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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger talar om vild och 

kaosartad lek. Studiens metod är kvalitativ, halvstrukturerad intervju där sammanlagt 10 pedagoger 

verksamma inom förskolan har intervjuats. I studien har diskursanalys använts som analysmetod. 

Studiens resultat visar att det finns många diskurser som hamnar i konflikt, eller antagonism med 

varandra. Dessa diskurser grundar sig i synen på vild och kaosartad lek som bra respektive dålig eller 

hur den bör bemötas och hanteras. I den tidigare forskningen efterfrågas en ytterligare kunskap om 

vild och kaosartad lek och slutsatserna visar bland annat att diskurserna som blir synliga i 

pedagogernas tal hamnar i antagonism med varandra på grund av att pedagogerna inte fullt ut vet vad 

vild och kaosartad lek är bra för och hur de ska eller bör bemöta den.  
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Förord 

När vår sista termin på förskollärarprogrammet började så diskuterade vi tillsammans fram ett syfte 

och ett antal frågeställningar till denna studie. Detta syfte har under arbetets och diskussionernas gång 

formats till något annat, men består ungefär av samma grund som det gjorde från början. Vi har båda 

bidragit till att hitta tidigare forskning kring ämnet vild och kaosartad lek och har tillsammans skrivit 

kapitlet tidigare forskning. Ungefär två veckor in i arbetet så ansåg vi att det vore bäst ifall vi delade 

upp arbetet och vi tog tag i olika kapitel och började läsa litteratur och snart efter det började vi skriva.  

Simon valde att skriva teorikapitlet och Neil valde att skriva metodkapitlet.  

När kontakt till fältet (förskolor) skulle upprättas så tog Simon ansvar för att ta kontakten och vi valde 

båda ut vilka intervjusubjekt vi skulle tillfråga för eventuellt deltagande i studien. När vi genomförde 

intervjuerna så utförde båda intervjuerna och när transkriberingarna skulle göras deltog båda två i 

processen. När vi skulle analysera våra transkriberingar så satte vi oss tillsammans och hittade 

nyckelord och teman i intervjuerna.  

Övriga kapitel och delar i denna uppsats, som inledning, resultat och analys och diskussion har skrivits 

tillsammans då vi ansåg att två kritiska blickar var nödvändiga för att utformningen av uppsatsen 

skulle kunna bli så bra som möjligt.  

Vi vill tacka vår handledare, Eva Kane och vår assisterande handledare Ulrika Munck Sundman för att 

ni har stått ut med oss och ”en”. 

Vi vill också tacka våra familjer och vänner för att de har gett oss stöd och tröst när vi behövt det. 

Ytterligare vill vi tacka varandra för att vi har hållit ihop och inte blivit dödsfiender. 

Tack Simon! 

Tack Neil! 

 



2 

 

  

Inledning 

Lek är något som många har åsikter om, åsikter som skiljer sig åt. Åsikterna innehas inte bara av 

lekforskare och professionella inom barnomsorgen, utan även av allmänheten. Människor har en 

förmåga att kategorisera lek som ”bra” eller ”dålig” baserat på sina egna åsikter utan att bemöda sig 

med att reflektera över varför lekarna är bra eller dåliga. Det går även att fråga sig om det verkligen 

finns ”bra” eller ”dåliga” lekar. Att till exempel krigslek ofta är sett som något dåligt kommer nog inte 

som någon nyhet för de flesta. Men är det verkligen så dåligt? Det finns en oro hos många vuxna att 

barn lär sig skadliga beteenden genom denna lek som ser ut att handla om simulering av dödande med 

våld och vapen (Levin 2003, s. 61).    

Diane E. Levin (2003, s. 61) menar att det inte är så enkelt då barn uppfattar sin lek annorlunda än 

vuxna och inte lägger samma vikt och mening i de mörka ämnen som kan tänkas behandlas i leken. 

Det finns även annan forskning som menar att sådan lek mycket möjligt kan bidra till barnens 

utveckling (Storli & Hansen Sandseter 2015, s. 1997; Storli 2013, s. 12). Detta gäller även liknande 

lekar så som brottnings- och jaga-lekar samt högljudda lekar. Vi har i denna uppsatts valt att benämna 

dessa lekar som vilda och kaosartade lekar.  

Öhman (2011) skriver om både bråklek och krigslek och menar att: 

Inom ramen för bråkleken lär sig barnen att koda och avkoda sociala signaler och att reglera känslor. 

De leker att de bråkar och brottas. Bråkleken lägger grunden för barnens förmåga att läsa av känslor 

och sinnesstämningar som glad, ledsen, arg, rädd eller neutral. Den sker alltid i ett socialt 

sammanhang, och ger en direkt social bekräftelse och känsla av samhörighet. (Öhman 2011, s. 207). 

Öhman menar att barnen lär sig tolka varandra men även att de lär sig kontrollera och reglera sina 

egna känslor. Något som karakteriserar denna lek är enligt Öhman dess positiva känslor då barnen i 

leken visar för varandra att det är just lek och inte ett riktigt bråk (Öhman 2011, s. 207). 

Å ena sidan finns det forskning som visar att dessa lekar bidrar positivt till barnens utveckling. Å 

andra sidan finns även vissa uppfattningar och forskning som visar att dessa lekar kan vara dåliga för 

barnen då de ses som skadliga för barnens utveckling (Levin 2003, s. 61; Levin 2006, s. 397; Dunn & 

Hughes 2001, s. 500).  

Vi finner ett dilemma i detta då det kan tänkas att det som ses som dåligt eller skadligt för barn ofta 

förbjuds. Risken blir då att dessa lekar förbjuds helt och att vuxna missar att ta till vara på det positiva 

i lekarna. Något som då blir intressant är att se hur professionella i barnomsorgen talar om dessa lekar. 

