofsson beskriver att vuxna har särskilt 

svårt att avgöra om en krigs- eller vapenlek är på lek eller på riktigt och att vuxna därför 

förknippar den aggressiva leken med aggressiva barn (1999, s. 114). Det som lockar barnen 

i en krigslek behöver dock inte vara aggressiviteten utan kan även kopplas till rörelsen i 

leken. I krigsleken får springandet en mening då barnen måste undkomma sina jagare. Bar-

nen utmanas även att hitta gömställen för att inte bli upptäckta vilket främjar deras kognitiva 

förmåga (ibid, s. 119). 
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3.3 Bemötande av vild lek 

3.3.1 Bråkleken 

När vuxna möter barn som leker vilda lekar belyser Öhman strategier som kan användas. De 

vuxna behöver reflektera kring sina egna upplevelser om lekarna. Pedagogen behöver fun-

dera över vad det är som lockar barn till leken och studera barns kroppsspråk och reaktioner 

före, under och efter lekens gång. Är barnens reaktioner positiva eller negativa?  När en 

pedagog observerar barns lek kan denne få en förståelse för vilken typ av lek barnen ägnar 

sig åt och om syftet med leken kan vara positivt eller negativt för barnen. Att det finns en 

observerande pedagog i närheten kan också leda till att barn känner sig trygga i en förviss-

ning om att pedagogen skulle ingripa om något hotade leken. En nära observation kan också 

ge kunskaper om vilka behov barnen har att bearbeta. Öhman riktar observationen tillbaka 

till pedagogen och menar att utifrån dessa kunskaper kan pedagogen fundera ut hur verk-

samheten kan bemöta barnens behov i utövandet av olika lekteman (2011, s. 215, 237). 

 

Vid observationer av barn kan barnens placering av sin lek spela en avgörande roll i bedöm-

mandet av lekens struktur och om aktiviteten sker på riktigt eller på låtsas. Öhman tydliggör 

att barn som leker bråklekar rör sig ofta på öppna och synliga platser där det finns gott om 

utrymme för leken. I leken kan barn utforska sin styrka, motorik och sociala förmåga. Är det 

däremot ett riktigt bråk, menar Öhman, att barn istället placerar sig på undanskymda platser 

där bråket kan fortgå utan vuxet ingripande (2011 s. 207-208).  

 

Den kämpande leken kan liknas med ett praktiserande av idrotter och olika sporter. Vid ut-

övandet av idrotter bygger kämpandet på att individer eller grupper mäter sina krafter mot 

varandra. Det som dock skiljer idrotten från leken är att där finns en ram av regler för idrot-

tens utövande. När barn leker själva blir de sina egna domare av vem som är starkast. För att 

det inte ska resultera i negativa konsekvenser för barnen har då de vuxna en möjlighet att 

delta i barnens lek och markera värdet av regler (Hangaard Rasmussen 1993, s. 22-23).  

 

Om ett intresse i bråklekar förekommer bland barn kan vuxna ordna brottningsmatcher för 

att samtidigt bejaka intresset men ändå sätta tydliga regler för situationens förekomst. Ge-

nom att arrangera brottningsmatcher med tydliga start- och slutsignaler och brottningsregler 

kan en mer kontrollerad situation kring temat skapas. Barnen blir trygga i vetskapen om när 

de får kämpa mot varandra och under vilka former kampen kommer ske (Knutsdotter Olofs-

son 1992, s. 106). Knutsdotter Olofsson belyser bråkleken ur ett positivt perspektiv. Om 

bråkleken sker i god relation till lekreglerna kan den kämpande leken ge barnen utlopp för 

energi och lära barnen om känslan till sin egen kropp och sin styrka i förhållande till 

varandra. Känslan av envishet och viljestyrkan kan stärkas i bråkleken där barnen lär sig att 

inte ge upp utan motstånd (1992, s. 105-106). 
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3.3.2 Bråkleken från populärkulturen 

En bemötande strategi som ter sig vanlig är när pedagoger går in i leken och försöker styra 

om den till ett mer vänligt tema som överensstämmer mer med den glada och oproblematiska 

leknormen. Tullgren beskriver att när pedagoger styr om leken från att ha varit vild och 

destruktiv väljer de ofta att kompensera lekens tema med en omvårdande handling. Ofta 

väljer de en lugn stämning där mat är i fokus.  De svåra frågorna väljs bort av pedagogen 

och barn som tidigare lekte att de blev skadade, hotade eller jagade får istället valet att styra 

om leken till en god lek med lugnare tema eller inte delta mer och hitta på något annat (2004, 

s. 70). Tullgren beskriver också en strategi som en pedagog använder sig av när hon möter 

den onda och högljudda karaktären. Pedagogen skärmar av den onda karaktären från leken 

och riktar leken mot en mer omvårdande handling. Pedagogen kan också påpeka att den onda 

karaktären får bli snäll och att andra barn ska säga ifrån att de vill att den onda karaktären 

ska sluta (2004, s. 68). Men bara för att karaktärerna handlar i ett gott syfte kan ändå konse-

kvenserna bli negativt laddade. Bauer och Dettore behandlar hur superhjälteleken kan be-

höva avbrytas om barnen riskerar att skada varandra. Även goda karaktärer kan använda sig 

av våld och det är inte utan anledning som vuxna kan känna ett behov eller motstånd mot 

superhjälteleken. Under 90-talet blossade till exempel en debatt upp om Power Rangers, där 

ett barn hade sparkat ett annat barn i leken, men resultatet blev en tandskada på riktigt (1997, 

s. 18). För att skydda barnen från en verklig fara kan pedagoger därför stoppa leken om de 

anser att den håller på att urarta. De kan också använda sig av förebyggande metoder som 

att förbjuda den typen av lekar eller faktorer som de anser ha påverkat till att leken har blivit 

för vild (Hangaard Rasmussen 1993, s.25). I den bästa av världar hade vuxna kunnat be-

gränsa de sammanhang där barn utsätts för intryck med våldsinslag men ett förbud hade inte 

varit att föredra. Levin tror att om barn förbjuds leka de våldsamma lekarna tvingas de be-

handla sina känslor på egen hand som hade kunnat bemötas i en lek med vuxet stöd (Levin 

2003, s. 62). Knutsdotter Olofsson lyfter problematiken i att ignorera svåra teman eller barns 

utlopp för svåra känslor. Om barn inte får möjlighet att uppleva alla känslor, även de som 

innefattar hot, våld och ilska, kan risken vara att uttrycket övergår och blir fysiskt och barnen 

kan få ont i ryggen, mage eller bröst (1992, s. 111).  

 

För att tillåta barnens ämnen och tema i leken men ändå skydda barnen från verklig skada 

beskriver Knutsdotter Olofsson hur de vuxna kan gå in i barnens lek och finnas där som en 

trygghet. Med ett vuxet stöd i leken kan leken också utvecklas från ett imitativt beteende till 

en mer utvecklande kreativ lek där leken blir spännande och lustfylld för barnen. De vuxna 

kan då fungera som skyddare av lekens ram och vänligt men bestämt använda sig av lekreg-

lerna och markera att de handlingar som sker ska ske genom leken och inte i verklighet 

(1992, s. 119). När vuxna går in i barns lek som medlekare blir de ofta tilldelade en biroll 

som kaffedrickare eller cafébesökare. Utifrån den rollen kan den vuxne få en överblick av 

barnens lek utifrån barnens egna perspektiv och ges möjligheter att i leken undervisa barnen 

om lekens ramar och lekregler. För att detta ska fungera behöver den vuxne respektera lekens 

väsen och följsamt samspela med barnens tempo och svängningar i leken (Öhman 2011, s. 

249-250). Även Levin lyfter säkerheten som en viktig faktor i bemötandet av vilda lekar med 

våldsamma teman. För att försäkra sig om att barnen inte tar vare sig fysisk eller emotionell 

skada kan det vara viktigt att arbeta med regler kring leken (Levin 2003, s. 62). Pedagoger 
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och barn kan tillsammans reflektera och strukturera upp gemensamma regler för hur lekarna 

får gå till (Öhman 2011, s. 215).  

 

Om pedagogen väljer att gå in i leken som medlekare beskriver Logue och Detour hur detta 

kan ske utifrån ett normbrytande perspektiv. I deras lärarledda lekstudie valde pedagogen att 

gå in i barnens lek men genom utövandet av en ond karaktär. Logue och Detour belyser hur 

en lek med tabubelagt tema, som kidnappning, kan leda till engagerade barn och situationer 

för samarbete och problemlösning. I leken kidnappade pedagogen dockor från barnen och 

gömde dem på olika platser på avdelningen. Barnen skapade då en räddningsaktion mot kid-

napparen där en majoritet av avdelningens barn deltog. Tillsammans gick de emot den onda 

karaktären och räddade dockorna (2011). Genom att ge barnen tillgång till en ond karaktär 

att bekämpa så skapades ett tema där barnen kunde känna sig modiga och beskyddande. Den 

onda karaktärens förekomst blev en katalysator för känslor som mod, styrka och samarbete, 

egenskaper som är bra att ha vid bemötandet av ondska (ibid, s. 10). När vuxna agerar lekle-

dare i barns lekar har de möjlighet att utveckla leken under lekens gång. Genom att introdu-

cera rekvisita eller problem som ska övervinnas kan den vuxne gång på gång blåsa liv i en 

lek för att en spänning och magi ska verka (Öhman 2011, s. 250). Men pedagoger kan också 

bemöta barns intressen i vilda teman med andra uttrycksfulla medier än genom lek. Att rita, 

berätta historier eller skriva skulle kunna bidra till ett bemötande av ett tema. I de aktivite-

terna skulle förskollärarna då få mer kontroll och en lugnare situation kring ämnet än om 

barnen leker själva (Levin 2003, s. 62; Öhman 2011, s. 215). 

 

Karaktärer från populärkulturen får ofta en negativ klang. Det kan bero på att somliga teck-

nade serier är våldsamma eller upprätthåller en struktur med stereotypa könsroller. Med vet-

skap om dessa mönster skulle pedagoger kunna möta barn i deras kultur utan att för den 

delen förkasta karaktärerna. Figurerna och karaktärerna kan användas i verksamheten men 

deras intressen och diskussion skulle kunna riktas till mer fridfulla teman med en vardags-

förankring. Där har pedagogen en möjlighet att diskutera med barn om vad hjältar och mons-

ter gör på fritiden, deras drömmar, tankar och moral (Öhman 2011, s. 210) och skapa för-

djupande samtal där alternativa konfliktlösningar behandlas där våld och aggression inte är 

i fokus (Bauer och Dettore 1997, s. 20). 
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4 Metod 

I denna del kommer studiens metod beskrivas utifrån metodval och urval av förskolor och 

förskollärare. Jag behandlar även vidden av en forskningsetisk aspekt och hur metoden för-

håller sig till dessa. Vidare beskrivs genomförandet av metoden och ett avsnitt där jag be-

handlar studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen följer en del som be-

skriver bearbetningen av materialet.  

