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Sammanfattning 
Lek är en viktig del i barns uppväxt och verkar vara ett behov som barn har. Bråklek är en 

aktiv lekform som uppskattas av många barn, och innefattar bland annat spring, jage, 

klättring, brottning, fasthållning och sparkar. Dock kan lekformen väcka starka känslor hos 

vuxna eftersom de kan uppleva bråkleken obehaglig. Den kan vara utmärkande, dra till sig 

uppmärksamhet och ibland uppfattas våldsam vid första anblick. Förskollärare resonerar och 

förhåller sig till barns bråklek på olika sätt, vår ambition med studien är att synliggöra dessa 

förhållningssätt. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares förhållningssätt till och sätt att resonera kring 

förskolebarns bråklek. 

 

Metod 
Studien utgår från kvalitativ metod. Fyra förskollärare, som arbetar med barn i åldrarna tre-

fem år, har intervjuats. 

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärare har olika förhållningssätt till bråklek och att de beskriver den 

på olika vis. Deras syn är att bråklek både leder till utveckling och lärande, samt kan uppfylla 

olika behov hos barnen. Vad gäller hantering av bråklek visar resultatet att förskollärare väljer 

olika sätt att hantera bråklek på, gemensamt är att alla pekar på vikten av vuxennärvaro. När 

leken anses olämplig används olika strategier för att styra den till att bli mer konstruktiv. 

Strategier som används är att erbjuda barnen nytt material eller hänvisa dem till andra miljöer, 

men i vissa fall väljer förskollärare istället att avbryta leken helt. Resultatet visar även att 

några förskollärare anser att det är viktigt att tillåta bråklek för de barn som vill ägna sig åt 

lekformen.  
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1. Inledning 
Förskolan är en mötesplats för barn med olika erfarenheter och bakgrunder. Det är en 

pedagogisk verksamhet som är till för barn i åldrarna ett till sex år. Förskolan är en social 

arena som bidrar till social gemenskap och ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet (Skollag SFS 2010:800). Lek utgör en stor och central del av förskolebarns 

liv. Att leka hör till varje barns rättighet, vilket fastställs i FN:s konvention om barnets 

rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 31, ss. 28-29). Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 

2010, s. 6) betonar att lek ska prägla förskolans verksamhet och användas för att främja barns 

utveckling och lärande. Lek ger barn möjlighet att öva sin fantasi, inlevelseförmåga och sin 

förmåga att interagera med andra samt utveckla sin problemlösnings- och samarbetsförmåga. 

Genom lek kan barn bearbeta sina tidigare upplevelser, känslor och erfarenheter. 

 

Lek är en viktig del i barns uppväxt, upp till 20 procent av barns tid och energi ägnas åt just 

lek. Det är endast sjuka, undernärda eller svårt handikappade barn som inte leker. Vidare 

verkar lek vara ett behov som barn har (Pellegrini & Smith, 2013). Leken påverkar barns 

välmående, både ur ett kognitivt, fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv. Därigenom har 

leken också betydelse för barns utveckling (Ginsburg 2007). 

 

Jensen (2013, ss. 44-45) menar att lek kan delas in i flera områden. Ett av dessa områden är 

social lek som karakteriseras av att minst två individer deltar i leken. En form av lek som 

ingår i den sociala leken är den så kallade bråkleken. Logue och Harvey (2009, s. 34) 

beskriver bråklek som en aktiv lek bestående av spring, jage, klättring, brottning, fasthållning 

och sparkar. Öhman (2003, ss. 135-136) lyfter fram att barn som ägnar mycket tid åt att 

bråkleka i regel är sociala, föredrar aktiva lekar samt har låg grad av aggressivitet. Vidare 

påpekar författaren att bråklek dock kan väcka starka känslor hos vuxna eftersom de kan 

uppleva bråkleken obehaglig. Hon menar att hur vuxna ser på bråklek, beror på deras 

värderingar, erfarenheter och kultur, men också vilket gemensamt förhållningssätt arbetslaget 

har kring dessa lekar. 

 

Vi har i denna undersökning valt att fokusera på den så kallade bråkleken, eftersom den kan 

vara utmärkande, dra till sig uppmärksamhet och ibland uppfattas våldsam vid första anblick. 

Våra erfarenheter är att vissa barn i förskolan är intresserade av att ägna sig åt bråklek, 

framförallt bland de äldre barnen. Vi har uppmärksammat att barn leker den här sortens lek 

såväl inomhus som utomhus, beroende på när tillfälle ges. Vidare har vi lagt märke till att en 

del barn väljer bråklek framför andra lekar, men att bråkleken av olika anledningar inte alltid 

accepteras i verksamheten. Detta har fångat vårt intresse och gjort oss nyfikna på att närmare 

undersöka förskollärares förhållningssätt till och resonemang kring bråklek. Genom att 

undersöka detta kan en mer mångfacetterad bild träda fram, fler perspektiv belysas samt en 

djupare förståelse utvecklas för förskollärares olika tankar kring bråklek. Vår förhoppning är 

att denna studie kan väcka nya tankar och diskussioner i förskolans verksamhet om olika sätt 

att se på bråklek.   
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2. Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares förhållningssätt till och sätt att resonera kring 

förskolebarns bråklek.  

 

Frågeställningar 
- Hur beskriver förskollärare barns bråklek? 

- Vilken syn har förskollärare på barns bråklekande i förskolan? 

- Hur resonerar förskollärare kring hanterandet av förskolebarns bråklek? 

2.1. Begreppsdefinitioner 

Bråklek: I vår undersökning använder vi Pellegrini och Smiths (1998) definition på 

begreppet bråklek, som de menar är beteenden som skulle kunna framstå som aggressiva om 

det inte vore för det lekfulla sammanhanget. Med detta menar vi beteenden såsom spring, 

jage, flykt, brottning, tumlanden, fall till marken, fasthållning, drag, sparkar, knytnävsslag och 

att hålla ner lekkamraten mot marken.  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt redogörs för vad som kännetecknar lek, och viktiga begrepp såsom 

kamratkulturer, leksignaler, lekram, metakommunikation och självhandikapp. Bråklek som 

lekform beskrivs, liksom centrala skillnader mellan bråklek och riktigt bråk samt pedagogers 

förhållningssätt till barns bråklek. 

3.1. Lekens dimensioner 

Enligt P. Bateson (2005, s. 17) har synen på barns lek genom historien kännetecknats av att 

den har en seriös mening och ett viktigt syfte. Tanken på att barn genom att leka tillägnar sig 

färdigheter och erfarenheter som de senare i livet har nytta av, har varit central. Leken är 

nödvändig och tillåter barn att i ett säkert och tryggt sammanhang efterlikna eventuella 

riskfyllda situationer som kan uppstå senare i livet. Pellegrini och Smith (2013) menar att barn 

lägger mycket tid på att leka och att det verkar vara ett behov barn har. 

 

Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Asplund Carlsson, professor i 

utbildningsvetenskap (2014, ss. 218-226), beskriver att barn leker vare sig vi vill eller inte, 

och så har det varit i alla tider. Lek innehåller avancerade dimensioner och är en viktig del i 

barns liv, och därmed också i deras meningsskapande. En viktig aspekt när det gäller lek är att 

den skapar gemenskap mellan barn. Vidare beskriver författarna (ibid. ss. 45-46) att barn 

genom att leka ges möjlighet att utvecklas och öva sig på bland annat turtagning, självkontroll 

och samarbete. Detta innebär att lek gör det möjligt för barn att lära såväl tillsammans som av 

varandra, och leder till att sociala relationer, vilka är centrala för barns lärande, stimuleras. 

Lek är därmed en utmärkt arena för barn att öva sig i social kompetens. Vidare förklarar 

författarna att samspel i lek är mycket komplext, i leken sker ideligen förhandlingar och 

omförhandlingar mellan barnen, och de måste ständigt definiera och omdefiniera lekens 

regler.  

3.1.1. Kamratkultur - barns strategi för att ta makten över leken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 229) menar att barn tillsammans skapar 

så kallade kamratkulturer, där gemensamma intressen, aktiviteter, värden och rutiner ingår. 

För barn handlar det om att få en känsla av att ha kontroll över sina liv, samt att ha möjlighet 

att dela detta med sina vänner. Enligt Jensen (2013, s. 188), filosofie doktor i 

utbildningsvetenskap, är kamratkulturer vanligt förekommande hos förskolebarn och 

uppkommer i treårsåldern. Smith och Lewis (1985) lyfter att kamratkulturer oftast består av 

upp till fem deltagare, men att det vid bråklek kan involveras fler barn. Vidare beskrivs 

begreppet kamratkultur av Jensen (2013, ss. 187-188) såsom barn som funnit varandra, förstår 

varandra väl och som bildar en sammansvetsad grupp. I en kamratkultur är det viktigare för 

barnen att alla är jämlika, än att någon tar ledarrollen och styr gruppen. Det som enligt Jensen 

utmärker en kamratkultur är att den visar olika former av motstånd gentemot vuxna. Många 

gånger kan barn uppleva att vuxna har makt och ständigt använder den för att kontrollera 

dem. Därför försöker gruppen skaffa sig egen makt och kontroll, bland annat genom att leka 

på sådana platser där vuxna inte ständigt kan lägga sig i eller övervaka dem. Genom att göra 

detta kan barnen få en känsla av att de själva har kontroll över sina lekar och intressen.  