Är det tillåtet att leka lekar som konventionellt ses som ”dåliga” och talar pedagogerna om sitt 

bemötande av sådan lek i den vardagliga verksamheten?  
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Tidigare forskning 

För att hitta tidigare forskning om vild och kaosartad lek började vi använda oss av begrepp som 

”play”, ”lek” och ”games”. Via artiklar utifrån dessa sökresultat fann vi begreppet ”rough-and-tumble 

play” som blev nyckeln till att hitta den forskning vi sökte efter. Denna forskning är relevant eftersom 

den visade hur pedagoger upplevde vild och kaosartad lek och hur de begränsade eller möjliggjorde 

den.  

Nedan kommer vi presentera tidigare forskning om vild och kaosartad lek. Vi kommer börja med att 

kort definiera dessa begrepp för att sedan presentera forskning om den vilda och kaosartade lekens 

möjliga positiva och negativa effekter. Vi kommer även i denna del presentera forskning om hur 

pedagoger ser på vild och kaosartad lek och hur de bemöter denna lek. Här finner vi det även relevant 

att titta på forskning om vild och kaosartad lek utifrån ett genusperspektiv.    

Vilda och kaosartade lekar – vad är det? 

I den här studien använder vi oss av begreppet vild och kaosartad lek. För att försöka förtydliga detta 

begrepp har vi kopplat samman det med begreppet ”rough-and-tumble” eller ”R&T” vilket kan 

översättas till knuff- och brottningslekar. Vilda och kaosartade lekar kanske inte alltid innebär fysiskt 

våld utan kan också vara högljudda lekar och lekar med snabba rörelser som framkallar kaosartad och 

vild stämning. Vår definition av vilda och kaosartade lekar ligger närmare Storli och Handsen 

Sandseters (2015) definition av dramatiska lekar med inslag av Rough-and-tumble (Storli & Hansen 

Sandseter 2015, s. 2004). Denna definition utökar R&T begreppet och inkluderar lekar som: 

superhjältelekar, jagalekar, låtsatsslagsmål samt skydda-/rädda-lekar.  

Vi inkluderar även krigslekar eftersom de ofta är tätt sammankopplade med superhjältelekar och andra 

lekar med våldsamma teman. En anledning till att de kopplas samman är att det finns en tro hos många 

vuxna att dessa lekar ofta leder till aggressiva beteenden (Holland 2003, s.96; Levin 2003, ss. 1–2). 

Denna tro kan dock vara berättigad då det finns forskning som bekräftar korrelationen mellan 

låtsaslekar med våldsamt innehåll och aggressiva beteenden (Dunn & Hughes 2001, s. 500).      

Som vi presenterat i vår inledning ser vi ett dilemma mellan synen på den vilda och kaosartade lekens 

direkt negativa effekter kontra synen på dess positiva effekter. Vad säger forskningen och vad är de 

mer specifika effekterna och funktionerna? 

 

Effekter av vild och kaosartad lek 

Lek har en viktig funktion i barns utveckling då det är i leken mycket utveckling sker. Detta gäller 

även i de vilda och kaosartade lekarna. Pelligrini (2009) menar att barns deltagande i exempelvis 

bråklekar kan bidra till utveckling av deras sociala och motoriska förmågor (Pelligrini 2009 s. 132). 
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Storli och Hansen Sandseter (2015) är av en liknande åsikt då de menar att R&T spelar en betydande 

roll i barnens utveckling och lärande med specifikt fokus på sociala förmågor (Storli & Hansen 

Sandseter 2015, s. 1997).  

Rune Storli (2013) skriver: 

R&T holds a social dynamic that aids in the development of social competency as children learn 

about themselves and others. By exploring the physical and social affordances in the environment 

through R&T with physical contact, children learn and develop perception skills that are crucial for 

developing social competency and yield immediate and long-term benefits. As the preschool in this 

study demonstrates, allowing indoor R&T and providing physical environmental supports for such 

play afford children opportunities to harvest important bodily, social and perceptual experiences in 

the initiating phases of social play. (Stoli 2013, s. 12) 

Storli menar att R&T bidrar till att barnen lär känna sig själva och andra samt att det utvecklar en 

social kompetens (Storli 2013, s. 12). Detta är även något som Logue & Harvey menar är betydande 

där de också pekar på kognitiv utveckling som en positiv aspekt av vild lek (Logue & Harvey 2009, ss. 

46–47). 

Det finns även annan forskning som presenterar ett utvecklingsperspektiv på våldsam lek. Anhängare 

av detta perspektiv anser att våldsam lek hjälper barnen att handskas med ilska och frustration. De 

menar vidare att barn själva behöver bestämma vad de ska leka då deras lek reflekterar barnens behov 

och erfarenheter och det är genom leken som de kan bearbeta detta (Levin 2006, s. 396). Utifrån detta 

perspektiv blir det alltså viktigt att tillåta lekar med våldsamma teman då barnen leker dessa för att de 

behöver bearbeta eller skapa sig förståelse för något från sin vardag.  

Det sociopolitiska perspektivet ställs av Levin (2006) som en motpol till det mer tillåtande 

utvecklingsperspektivet eftersom det fokuserar på vad våldet ger och lär barnen, då lärande sker via 

leken och allt lärande inte nödvändigtvis är bra. Här finns en uppfattning om att tillåtandet av 

våldsamma lekar kan leda till att barnen lär sig antisociala beteenden som leder till en idealisering av 

våld. Därför finns det en syn inom detta perspektiv att våldsamma lekar bör avrådas och förbjudas helt 

och hållet (Levin 2006, ss. 396–397). 