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärarnas attityder, uppfattningar och erfarenheter 

kring den vilda leken. Då jag inte kan garantera att det kommer förekomma vilda lekar på 

förskolorna som väljs ut så har jag valt att utgå ifrån förskollärarnas egna perspektiv på den 

vilda leken. Även om det inte förekommer en vild lek önskar jag få ta del av förskollärarnas 

tankar om vilket bemötande de skulle använda sig av vid en potentiell uppkomst. När mitt 

syfte då riktar sig till den inre tankevärlden hos de enskilda förskollärarna har jag valt meto-

den intervju i mitt faktasökande.  

 

Syftet med en intervju är att synliggöra information om människors upplevelser kring ett 

fenomen. En intervju lämpar sig extra bra för att få fram den intervjuades egna tankar, erfa-

renheter och känslor inom ett ämne (Dalen 2007, s. 9; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2012, s. 228). Jag har valt intervjuformen samtalsintervju och riktar mina frågor 

till verksamma förskollärare. Esaiasson et al. lyfter hur urvalet i en samtalsintervju görs i 

syfte att kartlägga ett stort perspektiv av spridda åsikter. Urvalet görs medvetet och med 

tanken att ge ett brett spektra av åsikter och tankegångar om området (2012, s. 229-230). Det 

som skiljer intervjun från ett samtal är att intervjun utgår ifrån ett syfte att tydliggöra en fråga 

eller ett vist område. I ett samtal däremot kan kommunikationen ta flera riktningar utifrån 

hur deltagande parter väljer att tolka en fråga. Men i intervjun bör frågorna rikta sig till att 

besvara det valda ämnet (Lantz 2007, s. 11).  

4.2 Urval av förskolor och förskollärare 

Den studie som jag har genomfört är en kvalitativ studie som riktar sig till en mindre grupp 

förskollärare. I enlighet med Trost önskas en variation i svar under rimliga ramar. Då studien 

omfattar ett mindre antal åsikter är spridningen av dessa extra viktigt och urvalet bör ske 

utifrån en önskad heterogenitet i svar (1997, s. 105).  

 

Intervjuerna genomfördes med verksamma förskollärare på kommunala förskolor i en kom-

mun i Mellansverige. Jag valde att intervjua förskollärare som arbetar med äldre barn mellan 

tre till fem år. Detta med grund i att rolleken och fantasileken utvecklas snabbt i denna ålder. 
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Vid urvalet av förskolor har jag utgått ifrån förskolornas senast uppdaterade likabehand-

lingsplaner. Dessa finns tillgängliga på respektive förskolas hemsida och i en tidigare kurs 

har jag och min klass diskuterat och jämfört 15 av dessa. Jag har, utifrån mina kunskaper 

från tidigare kurs och kommunikation med andra förskollärarstudenter, gjort ett urval av fem 

förskolor där både förskolornas likabehandlingsplaner och geografiska position har skiljt sig 

åt. I mitt urval av förskolornas likabehandlingsplaner har jag sett en spridning i bemötandet 

av barns lekar. Somliga behandlar tydligt vilka lekar som kan vara i riskzon för obehag hos 

barn eller personal medan andra arbetar utifrån en mer allmänt hållen likabehandlingsplan. 

Även likabehandlingsplanernas uppdatering skiljer sig åt hos de valda förskolorna. Försko-

lan med den äldsta likabehandlingsplanen reviderades senast år 2013 medan den nyaste li-

kabehandlingsplanen har skapats 2016 och beräknar sträcka sig till 2017. Jag tror att en va-

riation i detaljrikedom och uppdatering i likabehandlingsplanerna kan återspegla en variation 

i svar kring barns vilda lek.  

 

På förskolorna har en förskollärare per förskola blivit intervjuad. Anledningen till att endast 

en förskollärare blir intervjuad per förskola är att det på somliga förskolor endast arbetar en 

utbildad förskollärare i grupperna med äldre barn. Förskollärarna i denna studie har varit 

verksamma som förskollärare mellan 2 och 39 år. Förskollärarnas kön har inte varit relevant 

i urvalet, då jag inte har utgått ifrån ett genusperspektiv i denna studie. Dock har slumpen 

och förskollärarnas möjlighet att medverka medfört att samtliga förskollärare är av kvinnligt 

kön.  

 

De frågor som användes i min intervju är kopplade till Esaiasson et al. s tematiska frågor 

och uppföljningsfrågor (2003, s. 290- 291). Jag såg även fördelar i att använda tolkande 

frågor för att förtydliga förståelsen för respondentens syn på ämnet. De första tematiska frå-

gorna berörde förskollärarens allmänna syn på vilda lekar och lekteman, därigenom hoppa-

des jag kunna rikta förskollärarnas tankar till ämnet. Enligt Esaiasson et al. berör de tema-

tiska frågorna intervjuns tema, frågorna ska vara öppna och allomfattande och börja rikta in 

sig på ämnet. Efter de tematiska frågorna kan uppföljningsfrågor vara av värde. I de uppföl-

jande frågorna kan svaren till de tematiska frågorna få en chans att bli kompletterade. Det 

kan också vara av vikt att repetera en fråga igen och låta frågan sjunka in hos respondenten 

för att få fler perspektiv på en fråga (ibid, s. 290). Direkta frågor kan också ställas om re-

spondenten undviker eller har låtit berörda ämnen för undersökningen förbli osagda. Då kan 

de direkta frågorna rikta frågorna i syfte att få direkta svar. För att försäkra sig om att in-

formationen mellan respondenten och intervjuare har blivit korrekt uppfattad kan intervjua-

ren ställa tolkande frågor där hen med egna ord beskriver de svar som respondenten har gett. 

De tolkande frågorna bör läggas i slutet av intervjun (ibid, s. 291).  

 

De frågor som använts vid intervjutillfället har utarbetats för att ge en heltäckande bild av 

förskollärarnas inställning till lekar men även mer riktade frågor som riktar sig till vilda 

lekteman. Jag har utgått ifrån Öhmans metoder i bemötande av våldsam lek (2011, s. 215) 

(Bilaga 1), och riktat frågor till förskollärarnas egna perspektiv på vild lek, bemötande av 

vild lek och bemötande av intressen i vilda lekar. Jag har valt att rikta flera av frågorna till 

vild rollek för att därigenom utesluta riskfyllda lekar där barn klättrar högt i träd eller leker 
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kring riskfyllda miljöfaktorer. Somliga frågor har jag formulerat utifrån vilda lekteman med 

intentionen att lyfta den vilda leken från barnet och fokusera på lekens ämnesinnehåll mer 

än utövande. För intervjufrågor se Bilaga 2.  

4.3 Forskningsetiska principer 

Vid genomförande av forskning med människor finns det regler och riktlinjer för hur forsk-

ningen bör gå till väga och vad individen ska bli informerad om. Detta i syfte att skydda 

individen från fysisk eller psykisk skada. För att skydda individen finns fyra dominerande 

krav som ska följas. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010, s. 5-6).  

 

I informationskravet blir den intervjuade personen informerad om forskningens syfte och 

hur informationslämnaren kan bidra till forskningen. Informationslämnaren blir också infor-

merad om forskarens namn, anknytning till institution och vilken undersökningsmetod som 

forskaren ämnar använda sig av. Under informationskravet omfattas även respondentens fri-

villiga deltagande (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7). I samtyckeskravet gör den intervjuande 

personen respondenten medveten om dennes frivilliga deltagande och att informationen som 

överförs sker i ett samtycke. Den intervjuade personen kan när som helst avbryta. Om re-

spondenten väljer att ta det beslutet kan den intervjuande personen motivera respondenten 

att fortsätta men det är alltid respondentens ord och känsla som kommer väga tyngst (ibid, 

s.9-10). Under konfidentialitetskravet informeras den intervjuade personer om forskarens 

behandling av personuppgifter och uppgifter som skulle kunna leda informationen tillbaka 

till den intervjuade personen. För att säkra en personlig anonymitet ska personuppgifter och 

karaktäriserande uppgifter hanteras varsamt och inte spridas till utomstående parter. I resul-

tatet av undersökningen ska det inte gå att utläsa vilken källa eller informerande person som 

har deltagit i studien (ibid, s. 12-13). I nyttjandekravet stärks relationen mellan fakta och 

forskning. Där tydliggörs att informationen inte kommer spridas eller användas i andra me-

dier än i forskningens syfte (ibid, s. 14).  

 

Innan intervjuerna blev samtliga respondenter informerade om de forskningsetiska princi-

perna via muntlig kommunikation. Jag gick igenom forskningens syfte och tydliggjorde att 

materialet endast skulle användas i denna studie och att förskollärarna skulle bli anonymise-

rade i uppsatsen. Förskollärarna har även blivit tillfrågade om de vill ge sitt tillstånd att spela 

in intervjutillfället och jag har informerat om att materialet kommer förstöras efter bearbet-

ning. Under bearbetningen av resultatet har samtliga förskollärare anonymiserats, vid tran-

skribering har jag valt bort fakta som skulle kunna kopplas tillbaka till förskollärarna. De 

har också tilldelats slumpvist valda bokstäver mellan A och E för att försäkra en anonymitet 

även under arbetets process.  



20 

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna pågick mellan 30 till 80 minuter och genomfördes på respektive förskollärares 

förskola. Samtliga förskollärare blev erbjudna frågorna innan intervjun. Detta i syfte att för-

skollärarna skulle känna sig trygga med intervjuns frågor och kunna avgöra om de ville delta 

eller inte.  Jag tror att det gav förskollärarna en möjlighet att minnas situationer där de hade 

stött på vild lek. Jag lät dock den sista frågan (Vad vore en bra vild lek, respektive en dålig 

vild lek?) bli presenterad på intervjutillfället med intentionen att inte låsa förskollärarnas 

tankar i bra eller dålig lek. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna blev först respondenterna informerade om de forsknings-

etiska principerna och syftet med undersökningen. Jag betonade vikten av att det inte fanns 

något rätt eller fel svar utan att det var förskollärarnas tankar och perspektiv på barns vilda 

lek som var i fokus. Jag frågade också om samtalet fick spelas in och tydliggjorde att materi-

alet skulle förstöras efter bearbetning. Samtliga förskollärare godkände en inspelning.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

I metodgenomgången är det av vikt att ställa sig frågor kring metodens reliabilitet och vali-

ditet för undersökningen. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått för hur bra metoden ger 

liknande svar och validitet beskriver Bell som ett mått på hur pass bra en fråga svarar till 

undersökningens syfte (2006, s. 117). I detta självständiga arbete var intervjufrågorna det-

samma för samtliga intervjuade personer. Detta i syfte att ge en så hög reliabilitet som möj-

ligt.  

 

Intervju som metod svarar bra på studiens syfte att synliggöra förskollärares attityder, upp-

fattningar och erfarenheter av den vilda leken. Det finns dock risker med intervju som metod 

vilket kan påverka reliabiliteten. Vid genomförande av personliga intervjuer kan svåra äm-

nen kännas mer komplicerade att svara på vid en personlig kontakt än jämförelsevis vid en 

enkätmetod. Esaiasson et al. problematiserar hur tunga ämnen kan riktas till vad responden-

ten tror att intervjuaren vill höra men också riskera att rikta svaren utefter respons som in-

tervjuaren kan ge med kroppsspråk och icke-verbala handlingar (2012, s. 235). För att 

minska den påverkan ansträngde jag mig att ställa frågorna på samma sätt och behålla en 

lugn neutral stämning under intervjun. Jag berättade inledningsvis för de intervjuade att syf-

tet var att synliggöra förskollärares perspektiv av den vilda leken och hur de bemöter den. 