3.1.2. Att signalera lekfullhet genom metakommunikation 

G. Bateson (1972), zoolog och antropolog, grundar sin lekteori, kommunikationsteorin, på 

observationer av apors lek. Till en början upptäckte han att apors lek påminde om riktigt bråk, 

samtidigt som det skiljde sig från riktigt bråk. Han funderade på hur aporna kunde veta att det 

inte var på allvar, vilket gjorde honom intresserad av kommunikationens betydelse för leken.  
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Enligt Jensen (2013, s. 123) grundar sig Batesons teori på tre viktiga begrepp; leksignal och 

lekram, som möjliggörs genom metakommunikation. 

 

G. Bateson (1972, ss. 185-186) har funnit att lekande individer använder leksignaler för att 

signalera att det som sker inte är på riktigt utan bara på lek. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 

76), professor i barn- och ungdomsvetenskap, anser att om barn ska kunna samspela och vara 

delaktiga i lek med andra människor, krävs först och främst att de kan tolka och kommunicera 

leksignaler. Jensen (2013, ss. 145-146) ger exempel på leksignaler, såsom leenden, 

ögonkontakt, ljudeffekter, ändrat tonfall, tempusändring samt snabbare eller långsammare 

rörelser än normalt. Vidare påpekar han att trots att leksignaler inte alltid uttrycks medvetet, 

är de ändå alltid avsiktliga och står för lekens sammanhang. Pellis och Pellis (1996) förklarar 

att leenden främjar lekfull kontakt, fungerar lugnande vid intensiva möten och reducerar 

förekomsten av eventuella missförstånd som kan uppstå vid bråklekssituationer. Vid lek kan 

leenden användas av en person för att förklara för andra inblandade att inte ta personen eller 

handlingen i fråga på allvar, eftersom det bara är på lek. Enligt författarna kan leenden även 

användas som leksignal i efterhand för att ge en förklaring till hur en handling var tänkt att 

tolkas. 

 

För att avgöra gränsen mellan fantasi och verklighet använder Jensen (2013, s. 125) begreppet 

lekram. Det som sker innanför lekramen följer vissa regler och det som sker utanför följer 

andra. Vidare beskriver Jensen att när lekande barn markerar och signalerar att de leker, 

befinner de sig i fantasins värld och kommunicerar vad som gäller för just den leken. Ramen 

har en tydlig gräns mot den riktiga världen och skapar trygghet hos barn. En tydlig och trygg 

lekram kan bidra till att barn vågar bråkleka och därmed utmana sig och testa nya saker som 

de annars inte skulle vågat. 

 

Enligt G. Bateson (1972, ss. 185-186) kan lek mellan olika individer (såväl djur som 

människor) endast ske om de lekande individerna är kapabla till någon grad av 

metakommunikation, i det här fallet signaler som visar att det bara är på lek. Författaren har 

funnit att individer genom metakommunikation tydliggör för varandra att även om exempelvis 

ett bett i leken liknar ett riktigt bett ska det inte tolkas som ett försök till ett riktigt bett. Jensen 

(2013, ss. 123-124), Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 47) beskriver 

begreppet metakommunikation som kommunikation om kommunikation, och att det används 

av barn vid samtal om lekens innehåll. Utifrån tankar och idéer anpassar de lekens handling 

under pågående lek samt förtydligar för varandra att de leker och vad de leker. G. Bateson 

(1972, ss. 188-189) beskriver metakommunikation som små kommentarer eller signaler, som 

hjälper mottagaren att tolka ett budskap, en handling eller ett beteendemönster på avsett vis. 

Jensen (2013, ss. 123-124) belyser att dessa signaler kan bestå av verbalt språk, tonfall, gester 

och kroppsspråk. Metakommunikation används av barn för att fastställa lekramen och är en 

förutsättning för att veta vad som gäller innanför respektive utanför leken. 

3.2. Bråklek  

De två primära momenten i bråklek är kamp och jakt och förekommer hos alla högre 

däggdjursarter (Öhman 2003, ss. 131-136). Förmågan att bråkleka grundläggs mycket tidigt 

hos barn då en vuxen tar del i barnets lekar (Dumont & Paquette 2012; Pellegrini & Smith 

1998; Öhman 2003). Öhman (2003, ss. 94-98), forskare och legitimerad barnpsykolog, menar 

att detta sker när barnet är i tvåårsåldern och lekarna handlar då om att springa, retas, ta fast 

och jaga varandra. Barn kan uppleva att det är ett farligt, men också härligt, sätt att leka på. 

Författaren beskriver att lekformen kräver mycket tydliga leksignaler och en trygg relation, 
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annars blir denna lek i stort sett omöjlig. En trygg relation gör det möjligt för barn att förstå 

att det som kan upplevas farligt, egentligen bara är på låtsas.  

 

Carlson (2011), forskare med inriktning mot förskolan, menar att bråklek, som är fysisk, 

kraftfull och intensiv, är en mycket omtyckt lekform bland barn. Hon menar att det vanligast 

förekommande är att förskolebarn bråkleker tillsammans med andra jämnåriga. Carlson 

(2011), Pellegrini och Smith (1998) definierar bråklek som spring, jage, flykt, brottning, 

tumlanden och fall till marken, helst på en annan kamrat. Enligt Carlson (2011), Fry (2005), 

Logue och Harvey (2009) samt Pellis och Pellis (1996) innefattar bråklek även fasthållning, 

drag, sparkar, knytnävsslag och att hålla ner lekkamraten mot marken. Pellegrini och Smith 

(1998) framhäver att dessa beteenden skulle kunna framstå som aggressiva, om det inte vore 

för det lekfulla sammanhanget. Många gånger kan bråklek likna riktigt bråk, men den är 

sällan på riktigt.  

 

P. Bateson (2005, ss. 17-18), biolog och professor i etologi, lyfter fram i sin forskning att om 

unga djur nekas möjligheten att leka, kan det leda till negativa effekter för deras utveckling. 

Det verkar som om hämmandet av lek tidigt i livet är negativt för djurets individuella 

anpassning i en konkurrenskraftig värld. Enligt Bateson kan detta även gälla barn när det 

kommer till bråklek. Genom leken lär sig barn bättre hur de kan hantera både sina egna, men 

också andras, aggressioner och våldsamheter. Viktigt att påpeka är att P. Bateson även sett att 

lek hos unga inte är det enda sättet för dem att tillägna sig dessa kunskaper, dock är risken att 

processen blir svårare och mer tidskrävande vid högre ålder. Öhman (2003, s. 131) poängterar 

att det finns stora individuella skillnader när det gäller barns intresse för bråklek, då en del 

barn inte alls är intresserade medan andra bråkleker så fort tillfälle ges. 

3.2.1. Självhandikapp - en strategi för lek på lika villkor 

Burghardt (2005, s. 90), forskare inom bland annat lekbeteende, förklarar att när det gäller 

riktigt bråk vinner oftast den som är mest dominant, störst eller starkast. Vid bråklek däremot 

är fokus på att hålla igång leken snarare än att snabbt vinna över den andra lekkamraten. En 

strategi för detta är så kallat självhandikapp, som innebär att den starkaste förändrar sitt 

beteende genom att inte använda sin fulla styrka. Enligt Burghardt blir båda parter på så vis 

mer jämbördiga och leken kan fortgå. I de fall då barn känner sig alltför underlägsna sin 

motståndare i leken, används ofta verbalt språk för att uppmärksamma lekkamraten på att 

anpassa sin dominans och styrka. 

3.2.2. Centrala skillnader mellan bråklek och riktigt bråk 

Enligt Carlson (2011) och Fry (2005) kännetecknas riktigt bråk av att det många gånger 

handlar om att dominera och kontrollera någon annan med smärta, genom att exempelvis 

slåss. Ansiktena är stela, stressade och spända, och ofta springer ett barn iväg utan att av egen 

vilja komma tillbaka. Vid bråklek däremot är ansiktena avslappnade och med uppvisade 

leenden och skratt. Barnen turas om att vara i under- och överläge och kommer ofta frivilligt 

tillbaka till leken för att leka mer. Pellis och Pellis (1996) drar liknande slutsatser när de pekar 

på ett antal studier som påträffat två centrala skillnader mellan bråklek och riktigt bråk. Det 

ena är rynkad panna, som sällan förekommer vid bråklek utan istället förknippas med 

aggressivt beteende. Det andra är skrattet, som är starkt förknippat med bråklek. Författarna 

menar att båda dessa ansiktsuttryck verkar ha betydelse för barns och vuxnas bedömningar 

huruvida de klassar en sammandrabbning som bråklek eller riktigt bråk.  

 

Vid en studie genomförd av Smith och Lewis (1985), undersöktes huruvida barn och 

pedagoger bedömde sammandrabbningar mellan barn som bråklek eller riktigt bråk, samt 
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utifrån vilka kriterier bedömningarna avgjordes. Smith och Lewis filmade totalt 198 

filmsekvenser på en förskolegård då barn uppvisade bråkbeteenden. Dessa filmsekvenser 

visades sedan för barn och pedagoger, som fick bedöma sammandrabbningarna. Resultatet 

visar att flertalet av bedömningarna gjordes utifrån uppvisade fysiska handlingar, och inte 

med hjälp av att titta på ansiktsuttrycken. De fysiska handlingarna beskrevs som att någon 

exempelvis slog för hårt. 