Levin (2006) menar att både utvecklingsperspektivet och det sociopolitiska perspektivet har starka 

argument och att det är viktigt att ta båda perspektiven i beräkning när det kommer till barns 

våldsamma lekar (Levin 2006, s. 397). Barnen leker lekar med våldsamt innehåll för att bearbeta och 

förstå aspekter från sin egen vardag, samtidigt finns det en potentiell risk att det våldsamma innehållet 

kan medföra oroväckande lärdomar om våld. Hon menar att pedagoger här ställs inför ett dilemma då 

det blir viktigt att hjälpa barnen att få leka utifrån våldsamma teman för att genom leken möta deras 

utvecklingsbehov. Samtidigt är det viktigt att förespråka ickevåld och andra positiva sociala 

beteenden. 

Dunn och Huges (2001) bekräftar i en studie att det finns en korrelation mellan krigslekar och 

antisociala beteenden, så som aggression, våld, ilska och en oförmåga att förstå andra barns känslor 

och upprördhet i leken (Dunn & Hughes 2001, s. 500). Dock menar Dunn och Hughes att denna 

korrelation var betydligt vanligare bland barn som ansågs vara svårhanterliga och hade svårigheter att 

läsa av andra barn i leken (Dunn & Hughes 2001, s. 502). I studien undersökte Dunn och Huges hur 

barn kan påverkas av lekar med våldsamma teman. Barnens lek observerades första gången när de var 

i fyraårsåldern, barnen fick två år senare genomgå en undersökning i moralförståelse (Dunn & Hughes 

2001, s. 495). Barnen som observerades i studien var både pojkar och flickor med svårigheter som 

hyperaktivitet samt med diagnosen uppförandestörning. Utöver dessa barn observerades också en 

kontrollgrupp med barn i samma ålder, variation av kön och etnicitet samt från samma skolor som de 
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barn som ingick i den första gruppen. Barnen som ingick i kontrollgruppen ansågs vara lugna och 

anpassningsbara (Dunn & Hughes 2001, s. 494). Dessa barn visade inte samma asociala och 

aggressiva beteende som barnen i den första gruppen när studien avslutades.  

Det är då kanske inte alltid innehållet i leken i sig som ger leken negativa effekter utan det beror 

kanske snarare på vilka barn som deltar och huruvida dessa barn är kapabla att bearbeta lekens 

innehåll. Penny Holland (2003) vänder sig mot Dunn och Hughes (2001) artikel och menar att det 

finns en motivation i deras forskning, som förespråkar vuxnas totalförbud av krigslekar och 

superhjältelekar, då deras forskning enbart presenterar dessa negativa korrelationer och lämnar inga 

förslag på hur vuxna bör bemöta dessa lekar (Holland 2003, s. 96). 

Levin (2006) menar att det blir viktigt att se varje lek utifrån sitt eget sammanhang. Pedagoger bör 

observera hur våldet används i leken och därifrån vidta olika åtgärder beroende på om de anser att 

leken är skadlig eller ej. Pedagoger kan då hjälpa barn att förstå våldsaspekterna i leken på ett positivt 

och utvecklande sätt (Levin 2006, s. 402).  

Levin (2006) och Holland (2003) understryker båda att pedagogers förhållningssätt och bemötanden 

spelar en viktig roll för vilket utfall vilda och kaosartade lekar får hos barnen (Levin 2006, s. 402; 

Holland 2003, s. 96). Vi kommer därför i nästa stycke presentera forskning om pedagogers bemötande 

och syn på vild och kaosartad lek.  

Pedagogers bemötande och syn på vild och 

kaosartad lek 

Storli och Hansen Sandseter (2015) gjorde en studie i norska förskolor där de undersökte hur 

pedagoger såg på dramatiska lekar med inslag av Rough-and-tumble (R&T). Studiens resultat bygger 

på enkätsvar från 138 kvinnliga förskollärare. Studiens huvudsakliga syfte var att ta reda på i vilken 

utsträckning norska förskollärare tillåter R&T och hur deras bemötande skiljer sig i olika lekmiljöer 

(inomhus och utomhus) (Storli & Hansen Sandseter 2015, s. 2004). Studien visar att många 

dramatiska lekar förbjuds och begränsas i vardagen. Detta berodde bland annat på var lekarna lektes, 

alltså om de lektes inomhus eller utomhus, och hur tillåtande dessa miljöer var. Det var bland annat 

vanligt att förbjuda lekar med inslag av R&T om dessa lektes inomhus samtidigt som pedagogerna var 

mer tillåtande till samma lekar om de lektes utomhus (Storli & Hansen Sandseter 2015, s. 2005). 

Studien visar också att pedagogerna upplevde att det är betydligt fler pojkar som leker dramatiska 

lekar med inslag av R&T och kvantitativa mätningar visar att pedagogerna avbröt pojkars dramatiska 

lek mer ofta än flickors. Detta berodde på att innehållet i de dramatiska lekarna skilde sig åt mellan 

könen (Storli & Hansen Sandseter 2015, s. 2004). De lekar som ofta förbjöds var: superhjältelekar, 

låtsas-slagsmål, jagalekar och skydda-/rädda-lekar. Till exempel så är superhjältelekar och låtsats-

slagsmål två typer av lekar som nästan enbart leks av pojkar. Även lekar som jagalekar och 

skydda/rädda-lekar var lekar som mestadels pojkar deltog i, dock lektes dessa lekar även av en större 

procentandel flickor (Storli & Hansen Sandseter 2015, s. 2003). 

Levin (2003) nämner olika anledningar till att pedagoger avbryter lekar som innehåller våldsamma 

inslag, bland annat superhjältelekar och krigslekar. Hon menar att det finns en rädsla hos pedagoger att 

när barn leker krigslekar samt andra våldsamma lekar och exponeras för våld så lär de sig ett skadligt 

synsätt på hur våld brukas och hur barnen själva kan använda det (Levin 2003, s. 3).  
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Rune Storli (2013) menar i en annan studie att pedagoger ofta är osäkra på hur de ska bemöta vilda 

lekar trots att dessa lekar har tydliga inslag av lekfullhet och inte är särskilt aggressiva. Detta menar 

han beror på bristande forskning kring hur pedagoger bör hantera sådana situationer (Storli 2013, s. 