Där var jag tydlig med att det inte fanns några rätt eller fel svar utan att det var förskollärarnas 

åsikter och tankar som var relevant. Jag tror också att en anonymisering av förskollärarna i 

arbetet gjorde att det skulle kunna kännas lättare att beröra svåra ämnen. Dock kommer jag 

inte kunna fastställa om respondenternas svar verkligen stämmer med förskollärarnas inre 

tankar av fenomenet vild lek. Alvesson beskriver hur en intervjumetod kan påverka arbetets 

reliabilitet.  Det kan vara så att intervjupersonerna berättar händelser och erfarenheter som 

upplevs som trovärdiga men som egentligen inte överensstämmer med intervjupersonernas 

handlingar. Det kan också vara så att informanterna sitter på mer kunskap och erfarenheter 

än vad som delges men att de har svårigheter att klä dessa i ord (Alvesson 2011, s. 40).  
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Vad som skulle kunna minska reliabiliteten i studien är den mänskliga faktorn vid bearbet-

ningen av resultatet. Esaiasson et al. beskriver även att det kan bli komplikation vid bearbet-

ningen av materialet eftersom intervjuaren kommer behöva göra en tolkning av responden-

ternas svar (2012, s. 235). Skulle en komplikation av materialet uppstå finns det en chans för 

mig vid resultatbearbetningen att åter kontakta de intervjuade personerna för att klargöra 

deras svar i frågorna, allt för att resultatet av de enskilda åsikterna ska komma så nära deras 

sanning som möjligt.    

 

Validiteten i denna studie mäter om mina frågor riktar sig till det som är relevant i studien.  

I denna studie har jag prövat intervjufrågorna på andra förskollärarstudenter. Frågorna har 

utformats i syfte att ge en bred bild av förskollärarnas attityder kring den vilda leken. De är 

formulerade för att rikta förskollärarnas tankar åt den egna uppfattningen av vild lek, orsaker 

till vild lek, deras egna erfarenheter av vild lek och bemötande av vild lek. 

 

Jag anser att metodens generaliserbarhet är låg då det endast är ett fåtal förskollärares åsikter 

och strategier som kommer belysas. För att öka studiens generaliserbarhet hade ett större 

antal förskollärare behövt intervjuas och flertalet kommuner hade behövt beröras.  

4.6 Bearbetning av material 

Vid bearbetning av materialet valde jag att anonymisera intervjupersonernas namn och för-

skolor. I transkriberingsprocessen lottades titlar till förskollärarna som “Förskollärare A” 

eller “Förskollärare B” under vilka förskollärarna benämndes under hela bearbetningspro-

cessen. Detta med avsikten att behålla intervjupersonernas anonymitet i undersökningen så 

att det inte gick spåra åsikter tillbaka till förskollärarna. I resultatdelen blev inte heller förs-

kollärarnas åsikter kopplade till bokstavsbeteckningarna då jag tror vill att förskollärarnas 

tankar och åsikter ska få stå för sig själva i förhållande till bemötande strategier.  

 

Det inspelade materialet lyssnades igenom och transkriberades, vilket resulterade i 42 sidor 

råmaterial. Materialet transkriberades inte ordagrant där pauser och ljud skrevs ner, dock 

blev för ämnet relevant fakta nedtecknat. Vidare sammanfattades förskollärarnas svar under 

teman kopplade till studiens forskningsfrågor.    
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5 Resultat 

I denna del har jag valt att sammanfatta resultatet under tre huvudområden:  Attityder kring 

den vilda leken, Uppfattningar kring den vilda lekens förekomst och Bemötande av vild lek. 

Det första området berör förskollärarnas attityder för den vilda leken. Hur de känner för den 

vilda leken och hur de väljer att definiera den vilda leken, men också om lekens plats på 

förskolan och hur dess förekomst kan motiveras. Under rubriken Uppfattningar beskriver 

jag förskollärarnas uppfattningar av den vilda leken. Vart de upplever att leken startar och 

varför den uppstår. I delen kring Bemötande av vild lek beskriver jag hur förskollärarna 

väljer att bemöta vild lek. Först presenteras förskollärarnas bemötande av vild lek och sedan 

metoder i bemötande av vilda teman, där essensen i leken är vild. Där beskriver jag hur 

förskollärarna väljer att bemöta intresset i lekens handling.  

5.1 Attityder kring den vilda leken 

Flera av förskollärarna delar en gemensam första reaktion för den vilda leken. De uttrycker 

inledningsvis att en vild lek är en lek där barn brottas, knuffas, sparkas eller jagar varandra. 

Det kan också vara en lek där barn springer fort eller okontrollerat och inte ser sig för. För-

skollärarna kopplar lekens handling till att barn leker superhjältar, karaktärer från barnpro-

gram, filmer eller spel där syftet är att kämpa mot varandra där ibland målet är att skada eller 

döda den andre. Flera av förskollärarna känner en oro kring den typen av lek och menar att 

den upplevs som rörig och ofta slutar i att ett eller flera barn blir ledsna.    

 

Men ju mer förskollärarna funderar kring den vilda leken så kommer de också på andra 

definierande drag för dess praktik. Den vilda leken kan också vara en lek där barn sitter ner 

men att de leker med ett material som är vilt. Det kan också vara en lek med en god handling 

och där barnen har tydliga roller men där leken utövas väldigt rörligt, som till exempel ”Tjuv 

och polis”. I en positiv vild lek är leken lustfylld för alla inblandande, barnen är rörliga, har 

kontroll över situationen och har tydliga roller. 

 

Från ett utomstående perspektiv kan en vild lek se kaosartad och okontrollerad ut men lekens 

innehåll kan för de medlekande barnen vara ett annat. ”Det som jag tycker är en springlek 

kanske är att barnen är ute och flyger, och det måste gå fort för att flygplanet kanske håller 

på att krascha.” (Förskollärare E, 2016) Förskolläraren reflekterar över hur de vuxnas per-

spektiv och barns egna perspektiv på leken ibland behöver vägas mot varandra. Ur hennes 

vuxenperspektiv kan den vilda leken se riskfylld och kaosartad ut men när hon frågar barnen 

kan de lyfta sammanhang och teman som hon inte uppfattade vid observation av leken. Flera 

av förskollärarna beskriver att den vilda leken får fortsätta om den sker på lika villkor och 

inget av barnen kommer till fysisk eller psykisk skada, men om barn påverkas negativt be-

höver den vilda leken avbrytas. 
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Två av förskollärarna lyfter att de känner en negativ laddning kring det vilda, där de uttrycker 

att det kan bli provocerande med spring och skrik inne på avdelningen. De beskriver att det 

är de höga ljudnivåerna i leken som stressar personal och andra barn. För att orka vistas i 

förskolans miljö behöver barn och personal befinna sig i en miljö som främjar lärande och 

de upplever att den vilda leken då kan komma i kläm.   

 

Flera av förskollärarna menar att den vilda leken märks mer somliga dagar än andra. Det kan 

kännas svårt att förstå sammanhanget i leken och den känns mer ljudlig än andra dagar. Då 

tror en av förskollärarna att det kan bero på att hon själv är trött, stressad eller orolig över 

någonting. Hon lyfter att barn känner av sinnesstämningar hos vuxna och kan adaptera dessa 

till sina lekar, men det kan också bero på att leken upplevs som vild för att pedagogens 

toleransnivå har sjunkit. Två av förskollärarna beskriver hur det kan börja som en ganska 

bra lek, men ju längre leken går desto mer spring och skrik urartar den i. Då har leken gått 

över i ett vilt beteende.  

 

Flera förskollärare hävdar att den vilda leken får fortgå under en längre tid om den praktiseras 

utomhus än inomhus. ”Jag tror att vi ibland ser det som en paus att gå ut på gården. Det är 

mer fokus på inneaktiviteter än uteaktiviteter, om man inte går iväg förstås. Då är vi kanske 

mer engagerade i leken och leker med barnen och ställer frågor.” (Förskollärare C, 2016) 

Utomhus så tycks det finnas en djupare tolerans för den vilda leken än inomhus vilket också 

kan kopplas till pedagogernas attityder till utevistelse kontra inne-aktiviteter. Utevistelsen 

kan pedagogerna ibland se som en rast medan innevistelsen har ett stort fokus på pedagogiska 

aktiviteter. 

 

Två av förskollärarna känner att den vilda leken ligger nära ett vilt beteende och att det ibland 

kan kännas komplext att se om barnen handlar på riktigt eller på låtsas. Därför känner förs-

kollärarna att det är lättare att stoppa lekarna i ett förebyggande syfte. Ytterligare en förskol-

lärare lyfter att det är svårt att placera leken utifrån en dikotomi av verklighet och fantasi. 

Hon berättar att i leken så upplever barnen att saker sker på riktigt, men sen när förskollära-

ren pratar med barnen om leken så förstår barnen att det är på låtsas. Dock upplever hon att 

barnen har en förståelse för att de inte får skada varandra i leken. De kämpar tillräckligt 

mycket mot varandra för att de fortfarande ska vara roligt men inte så att andra barn ska få 

ont.  

 

Förskollärarnas egna uppfattningar av vild lek varierar mycket bland förskollärarna. En ma-

joritet av förskollärarna minns att de lekte lekar utifrån vilda teman när de var barn, men 

känner att barns lekar har blivit vildare med åren. Två förskollärare minns att de lekar som 

de lekte var mer regelstyrda eller riktade sig till sporter. I de lekarna kunde handlingen bli 

vild, rörlig och högljudd. De vilda lekarna hade också en tydlig plats utomhus och oftast i 

skogen. Inomhus fanns det en oskriven regel om att där skulle barn leka lugnt, en regel som 

följdes av både barn och vuxna. Om barn ville leka vilt så fick de göra det utomhus, en tanke 

som överensstämmer hos en majoritet av förskollärarna.  
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Att den vilda leken bör få en plats på förskolan anser samtliga förskollärare. De pekar på att 

den vilda leken kan motiveras utifrån förskolans läroplan från flera olika områden. En ma-

joritet motiverar den vilda leken utifrån barns behov av att bearbeta känslor och intryck, 

medan en berättigar den vilda leken utifrån barns behov att få röra sig och utforska sin kropp. 

De vilda lekarna kan också skapa förutsättningar för barns kommunikation och identitets-

skapande.  I de vilda lekarna så händer saker fortare än vid en lugn lek. Barn måste därför 

besitta en förståelse för att kommunicera snabbare och ta snabba beslut. 

 

Det råder en osäkerhet kring på vilket sätt den vilda leken ska praktiseras i förskolan. En 

åsikt kopplar den vilda leken till en ökad mångfald i förskolan där flera barn kan komma 

ifrån krigsdrabbade länder. Om barnen på förskolan leker krigslek finns det en risk att det 

ska stressa och påverka de nyanlända barnen negativt. I relation till detta lyfter en annan för-

skollärare att förskolan finns till för att möta alla barns känslor och erfarenheter. Även svåra 

ämnen möter förskolans miljö och då kan inte förskollärare blunda för komplicerade teman. 