 

Costabile et al. (1991) framhåller att det i vissa fall kan var svårt att avgöra om en 

sammandrabbning anses vara bråklek eller riktigt bråk. Främst inträffar detta då ett barn med 

lägre social status uppvisar en otydlig eller splittrad lust till att delta i leken. Enligt Pellis och 

Pellis (1996) räcker det inte alltid med leksignaler för att objektivt känna igen och frånskilja 

bråklek från riktigt bråk. I de fall då leksignalerna är otillräckliga, krävs istället mer 

vänskapliga signaler för att leken ska kunna fortsätta.  Författarna förklarar vidare att om 

skratt eller leenden ständigt finns närvarande vid bråklek, minskar risken för att leken 

oavsiktligt ska trappas upp och sluta i riktigt bråk. 

  

Carlson (2011), Costabile et al. (1991), Logue och Harvey (2009) samt Pellegrini och Smith 

(2013) beskriver att barn med högre social status ofta har lättare att avgöra när det är bråklek 

eller på allvar, än barn med låg social status. För de barn som har lägre social status i gruppen 

kan bråklek lättare leda till aggression, med riktigt bråk som följd. Barnet kan exempelvis ha 

uppfattat ett annat barns inbjudan till bråklek som hotfullt, vilket i sin tur kan bero på att 

barnet saknar sociala färdigheter såsom att avläsa leksignaler och lekinbjudningar på ett 

korrekt sätt.  

3.2.3. Pedagogers förhållningssätt till bråklek 

Öhman (2003, ss. 107-110) betonar att pedagoger i vissa fall kan uppleva svårigheter att 

avgöra när de ska styra barns lek, leka med eller enbart finnas i närheten. Ett missförstånd 

som kan uppstå är att så kallad fri lek, är det samma som lek fri från vuxna. Risken finns då 

att pedagoger förhåller sig passiva och begränsar sin styrning till att enbart ingripa när leken 

gått överstyr, blir våldsam eller om barnen blir osams. Vidare hävdar författaren att detta 

förhållningssätt kan leda till att barn lär sig att samspel vid lek mellan vuxna och barn, 

framför allt handlar om tillrättavisningar. Medvetet eller omedvetet förmedlar pedagoger 

värden till barnen genom sitt eget förhållningssätt till lek.  

 

Bråklek förekommer främst bland pojkar i jämförelse med flickors lek, då flickor ofta slutar 

bråkleka mycket tidigare än pojkar (Dumont & Paquette 2012; Fry 2005; Logue & Harvey 

2009; Öhman 2003, s. 132). Öhman (2003, s. 132) hävdar att detta kan leda till att pojkar 

möter kvinnliga pedagoger som visar sig vara oförstående till denna lek, eftersom de kan tolka 

bråkleken som riktigt bråk. Logue och Harvey (2009) menar vidare att trots att kvinnliga 

pedagoger kan ha en tendens att uppmuntra lugna och stillsamma lekbeteenden, och inte 

intensiva bråklekar i lika hög grad, hindrar det inte barn från att bråkleka. 

 

Logue och Harvey (2009) har i sin studie, som behandlar förskollärares syn på bråklek, funnit 

att det finns stora skillnader kring hur förskollärare förhåller sig till bråklek. En del tycks, så 

länge ingen kommer till skada, acceptera och tillåta barns bråklek eftersom de anser att den 

både är rolig och ofarlig för barnen. De har förståelse för den och ser barnens önskan att få 

bråkleka, därför anpassar de verksamheten för att möjliggöra för denna lekform.  

 

Pellegrini och Smith (2013) framhäver dock att bråklek inte alltid ses som positiv, då den kan 

väcka osäkerhet hos förskollärare som anser den vara högljudd och störande. Enligt Logue 
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och Harvey (2009) förbjuds den helt av vissa förskollärare, eftersom de anser att all form av 

så kallat aggressivt beteende är riktig aggressivitet som automatiskt leder till våld. Deras syn 

på bråklek är att den är farlig och bör stoppas omedelbart. Carlson (2011) pekar på att ett 

argument som ges till att bråklek förbjuds eller kontrolleras, är att man försöker skydda 

barnen från skador. Föreställningen hos dessa pedagoger är att leken alltid eskalerar, vilket 

resulterar i att barnen på ett eller annat sätt kommer skada sig. Författaren menar dock att 

detta saknar grund, då mindre än en procent av bråklekarna resulterar i riktigt bråk.  

 

Öhman (2003, ss.135-136) beskriver att det i vissa fall kan vara problematiskt för pedagoger 

att avgöra om en bråklek passerat gränsen till att bli allvarlig, och därmed behöver avbrytas. 

Om barn inte längre följer lekens regler och ramar kan det bli allvar och bråk på riktigt, och 

då ska naturligtvis pedagoger ingripa. Vidare anser författaren att avgörandet om när det är 

läge att ingripa, till stor del beror på pedagogens förmåga att läsa av barnens leksignaler. 

 

Carlson (2011) understryker att förskollärare bör stödja bråklek och skapa förutsättningar för 

barn att bråkleka, istället för att förbjuda. För trots sitt dåliga rykte är bråklek en mycket 

värdefull lekform som vuxna bör försöka förstå och stödja. 
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4. Teoretisk ram 
I studien tar vi stöd i Foucaults maktteori för att få syn på, förstå, och utifrån ett 

maktperspektiv diskutera konsekvenserna av förskollärares förhållningssätt till och 

resonemang kring förskolebarns bråklek.  Teorin är relevant till studiens syfte och 

frågeställningar eftersom den behandlar hur makt verkar och inverkar på människor.  

Nilsson (2008) beskriver Foucault som en av de mest betydande samhällsteoretikerna under 

1900-talet och förknippas till största del med begreppet makt och dess problematik. Foucault 

har studerat makt ur ett flertal perspektiv, alltifrån politisk makt till den makt som uppstår i 

vardagen och som återfinns i mänskliga relationer och sociala sammanhang. Enligt Foucault 

(1980, ss. 117-118) finns makt inom alla relationer, maktfria relationer existerar därmed inte. 

Maktförhållandena är dock inte statiska, utan befinner sig ständigt i förändring. Vem som har 

makt varierar, maktbyten kan ske såväl medvetet som omedvetet. Nilsson (2008, ss. 85-87) 

förklarar att det enligt Foucault inte är förenligt att befinna sig i någon form av maktposition, 

utan att också använda sin makt. Den som har makt kan med andra ord inte välja om denne 

ska utöva den eller inte, utövandet sker på ett eller annat sätt vare sig personen i fråga vill det 

eller ej. Vidare beskriver Nilsson att det enligt Foucault dock alltid finns en osäkerhetsfaktor 

när makt utövas, då den som utövar makt ofta vet avsikten med sitt handlande, men aldrig kan 

kontrollera konsekvenserna av sitt maktutövande.  

Nilsson (2008, ss. 99, 105) redogör för disciplinär makt, som är ett centralt begrepp i 

Foucaults teori. Maktformen kan knytas till olika institutioner såsom skolor, fängelser och 

militären, dock är den inte alltid synlig. Den utgår från hierarkier, där exempelvis pedagoger 

är i hierarki över barn genom att de på olika sätt utövar makt genom kontroll. Den disciplinära 

makten fungerar främst genom korrigeringar i form av tillsägelser, instruktioner och regler, 

men även genom olika former av belöningar och uppmuntran. Hermann (2004, ss. 89-91) 

förtydligar att målet med den disciplinära makten är att genom olika metoder, såsom 

normalisering, påverka och forma individers aktiviteter, handlingar och relationer till andra 

människor.  

 

Nilsson (2008, s. 90) beskriver begreppet normalisering som en process, där människor 

genom upprepade korrigeringar och bedömningar anpassas till ett önskvärt och enhetligt 

beteende. Normalisering används som kontrollmetod för att på olika sätt anpassa och rätta till 

människor och deras beteenden till det som anses vara normalt. Hermann (2004, ss. 90, 96) 

menar att det i skolan finns olika, men också gemensamma normer för hur individer bör bete 

sig. Normalisering blir därmed en vanligt förekommande metod i skolan för att främja 

önskvärda beteenden. 

Ytterligare ett begrepp i denna teori är motstånd, som Foucault (1980, ss. 121-122) menar är 

en motpol till makt. Enligt Foucault finns motstånd alltid närvarande där makt finns, de båda 

krafterna är starkt förenade med varandra och motstånd saknar kraft utanför makten. Nilsson 

(2008, s. 92) redogör för att motstånd inte behöver stå för något negativt, eftersom det även 

kan vara en kreativ process som i slutändan leder till något positivt. Dock kan motståndets 

konsekvenser aldrig förutspås i förväg. I de fall då motståndet segrar över makten blir följden 

att ett nytt motstånd uppstår. 

Makt uppstår i alla relationer och sociala sammanhang, och förekommer därför naturligt 

mellan pedagoger och barn i förskolans verksamhet. Förskollärare har stor makt över barnen 

eftersom deras position gör att de befinner sig i hierarki över dem. Makt kan användas på 

olika sätt och behöver inte innebära något negativt, men oavsett påverkas förskolebarns 
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bråklek av hur förskollärare väljer att använda sin maktposition. Teorin har använts i 

analysarbetet för att synliggöra hur makt påverkar och inverkar på förskollärares 

förhållningssätt till barns bråklek.  
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5. Metod 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis kvalitativ forskningsmetod, intervju som redskap, urval 

och studiens genomförande. Därefter beskrivs etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn 

till, samt trovärdighet och giltighet. Slutligen presenteras analysprocessen. 