12).  

Michelle T. Tannock (2007) menar i sin studie att både barn och pedagoger upplever att R&T leks 

inom förskolan och det finns en uppfattning om att denna lek är olämplig. Flera av pedagogerna menar 

att det finns en rädsla för att någon ska skada sig men menar att de ofta accepterar lekarna så länge 

barnen visar att de har kul och ingen far illa. Tannock påstår, precis som Storli (2013) att det finns en 

brist på kunskap och att det råder viss förvirring kring bemötandet av R&T. De uttrycker att ytterligare 

kunskap behövs utvecklas. (Tannock 2007, ss. 359–360).  

Rädslan för att barnen kan skada sig kan dock medföra att pedagoger väljer att förbjuda vilda och 

kaosartade lekar helt och hållet. Detta kan dock vara problematiskt. Delaney (2017) menar att en 

nolltolerans mot vilda lekar kan bidra till att barn ändå leker dessa lekar fast i hemlighet. Detta menar 

hon i sig bidrar till att pedagoger missar meningsfulla dialoger kring barnens tankar i leken (Delaney 

2017, s. 892). Även Delaney bekräftar det Storli (2013) och Tannock (2007) påstår, att pedagoger 

behöver bredare kunskap om vilda lekar. Delaney menar att pedagoger måste bli bättre på att ta vara 

på barnens egna sätt att skapa förståelse och mening med vilda lekar (Delaney 2107, s. 893). 

Vild och kaosartad lek utifrån ett genusperspektiv 

Enligt Penny Holland (2003) går det nästan inte att tala om vilda lekar som superhjältelekar och 

krigslekar utan att tala om genus. Dessa lekar menar hon är starkt sammankopplade med det manliga 

könet då de som till största del deltar i lekarna är pojkar (Holland 2003, s. 15). Diskussioner om varför 

pojkar intresserar sig för aggressiva och våldsamma lekteman brukar ofta, enligt Holland, komma att 

handla om den välkända debatten om huruvida kön och könsroller ska betraktas som något naturligt 

(biologiskt) eller kulturellt (konstruerat). Då denna debatt delar forskarvärlden går det inte säkert att 

säga vilket perspektiv som har störst betydelse när det kommer till hur vi ska förstå könsroller och 

genus i barns lek. Holland menar att perspektivet om könsroller som biologiskt grundat har blivit 

betydligt vanligare då många pedagoger upplever att genusgrupperingar inom leken är tydliga trots 

försök att skapa lika förutsättningar och möjligheter för både pojkar och flickor (Holland 2003, s. 16). 

Dessa pedagoger upplever att pojkar deltar mer i vilda lekar och Holland menar att kommentarer som 

”boys will be boys” har blivit ett vanligt talesätt för att förklara varför pojkarna leker dessa lekar. 

Holland beskriver dessa argument om biologi som bristfälliga då de inte räknar med den stora mängd 

icke-stereotypiska beteenden som är synliga hos både pojkar och flickor. Hon menar att i en barngrupp 

bestående av 25 barn är det oftast bara en liten grupp pojkar, cirka fyra till fem stycken, som 

intresserar sig för våldsamma lekar (Holland 2003, s. 18). Holland menar att detta visar att könsroller 

och genus inom lek framförallt är socialt konstruerat, hon vill dock understryka att även biologi spelar 

en viss roll i barns lek. 

Christian Eidevald (2009) är av liknande mening då han menar att kön och könsroller kontinuerligt 

produceras genom olika sätt att bemöta och tala om pojkar och flickor (Eidevald 2009, s. 166). Hur 

pedagoger väljer att bemöta en liten grupp pojkar kan ge konsekvenser för hur dessa pojkar förstår sig 

själva. Om dessa sätt att tala om och bemöta pojkars lek upprepar sig ofta kan det även ge 

konsekvenser för hur andra pojkar bemöts. Han skriver: 
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Diskurser om pojkar normaliseras och kan komma att ses som naturlig (sann) kunskap och som det 

enda sättet att bemöta och beskriva pojkar utifrån – trots att både flickor och pojkar för det mesta gör 

samma saker, det vill säga att det både finns flickor och pojkar som kan beskrivas som ”aktiva” 

och/eller ”lugna” (Eidevald 2009, s. 167). 

Eidevald skriver även att när han i sin studie samtalade med pedagoger verksamma inom förskolan var 

det många som beskrev sin verksamhet som könsneutral. Pedagogerna beskrev hur de väljer att 

bemöta varje barn individuellt och gjorde inga skillnader på ålder eller kön. Dock visade studiens 

empiri att detta inte var fallet då han kunde urskilja olika subtila handlingsmönster i pedagogernas sätt 

att bemöta pojkar och flickor som inte stämmer överens med pedagogernas utsagor. Eidevald 

beskriver pedagoger som påstår att de inte gör skillnader mellan kön och som påstår att de redan 

jobbar jämställt som ”könsblinda”. Han ifrågasätter pedagogernas utsagor och menar att pedagogerna i 

dessa exempel inte ser generella mönster i sitt bemötande av barn av olika kön (Eidevald 2009, ss. 

167–168). 

Sammanfattning 

I den tidigare forskningen vi presenterat har vi funnit att det finns en uppdelning av synen på vild och 

kaosartad lek. Den ena sidan menar att leken har sina fördelar medan den andra sidan ser det som 

något som påverkar barnen negativt. Ytterligare har den tidigare forskningen visat att pedagogers 

bemötande av vild och kaosartad lek grundar sig bland annat i huruvida de ser lekarna som skadliga 

för barnen eller ej. Det visas också att många pedagogers begränsningar av vilda och kaosartade lekar 

beror på att de inte har tillräckligt med kunskap om hur vilda och kaosartade lekar kan bemötas på ett 

sätt som fångar det positiva i lekarna. Vidare har den tidigare forskningen synliggjort hur pedagogerna 

i sina bemötanden konstruerar genus genom sitt sätt att tala och bemöta barnen i deras lek. 