”Att leka är ett sätt att uttrycka sig. Om barnen bara får lugna lekar så hjälper det inte barnen 

att bygga upp hela sin identitet.” (Förskollärare B, 2016) 

 

Tre av förskollärarna beskriver att den vilda lekens plats på förskolan kan också motiveras 

med att förskolan ska bygga på barnens intressen. För att förskolan ska bli en plats där barn 

och personal ska trivas behöver verksamheten utgå från barnens intressen och erfarenheter. 

Därför måste förskolan bejaka intresset i vilda teman, men det vilda och okontrollerbara 

beteendet kan tonas ner och istället berikas med flera uttrycksformer. Förskollärarna beskri-

ver att barnens intressen i leken kan få kvarstå, men under kontrollerade former och andra 

uttryck som genom skapande, berättande eller med vuxet stöd i leken.   

5.2 Uppfattningar kring den vilda lekens förekomst 

5.2.1 Varför uppstår de vilda lekarna? 

En majoritet av förskollärarna beskriver att de uppfattar att de vilda lekarna uppstår för att 

barn bearbetar något som de har sett eller varit med om och för att barn har ett rörelsebehov. 

Förskollärarna berättar att barn i leken främst bearbetar de upplevelser som de har fått ifrån 

filmer, dataspel eller något som de har sett på tv. En framträdande tanke är att eftersom 

karaktärerna i filmer och dataspel oftast är väldigt rörliga kommer därför leken bli rörlig och 

vild. Men förskollärarna tror inte enbart att det är film, spel och tv som ger upphov till bar-

nens erfarenhetsvärld med vilda karaktärer. Det kan också bero på den kultur kring karaktä-

rerna som når barnen genom andra intryck. Det kan röra sig om tryck på kläder, väskor eller 

andra föremål som är anpassade för barn. En förskollärare upplever att när barn har på sig 

kläder med karaktärer från film och spel så anammar barnen karaktärernas egenskaper och 

måste leka karaktären. När till exempel ett barn bär en superhjältetröja ändras barnets rörel-

ser till att bli yviga, minspelet förändras och barnet försöker efterlikna karaktären i röst. 

Även barnens tillgång till rekvisita kan påverka vilken typ av lek som barnen utövar. Föremål 

som vapen eller pinnar blir snabbt signaler som symboliserar en vild lek 



25 

 

 

Den populärkultur som barnen möter för också med sig ett tema om maktkamp mellan gott 

och ont. När barn leker dessa karaktärer för temat med sig ett aggressivt utövande där barn 

kämpar mot varandra. Trots att barnen uttryckligen beskriver sig själva som goda karaktärer 

så kommer karaktärerna därför ändå visa upp ett aggressivt beteende i leken. En förskollärare 

lyfter att de intryck som barn kommer i kontakt med inte alltid är barnanpassat. Hon beskri-

ver att det kan bli problematik i mötet mellan hem och förskola när barn leker de lekar som 

de har upplevt från filmer eller spel i hemmamiljön. För att skapa en god miljö för barnen 

anser hon att det behövs ett samarbete mellan förskola och hem.  

 

Det kan bli komplext för barn att förstå vad som är ett gott beteende. Hos hjältarna i sagor 

så överensstämmer inte alltid ett gott beteende med ett gott beteende hos barn utanför lekens 

ramar. En av förskollärarna berättar att de barn som hon möter kan ha svårt att förhålla sig 

till karaktärers konfliktlösande metoder mot verkligheten. I sagan så kan hjältar bruka våld 

mot de onda karaktärerna men i verkligheten så får inte barn slå andra barn för att de har 

olika åsikter. Om barnen på förskolan använder samma konfliktlösande metoder som hjäl-

tarna så kan barn riskera att bruka våld mot varandra i verkligheten. Hon funderar kring om 

barn har svårare att skilja på lek och verklighet idag då film och fiction kommer nära barnets 

hemmiljö. Kring många filmer och karaktärer skapas en barnkultur som finns på kläder och 

leksaker runtomkring barnet. Detta tror hon kan vara en påverkande faktor till att det är svårt 

att skilja på om karaktärer finns eller inte finns. 

 

Utifrån ett barnperspektiv så ger en majoritet av förskollärarna uttryck för att barnen växlar 

mellan att attraheras av goda respektive onda karaktärer, dock ser förskollärarna ibland att 

vissa barn föredrar ett ont eller gott beteende oftare än andra barn. En av förskollärarna lyfter 

att det kan bero på barnens förmåga att kontrollera leken om de väljer en ond karaktär. De 

onda karaktärerna blir de som sätter igång leken genom att morra, fräsa eller göra sig stora 

och farliga.  Ytterligare en förskollärare tror inte att barn i själen väljer att vara onda karak-

tärer. Hon uttrycker att det är karaktärsdragen och positionen i leken som påverkar till att en 

spänning och en attraktion till de onda karaktärerna uppstår.  

 

Att barn väljer goda karaktärer beskriver en av förskollärarna kan ha sitt ursprung i barns 

vilja att handla i goda och snälla mönster. Dock har mönster noterats som kopplar valet av 

goda karaktärer till barnens uppfattning om lekens tema. En tanke som har uppkommit hos 

en av förskollärarna är att de osäkra barnen hellre väljer att leka goda karaktärer än onda 

karaktärer. Om barn leker ett tema som inte alla deltagande barn är införstådde med så kan 

barn som är osäkra på lekens tema oftare välja goda karaktärer. Detta kan bero på att det är 

lättare att identifiera sig med hur det är att handla gott än ont. Då de onda karaktärerna initi-

erar leken och styr handlingen genom att vara de som jagar de andra barnen så har de också 

en kontrollerande funktion av lekens tema. För att fortfarande få delta i leken men inte för-

störa eller riskera att kliva över lekens oskrivna regler väljer därför osäkra barn att leka goda 

karaktärer före onda.  
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Flera av förskollärarna belyser att de inte besitter så stor kunskap om barnens populärkultur, 

det kommer ständigt nya filmer och spel som barn leker karaktärer ifrån och förskollärarna 

hänger inte med i förändringen. En av dem reflekterar över att förskollärarna borde få tid att 

sätta sig in i den kultur som barn möter, och att förskollärare kanske behöver utbilda sig i 

barnkulturen genom att titta på barnkanalen då och då.   

 

Förskollärarna beskriver att de upplever att det över tid har skett förändringar i lekteman. De 

upplever att den vilda leken har blivit mer förekommande nu än när de själva var barn. Ti-

digare var barns lekar mer verklighetsförankrade än idag. Det rörde sig om mamma pappa 

barn eller föräldrarnas yrken. De vilda lekarna behandlade karaktärer som cowboys, indianer 

eller så lekte förskollärarna olika tafatt-lekar. Flera av förskollärarna belyser också att barn-

gruppernas storlek har vuxit. När förskollärarna växte upp så lekte de mer med familjen eller 

grannarna och flera av förskollärarna var hemma med en av sina föräldrar på dagarna, men 

idag vistas en majoritet av Sveriges barn i förskola där barn möter flera barn än i en hem-

miljö. Tre av förskollärarna delger att de upplever att de växande barngrupperna kan vara en 

av orsakerna till att den vilda leken uppfattas som vild. Med stora barngrupper medföljer 

många barn i små rum där risken blir stor att barn springer in i varandra eller i möbler. En 

av förskollärarna lyfter en förändring i innemiljön i förhållande till barngruppens storlek och 

menar på att rummen för vild lek har bortprioriterats eller blivit färre.   

 

Förr fanns det kuddrum där det var tillåtet med tjo och tjim. Men det finns nog inte kvar på samma sätt 

längre. Och sen har ju våra barngrupper blivit större mot vad de var förut. Så man har ju inte samma 

utrymme och möjligheter för såna lekar inomhus, utan det blir att man går ut. Lekarna har nog förändrats 

i och med att det har blivit fler barn i barngruppen. (Förskollärare A, 2016) 

 

Förskolläraren menar att en avsaknad av rum, som är anpassade för vild lek, kan ha påverkat 

till att den vilda leken nu har fått sin plats utomhus. Hon menar också att de växande barn-

grupperna har lett till fler barn på liten yta vilket har begränsat den vilda leken inomhus. En 

annan förskollärare reflekterar över att de ökade barngrupperna per personal också kan ha 

påverkat den vilda leken. När det är fler barn per pedagog är det svårare för pedagogerna att 

hinna med att observera och bemöta de vilda lekarna. Med flera barn per pedagog blir det 

svårt för pedagoger att delta i barns lekar och dela deras värld på förskolan. 

5.2.2 Var uppstår de vilda lekarna? 

De vilda lekarna uppstår både inne och ute. Det är de öppna ytorna som attraherar barnen till 

vild lek. Dock finns det en delning i förskollärarnas svar vart de vilda lekarna uppstår oftast. 

Två av förskollärarna menar att lekarna uppstår utomhus och att miljön ute inbjuder mer till 

springlek än i en innemiljö. De två förskollärarna som pekar på innemiljön lyfter att det är i 

öppna rum som lekarna startar. Det är rummet som inbjuder till leken. Ytterligare en förs-

kollärare lyfter en intressant tankegång: 
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Jag tror att de uppstår både inne och ute. Men inne märker vi det mer. För det stör oss. Ute kan barnen 

få springa och jaga varandra utan att de krockar med varandra, med andra barn eller möbler. Så jag tror 

att vi accepterar det mer ute.  Jag tycker att vi ska acceptera det mer ute än inne. Det är svårare med 

rumsuppfattningen i en innemiljö än i utemiljön.  Det finns en anledning till att vi säger “spring inte”.  

Det är inne som vi märker av den vilda leken mest. Eller där vi får stoppa den mest, eller göra om den 

vilda leken. (Förskollärare B, 2016) 

 

Här kopplar förskolläraren uppkomsten av lekarna till pedagogers attityd till den vilda leken. 

Den vilda leken kan upplevas uppstå oftare inomhus än utomhus i relation till förskollärarnas 

uppfattningar av den vilda leken i inomhusmiljön.   

5.3 Bemötande av vild lek 

I denna del har jag valt att dela upp förskollärarnas erfarenheter kring deras bemötande av 

vild lek. Jag har delat upp dem under kategorier som främjande strategier, förebyggande 

strategier, upptäckande strategier och åtgärdande strategier. Slutligen följer en del med för-

skollärarnas sätt att bemöta barns intresse i vilda teman. 

5.3.1 Allmänt bemötande av den vilda leken 

Under intervjutillfället uppger samtliga förskollärare att de stoppar vilda lekar. Det rör sig 

främst om när barn sparkar eller slår på varandra eller när leken blir väldigt högljudd och till 

synes okontrollerbar. Men den kan också stoppas för att den stör andra barn eller pedagoger. 

Till exempel under vil-tiden är inte den vilda leken uppskattad. Leken kan fortsätta om leken 

sker på lika villkor och inget av barnen kommer i fysisk eller psykisk skada. En av förskol-

lärarna poängterar att om hon upplever att det finns ett system i leken som är gott så kan 

leken fortsätta. 