5.1. Kvalitativ forskningsmetod 

Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till och resonerar kring förskolebarns 

bråklek. Eftersom strävan är att undersöka ett fenomen på djupet riktas intresset mot att ta 

reda på respondenternas tankegångar, erfarenheter och upplevelser. Vi väljer därför att 

använda en kvalitativ forskningsmetod i undersökningen. Bryman (2011, ss. 341, 362-363) 

beskriver kvalitativ metod som en forskningsmetod som är tolkande och där fokus oftast är på 

ord. Metoden inriktar sig på samhällsvetenskap, alltså människan och dess sociala värld. 

Vidare förklarar författaren att forskare som använder sig av kvalitativ metod, har som syfte 

att få en djupare förståelse för den sociala verkligheten och vad som sker i den. 

5.2. Intervju 

Med tanke på undersökningens syfte och val av metod, ansåg vi att intervju var det bästa 

redskapet för att besvara syftet och frågeställningarna. Kihlström (2007, s. 48) menar att en 

kvalitativ intervju kan liknas vid ett vanligt samtal, men skillnaden är att intervjun har ett 

bestämt fokus. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 56) lyfter intervjun som ett sätt att 

samla in flera olika personers perspektiv kring det valda undersökningsområdet. Vidare menar 

författarna att kvalitativa intervjuer möjliggör för forskaren att få djupare förståelse för 

respondentens resonemang, samt ställa lämpliga följdfrågor för att ytterligare fördjupa det 

undersökta området. I våra intervjufrågor (se bilaga 2) försökte vi så långt som möjligt 

undvika att ställa ledande frågor eller ja- och nej-frågor. Frågorna bestod av öppna frågor där 

respondenterna gavs frihet att själva tänka och resonera kring området. Enligt Kihlström 

(2007, ss. 48-49) är detta viktiga aspekter att ha i åtanke vid kvalitativa intervjuer, eftersom 

öppna frågor ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor. 

5.3. Urval 

Undersökningen har genomförts på tre förskolor i två olika kommuner. Vi valde medvetet att 

kontakta förskolor som vi inte tidigare haft någon koppling till, då vi ville förhindra att någon 

form av tidigare relation eller koppling skulle påverka resultatet. I studien har fyra 

förskollärare som arbetar med barn i åldrarna tre-fem år intervjuats, eftersom tidigare 

forskning (se Pellegrini & Smith, 2013) visar att bråklek i förskolan vanligtvis förekommer 

hos barn i den åldern. Vi har valt att begränsa oss till att enbart intervjua förskollärare, och 

inte barnskötare, eftersom förskollärare har det övergripande ansvaret över förskolans 

pedagogiska verksamhet. I resultatet benämns respondenterna med fingerade namn; Elisabeth, 

Karin, Lisa och Ulla.  

5.4. Genomförande 

Inför bokning av intervjuer tog vi inledningsvis kontakt med förskolecheferna, för att få 

godkännande om att kontakta förskollärare på deras enheter. Cheferna valde att själva fråga 

sin personal om de var intresserade av att delta i undersökningen, och gav oss sedan 

klartecken att kontakta förskolorna. Därefter togs kontakt med respondenterna och 

intervjutider bokades. I detta skede mejlades även missivbrev (se bilaga 1) till respondenterna, 

med information om undersökningens syfte. 
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För att i största möjliga mån undvika störningsmoment genomfördes intervjuerna i avskilda 

rum på förskolorna. Intervjutillfällena beräknades ta omkring 30-45 minuter, för att vi ville ha 

god marginal samt undvika stress hos såväl respondenter som oss intervjuare. Varje intervju 

tog cirka 20 minuter att genomföra, till detta tillkom ytterligare tid för samtal både före och 

efter. Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagningar och anteckningar. 

Ljudupptagningar användes för att minska risken för att information skulle missas och gå 

förlorad, dessutom ville vi ha möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger. 

Anteckningar fördes som ett komplement till ljudupptagningarna och användes som stöd vid 

transkriberingen.  

 

Vid två intervjuer medverkade vi båda två, den ena ansvarade för intervjun och den andra 

förde anteckningar kring det som sades. Anledningen till det valda upplägget var att vi ville få 

ut mesta möjliga av intervjuerna. Genom att en av oss förde anteckningar kunde den som 

intervjuade fokusera enbart på samtalet. Tanken var att alla intervjuer skulle genomföras på 

detta sätt, men på grund av tidsbrist hos två förskollärare fick vi dela upp oss och intervjua 

varsin respondent enskilt.   

5.4.1. Etiska ställningstaganden 

Under hela undersökningens gång har etiska ställningstaganden tagits hänsyn till. Detta har 

skett genom att vi följt de fyra grundläggande etiska principer som enligt Bryman (2011, ss. 

131-132) gäller för svensk forskning. De två första principerna är informationskravet och 

samtyckeskravet. De innebär att alla berörda personer ska informeras om undersökningens 

syfte, samt att personerna ska veta att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt 

att avbryta. Detta har vi tagit hänsyn till genom att via telefonsamtal och missivbrev informera 

förskolechefer och respondenter om syftet med undersökningen. Missivbrevet gav även 

ytterligare information till respondenterna om deras rättigheter och skydd vid deltagande i 

undersökningen. Vid intervjutillfällena påminde vi respondenterna ännu en gång om detta.   

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de två nästkommande principer som Bryman 

(2011, ss. 131-132) beskriver.  Dessa innebär att uppgifter om de berörda personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga förtroende. Personuppgifter måste förvaras 

på ett sätt som gör att obehöriga inte kan komma åt dem, och får endast användas för 

forskningens syfte. I vår undersökning har hänsyn tagits till dessa principer genom att vi 

avidentifierat platser, samt gett respondenterna fingerade namn. Det insamlade materialet har 

endast använts till denna undersökning. Ljudinspelningar och anteckningar har förstörts efter 

undersökningens avslut.    

 

Enligt Hermerén (2011, s. 24) är även väl preciserade frågeställningar, samt korrekt val och 

användning av metod, viktiga för att visa på god forskningsetik i en undersökning. Med detta i 

åtanke bearbetades frågeställningarna i flera omgångar för att säkerställa att de svarade mot 

syftet. Utifrån syftet och frågeställningarna var kvalitativ forskningsmetod det primära valet 

för undersökningen.  

5.4.2. Trovärdighet och giltighet 

Ahrne och Svensson (2011, ss. 27-28) nämner transparens som ett sätt att göra en kvalitativ 

undersökning trovärdig. Transparens innebär möjlighet att diskutera och kritisera studien. 

Därmed bör forskningsprocessen noggrant beskrivas, för att personerna som läser studien ska 

ha möjlighet att sätta sig in i hur forskaren har resonerat kring sin undersökning och val av 

metod. Vår studie har under hela skrivprocessen diskuterats och kritiskt granskats av 

handledare samt studenter i vår handledningsgrupp. Vi har strävat efter att noggrant beskriva 



 

12 

 

hela forskningsprocessen, i syfte att läsare ska ges möjlighet att orientera sig i hur studien 

genomförts. 

Enligt Trost (2010, ss. 133-134) innebär giltighet att studien undersöker det den är avsedd att 

undersöka. För att säkerställa studiens giltighet behöver intervjufrågorna noga kontrolleras för 

att se till att de svarar på studiens syfte. Vidare menar Trost att följdfrågor i tillräcklig mängd 

ökar studiens trovärdighet. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet och giltighet, 

bearbetades intervjufrågorna flera gånger för att säkerställa relevans. Intervjufrågorna 

justerades till att bli tydligare i förhållande till studiens syfte. Vi strävade efter att ställa öppna 

frågor som inte var ledande, samt antecknade följdfrågor som eventuellt skulle kunna bli 

aktuella. Vid varje intervjusituation ställdes ytterligare följdfrågor anpassade utefter 

respondentens svar.  

5.5. Analys 

Analysprocessen startade efter insamlandet av datamaterial, då det transkriberades genom att 

vi ordagrant översatte ljudupptagningarna till text. Allt som sades i intervjusituationerna 

skrevs ner, även pauser och betoningar på ord innefattades. Det vi ansåg vara irrelevant, 

såsom upprepningar och utfyllnadsord, sorterades bort. Därefter påbörjades 

kodningsprocessen genom att texten organiserades i syfte att skapa en grundstruktur, vilket 

innebar att materialet delades in i tre kategorier utefter frågeställningarna; förskollärares 

beskrivning av barns bråklek, förskollärares syn på barns bråklek och förskollärares 

resonemang kring hantering av bråklek. Detta steg gav oss överblick över materialet och 

underlättade för oss att gå vidare i processen. Enligt Watt Boolsen (2007, ss. 89-90) innebär 

kodningens första steg att materialet delas in i kategorier utifrån ett bestämt system. 