Det vi tar med oss från den tidigare forskningen är hur mycket synen på vild och kaosartad lek skiljer 

sig åt, hur pedagoger talar om sina bemötanden av leken och hur de talar om barn av olika kön i 

lekarna. Därför har vi i denna studie lagt fokus på pedagogerna och studerat hur de talar om den vilda 

och kaosartade leken. Utifrån tidigare forskning och diskursiv teori kan vi misstänka att det finns flera 

diskurser samtidigt och att dessa diskurser står i motsättning till varandra. 

Allt detta är taget ifrån flera olika studier och för att inte efterlikna tidigare forskning så har vi 

formulerat vårt syfte och våra frågeställningar utifrån dessa insikter. För att särskilja vår studie från 

tidigare studier har vi även valt att ha intervjusubjekt som är både män och kvinnor. Dessa 

intervjusubjekt benämns som pedagoger vilket innebär att de är personer som jobbar i barngrupp på 

förskolor och de är inte endast förskollärare eller barnskötare utan en blandning av båda yrkesgrupper. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger talar om vild och 

kaosartad lek i förskolan, samt hur de talar om sitt bemötande av sådan lek. 

• Vilka diskurser om vild och kaosartad lek blir synliga i pedagogernas tal? 

• Vilka diskurser om kön blir synliga i talet om vild och kaosartad lek? 
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• Skiljer sig manliga och kvinnliga pedagogers tal om vild och kaosartad lek? 

 

Teoretiskt perspektiv 

För att besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av diskursanalys som teoretiskt 

perspektiv. Det vi kan ta reda på med hjälp av diskursanalys är hur den vilda leken samt genus kopplat 

till den vilda leken, konstrueras och ”görs” via språket och det pedagoger i förskolan säger (Wreder 

2007, s. 50). Vi kommer nedan presentera en övergripande definition av diskurs som teoretiskt 

begrepp. Vi kommer även presentera och definiera begreppen subjektspositioner och antagonism. 

Dessa begrepp kommer senare ligga som grund för studiens analys och hur vi kan förstå det empiriska 

materialet. I samband med dessa begrepp kommer vi även redogöra för konkreta pedagogiska 

exempel för att visa hur diskurser kan förstås i en pedagogisk kontext. 

Diskurs som teoretiskt begrepp 

Diskursbegreppet kan förstås på många olika sätt. En definition är att diskurser är framställningar 

enligt vissa sätt att tänka på områden och på det språk (termer och uttryckssätt) som används för att 

beskriva fenomen (Egidius 2005, s. 138). I denna teori är språket centralt, det är via språket vi 

beskriver verkligheten och på så sätt konstruerar den (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 8–10). Allt som 

är möjligt att säga och tänka sker via diskursiva filter då vi namnger ting och händelser och på så sätt 

skapar sammanhang. Med det menas att genom tal om något drar vi gränser för vad det är och inte är, 

då vi genom olika sätt att tala om något kan skapa ett ramverk för vilken förståelse som är rimlig i 

olika sammanhang och kategorier.  

Diskursteorin handlar om hur vi i olika sociala praktiker och sammanhang konstruerar olika förståelser 

av verkligheten (Wreder 2007, s. 50). Ett sådant sammanhang skulle kunna vara förskolan. I förskolan 

skapar vi genom tal olika förståelser eller sanningsanspråk för vad till exempel en samling är för något 

och hur lek eller måltidssituationer ska förstås. I andra sammanhang som exempelvis skolan kan andra 

diskurser om dessa exempel råda vilket leder till andra förståelser om dem.  

Vad har detta för betydelse för studiens forskningsområde? Utifrån en diskursanalytisk syn går det att 

påstå att hur pedagoger i förskolan talar om vild och kaosartad lek konstruerar deras och barnens 

förståelse för vad vild och kaosartad lek är och inte är. Det kan dock finnas olika diskurser som 

motsäger varandra vilket gör att olika positioner kan tas och därför påverka förståelsen för leken. Talas 

det om dessa lekar som utvecklande och givande för barnen eller talas det om dessa lekar som något 

jobbigt eller skadligt för barnen? 

För att konkretisera detta skulle till exempel begrepp som ”fri lek”, som kan associera till att barnen 

själva får välja och bestämma sin egen lek, kunna hamna i konflikt med andra diskurser. Exempelvis 

kan det eventuellt finnas en uttalad övertygelse om att vissa lekar är farliga, jobbiga eller förbjudna. 

Diskurser om hur olika kön ska vara och vad pojkar respektive flickor tycker om för lekar kan också 

hamna i konflikt med diskurser om den fria leken eller med diskurser om vilka barn som kan eller bör 

leka vilda och kaosartade lekar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 54-55).  
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I ett arbete med diskursanalys går det här alltså att påstå att allt som pedagogerna säger representerar 

något och skapar möjligheter för hur världen eller förskolan ska förstås. Det går därför inte att påstå 

eller att tro på ordets oskyldighet och att det som sägs inte spelar någon större roll i deras egen eller 

barnens världsuppfattning (MacLure 2003, s. 12). Diskurserna vi vill undersöka kommer till uttryck i 

pedagogernas tal om leken. 

Subjektspositioner 

Diskurser påverkar även hur vi ser på identiteter som till exempel pedagog och barn eller pojke och 

flicka. Winther Jørgensen och Phillips talar om identiteter inom diskursteorin som ”relationellt 

organiserat; man är något eftersom det finns något annat man inte är” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 51). Exempelvis så är en tillåtande pedagog just tillåtande för att den inte är en ”nej-sägare”. 