 

Förskollärarna beskriver att det finns gemensamma regler på förskolan angående hur den 

vilda leken kan bemötas men att de oftast är outtalade. Flera av dem beskriver en liknande 

strategi i att dela upp en större barngrupp i mindre grupper och en majoritet av förskollärarna 

väljer att gå ut med barnen. Utomhus är oftast utrymmet större än i innemiljön och då riskerar 

inte barnen att krocka med varandra eller bli störda av andra barn. Förskollärarna beskriver 

också vikten av att det finns en samsyn hos personalen och att alla pedagogerna uppvisar ett 

gemensamt förhållningssätt till den vilda leken. Utan en gemensam syn kan en förvirring 

skapas hos barn där en osäkerhet råder om vad som är tillåtet eller förbjudet. Två av förskol-

lärarna reflekterar över att det finns ett behov av att nedteckna strategier i förskolans doku-

ment.  Det rör sig främst om att informera utomstående personal, som vikarier, om försko-

lans regler. Det kan annars vara svårt för dessa att förstå förskolans oskrivna regler för be-

mötande av lekar. Därför hade det varit bra att författa dokument som berör dessa ämnen.  

Två av förskollärarna beskriver att de har dokument som berör vilda lekar och de upplever 

att det känns skönt och tryggt att alla pedagoger agerar efter gemensamma regler.  Det blir 

en tydlighet för barnen i vad som gäller och det bidar till ett lugnare klimat 
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Två av förskollärarna lyfter hur regler kring vilda lekar kan författas tillsammans med barn. 

Reglerna kan behandla hur goda lekbeteenden bör vara. Det kan skapas regler om att inte 

skada andra barn, att stopp betyder stopp och att man inte får såra någon annan. Regler som 

också är nedtecknade i förskolan likabehandlingsplan. När barnen själva har varit med och 

författat reglerna beskriver förskollärarna att är det lätt att återkoppla och påminna barnen 

om reglerna när de leker.  

5.3.2 Främjande 

För att främja den vilda leken kan förskollärare skapa miljöer som tilltalar barn till rörelse 

och röstkontroll. I rörelserummet, och ute på gården, kan förskollärare skapa kreativa struk-

turer som lockar till lek med mycket rörelse, till exempel hinderbanor. I hinderbanor får bar-

nen träna sin kroppskontroll och motorik. De får springa snabbt och låta mycket men under 

kontrollerade former. När barnen får övervinna hinder och känna att de klarar av spännande 

utmaningar så uppfattar en av förskollärarna att barnens självkänsla stärks. Hon lyfter också 

att förskollärare kan använda sig av ramsor och sånger där barnen får använda sin röst och 

låta mycket.  

5.3.3 Förebyggande 

Studera hur rummet påverkar leken 

En förebyggande åtgärd är att förbjuda vilda lekar eller minska på möjligheterna att leka 

dem. Om man vill förhindra den vilda leken inomhus är det viktigt att tänka på hur rummen 

ser ut och möblera på ett sätt som inte lockar till spring och skrik. En lång korridor kommer 

locka barn att springa, men en mysig vrå kan inbjuda till sagostund. 

 

För att minska risken att barn krockar med varandra i leken kan ett maxantal av barn per rum 

användas som en metod. På en förskola har de har infört ett maxantal med barn per rum för 

att minska att barn springer in i varandra. Utanför rummet sitter en tavla med ett antal rutor 

för antalet barn som rummet är anpassat för. När ett barn vill leka i rummet tar denne ett foto 

på sig själv och placerar på tavlan för att markera att barnet ska leka i rummet. När tavlan är 

full med foton är också rummet fullt med barn. På så vis hoppas förskolan på att främja 

barnens lek men samtidigt undvika att barn råkar skada varandra. 

 

Delaktighet med barn 

Två av förskollärarna lyfter att de diskuterar vilda lekar med barnen. Tillsammans med bar-

nen pratar de om vad som kan göras för att lekarna ska fungera på bästa sätt. Barn kan också 

tillsammans med pedagoger vara med att utforma rummen på avdelningen så att möblerna 

är placerade på ett sätt där en lek kan fungera bra. På samlingar kan de vilda lekarna lyftas 

för att höra barnens perspektiv, för det som en pedagog anser vara en vild lek kanske inte är 

en vild lek för barnen. Tillsammans med barnen kan de definiera leken som till exempel en 

springlek och komma fram till regler som att det viktigt att inte springa in i andra barn och 

att vara i ett rum där det inte är några möbler i vägen. En regel som beskrivs som effektiv är 

att när barn kommer in i en lek som redan är uppstartad kan de lekande barnen berätta för 
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nyinkomna barn vad leken går ut på. De kan berätta för varandra om lekens syfte och karak-

tärernas roller. När ett samförstånd om lekens tema regerar så blir oftast lekarna lugnare.  

 

En del barn kan själva gå in och ut ur lekar och även säga ifrån om de inte skulle bli bra 

bemötta. Men en del barn har svårigheter i att säga ifrån. Då tydliggör en av förskollärarna 

hur viktigt det är att stärka barn i att säga “Stopp” och “Nej” så att inte andra barn eller vuxna 

tar över ens jag. I första hand uppmuntras barnen själva att säga ifrån men om ett problem 

fortfarande kvarstår så får en vuxen gå in och reda ut situationen. 

 

Godkänna leken 

Att sätta sig i in i barnens lek och ställa frågor till vad barnen kommer leka kan vara en 

preventiv strategi för att bemöta en vild lek. En av förskollärarna beskriver att innan barnen 

går ut på gården så kan hon fråga dem vad de ska leka. När barnen berättar vad de ska leka 

har förskolläraren en möjlighet att godkänna barnens lek i förebyggande syfte.   

 

”Vad ska du göra på gården idag?”  

”Jag ska springa.”  

”Jaha, bara springa?” (Förskollärare D, 2016) 

 

Om förskolläraren inte avgör att lekens syfte kommer vara gott eller kreativt ifrågasätter hon 

barnets lekval. Enligt förskolläraren ger detta henne och barnet en möjlighet att tänka igenom 

lekens handling och om den skulle kunna fungera i förskolemiljön.   

5.3.4 Upptäcka och avgöra om leken är god 

Flera av förskollärarna uttrycker en gemensam strategi för att avgöra om en lek sker i sam-

tycke och om temat är en god lek för barn. För att avgöra om leken behöver avbrytas eller 

fortgå kan pedagogen observera barns lek. Observationen behöver inte pågå länge, men det 

kan vara effektivt att invänta sig själv och titta och lyssna på vad barnen leker och hur de ser 

ut under lekens utövande. Om något barn står tryckt i ett hörn, flackar med blicken, har tårar 

i ögonen och ser förvirrad ut samt inte tar för sig på samma sätt som kamraterna så kan det 

vara av värde att gå in och stoppa leken. Leken behöver inte avbrytas men kan pausas en 

stund för att ge möjlighet åt pedagogen att gå in och samtala med barnen om vad som händer 

och lekens innehåll. Genom att observera barn, titta på deras kroppsspråk och lyssna hur de 

låter kan pedagogerna avgöra om barnen leker eller handlar på riktigt. Om barn slåss på 

riktigt hör förskolläraren det då barnen låter mer aggressiva än i en brottningslek. En brott-

ningslek kan kompletteras av skratt och glada miner medan ett slagsmål för med sig en ag-

gressivitet i röst och kroppsspråk där syftet är att skada. Om det finns en nära relation mellan 

förskollärare och barn så känner förskollärarna igen barnens sätt att kommunicera. När för-

skollärarna vågar pausa sig själva och observera leken kan de avgöra om leken sker i ett 

samförstånd eller ej.   
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5.3.5 Åtgärda 

Hjälpa barn ut ur leken 

Om ett barn verkligen visar motvilja mot leken men inte vågar gå ur den själv beskriver en 

förskollärare hur en pedagog kan hjälpa barn ut ur leken. Dock är det viktigt att det inte får 

ske på bekostnad av barnet. Om förskolläraren uttrycker det som att ”Anna vågar inte fort-

sätta den här leken” så finns det en risk att barnet hamna i kläm och kanske bli utesluten från 

lekar i framtiden för att hen inte vill. Då får förskolläraren använda sig av uttryck som “Anna 

och jag ska göra en annan sak” eller ”Anna har lekt färdigt med den här leken”.  

 

Medlekaren 

Att stoppa barns lek kan vara känsligt för barn för då avbryts leken. Genom att gå in i leken 

och agera medlekare visar den vuxne på en förståelse för barnens lek men ges ändå en möj-

lighet att vara närvarande barnens lekvärld. En av förskollärarna beskriver att om hon stop-

par lekar så kommer barnen istället skydda sin lek och gömma sig från vuxna. Då väljer hon 

istället att gå in i barnens lek och ta en lågstatusroll, som till exempel en servitör, för att visa 

en förståelse för leken och att det är okej att leka men där hon samtidigt får en chans att 

kontrollera att lekreglerna följs.  Den vuxne kan också gå in och delta i leken en stund och 

agera lekstöd för barn som känner sig osäkra på leken. Då finns den vuxne med som en 

hjälpande hand vid tydliggörande av lekens tema och struktur. 

  

Kontakt med vårdnadshavare 

Om barn hamnar i negativa lekmönster kan det vara av vikt att kontakta vårdnadshavarna. 

En av förskollärarna beskriver att om hon har mött en grupp barn som har fastnat i negativa 

lekmönster så kontaktar hon alla vårdnadshavarna till de barnen. Hon ber vårdnadshavarna 

att prata med barnen under samma kväll. När förskolan och hemmet samverkar i ett gemen-

samt förhållningssätt beskriver förskolläraren att barnen tar reglerna på större allvar än om 

de hade blivit presenterade för barnen i bara ett forum.   

5.3.6 Bemötande av intressen i vilda och rörliga ämnen 

När barn börjar leka lekar utifrån ett visst tema i leken är det av vikt att alla i leken är inför-

stådda i vad temat innebär. För att vidga barnens upplevelse om leken kan pedagoger be 

barnen förklara handlingen, karaktärerna och lekens syfte. Då alla barn inte delar samma 

erfarenheter och upplevelser blir det pedagogens uppgift att skapa förutsättningar för kom-

munikation i förmedlandet av lekens handling och tema.  

 

En förskollärare beskriver hur hon, under en leksession, observerade att barnen lekte sjörö-

vare. Leken var vild och ljudnivån hög.  Då gick förskolläraren in i barnens lek och agerade 

medlekare där hon kom med förslaget att sjörövarna behövde bygga en båt. Tillsammans 

med barnen byggdes en båt och hon riktade också barnens fokus till olika roller genom att 

ge förslag på aktiviteter som behövde göras på båten. Några barn blev utkik, några fick ladda 

kanonerna, styra eller skura däcket. Förskolläraren upplevde det som att när barnen samlades 

kring ett gemensamt tema och fick roller i leken så minskade ljudnivån och barnen hade ett 

djupare fokus på leken än innan. Sjörövartemat varade sedan i flera veckor på avdelningen.  
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Bemötande av hjälteleken  

Hjälteleken tycks vara den mest förekommande leken på förskolorna. Det rör sig om super-

hjältar eller riddare, prinsessor och prinsar. Där kämpar barnen mot varandra och mäter 

varandras krafter. Men de kan också kämpa mot goda eller onda karaktärer. I bemötandet av 

intresset i hjältar har flera strategier förekommit. Den strategi som framkommer tydligast är 

att förskollärarna vill visa att karaktärerna kan göra andra saker än att bara slåss och kämpa 

mot varandra. Förskollärarna använder sig då av hjältarna men riktar utövandet till vardags-

aktiviteter. Men förskollärarna kan också vidga leken till ett djupare tema där kämpandet 

bejakas men under strukturerade former. För bemötande strategier av hjältelekens tema se 

bilaga 3.    