 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2011, ss. 198-201) kan datamaterialet analyseras genom 

kodning, som till en början sker öppet för att sedan övergå till selektiv kodning. Vid öppen 

kodning läses och markeras materialet på ett öppet sätt utan särskilt fokus på helheten, och 

selektiv kodning sker när materialet från den öppna kodningen bearbetas och mönster börjar 

urskiljas. I vår analys genomfördes i nästa steg en öppen kodning, vilket innebar att materialet 

lästes igenom och fraser med betydelse för kategorierna söktes och markerades. Exempel på 

fraser som markerades var: "vuxna måste vara nära bråklek", "bråklek går över gränsen" samt 

"alla ska vara nöjda, annars är det ingen lek". När dessa fraser funnits övergick kodningen till 

selektiv kodning, då likheter och skillnader i respondenternas svar uppmärksammades och 

mönster kunde urskiljas mellan fraserna. Dessa mönster var: typiska bråklekar, förskollärares 

upplevelser av bråklek, bråklekens form, barns behov av bråklek, bråklekens vara eller icke 

vara, strategier vid hantering av bråklek och vikten av vuxennärvaro. Vidare analyserades 

mönstren med hjälp av teorin för att utifrån ett maktperspektiv få förståelse för deras 

innebörd. Dessa mönster kunde sedan kopplas till begreppen disciplinär makt, normalisering 

och motstånd. Under analysprocessen har den teoretiska ramen hjälpt oss att tolka 

datamaterialet ur ett maktperspektiv, och maktens påverkan och inverkan på förskollärares 

förhållningssätt till barns bråklek har synliggjorts. Under hela analysprocessen har vi ständigt 

återgått till transkriberingsmaterialet för att söka ytterligare förståelse och sammanhang. 

  

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorier som baserats på frågeställningarna. Mönstren 

som funnits inom kategorierna presenteras genom att likheter och skillnader mellan 

respondenternas resonemang lyfts fram. Resultatavsnittet avslutas med en övergripande 

sammanfattning. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet som framkommit efter analysen av det insamlade 

datamaterialet. Resultatavsnittet är indelat i tre kategorier: förskollärares beskrivning av barns 

bråklek, förskollärares syn på barns bråklek samt förskollärares resonemang kring hantering 

av bråklek. 

6.1. Förskollärares beskrivning av barns bråklek 
Resultatet visar att förskollärare ger olika beskrivningar av bråklek. Gemensamt för alla 

förskollärare vi intervjuat, är att de beskriver bråklek som en fysisk lek och att barnen tycker 

det är en rolig lekform. Dock ses skillnader i hur förskollärarna väljer att uppfatta barns 

bråklek. Elisabeth skiljer sig från de andra förskollärarna genom att hon beskriver bråklek ur 

ett utifrånperspektiv, där hon ger exempel på att bråklek har regler samt är organiserad och 

systematiserad. Under intervjun gav Elisabeth en beskrivning av att hon känner igen barns 

bråklek genom att bråklekande barn kan lämna lekkamraterna upprepade gånger, men att de 

alltid frivilligt återkommer samt att turtagning sker mellan barnen. Lisa beskriver å andra 

sidan, till skillnad från Elisabeth, att bråklek ofta går över gränsen. 

Men så är det någon [ett barn] som kanske springer iväg, och man ser att de 

kommer tillbaka, och springer iväg, och kommer tillbaka... Det är ett system i det. 

Det är inte en som springer iväg och blir ledsen, utan de springer iväg och kommer 

tillbaka. Man ger och tar i bråkleken. […] Oftast är någon tillfångatagen eller 

något. Nästa gång är det den andra som är tillfångatagen, och den tredje gången är 

det den tredje som blir tillfångatagen. (Elisabeth)  

Det är en lek som jag kan uppleva ofta går överstyr. Att det är svårt att behålla det 

på en leknivå. Även om båda två är med på det från början, är det lätt att det blir 

lite för hårdhänt, eller att det inte slutar som en lek, utan att det blir mer att man 

[barnen] blir osams. (Lisa) 

Andra sätt att beskriva bråklek träder fram då Lisa ger sin beskrivning av att lekformen ofta är 

närgången, högljudd och brötig. Ulla ger en liknande beskrivning när hon menar att den är 

handgriplig, att barnen kämpar och springer runt. Lisa och Ulla beskriver båda att deras 

erfarenheter av bråklek är att den ofta består av brottningsmatcher.  

Men det känns som att det ofta är brottning på marken… Eller att det är 

brottningsmatch. […] Och sen är det ju ofta närgånget. Bråklek tänker jag nog ofta 

är brötigt, ja men som ett skojbråk som förhoppningsvis båda parter är med på. 

(Lisa) 

Bråklek kan vara att de [barnen] brottas, eller kämpar. […] Det kanske börjar med 

att de springer runt, runt. Och sedan att de tar tag i varandra, och brottas. För det är 

ju en kamp, bråkleken. (Ulla) 

Ytterligare ett sätt att beskriva denna typ av lek ges av Karin, då hon förklarar att bråklek 

enligt henne är först när det blir farligt för andra barn, både i och utanför leken. 

Men det är ju när den [leken] går lite över gränsen. När det blir… farligt. Då tycker 

jag att den kan kallas för bråklek. (Karin) 

6.2. Förskollärares syn på barns bråklek 

Resultatet visar att alla fyra förskollärare delar en gemensam syn på bråklek, då de anser att 

den leder till olika former av utveckling och lärande hos barnen. Gemensamt för Lisa, Ulla 
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och Elisabeths syn är att de tror att barn genom bråklek lär sig anpassa sina handlingar, det 

vill säga hur långt de kan gå utan att skada någon annan.  

De [barnen] kanske kan lära sig att kontrollera sig, och veta hur långt de kan gå 

utan att skada någon. Eller lära sig hur de ska göra för att det fortfarande ska vara 

en lek. (Lisa) 

Jag tror det är jätteviktigt att man [barn] bråkleker. Får man inte göra det så kan det 

senare visa sig att man kanske hanterar andra människor på fel sätt, som inte är 

okej. Men har man fått träna detta så vet man var gränsen går. Så det är lika viktig 

träning som allting annat. (Elisabeth)  

Ulla betonar dessutom pedagogens roll för att barn ska lära sig var denna gräns går. 

I början när man leker bråklek blir kanske kamraten ledsen, för att du inte har den 

förmågan som ett litet barn att stanna i tid. Men den vuxne lär ju barnet det [var 

gränsen går]. (Ulla) 

Resultatet visar ytterligare en syn på bråklek som är gemensam för Elisabeth, Ulla och Lisa, 

nämligen att bråklek kan uppfylla specifika behov hos barn. Lisa tänker att bråklek kan vara 

ett bra sätt för barn att få utlopp för sitt energi- och rörelsebehov. 

Vissa barn har ju mer behov av att röra sig, eller få utlopp för sin energi, och då 

kan det [bråklek] vara ett bra sätt för att få utlopp för det. (Lisa) 

Elisabeth och Ulla tror istället att bråklek kan uppfylla ett annat behov hos barn, nämligen att 

barn ges möjlighet att bearbeta sådant de sett. Ulla anser även att barn genom bråklek får 

utlopp för aggressioner. 

Det är kanske någonting som de har sett, som de vill ha begripligt. Då tränar de ju 

sig på det i den här bråkleken. (Elisabeth) 

Det [bråklek] kan vara att de [barnen] bearbetar vissa saker, idag vet vi ju allt som 

är på media, vad barnen får se för saker på tv. […] Det kan vara aggressioner, som 

ska ut genom bråklek. (Ulla) 

6.3. Förskollärares resonemang kring hantering av bråklek 

Resultatet visar att förskollärare väljer att hantera bråklek på olika vis. Gemensamt för alla 

fyra förskollärare, är att de pekar på vikten av vuxennärvaro vid bråklek. Enligt dem är 

närvaro av vuxna viktig för att känna in vad som sker i bråklek, samt stämma av med barnen 

att leken känns bra för alla. Vidare menar alla förskollärare att utan vuxennärvaro, går leken 

lätt överstyr. Elisabeth och Karin har båda erfarenheter av att barn ofta väljer att bråkleka när 

vuxna inte ser eller har möjlighet att närvara vid leken.  

De [barnen] vill inte vara nära vuxna. Kommer man nära, då flyttar de sig lite, för 

de vill ändå… vara lite utan ögon. […] Det viktiga är ju att vara med och se hela 

leken, eftersom den lätt kan spåra ur. Man får ju vara med där, och stämma av med 

barnen att det känns okej. Alltså man får ställa den frågan ibland till barnen, ’Är 

det okej för dig? Känns det bra för dig?’. (Elisabeth) 

Karin beskrev dessutom under intervjun att hon ser vuxennärvaro vid bråklek som en 

förutsättning för att bråkleken ska hållas inom gränsen och få ett bra innehåll. 
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[…] Det är ju när inte en pedagog överhuvudtaget har möjlighet att närvara, varken 

observera eller gå in i leken. […] Men där är det ju viktigt att en vuxen är med, så 

att den [leken] håller den gränsen. Så att den får… ett bra innehåll. (Karin) 

Om förskollärarna anser leken vara olämplig, använder de sig alla av olika metoder för att 

leken ska bli mer konstruktiv. Elisabeth och Karin erbjuder barnen nytt material som kan 

locka dem till andra aktiviteter. En skillnad mellan dessa två förskollärare är att Karin 

försöker, genom en aktivitetsmeny, locka barnen till andra aktiviteter. 