Till detta hör också att det inom diskursteorin inte talas om individers identiteter utifrån en klassisk 

benämning, alltså att individer besitter olika egenskaper som vittnar till varför de är på ett visst 

sätt (Wreder 2007, s. 46). Inom diskursteorin talas det istället om subjektspositioner som att människor 

kan positionera sig på många olika sätt beroende på vilka möjligheter som ges inom samhällets 

diskursiva ramar (Davies 2003, s. 11). Genom att tala om pojkar och flickor på olika vis formar vi en 

förståelse för vad en flicka eller pojke kan och bör vara. Utifrån dessa förståelser kan pojkar och 

flickor välja att positionera sig i linje med dessa för att identifiera sig som ”riktiga” pojkar eller 

”riktiga” flickor. Diskurser kan här ses som handlingsanvisningar för hur människor ska vara och 

agera för att kunna identifiera sig utifrån en viss kategori (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 50). 

Subjektspositioner påverkar också hur pedagoger ser på sin egen profession och hur de förstår sig 

själva utifrån diskurser om hur en bra pedagog ska vara (Lenz Taguchi 2014, s. 27). 

I denna studie blir det intressant att titta på subjektpositionering för att försöka ta reda på vilka 

föreställningar om kön som skapas genom tal om vild och kaosartad lek. Det är också intressant att 

titta på subjektpositionering utifrån manliga och kvinnliga pedagogers tal om vild och kaosartad lek 

för att se om diskurser om maskulinitet och femininitet blir synliga. 

Att vara maskulin och att vara feminin är egenskaper hos människor som inte är medfödda då det går 

att göra skillnad på kön (biologiskt) och genus (socialt). Kön och genus är dock strukturer som är 

inbyggda i vårt samhälle (Davies 2003, ss. 17, 27). Individer kan ändra på dessa strukturer genom att 

inte följa vissa diskursiva praktiker eller genom att ta upp nya förändrande praktiker. Det är här viktigt 

att komma ihåg att individer är begränsade av de rådande diskurserna samt att individer själva bidrar 

till att upprätthålla dessa diskursiva praktiker genom att agera eller tala i linje med dessa. Detta blir 

intressant i en förskolekontext då vi kan tänka oss att den innehåller många olika typer av identiteter 

som samexisterar. En och samma person kan till exempel ha olika identiteter som påverkar vår 

förståelse om den personen: att vara barn, att vara flicka, att vara tre år och att vara storasyster och så 

vidare. Det kan då vara relevant att titta på hur olika diskursiva praktiker kan samverka och påverka 

varandra. 

Antagonism 

Som vi tidigare beskrivit kan det uppstå konflikter mellan olika diskurser. Antagonism är ett begrepp 

inom diskursteorin som kan översättas till konflikt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips skapas antagonism när två diskurser krockar med varandra och 
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hindrar varandra. Inom diskursteorin är aldrig någon diskurs total utan de befinner sig alltid i konflikt 

med andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 54). Vissa normer, förståelser eller andra 

diskursiva ramverk kan i en viss tid kännas som självklara och totala men även dessa står i konflikt 

med andra diskurser som erbjuder en annan definition av verkligheten. Till detta hör att diskurser 

aldrig är så pass etablerade att de inte kan omformas eller utmanas av andra diskurser. Börjesson och 

Palmblad (2007) bekräftar detta och menar att världen aldrig kan ses utifrån en neutral position utan 

allt är beroende av sitt sammanhang. Språket är en ständigt pågående process som formar och 

omformar vår förståelse av verkligheten (Börjesson & Palmblad 2007, s. 10). 

Utifrån detta kan det vara relevant att fråga sig vilka diskurser som är synliga då antagonism uppstår? 

Vem har talföreträde gällande vilka diskurser som råder i olika diskursiva praktiker?  I förskolan kan 

vi påstå att framför allt förskollärare men också barnskötare har talföreträde då de med sin utbildning 

anses kunniga inom forskning som rör förskolan. Pedagogers diskurser ses därför som mer relevanta 

än de som skapas av till exempel föräldrar eller barn (MacLure 2003, s. 11). Pedagoger hamnar då i en 

maktposition då diskurserna som uttrycks i deras tal kan anses vara ”mer sanna”. 

Antagonismer kan även uppstå i pedagogernas egna diskursiva praktiker. Exempel på det kan vara 

konflikter mellan diskurser om den vilda leken som skadlig för barnen och diskurser om den leken 

som socialt utvecklande för barnen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). Detta ser vi som 

relevant för studien då det hjälper oss kartlägga hur olika diskurser samspelar med varandra samt vilka 

antagonismer som blir synliga i pedagogers tal om vild och kaosartad lek.   

Metod 

I metodkapitlet presenterar vilken metod vi valt för att samla in empiri. Vi förklarar även varför vi valt 

just denna metod och varför vi tycker att den passar bäst för vår studie.  

Utöver detta går in på vilka vi valt som intervjusubjekt för studien, hur vi genomförde intervjuerna 

samt hur vi bearbetade data från råmaterial till analyserbara transkriberingar. Slutligen kommer vi gå 

igenom vilka etiska överväganden vi behövt göra och vilka lagar och krav vi följt. 

Val av metod 

Då vi har undersökt hur pedagoger i förskolan talade om vild och kaosartad lek samt hur de talade om 

sina bemötanden av denna lek så var kvalitativa intervjuer ett bra sätt att ta reda på hur pedagogerna 

talade om olika situationer eller fenomen. Detta eftersom kvalitativa intervjuer ger utförliga svar på 

olika frågor (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). 

Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer utifrån Bill Gillhams (2008) instruktioner. 

Intervjuerna har strukturerats med öppna frågor, samma frågor har ställts till varje intervjusubjekt och 

om vi upplevt att vissa frågor kunde ge utförligare svar la vi större vikt på dessa frågor för att ge 

intervjusubjekten möjlighet att öppna upp sig (Gillham 2008, s. 103). 