 

Bemötande av bråkleken 

Flera av förskollärarna har bemött bråklekens tema med att ordna strukturerade brottnings-

matcher. De har dragit fram mattor som barnen kan brottas på och utformat regler för hur 

kampen ska gå till. Brottningsmatchen sker enbart på en specifik plats och barnen kämpar 

en mot en. Det kan också förekomma regler som att barnen måste stå på knä hela tiden eller 

att händerna måste vara öppna under matchens gång. Förskollärarna berättar att en vuxen får 

sitta som domare och markera matchens start och slut med en signal. På så vis hoppas förs-

kollärarna bejaka barnens intressen men samtidigt reglera så att leken inte går överstyr.  
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6 Diskussion och analys 

6.1 Förskollärarnas attityder kring vilda leken.  

Förskollärarna beskriver den vilda leken som en energifull lek, med rörelse och där ljudnivån 

ofta är hög. De belyser en negativ klang kring den vilda leken då yviga rörelser och höga 

ljudnivåer kan stressa barn och personal i barngruppen. Både Tullgren och Hangaard 

Rasmussen lyfter att den vilda lekens väsen kan verka som en fridsstörare på förskolor och 

därför kan följas av en negativ laddning. Den vilda leken, med höga ljud och till synes okon-

trollerbara rörelser, är inte anpassad till den kultur som berör förskolans miljö (Tullgren 

2004, s. 67; Hangaard Rasmussen 1993, s. 87). För utomstående åskådare av leken kan den 

ge uttryck som kaosartad, okontrollerbar och utan syfte. Det kan vara vidlyftiga rörelser och 

högljudda röster, men för de lekande barnen kan ett syfte finnas klart och tydligt. En av 

förskollärarna beskriver hur ett vuxenperspektiv på barns lek inte alltid överensstämmer med 

barns egna perspektiv på leken. Därför är det viktigt att närma sig barnens lek med respekt. 

Även Louge och Detour behandlar hur lekens tema går igenom en vuxen granskning om de 

ska få fortsätta eller inte. De lekar som tolereras är de som behandlar ämnen kring familjeliv 

och som anses som trygga roller för barnen medan de lekar som engagerar starka känslor, 

faror och kamp mellan gott och ont aktivt motarbetas av vuxna (2011, s. 14). 

 

Den vilda leken kan tillåtas om förskollärarna ser ett sammanhang i leken som verkar gott 

och positivt för barn. Men ett vilt eller våldsamt beteende är inte önskvärt på förskolorna. 

Detta resonemang konkretiseras av Tullgren. Den vilda leken tycks accepteras av förskolan 

om den uppfyller kvaliteter där lärande, socialt samspel och utveckling integreras (2004, s 

64). Till de positiva lekarna hör en handling som överensstämmer med samhällsnormen av 

ett gott beteende (ibid, s. 71). Resultatet av detta skulle kunna bli att förskollärarna tillåter 

eller begränsar barns lekar utifrån de attityder som de själva har till lekens handling. Det blir 

således inte barnens intresse av lekens handling som styr deras lekar utan förskollärarnas 

attityder till lekens tema som styr.  

 

För att avgöra om handlingar är en lek eller ett beteende beskriver förskollärarna att det är 

olika svårt att skilja mellan lek och verklighet. En av förskollärarna menar att det inte går att 

se på barns lek och bedöma den som fantasi eller verklighet. För de lekande barnen kommer 

alltid handlingen vara verklighet men när leken är slut kan de förhålla sig till den som en 

fantasi eller lekvärld. Knutsdotter Olofsson menar att just vid svåra teman har vuxna extra 

svårt att avgöra om lek är på riktigt eller på låtsas. Svåra teman är mer laddade och risken 

tycks vara större att de ska gå över i ett beteende (1992, s. 111-113). Detta kan vara en 

anledning till att det råder en osäkerhet hos förskollärarna i hur de ska skilja mellan lek och 

verklighet. Genom att observera barnens lek och samtala med barnen om lekens tema kan 

en förståelse mellan barn och personal skapas.  

 

Förskollärarna beskriver att barnen attraheras av både onda och goda karaktärer men att det 

finns en dragningskraft till de onda karaktärerna. Onda karaktärer har oftast en central roll i 
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lekarna. De onda karaktärerna kan utgöra leksignalerna i en lek och ett syfte till att springa, 

gömma sig eller låta högt. Barn som leker onda karaktärer behöver inte förknippas med 

ondska i barnens själ. Det kan istället vara kopplat till en önskan om att bli lekmästare och 

kontrollera lekens handling.  Likt Coplan et al. överensstämmer detta med förskollärarnas 

tankar om att barn som initierar bråklek upplevs bli positivt bemötta av sina kamrater (2014, 

s. 121). Det kan vara så att det är den centrala placeringen av den onda karaktären och dess 

övertag över lekens handling som påverkar till att rollen ses som attraktiv. Har även leken 

en handling med kämpande karaktär kan barn som initierade leken bemötas positivt av sina 

jämnåriga kamrater vilket också kan påverkar till en ökad motivation att utöva dessa lekar.   

 

Över tid har en förändring skett i lekar hos barn. Förskollärarna beskriver att när de var barn 

rörde sig lekarna kring vardagsnära händelser, sporter, regelstyrda leker eller jaga-lekar där 

karaktärerna behandlade tjuv och polis, indian och cowboys. Det fanns också en samförstå-

else för att de vilda lekarna hade sin plats utomhus. Kanske ligger denna samförståelse djupt 

rotad hos förskollärare idag vilket skulle kunna leda till att den vilda leken anses ha sin 

praktik i utemiljön. Med en ökad förståelse om förskollärarnas egna uppfattningar och atti-

tyder kring den vilda leken tror jag att det går att se mönster i vilket bemötande de använder 

sig av när de kommer i kontakt med vild lek.  

 

Samtliga förskollärare känner att den vilda leken bör få en plats på förskolan. Den kan mo-

tiveras genom barnens behov av att bearbeta känslor och upplevelser men även utifrån barns 

rörelsebehov. I förskolans läroplan behandlas att leken kan utgöra en praktisk bearbetning 

av känslor och upplevelser (Lpfö 98/2016, s.8). De vilda lekarna skapar också tillfällen för 

kommunikation då kommunikationen i den vilda leken sker snabbare än i en lugn lek. Även 

Vygotskij behandlar hur leken för med sig kommunikativa färdigheter. Snabba förändringar 

och grupper med flera barn skapar miljöer för barn att bygga upp sin erfarenhetsvärld och 

sin kommunikativa förmåga (1999, s. 63). För att ge barn förutsättningar för att utvecklas 

som individer behöver alla barnens känslor och upplevelser få en plats på förskolan. Då kan 

inte vuxna blunda för svåra ämnen. Öhman beskriver hur barns identitet och självkänsla kan 

stärkas i barnen att själva få välja lekens tema. Att själv få avgränsa leken kring ett tema kan 

skapa en trygghet hos barn för de är då medvetna om ramen kring lekens handling (2011, s 

182). Förskolan behöver bygga på barns intresse för att skapa en verksamhet som barn och 

förskollärare känner sig motiverade att delta i. Då behöver även svåra ämnen få en plats på 

förskolan.  

6.2 Uppfattningar kring den vilda lekens förekomst  

Förskollärarna uttrycker flera orsaker till att den vilda leken uppstår. Barngrupperna i för-

skolan är stora i förhållande till rummet, miljön har förändrats och barnkulturen har även 

vidgats över tid.  Flera av förskollärarna pekar på att de växande barngrupperna kan ha på-

verkat att det är svårt att leka vilda lekar inomhus. Med många barn på en liten yta blir 

rumsuppfattningen svårare och de snabba och yviga lekarna får mindre plats att utövas på. 

Det finns också en ökande risk att barnen ska springa in i varandra eller i möbler. Rummen 
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för vilda lekar inomhus, som kuddrum, har också minskat och istället har den vilda leken 

fått sin plats i utemiljön där utrymmet är större. Om förskollärarna upptäcker en vild lek 

väljer också många att bemöta den genom att dela upp barnen i mindre grupper eller rum. 

Den tydligaste strategin som uppkommit är att erbjuda barnen att fortsätta leken utomhus 

där utrymmet är större. Utifrån dessa tankar kan det vara den vilda lekens riskfaktorer som 

spelar roll vart leken får förekomma. Risken att barn skadar sig uttrycks öka med de växande 

barngrupperna. Vid bemötande av vilda lekar kan det därför vara relevant att antalet barn 

sätts i relation till det utrymme som finns att tillgå på förskolan.  

 

De vilda lekarna uppstår både inne och ute och det är de öppna ytorna som attraherar barnen 

till vild lek. Likt en av förskollärarnas åsikter beskriver även Strandberg att rummet skapar 

den kontext där ett socialt möte är att tillgå. Rummets utformning och placering av möbler 

kommer påverka till vilken aktivitet och lärande som kan utvecklas där. För att främja ett 

lärande och social interaktion kan därför rummet behöva studeras utifrån den grupp som 

verkar i den (2006, s. 22-23). Genom att se till rummets utformning kan förskollärare struk-

turera en miljö som hämmar eller främjar en vild lek.  

 

Förskollärarnas attityder kring den vilda leken kan också påverka till vart den upplevs upp-

stå. Den vilda leken accepteras oftare utomhus än inomhus då dess rörelsemönster och ljud-

nivå kan påverka förskollärarna negativt i en nära innemiljö. En aspekt av detta är hur förs-

kollärarnas egna perspektiv och syn på den vilda leken kan påverka till om leken är vild eller 

inte. Att flera av förskollärarna beskriver att den vilda leken kan fortgå längre i utemiljön 

kan bero på att förskollärare ser utevistelsen som en rast och inte engagerar sig lika aktivt i 

barns lek som vid inneaktiviteter. För att bemöta detta skulle ett ökat fokus på förskolans 

uteaktiviteter vara relevant där förskollärare engagerar sig, deltar och ställer frågor kring 

barns lekar även i utemiljön.  

 

Den största faktorn till vilda lekar tycks vara att de intryck som når barnen är av en vild, 

rörlig eller våldsinriktad karaktär. Barn utsätts för nya intryck som skapar erfarenheter och 

för att bearbeta dessa erfarenheter och intryck leker barnen. Om intrycken är av våldsam 

eller rörlig karaktär blir resultatet därför en våldsam eller rörlig lek. Det rör sig främst om 

intryck ifrån spel, film eller tv-program men även intryck från en barnkultur i kläder och 

leksaker som möter barnen. Bauer och Dettore beskriver hur leken från tv-program och spel 

är kopplade till karaktärers rörelsemönster och energi och att det är energin och rörelserna 

som attraherar barn. Till exempel superhjältar använder sig av grundläggande rörelser där 

de hoppar, springer och låter på ett sätt som attraherar till en energifull lek (1997, s. 18).  