Då får vi gå in där och föreslå vad vi kan göra istället, för att locka dem till något 

annat. […] Sen har vi en aktivitetsmeny för att visualisera valen. För det kan ju 

vara så att när de är uppe i varv, är det svårt för dem att visualisera vad de vill, vad 

det finns att göra, eller vad de faktiskt vill göra. (Karin) 

 Elisabeth försöker istället styra bråkleken till att bli en annan aktivitet. 

Man kan hjälpa till, som ’ni kanske vill ha en presenning när ni gör detta?’, så att 

den kommer vidare, den här leken. Till slut utvecklas den till någonting annat. 

(Elisabeth) 

Till skillnad från förskollärarna ovan, använder Ulla och Lisa en annan metod för att styra 

leken, nämligen att hänvisa barnen till andra miljöer. Ulla hänvisar barnen till ett annat rum i 

inomhusmiljön, och menar att hon då hjälpt barnen att bryta den mindre lämpliga leken. 

Om vi tycker att leken är mindre lämplig, ger vi alternativa lösningar som att… ’Ja 

men då kanske lejonen ska gå in i den djungeln där istället.’ Så att man hänvisar 

dem till ett annat rum. ’För där inne har vi ju djungeln, där kan ju lejonen vara.’ 

Och då på något vis så har man ju hjälpt dem att bryta det där springet och så 

vidare… Men man får ju ändå vara med och höra i djungeln i det rummet, så att 

det inte fortsättar. (Ulla) 

Lisa väljer å andra sidan att hänvisa barnen till utomhusmiljön eftersom bråklek inomhus 

riskerar att störa de andra barnen. 

Ska man ha en bråklek inne till exempel, då blir det ju väldigt stökigt och det 

påverkar de andra barnen. Då brukar jag säga att ’ni kan fortsätta ute’, för det stör 

inte så. Vi har inte så stora lokaler heller, så det blir ju väldigt högljutt och stökigt. 

(Lisa) 

Vidare visar resultatet att alla fyra förskollärare anser att bråklek i vissa fall behöver avbrytas, 

samt att det finns gränser för vad barn får göra vid bråklek. Elisabeth, Karin och Lisa lyfter 

skaderisken som en anledning till att avbryta bråklek. Under intervjun med Lisa angav hon 

även att hon väljer att avbryta lek hon anser ser våldsam ut. 

Jag gick fram och sa till, det var för att jag tyckte att det såg våldsamt ut. Jag var 

rädd att någon skulle skada sig. Och så att de [barnen] pratade om att de skulle dö. 

Att någon var död, att de skulle döda varandra. […] Jag var framme och sa till och 

försökte avsluta, men då sa ju de [barnen] att, ’Ja men vi leker Spiderman’. (Lisa) 

Till skillnad från de tre förskollärarna ovan, beskriver Ulla att det finns andra faktorer som 

påverkar om hon väljer att avbryta bråklek. Exempel hon anger är stress, barngruppens storlek 

och vilken miljö de befinner sig i. 

Det… händer nog allt då och då att jag säger, ’Nej men, sluta spring nu’. Det är ju 

inte så konstigt, utan… det är ju inte alltid man hinner vara den pedagog som man 
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vill… För man har ju 18 [barn] till som kanske också springer omkring samtidigt. 

[…] Vilket kan vara ganska… frustrerande kanske. För de [barnen] är ju inne i ett 

helt annat tänk. (Ulla) 

Elisabeth betonar under intervjun att hon tror att hur man som pedagog väljer att hantera 

bråklek, har att göra med det egna förhållningssättet och ens tidigare erfarenheter. Hon ger 

också exempel på andra faktorer som kan tänkas påverka mötet med barnen, såsom stress. 

Jag tror det [hanteringen] hänger ihop med förhållningssättet och vad man har för 

syn på barn, tror man att de klarar av någonting, eller tror man att det är de vuxna 

som bestämmer. Och sen erfarenheten också, självklart… Och man ska vara 

utvilad, positiv och tänka bra, då blir ju alla sådana möten bra. Men är man stressad 

och det blir för mycket, då blir mötena dåliga. (Elisabeth) 

Resultatet visar att både Ulla, Karin och Elisabeth anser det vara viktigt att tillåta bråklek för 

de barn som vill ägna sig åt lekformen. En förutsättning för detta, är att bråkleken känns bra 

för alla inblandade och att ingen skadas. 

Det är ju deras [barnens] lekvärld. De har ju fyllt den leken med innehållet och om 

de då vill ha den leken, så måste de ju också få utöva den. Oftast blir det ju väldigt 

bra lekar ändå. (Karin) 

En bråklek kommer alltid att finnas, och den måste få lov att finnas. Utan att någon 

far illa. (Ulla) 

Både Elisabeth och Lisa betonar avgörande förutsättningar för när de tillåter bråklek. Dessa 

förutsättningar är när de anser att bråklek bara är på lek, och håller sig inom vissa gränser. 

Om man märker att det är en lek, så behöver man ju inte avbryta den, men ändå att 

man kan vara nära för att se… att det inte går överstyr och att man hinner stoppa 

det i tid i så fall. (Lisa) 

Så länge den [leken] håller sig så att alla är nöjda, och alla har reglerna att sköta sig 

till, då är det ju bara att fortsätta med den leken, då är det ju bara att gratulera. Men 

om det blir för mycket, då är det mitt ansvar som vuxen att avbryta. (Elisabeth) 

6.4. Resultatsammanfattning 

Resultatet sammanfattar fyra förskollärares sätt att förhålla sig till barns bråklek. 

Förskollärarna beskriver bråklek på olika vis, gemensamt är att de beskriver bråklek som en 

fysisk lek som uppskattas av barn. Förskollärarnas syn på bråklek är att den leder till 

utveckling och lärande hos barnen, och att den kan uppfylla olika behov hos barn. Vad gäller 

hantering av bråklek visar resultatet att förskollärare väljer olika sätt att hantera bråklek på, 

gemensamt är dock att alla pekar på vikten av vuxennärvaro vid bråklek. När leken anses 

olämplig, används olika strategier för att styra leken till att bli mer konstruktiv, och i vissa fall 

väljer förskollärare att avbryta leken. Resultatet visar även att några förskollärare anser att det 

är viktigt att tillåta bråklek för de barn som vill ägna sig åt lekformen. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatdiskussion, därefter följer metoddiskussion 

och didaktiska konsekvenser. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och den valda teorin. 

Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån de rubriker som använts i resultatet. 

7.1.1. Förskollärares beskrivning av barns bråklek 

Resultat visar att förskollärare beskriver bråklek på olika vis. Lekformen beskrivs exempelvis 

som en organiserad lek med regler och särskilda system, där barnen både lämnar och frivilligt 

återkommer till lekkamraterna upprepade gånger. I bråklek är det inget barn som springer 

iväg och är ledset, som kan ske vid riktigt bråk. Resultatet kan kopplas till Jensens 

beskrivning (2013, s. 125) av lekram, där han förklarar att det som sker innanför en viss 

lekram följer vissa regler, medan det som sker utanför följer andra regler. Lekramen har en 

tydlig gräns mot den riktiga världen och skapar trygghet hos barn, vilket kan leda till att de 

vågar bråkleka och utmana sig på olika vis. Carlson (2011) och Fry (2005) beskriver att 

bråklekande barn turas om att vara i under- och överläge, och kommer ofta tillbaka frivilligt 

för att fortsätta leka. 

 

En annan beskrivning av bråklek som framkommer i resultatet är att det är en högljudd, brötig 

och handgriplig lek. Detta styrks till viss del av Carlson (2011) som framhåller att bråklek är 

en fysisk, kraftfull och intensiv lekform som bland annat innefattar brottning, tumlanden, 

fasthållning, sparkar och fall till marken. Resultatet visar vidare att bråklek beskrivs som en 

kamp mellan de lekande barnen, att den ofta går över gränsen och är farlig. Enligt Öhman 

(2003, ss. 131-136) är ett primärt moment i bråklek kamp, vidare framhäver Pellegrini och 

Smith (1998) att beteenden vid bråklek skulle kunna framstå som aggressiva om det inte vore 

för det lekfulla sammanhanget. Öhman (2003, ss. 94-98) påpekar att denna lekform kräver 

tydliga leksignaler och en trygg relation mellan de lekande, annars är risken att barn upplever 

lekformen som farlig. Resultatet visar att bråklek kan upplevas som farlig även av 

förskollärare, vilket än mer tyder på vikten av tydliga leksignaler. Men det kan också visa på 

vikten av att förskollärare kan avläsa leksignaler på korrekt sätt, för att tolka bråklek och dess 

innebörd på rätt sätt.  