Vi har intervjuat informanterna med öppna frågor där de fick en möjlighet att ge mer utförliga svar om 

de ville. Detta för att underlätta samtalen från att bli frågor med entydiga svar till samtal med mer 

nyanserade reflektioner och tankar (Fägerborg 2011, ss. 98-99). 
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En nackdel med intervjuer överlag kan vara att intervjusubjekten inte är sanningsenliga rörande vad de 

tycker om eller upplever kring ett fenomen och detta kan i sig ge en missvisande bild av ”pedagogers 

uppfattningar” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). I vår studie blir detta inte relevant då vi 

med hjälp av diskursteori inte kan ta reda på sanningar om hur någonting egentligen är. Däremot kan 

vi med hjälp av diskursanalys se hur pedagogerna språkligt konstruerar uppfattningar om vild och 

kaosartad lek (Wreder 2007, s. 50). 

Bill Gillham (2008) menar att ytterligare nackdelar med en sådan metod skulle vara att genomförandet 

tar lång tid. Med det menar Gillham inte bara själva intervjuerna utan även transkribering, analys och 

redovisningen av samtliga delar (Gillham 2008, s. 114). Detta är givetvis något som blev aktuellt för 

oss då vi själva inte riktigt insåg att transkriberingarna av ljudinspelningarna skulle ta så lång tid som 

det gjorde. Därför blev vi tvungna att planera vår tid på ett nytt sätt och genomföra transkriberingarna 

på olika håll men med samma plan.  

Vi har intervjuat 10 förskolepedagoger med hjälp av ljudupptagningar och med kompletterande 

anteckningar. Anteckningarna hjälpte oss att leda intervjuerna framåt och gav oss en hjälp i att ställa 

relevanta följdfrågor. Anteckningarna fungerade också som ett stöd vid transkriberingarna då vi 

använde anteckningarna som en slags ordning på hur intervjun fortlöpte (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 51).  

Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de urval och avgränsningar vi gjort i och med vår 

datainsamling. Då tiden för att arbeta med denna studie var knapp så innebar det att vi behövde göra 

avgränsningar för vad som var möjligt att göra.  

I inledningsfasen av att hitta intervjusubjekt frågade vi oss vad det effektivaste sättet skulle vara för att 

sprida förfrågan till så många som vi behövde intervjua. Vi beslutade oss för att höra av oss till en högt 

uppsatt chef inom en organisation som har förskolor runt om i Stockholmsområdet och berätta vad vi 

ville undersöka och bifogade informationsbrev och samtyckesblankett. Denna chef blev alltså vår 

tillgång till fältet (Löfdahl 2014, s. 36). Vi ansåg att detta var det mest tidseffektiva sättet för oss att nå 

ut till både manliga och kvinnliga pedagoger i hela Stockholmsområdet. 

Chefen spred vidare vår förfrågan till förskolechefer i olika stadsdelar och dessa förskolechefer delade 

i sin tur med sig av vår förfrågan om det fanns någon som ville vara delaktig i en intervjustudie till 

pedagoger på olika förskolor. Efter det samlades alla villiga deltagares namn ihop och mailades till oss 

via den högt uppsatta chefen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40).  

I vår studie har vi intervjuat pedagoger och detta innebär inte endast utbildade förskollärare utan även 

annan personal som utför pedagogiskt arbete på förskolorna. Detta beslutade vi oss för eftersom vi 

ansåg att bemötandet av vild och kaosartad lek inte endast berör utbildade förskollärare utan det berör 

alla som jobbar i barngrupper. Vi har också intervjuat både manliga och kvinnliga pedagoger eftersom 

vi velat ta reda på eventuella skillnader i talet om vilda och kaosartade lekar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, ss. 40-41).   

Undersökningspersoner 

Då vi har undersökt hur pedagoger talar om vild och kaosartad lek samt hur de talar om barn av olika 

kön i sådan lek tyckte vi att det var intressant att undersöka hur pedagoger av olika kön talar om sådan 
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lek. Därför valde vi att intervjua både manliga och kvinnliga pedagoger i olika åldrar som jobbar i 

barngrupp på fyra olika förskolor i tre olika kommuner. 

Alla deltagare i studien har avidentifierats och fått fiktiva namn (Vetenskapsrådet 2017, ss. 40-41) som 

är tagna i alfabetisk ordning och är typiskt kvinnliga och manliga namn. Deltagarna var: Arne, Börje, 

Claes, Douglas, Erland, Ferdinand, Gudrun, Hulda, Iris och Jennifer. 

Genomförande 

När vi väl hade fått frivilliga intervjusubjekt så valde vi ut 10 pedagoger där 6 var män och 4 var 

kvinnor och ringde till samtliga för att informera om studien, fråga om de fortfarande ville delta i 

studien och sedan bokade vi in tider för intervjuer på förskolorna (Fägerborg 2011, ss. 102-103). Efter 

samtalen så mailade vi ut informationsbrev och samtyckesblankett för att pedagogerna skulle få en 

tydlig bild av vad det skulle innebära att vara med i vår studie (Löfdahl 2014, ss. 36-37; 

Vetenskapsrådet 2017, s. 31).  

Ute på förskolorna utförde vi de tre första intervjuerna i enskilda rum enskilt, det vill säga en 

intervjuare och en informant, dock insåg vi att det var svårt att få tid att genomföra intervjuer parallellt 

med varandra eftersom flera pedagoger arbetade på samma avdelningar och inte kunde gå ifrån 

avdelningarna samtidigt. Därför genomfördes intervjuerna med två intervjuare och en informant.  

Under intervjuerna turades vi om med att inta olika roller där en av oss var intervjuare och den andra 

förde anteckningar och ibland ställde kompletterande frågor. Vi upplevde att denna metod var mer 

effektiv och trygghetsgivande för oss då vi fick ett stöd i vetskapen om att ifall en av oss missade 

något viktigt i intervjuerna så hade den andra möjligheten att fånga upp detta i anteckningar eller 

följdfrågor (Fägerborg 2011, s. 105).   