 

En våldsam lek kan ha sitt ursprung i våldsamma intryck hos barn och för att skapa en struk-

tur i den inre tankevärlden så leker barn och bearbetar sina upplevelser i en trygg miljö. Det 

kan vara ett sätt för barn att ta kontroll över en kaosartad tankevärld (Levin 2003, s. 60-61). 

Men det kan skapas en komplex situation för barn att förstå vad ett gott beteende är. Då 

karaktärerna i sagorna kan använda våldsamma handlingar i syfte att handla gott. Hjältar i 

dagens sagor kan använda sig av våldsamma inslag för att lösa konflikter, men barn idag kan 
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inte handla genom våld för att reda ut osämja i vardagen. Ur ett tidsöverskridande sagoper-

spektiv visar Swan att det har skett en förändring i hjältarnas och antagonisternas karaktärs-

drag. Förr var hjältarna givmilda, kärleksfulla de kände tro och hopp och de onda karaktä-

rerna symboliserades mer av girighet och avundsjuka. Dessa typiska karaktärsdrag syns inte 

i den populärkultur som barn idag möter. Idag använder sig både onda och goda karaktärer 

av list, våld, intelligens och magi för att kämpa om makt (1993, s. 16). Att karaktärerna 

använder sig av liknande egenskaper kan föra med sig en komplikation för barn om vad ett 

gott handlande är. Knutsdotter Olofsson lyfter hur barn som leker aggressiva lekar inte måste 

överensstämma med aggressiva barn. När barn leker är de skyddade av lekens väsen som 

skiljer handlingar i lek från handlingar i verkligheten (1992, s. 111-113). Att populärkulturen 

för med sig aggressiva lekteman kan på så vis tolkas till att barn inte imitera ett aggressivt 

beteende. Barnen är fortfarande skyddade av lekens ramar som skiljer leken från verklig-

heten som därmed avskärmar barnens aggressiva lek från ett aggressivt beteende.  Om bar-

nen tydligt visar att det är en lek och ett samförstånd om lekens tema och regler verkar borde 

därför barn få leka även aggressiva lekar, med ett nära stöd av en vuxen.  

6.3 Bemötande av vild lek 

Samtliga förskollärare beskriver att de stoppar den vilda leken om den bedöms som farlig 

eller störande för andra barn eller pedagoger. Levin lyfter en problematik kring att stoppa 

barnens lek. Om orsaken till leken är att barn bearbetar känslor och upplevelser kan ett för-

bud eller en avbrytande åtgärd påverka barn negativt. Känslorna och upplevelserna måste få 

bearbetas och det bör ske i en trygg miljö för barn där vuxenkontakt finns att tillgå (2003, s. 

62). Genom att bemöta barns intressen i vilda teman kan dessa känslor och upplevelser be-

arbetas i ett tryggt forum. Flera av förskollärarna uttrycker metoder för bemötande av vilda 

teman som till exempel brottning, superhjältar och riddare. Om barnens intressen inte bemöts 

i förskolan beskrivs att förskolans verksamhet kommer bli oproduktiv för både barn och 

personal. Skulle förskollärarna förbjuda vilda lekar kommer barnen utöva dem på platser där 

vuxna inte ser istället. Utifrån den åsikten kommer ett vuxet stöd i leken behöva motiveras.  

 

Den strategi som förskollärarna väljer att bemöta den vilda leken med kan återspeglas i för-

skollärarnas egna attityder kring leken när de var barn. Vid analys av resultatet ter sig ett 

tydligt mönster. De förskollärare som minns att de lekte vilda teman och som har en positiv 

attityd till leken är mer tillmötesgående i bemötandet av den vilda leken och dess tema, me-

dan de förskollärare som inte minns leken eller utövade mer familjenära aktiviteter oftare 

väljer att avbryta eller förebygga uppkomsten den vilda leken hos barn idag. I enlighet med 

Coplan et al. tror jag att de attityder som förskollärare har kring leken påverkar till vilka 

möjligheter barn har att utöva sina lekar (2014, s. 124). Förskollärarnas egna perspektiv på 

den vilda leken kommer därför främja eller begränsa lekens existens på förskolan. 

 

Att förskollärare styr om lekens tema kan ha sitt ursprung i förskollärarnas egna lekar när de 

var barn. Flera av förskollärarna berättar att de lekte vardagsnära lekar i sin barndom, som 

mamma pappa barn eller föräldrarnas yrken. Öhman belyser skillnader i vardagsnära yrken 
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över generationer. För en eller två generationer sedan fanns det en tydlighet i yrken som 

praktiserades av vuxna och därmed en tydlighet i de yrken som fanns nära barnens erfaren-

hetsvärld. Yrken som bagare eller sotare hade karaktäristiska egenskaper som var lätta att 

förstå innebörden av. De yrken som barn möter idag är flera och många bär med sig en 

komplex sammansättning av arbetsuppgifter. För att hitta tydliga karaktärer söker sig därför 

dagens barn till karaktärer från media (2011, s. 209).  Om förskollärare och barn inte delar 

uppfattningen och handlingen av den vilda leken tycks den stoppas oftare än när förskollä-

rare sätter sig in i barnens kultur och har en förståelse för lekens väsen. Majoriteten av förs-

kollärarna hävdar att den vilda leken har sin utgångspunkt i barnens kultur och de intryck 

som möter barn idag men flera av förskollärarna pekar på att de är för lite insatta i barnens 

karaktärer och kultur. Ur ett sociokulturellt perspektiv är barn aktiva i skapandet av kulturen. 

När barn leker adapterar de inte lekens tema till den egna tankevärlden direkt utan det är i 

den sociala interaktionen med andra barn som kunskap sedan skapas hos barnet (Strandberg, 

2006, s. 67). Genom att lyssna, samtala, härma och interagera kommer barnen skapa sig 

förståelser för den egna upplevelsen men även en förståelse av andras upplevelser utifrån 

den sociala och kulturella kontext som erbjuds i leken (Dysthe 2003, s. 48). Genom att leka 

tillsammans bygger barnen på så vis upp och känner av de ramar kring den kultur som de 

sedan verkar i. När förskollärare och barn inte delar en kulturell uppfattning kan det vara 

svårt för förskollärare att avgöra om leken är positiv eller negativ för barn. En svårighet i att 

avgöra om leken är av god eller ond karaktär kan påverka till felaktigt bemötande av barns 

lek.  För att minska ett felaktigt bemötande bör pedagoger på förskolan intressera sig för och 

verka för att möta barns kulturella erfarenheter.  

 

Preventiva strategier för att bemöta den vilda leken kan vara att samtala med barn kring vilda 

lekar. Tillsammans kan barn och personal skapa gemensamma regler kring lekarna. De kan 

behandla i vilken miljö som lekarna bör förekomma men också vad barn bör tänka på vid 

praktiserandet av vilda lekar till exempel att inte springa in i andra barn eller möbler. Genom 

att författa regler för den vilda leken blir stämningen tryggare för barn och personal. Det 

upplevs som en fördel att det finns en samsyn kring vilda lekar och bemötandet av dessa. 

Ytterligare en preventiv strategi är att se över rummets förutsättningar och vilka lekar som 

främjas eller hämmas i rummet. I små rum kan en maxgräns på antal barn bestämmas i syfte 

att barn ska kunna kontrollera sin rumsuppfattning i förhållande till möbler och andra 

barn.  Pedagogerna på förskolan kan också skapa lekar eller förutsättningar för rörliga lekar 

under kontrollerade former. Genom att till exempel bygga hinderbanor eller ordna brott-

ningsmatcher för barnen. Liknande strategi beskrivs av Knutsdotter Olofsson som menar att 

ett pedagogiskt regelskapande kring lekarna kan bidra till en kontrollerad leksituation där 

eventuella riskfaktorer minskas av ett vuxet stöd i leken (1992, s. 106). 

 

Flera av förskollärarna uttrycker en liknande strategi för att bedöma om leken är kreativ för 

barnen. Genom att observera barns lek och vänta med att ingripa får förskollärarna en möj-

lighet att sätta sig in i barnens lekvärld. Ibland stämmer vuxenperspektivet och barns per-

spektiv inte överens och då kan en observation av barnens lek främja en förståelse för leken. 

Även Öhman belyser fördelar med att observera barns lek som bemötande strategi. Genom 

att observera leken får pedagogen en förståelse för lekens tema men kan även verka som en 



37 

 

skyddare av barnens lek. Med ett vuxet stöd i närheten av leken kan en trygghet skapas hos 

barnen i förvissningen om att den vuxne kommer ingripa om leken urartar (2011, s. 215 & 

237). Vuxna kan också gå in i barns lek och agera medlekare. När vuxna deltar i barns lek 

kan de verka som skyddare av lekens regler och tydliggöra lekens tema. De kan bidra till att 

styra om, fördjupa eller vidga lekens innehåll. En av förskollärarna lyfter i denna studie att 

när hon deltar i barns lek går hon in med en lågstatusroll. Detta överensstämmer med Öhmans 

tankar om medlekande pedagoger. Från en lågstatusroll kan förskolläraren studera barnens 

lek samtidigt som denne är en del av leken (2011, s. 249-250).  

 

Till skillnad mot en lågstatusroll menar Louge och Detour att en pedagog skulle kunna styra 

upp lekar med onda karaktärer men där pedagogerna tar på sig den onda rollen. Det kan ge 

barn en möjlighet att samspela i en gemensam aktion mot den onda karaktären och skapa en 

lek där känslor som mod och styrka kan främjas (2011, s.10).  En av förskollärarna beskriver 

att barn som är osäkra på lekens tema väljer att gå in i leken med en tydlig roll som de har 

en koppling till. Oftast är karaktären god och utgör en underordnad position till den onda 

karaktären. Denna strategi hos barn skulle kunna kopplas till förskollärarnas metoder att be-

möta en lek där kamp mellan gott och ont verkar. Förskollärarna beskriver att barns lekar 

ofta härstammar från en kultur som de själva behöver mer kunskap kring. En bristfällig in-

formation om barnens populärkultur skulle kunna leda till en osäkerhet kring barnen lek. Att 

då förespråka lekar med gott tema kan likas med de osäkra barnens strategi att säkra att få 

konflikter utbryter med risk att barn skulle överträda temats oskrivna regler. För att minska 

en osäkerhet om barns lekar tror jag att pedagoger på förskolan måste sätta sig in i barns 

populärkultur, detta kan ske på egen hand men helst i ett samspel med barn.  

 

I bemötandet av de livliga och rörliga bråklekarna kan en tillbakablick göras till förskollä-

rarnas attityder om dessa lekar. Två av förskollärarna beskriver att de livliga och rörliga 

lekarna praktiserades genom regelstyrda lekar och sporter. Även Hangaard Rasmussen be-

handlar hur idrotter kan liknas vid kämpande aktiviteter. I regelstyrda lekar och idrotter käm-

par människor mot varandra och krafter mäts inom ramarna för spelets regler (1993, s. 22-

23). När förskollärarna bemöter barns intresse i kämpande lekar och arrangerar brottnings-

matcher tillmötesgår förskollärarna barnens natur i en kämpande aktivitet men med tydliga 

ramar för utövandet. Barns rörelsebehov och intresse att mäta sina krafter i förhållande till 

andra får en plats på förskolan men under kontrollerade former.  