 

Resultatet visar att förskollärarnas beskrivningar av bråklek skiljer sig åt. Elisabeth ger en bild 

av att bråklek är en organiserad lek, innehållande regler och turtagning mellan barnen. Varken 

Ulla, Karin eller Lisa tycks ha uppmärksammat några specifika system eller regler i leken på 

det viset som Elisabeth gjort. Karins beskrivning av bråklek skiljer sig nämnvärt från de andra 

förskollärarna genom att hon anser att bråklek är när det har blivit farligt. Förskollärarnas 

olika beskrivningar av bråklek speglar, enligt oss, deras förhållningssätt till bråklek. Enligt 

Öhman (2003, s. 108) förmedlar pedagoger medvetet eller omedvetet värden till barnen 

genom sitt eget förhållningssätt till lek. Sett ur ett maktperspektiv kan förskollärarnas 

förhållningssätt påverka hur de väljer att använda sin makt i relation till bråklek. Enligt 

Foucault (1980, ss. 117-118) finns makt inom alla relationer, Nilsson (2008, ss. 85-87) 

tydliggör att förskollärare enligt den disciplinära makten befinner sig i hierarki över barnen 

och har därmed makt över dem, dock är makten inte alltid synlig. Vidare menar Nilsson att 

det är omöjligt att befinna sig i maktposition utan att använda sin makt. Med tanke på detta 

anser vi att det är viktigt att pedagoger uppmärksammar sitt förhållningssätt till bråklek, 

eftersom det påverkar hur barns bråklek bemöts.   
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7.1.2. Förskollärares syn på barns bråklek 

Studiens resultat visar att förskollärarnas gemensamma syn är att barn genom bråklek 

utvecklas och tillägnar sig nya lärdomar, exempelvis hur långt de kan gå utan att skada andra. 

Elisabeth ger uttryck för att barn som inte får bråkleka, och därmed lära sig var gränsen går 

för vad de får göra mot andra människor, senare i livet kan komma att hantera människor på 

ett felaktigt sätt. Hennes syn stämmer överens med P. Batesons (2005, ss. 17-18), då han 

menar att barn lär sig hur de kan hantera både sina egna, men också andras, aggressioner och 

våldsamheter genom att bråkleka. Vidare framhåller Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014, ss. 45-46) att lek är en utmärkt arena för barn att öva sig i social kompetens, 

eftersom det ger barnen möjlighet att utvecklas och öva sig i bland annat självkontroll. 

 

Ulla betonar dessutom pedagogens roll för att lära yngre barn var gränserna går. Med detta 

menar hon hur långt barnen kan gå i leken utan att skada andra. Enligt Dumont och Paquette 

(2012), Pellegrini och Smith (1998) samt Öhman (2003) grundläggs förmågan till bråklek 

tidigt hos barn, genom att vuxna tar del i barns lekar. Detta lärande kan kopplas till Nilssons 

(2008, s. 90) förklaring av disciplinär makt som innebär korrigeringar i form av instruktioner, 

tillsägelser och regler, men även belöningar och uppmuntran. Vidare framhåller Hermann 

(2004, ss. 89-91) att målet med disciplinär makt är att påverka och forma individers 

handlingar och relationer till andra människor. Vår tolkning är att såväl Ulla som författarna 

anser att yngre barn lär sig bråkleka med hjälp av vuxna. Vid dessa leksituationer kan det 

tänkas att vuxna utövar disciplinär makt för att lära barn var gränsen går för vilka 

lekbeteenden som är acceptabla och inte. Genom att barn lär sig grunden till bråklek genom 

att leka med vuxna, kanske möjligheten ökar att de senare kan bråkleka framgångsrikt med 

jämnåriga barn.  

7.1.3. Förskollärares resonemang kring hantering av bråklek 

I studiens resultat framkommer att alla förskollärare anser att vuxennärvaro är viktig vid 

bråklek, då risken är stor att leken annars går över gränsen. Karin anser att närvaro av vuxna 

är en förutsättning för att en bråklek ska få ett bra innehåll. Dock upplever både hon och 

Elisabeth att barn gärna vill bråkleka utan närvaro av vuxna. Resonemanget att barn drar sig 

undan från vuxna vid bråklek, kan kopplas till Jensens (2013, ss. 187-188) beskrivning av att 

barn tillsammans skapar kamratkulturer, och att dessa utmärks av att barn visar olika former 

av motstånd gentemot vuxna. Jensen förklarar att barn många gånger upplever att vuxna har 

makt, som ständigt används för att kontrollera dem. Därför försöker barn skaffa sig egen makt 

och kontroll, bland annat genom att leka på platser där vuxna inte kan övervaka dem. Genom 

att göra detta kan barn få en känsla av att de själva har kontroll över sina lekar och intressen. 

Foucault (1980, ss. 121-122) menar att motstånd alltid finns närvarande där makt finns och att 

dessa två krafter är starkt förenade med varandra.  

Vår tolkning är att sambandet mellan makt och motstånd blir tydligt i vårt resultat, då 

förskollärarna upplever att barn drar sig undan för att bråkleka. Det verkar som om 

förskollärarna utövar makt, medvetet eller omedvetet, genom att de vill vara nära och ha 

kontroll över bråklekens innehåll och fortgång. Detta besvaras av barnen genom motstånd när 

de drar sig undan förskollärares uppmärksamhet.  

Vidare visar resultatet att när förskollärarna anser att leken är olämplig, använder de olika 

metoder för att styra leken till att bli mer lugn och konstruktiv. Metoder som används är 

erbjudande av nytt material som kan locka barnen till andra aktiviteter, och hänvisning till 

andra miljöer. Dock menar Logue och Harvey (2009) att trots att pedagoger kan ha en tendens 

att uppmuntra lugna och stillsamma lekbeteenden, och inte intensiva bråklekar i lika hög grad, 
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hindrar det inte barn från att bråkleka. I vårt resultat visar det sig att trots att Ulla hänvisar 

barnen till ett annat rum, behöver hon ändå ha kontroll i det rummet för att bråkleken inte ska 

fortsätta på samma sätt som tidigare. Utifrån Foucaults (1980, ss. 121-122) synsätt verkar det 

som om barnen bemöter förskollärarnas kontroll med motstånd genom att fortsätta bråkleka.  

I vissa fall väljer förskollärarna istället att avbryta bråkleken helt. Elisabeth, Karin och Lisa 

nämner skaderisken som en anledning att avbryta bråklek, och Lisa avbryter även lek som 

enligt henne ser våldsam ut. Förskollärarnas resonemang om att avbryta bråklek på grund av 

rädsla att barnen ska skada sig, styrks av Carlson (2011) som säger att det är ett vanligt 

argument hos pedagoger. Logue och Harvey (2009) har funnit att det finns pedagoger som 

inte tillåter lekformen, eftersom de anser att den är farlig och leder till våld. När förskollärarna 

försöker styra barnen till andra aktiviteter eller avbryta leken, kan det hänvisas till Foucaults 

normaliseringsbegrepp, som enligt Nilsson (2008, s. 90) är en maktmetod där människor 

genom upprepade korrigeringar anpassas till ett önskvärt beteende som anses normalt. 

Resultatet visar å andra sidan att Ulla, Karin och Elisabeth anser att det är viktigt att tillåta 

bråklek för de barn som vill ägna sig åt lekformen. Dock under förutsättning att leken håller 

sig inom gränsen för vad förskollärarna ser som bråklek, att det känns bra för alla inblandade 

samt att ingen skadas. Detta stämmer överens med Logue och Harveys (2009) studie som 

visar att det finns förskollärare som tillåter och accepterar bråklek, så länge ingen kommer till 

skada. Nilsson (2008, ss. 99, 105) lyfter att makt inte behöver förknippas med något negativt, 

då disciplinär makt även kan utövas genom uppmuntran och belöning. Vår tolkning är att 

förskollärare använder makt även när bråklek tillåts, genom att de ger barnen lov att bråkleka. 

Eftersom förskollärarna har bestämt förutsättningar för när och på vilket sätt bråklek får 

förekomma, blir dessa därmed en kontrollmetod. Det verkar som om barnen belönas med att 

få bråkleka, så länge leken håller sig inom förskollärarnas gränser.  

 

Enligt Hermann (2004, ss. 90, 96) finns både olika men också gemensamma normer i skolan 

för hur människor bör bete sig. Det kan tänkas vara så att de normer som råder i förskolan 

därmed kan bli avgörande för hur förskollärare väljer att hantera och förhålla sig till bråklek. 

Sett ur ett maktperspektiv är vår tolkning att oavsett vilken metod som används, visar det på 

olika sätt hur förskollärare utövar makt genom korrigering, kontroll och belöning. Eftersom 

förskollärarna befinner sig i hierarki över barnen, har de makt och möjlighet att styra 

bråkleken med olika metoder, avbryta, eller tillåta den.  
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7.2. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares förhållningssätt till och sätt att resonera 

kring förskolebarns bråklek.  Kvalitativ forskningsmetod med intervju som redskap valdes, en 

metod vi ansåg bäst kunde besvara vårt syfte och frågeställningar. Ryen (2004, s. 77) belyser 

att det centrala i en kvalitativ studie är att framhäva olika personers synsätt. Kvalitativ 

forskningsmetod möjliggör för forskaren att få djupare förståelse för respondentens 

resonemang, samt ställa lämpliga följdfrågor för att ytterligare fördjupa det undersökta 

området.  

Vår ambition var att förbereda oss så mycket som möjligt inför intervjusituationerna, bland 

annat genom att läsa litteratur om intervjumetodik. I arbetet med intervjufrågorna insåg vi att 

mycket tid och eftertanke krävdes för att formuleringarna skulle bli som vi önskade. Vår 

strävan var att undvika ja- och nej- frågor, därför formulerades öppna frågor som inte var 

ledande. Detta är viktigt enligt Kihlström (2007, ss. 47-53) eftersom fokus ska vara på 

respondentens uppfattningar, och denne bör ges möjlighet att själv berätta om sina tankar och 

erfarenheter. Vid transkriberingen upptäcktes att vi trots noggrant förarbete, ändå ställde ett 

par ledande och otydliga följdfrågor. För att vi ska kunna bli skickliga intervjuare krävs mer 

övning i intervjumetodik. Vi är medvetna om att vår oerfarenhet som intervjuare kan ha 

påverkat resultatet, vilket vi försökt ta hänsyn till i analysarbetet. 