 

Tullgren belyser en strategi att pedagoger kan styra om lekens tema till en omvårdande eller 

vardagsnära handling (2004, s. 70). Denna strategi kan till viss del liknas med förskollärarnas 

metoder. Men flera förskollärare i denna studie berikar samtidigt lekens tema med rekvisita 

och bygger upp ett tema kring leken där alla barn får en tydlig roll. Öhman menar att genom 

att introducera rekvisita och agera lekledare kan förskollärare blåsa liv i en lek och bidra till 

att den pågår under en längre tid (2011, s. 250). Förskollärarna riktar leken till en mer var-

dagsnära handling men vidgar samtidigt lekens tema för att stärka intresset hos barnen. När 

förskollärare tillsammans med barnen utvecklar teman kring leken bejakas intresset men det 

vidlyftiga och vilda utövandet tonas ner. Likt Lindqvist skulle detta kunna liknas med en 
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stöttning till den proximala utvecklingzonen där pedagogerna skapar förutsättningar för att 

barnen ska bygga vidare på sina kunskaper (1999, s. 279).  

6.4 Slutord 

Med detta arbete hoppas jag att synen och förståelsen av den vilda leken har vidgats. Med 

en ökad förståelse för den vilda leken i förskolan tror jag att bemötandet av den kan berikas.  

 

Arbetet har belyst den vilda leken utifrån förskollärares attityder, uppfattningar och be-

skrivna erfarenheter där flera spridda åsikter har fått ta plats. Kanske är det just det som 

definierar den vilda leken. Om vi går tillbaka till Hangaard Rasmussens definition av den 

vilda leken så är den just kopplad till det kaosartade och okontrollerbara, begrepp som är 

ytterst subjektiva utifrån vem det är som beskriver dem. Det kaosartade och okontrollerbara 

är bara kaosartat och okontrollerbart för dem som inte ser en struktur eller hållpunkter i 

regler och ramar. På så vis kommer vad som är vilt definieras utifrån människors egna upp-

levelser och känslovärld kring ett ämne och befästas eller vidgas utifrån vilka erfarenheter 

som erhålls därigenom. 

 

Denna studie speglar fem förskollärares syn på den vilda leken och är nära kopplat till deras 

erfarenheter till den, men troligtvis finns det lika många åsikter som det finns människor och 

säkerligen ett mycket större antal bemötandestrategier också. Utifrån denna studie kan det 

utläsas att förskollärare upplever den vilda leken som allt ifrån provocerande till lustfylld. 

Förskollärarna uttrycker också att lekens främsta faktor är en bearbetning av intryck. Dock 

ser förskollärarna att det behövs en ökad kunskap om barnens kultur för att kunna bemöta 

den vilda leken. En osäkerhet kring barns kultur och erfarenheter kan påverka till felaktigt 

bemötande av barns lek. Utifrån förskollärarnas svar i intervjuerna kan det också utläsas att 

förskolans ökade barngrupper kan påverka till om en lek anses som vild eller inte. Med väx-

ande barngrupper och en avsaknad av rum för vild lek inomhus så har den vilda leken fått 

sin plats i utemiljön. Dock lyfts det en problematik kring detta i att förskollärare också kan 

se utemiljön som en paus där färre pedagoger ingriper än vid en kaosartad lek i innemiljön. 

De strategier som riktar sig till bemötandet av den vilda leken är i detta arbete kopplat till de 

erfarenheter som förskollärarna har av den lekens förekomst och karaktär. Deras strategier 

riktar sig från förebyggande med förbud till bemötande strategier av intressen i vilda teman.  

I enlighet med samtliga pedagoger anser jag att den vilda leken bör få sin plats på förskolan 

men med medvetna engagerade pedagoger i närheten av barnens lek. 

6. 5 Fortsatt forskning 

I fortsatt forskning om detta område hade det varit intressant att koppla barnens egna per-

spektiv på vild lek till förskollärares perspektiv av den vilda leken. Genom att koppla barns 

perspektiv till förskollärarnas perspektiv hade det varit spännande att se hur nära dessa över-

ensstämmer med varandra kring barnens kultur och erfarenhetsvärld. Det hade också varit 
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intressant att vidga studien till observationer av vild lek i affekt och att studera hur förskol-

lärare bemöter leken i dess praktik.  

 

Studien hade även kunnat belysa flera pedagogers synpunkter inom ämnet. Där hade förs-

kollärare och barnskötare kunnat delta för att se om det finns en skillnad i bemötande av 

vilda lekar utifrån den utbildning som medföljer för respektive tjänst. Eftersom förskolan är 

en kvinnodominerad arbetsplats hade det även varit intressant med en jämförelse mellan 

manliga och kvinnliga pedagoger. Den undersökningen hade kunnat tydliggöra om det finns 

rester i bemötande utifrån tidigare generationers genussegregering.  Finns det en skillnad i 

bemötandet av vilda lekar utifrån de lekteman som skapades för pedagogerna när de var 

barn? Genom att titta på eventuella skillnader i manlig och kvinnliga pedagogers attityder 

skulle en koppling kunna göras till de lekmöjligheter barnen kan erhålla under respektive 

pedagogs ledning.  
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Bilagor 

Under bilagor återfinns: 

 Bilaga 1, Strategier Öhman 

 Bilaga 2, Intervjufrågor  

 Bilaga 3, Bemötande av hjältelek 
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Bilaga 1. Strategier Öhman 

 

Margareta Öhman beskriver sju strategier som en lärare kan använda sig av vid bemötan-

det av våldsam lek.  

 

Som lärare kan man 

Reflektera över vad det är som gör att barn finner krigs-eller våldslek vara en intressant eller meningsfull 

aktivitet, och hur deras reaktioner ser ut före, under och efter leken. Är de positiva? 

Reflektera över sin syn på vålds- och krigslek och hur man förhåller sig till barnen när de startar dessa 

lekar. Vad fungerar? Vad kan jag göra annorlunda? 

Närgranska barns samspel i vålds- och krigslek för att avgöra vilken typ av lek det är och för att lära sig 

mer om vad just de här barnen upplevt eller sett. Vad kan de behöva arbeta med? Hur kan de arbeta? 

Vilka behov har de? 

Reflektera tillsammans med barnen kring deras samspel i vålds- och krigslek. 

Bereda barnen utrymme att leka- eller arbeta- sig igenom våldsupplevelser på andra sätt, till exempel 

genom bild, skrivande eller andra kreativa uttryckssätt.  

Begränsa barnens användning av realistiska krigsleksaker.  

Uppmuntra barnen att använda leksaker och material som berikar leken (2011, s. 215). 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

 

1. Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

2. Om du tänker på vild rollek. Vad tänker du då? Hur definierar du det? Hur 

känner du för det?  

Om du tänker på vilda lekteman. Hur definierar du dem? Hur känner du för dem? Är 

det någon skillnad? 

3. Har du någon tanke om varför vilda lekteman uppstår? 

4. Berätta om en händelse som du upplevde som vild rollek. Vad gjorde barnen 

och hur hanterade du det?   

5. Vart uppstår vilda rollekar oftast?   

ute/inne, undanskymt, öppet? 

6. När behöver leken avbrytas och när kan den få fortgå?  

7. Hur ser, hör och upplever du att barnen leker vilda lekar eller att det är verk-

lighet?   

8. Upplever du skillnad i lekteman från när du var barn i jämförelse med barn 

idag?  

9. Fanns det vilda lekteman i de lekar som du utövade när du var barn? 

10. Utifrån förskolans läroplan. Anser du att vilda lekteman bör få en plats på för-

skolan? 

11. Har din förskola gemensamma regler för hantering/bemötande av vild lek? Hur 

lyder de?  

Om nej: Har du tidigare eller andra erfarenheter från förskolor som har regler för vild 

lek?  

Om det finns en samsyn, finns den nedskriven i förskolans dokument?  

Hur upplever du att strategierna fungerar?   

Hur känns det att agera efter den strategin?   

Har du ett eget tillvägagångssätt för att bemöta en vild lek? 

12. Hur gör ni barnen delaktiga i bemötandet av vilda lekar? 

13. Upplever du att barn ser det som positivt eller negativt att vara onda respektive 

goda karaktärer? 

14. Hur bemöter ni /skulle ni bemöta ett barns intresse i vilda teman? 

 

Vad vore en bra vild lek, respektive en dålig vild lek?  
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Bilaga 3 Bemötande av hjältelek 

 

Superhjälteyoga  

Pedagogerna har hittat bilder på internet med yogaposer där figurerna är utklädda som su-

perhjältar. Tillsammans med barnen har sedan pedagogerna utövad superhjälteyoga för att 

visa på att även superhjältar kan göra yoga.   

 

Skapa din egna superhjälte 

Barn och vårdnadshavare skapade egna superhjältar. Vårdnadshavarna skapade först super-

hjältar under ett föräldramöte som introduktion till ett superhjältetema. Dagen efter fick även 

barnen skapa egna figurer. Superhjältarnas egenskaper behövde inte karaktäriseras av makt, 

styrka eller list utan kunde röra sig kring vardagliga teman. Det resulterade i superhjältar 

som var bra på att laga däck, springa snabbt eller var bra på att laga mat.   

 

Hulkenglass 

Pedagoger och barn gjorde “Hulkenglass”. De fryste bananer och mixade dessa med kivi, 

gurka, yoghurt och spenat till en glassliknande konsistens. Förskolläraren beskriver att ex-

perimentet med Hulkenglassen blev mycket uppskattad av barnen. Experimentet attraherade 

barnens intresse för att Hulken fick en betydelsefull roll i skapandet av glassen och alla barn 

kände att de kunde delta. För att göra och äta glass behöver inte barnen besitta en styrka, 

mod eller visa på aggressiva egenskaper, men experimentet uppmärksammade ändå barnens 

intresse i Hulken.  

 

Målarbilder med mjuka hjältar 

Förskollärarna har använt sig av målarbilder med mjuka superhjältar för att visa att super-

hjältar också har känslor och kan ställas inför vardagliga problem. De använde sig av målar-

bilder skapade av Linnéa Johansson. Johansson har skapat en målarbok, med fokus på att 

superhjältar är komplexa figurer med känslor och problem som vardagliga människor också 

kan ställas inför. Hon har i sin målarbok illustrerat superhjältar som passar barn, bakar bullar, 

sitter i rullstol och handlar mat (limpan 2015).  

 

Mjuka svärd 

Förskollärarna uppmärksammade barns intresse i riddare vilket ledde till ett riddartema. I 

ramen för temat tillverkades svärd med barnen. För att inte barnen skulle skada sig utgick 

förskollärarna från material som liggunderlag och silvertejp i skapandet av leksakssvärden. 

När barnen sedan skulle använda sitt nyskapade material skapade pedagogerna lektillfällen 

för barnen på en plats utanför förskolan. Vid tre tillfällen fick barnen ta med sig svärden till 

skogen där pedagogerna hade förberett med skattkistor, pärlor i träden och tydligt visat vart 

leken fick förekomma. Förskollärarna var här delaktiga i skapandet av en vild lek, men med 

ramar för vart den fick förekomma och hur den praktiserades. Barnen fick tydliga regler för 

att svärden endast fick användas vid lektillfällena ute i skogen och inte på förskolan. 

  