För att dokumentera intervjusituationerna valde vi att använda ljudinspelning samt 

anteckningar. Intervjuerna spelades in för att vi ville ha möjlighet att lyssna på dem upprepade 

gånger. Ljudinspelningarna gav oss även möjlighet att bli medvetna om vårt sätt att intervjua, 

och hur det kan ha påverkat respondenterna. Kihlström (2010, s. 51) förklarar flera fördelar 

med att använda ljudinspelning vid intervjusituationer, såsom att inget material går förlorad 

och att intervjuaren ges större möjlighet att reflektera över sin intervjumetodik eftersom hen i 

efterhand kan lyssna på vilket sätt frågorna ställts. Vid några intervjuer upplevde vi att 

respondenterna fortsatte prata kring ämnet efter att vi stoppat ljudinspelningarna, detta ansåg 

vi inte tillhöra intervjun och tog därför inte med det i resultatet. Ryen (2004, s. 60) påpekar att 

respondenten många gånger fortsätter tala om ämnet efter att ljudinspelningen stoppats, men 

på ett mer fritt och öppet sätt. En risk med ljudinspelning är att respondenten kan känna sig 

besvärad eller hämmad, och att användandet av ljudinspelning därmed kan komma att påverka 

datan. Detta var vi medvetna om vid planeringen av intervjuerna, men på grund av etiska skäl 

valde vi att i resultatet inte ta med respondenternas resonemang som framkom efter att 

ljudinspelningarna avslutats. 

Som komplement till ljudinspelning valde vi att anteckna det som sades vid intervjuerna. 

Anteckningarna gav oss trygghet, i visshet att vi skulle ha kvar datamaterial även om tekniken 

inte skulle fungera. Vid de två intervjuerna vi genomförde enskilt, fick vi själva ansvara för 

både intervju och anteckningar. Vi upptäckte då att det kunde vara problematiskt att hålla 

fokus på respondentens tankegångar samtidigt som anteckningar skulle föras. Ryen (2004, s. 

56) understryker detta, och menar att det kan vara svårt att både uppmärksamma respondenten 

och dennes svar, och samtidigt föra anteckningar. 

Urvalet begränsades till fyra förskollärare, då tiden för genomförandet av studien var 

begränsad. Ett medvetet val gjordes när vi beslutade att intervjua förskollärare vi inte tidigare 

haft någon koppling eller relation till. Syftet med detta var att minimera risken för att en 

personlig koppling skulle kunna påverka datan, exempelvis genom vår egen förförståelse om 

personen. Enligt Kihlström (2007, s. 50) kan en personlig relation till respondenten påverka 

intervjusituationen och försvåra för intervjuaren att agera professionellt. 
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Ahrne och Svensson (2011, s. 27) framhåller vikten av självkritik som en del av studiens 

trovärdighet och giltighet. Under hela arbetets gång har vi förhållit oss kritiska och funderat 

över alternativa tillvägagångssätt, då vi regelbundet fått värdefull konstruktiv kritik från vår 

handledare och handledningsgrupp. Detta anser vi har ökat trovärdigheten i studien, då vi 

ständigt tvingats fundera över valda tillvägagångssätt och tankegångar. Ökad trovärdighet och 

giltighet hade kunnat erhållas genom kompletterande observationer, eftersom dessa hade gett 

oss en mer nyanserad bild av förskollärares förhållningssätt till barns bråklek. Ytterligare ett 

alternativ hade varit att följa upp intervjuerna med kompletterande intervjuer, för att i 

efterhand ge respondenten möjlighet att förtydliga tankegångar som vi vid transkribering fann 

oklara.                

7.3. Didaktiska konsekvenser 

Det framkommer i studien att förskollärare förhåller sig olika till barns bråklek, vilket 

innerbär att förskolebarn kan komma att möta arbetslag där pedagoger har olika syn på denna 

typ av lek. Därför vill vi peka på vikten av diskussion i arbetslaget vad gäller förhållningssätt 

till barns bråklek. En gemensam syn kan leda till att arbetslaget finner strategier som passar 

både barn och vuxna. Dessutom anser vi att det är viktigt att pedagoger uppmärksammar sitt 

förhållningssätt till bråklek, eftersom det påverkar hur barns bråklek bemöts.  

 

Om barnen vill bråkleka kan en fördel vara att förskollärare tillsammans med barnen kommer 

fram till gemensamma regler för vad som ska gälla vid bråklek. Vidare kan miljön där barnen 

bråkleker arrangeras för att möjliggöra lekformen på ett säkert sätt, exempelvis genom att 

inreda med en större mjuk matta, kuddar och säkra från vassa hörn och kanter. Om barn 

känner att pedagogerna accepterar och stöttar deras lek, kanske motståndet från barnen inte 

blir lika stort. Detta kan i sin tur möjligen leda till att barn accepterar att vuxna är närvarande 

vid bråklek.  

 

Vi är medvetna om att det är många faktorer som avgör hur förskollärare förhåller sig till 

barns bråklek. Men eftersom tidigare forskning visar att förskolebarn har behov av att 

bråkleka och att lekformen är uppskattad av många barn, bör pedagoger vara medvetna om 

varför de väljer att bemöta och hantera bråklek på det sätt de gör. 

7.4. Förslag till fortsatt forskning   

I studien har vi utgått från förskollärares förhållningssätt till och resonemang kring barns 

bråklek. Enligt oss skulle det vara intressant att undersöka området ur barns perspektiv för att 

få inblick i hur de upplever bråklek. Vi önskar även mer forskning kring bråklek ur ett 

genusperspektiv för att bättre förstå hur och varför flickor och pojkars bråklek skiljer sig åt. 

Avslutningsvis skulle vi vilja se mer forskning om manliga förskollärares förhållningssätt till 

och resonemang kring bråklek, i jämförelse med kvinnliga förskollärare. Detta då vi 

uppmärksammat att forskning kring manliga förskollärare och bråklek är begränsad. 
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Tack 
Vi vill tacka alla som på något sätt stöttat oss under skivprocessen. Ett särskilt tack vill vi 

rikta till vår handledare som gett oss stöd och goda råd under arbetets gång. Vidare vill vi 

tacka de fyra respondenter som deltagit i studien, då deras medverkan har varit avgörande för 

det resultat som framkommit. Vi vill även tacka våra familjemedlemmar för visad förståelse 

då vi ägnat mycket tid åt examensarbetet. Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 
 

Vi heter Dani Johannesson och Elin Eriksson och vi läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. Vi skriver ett examensarbete som handlar om 

förskollärares förhållningssätt och sätt att resonera kring förskolebarns bråklek. Denna lek har 

fångat vårt intresse och gjort oss nyfikna på att närmare undersöka ämnet, dessutom känner vi 

att vi behöver mer kunskap om hur vi som förskollärare kan förhålla oss till detta. 

Vi vore tacksamma om du vill medverka i vår studie, vilket innebär att du kommer bli 

intervjuad av oss. Beräknad tid för intervjun är cirka 30-45 minuter, och den kommer att 

dokumenteras genom ljudinspelning och anteckningar. 

 

Allt material hanteras enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har utformat. 

Detta innebär att du själv har rätt att bestämma om du vill medverka i undersökningen eller ej, 

eftersom deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta. Under hela 

undersökningens gång kommer du ges största möjliga konfidentialitet genom bland annat 

fingerat namn. Ljudinspelningarna och anteckningarna kommer endast användas till det här 

examensarbetet och kommer förstöras efter undersökningens avslut. 

 

Tag gärna kontakta med oss om du har frågor och funderingar.  

Tack på förhand!  

 

 

 

Hälsningar,  

 
Dani Johannesson   Elin Eriksson 
Tfn: xxxx-xx xx xx   Tfn: xxxx-xx xx xx 

E-post: sxxxxxx@student.hb.se E-post: sxxxxxx@student.hb.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
1. Berätta vad bråklek är för dig? 

    Definition? 

2. Beskriv en bråklekssituation som uppkommit i barngruppen? 

3. På vilket sätt hanterades den situationen? 

    Har du/ni hanterat bråklek på andra sätt (tidigare)? 

4. Vad var det som gjorde att du/ni hanterade bråklekssituationen på det sättet? 

    Kringfaktorer som påverkade? 

5. Vilka faktorer avgör om du betraktar en lek som bråklek? 

6. Om du bedömer att du behöver avbryta en bråklek, vad är det i så fall som avgör den 

bedömningen? 

7. Beskriv hur ni resonerar/diskuterar i arbetslaget kring bråklek? 

    Samsyn i arbetslaget? 

8. Berätta om eventuell gemensam policy kring bråklek på förskolan? 

    Inne- och utevistelsen? 

9. Beskriv eventuella regler ni har när det gäller bråklek i barngruppen? 

    Hur gick ni till väga för att ta fram dessa regler? 

10. Ser du några fördelar med barns bråklek, i så fall vilka? 

11. Ser du några nackdelar med barns bråklek, i så fall vilka?   

12. Finns det något mer du vill tillägga? 
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