Under intervjuerna började vi med att presentera vårt syfte för informanterna och gick vidare igenom 

ren formalia som samtycke, konfidentialitet, avkodning, hanteringen av insamlade data efter 

genomförd studie och rätten att avbryta studien när helst informanten vill det. Gällande hanteringen av 

data gjorde vi det tydligt att vi skulle radera ljudinspelningarna så fort de var transkriberade (Gillham 

2008, s. 113). 

Efter att det tillåtits av intervjusubjekten påbörjade vi ljudinspelningarna, via våra egna smartphones 

och intervjuade informanterna enligt vår intervjuguide med vissa reservationer för hur intervjun 

fortlöpte och i vilken ordning informanterna valde att tala om vissa saker (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, ss. 49-50). I vissa fall pratade informanterna så fritt kring ämnet att vissa av frågorna 

besvarades utan att de ens behövde ställas. Intervjuerna pågick i 20 till 30 minuter beroende på hur 

mycket informanten hade att säga och hur många följdfrågor vi följde upp med. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning 

För att transkribera vår intervjudata så lyssnade vi igenom ljudinspelningarna av intervjuerna samtidigt 

som vi skrev ned vad som sas. Här kunde vi använda oss av våra anteckningar för att underlätta 

förståelsen för eller förtydliga vissa saker som sagts i intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
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2015, s. 51) I och med att frågorna ställdes i en viss ordning kunde vi utgå ifrån vår intervjuguide och 

skriva in under varje fråga vad informanten svarade. Om eventuella följdfrågor eller replikskiften 

uppstod skrev vi ned även dessa, men var noggranna med att särskilja på vad som sagts av oss och 

informanten (Fägerborg 2011, s. 108). Vi bestämde oss för att använda det talspråk som informanterna 

använde i intervjuerna med undantag av vissa formuleringar som ändrats om och utfyllnadsord som: 

oh, ehm, äh, hmm. Dessa omformuleringar och ändringar gjordes för att intervjuerna skulle bli lättare 

att läsa och följa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). 

I ett fåtal fall där svaren initialt varit trevande har markeringar gjorts inom parantes för att förtydliga 

det. De tolkningar vi gjort kan dock vara ifall informanten pratar om en person så har vi förtydligat om 

personen i fråga talar om barn eller pedagog, detta för att minska förvirringen för oss som skulle läsa 

det i ett senare skede (Fägerborg 2011, s. 109). 

Analysmetod 

Efter att alla transkriberingar var färdiga började vi läsa igenom alla intervjuerna för att hitta nyckelord 

eller återkommande mönster. När nyckelorden var färdiga skrev vi in dem i ett Word-dokument och 

skrev sedan ut det på papper. När vi väl hade det på papper så markerade vi orden med 

understrykningspennor av olika färger. Vi började till exempel med färgen rosa och markerade ord och 

kategoriserade orden efter hur de relaterade till varandra. Efter att alla nyckelord blivit markerade 

tittade vi på orden som hade samma färg och kom överens om vad det samlade temat var (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 37). Exempel på nyckelord vi hittade i texterna var: Jämställt; styra upp; lära sig; 

skaderisk; vapen, måste få leka och superhjältar. 

Vi har gjort en tematisk analys av våra intervjuer enligt en diskursteoretisk analysmetod. Detta innebär 

att vi i texterna utläst nyckelord, det vill säga återkommande ord för att senare sätta dessa ord i olika 

teman som i sig får stå för vilka diskurser som vi kunnat se i pedagogernas tal om vild och kaosartad 

lek (Wreder 2007, s. 36). Utifrån diskursteorin kan uppdelningen av dessa teman ses som en analys i 

sig. När vi gjorde tematiseringen krävdes det att vi tolkade det som pedagogerna har sagt för att kunna 

göra denna uppdelning (Öhlander 2011, s. 280). Efter tematiseringen analyserades materialet utifrån 

de teoretiska begrepp som presenterats under rubriken teori: diskurser, subjektspositioner och 

antagonism. Detta gjordes för att visa diskursernas möjliga innebörder och möjliga konsekvenser.  

Forskningsetiska överväganden  

Då vi har intervjuat pedagoger i förskolan har vi haft ett antal etiska ställningstaganden eller krav som 

vi behövt förhålla oss till. Det första var att få tillgång och godkännande till fältet (Löfdahl 2014, s. 

36) som för oss gavs av en högt uppsatt chef inom ett företag som driver förskolor i 

Stockholmsområdet. Chefen informerade pedagoger inom organisationen om studiens syfte och 

tillfrågade dem om intresse för att delta i en studie fanns.  

Efter givet samtycke för att genomföra studien på förskolorna kunde vi kontakta pedagoger som 

tidigare hade anmält sitt intresse och ytterligare en gång informera om studiens syfte samtidigt som vi 

mailade ut information- och samtyckesblanketter till samtliga som ville delta i studien. Detta gjordes 

för att vi skulle arbeta i enlighet med det informations- och samtyckeskrav som råder (Löfdahl 2014, 

ss. 36-37; Vetenskapsrådet 2017, s. 31).  

Innan intervjuerna ägde rum så informerade vi samtliga deltagare om att de under vilken tidpunkt som 

helst hade rätt att dra tillbaka sitt samtycke för att delta i studien. Det kan vara innan, under eller efter 
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intervjun som informanterna vill avbryta sitt deltagande och då ska vi som forskare godta detta utan att 

informanten behöver ge något som helst skäl för sitt tillbakadragande (Löfdahl 2014, s. 40). Ingen av 

informanterna valde att avbryta sitt deltagande i studien. Efter att de blivande intervjusubjekten 

informerats om detta bad vi dem att ge oss ett skriftligt medgivande för deltagande i studien (Löfdahl 

2014, ss. 36-37). 

En viktig aspekt i vår studie är att en fullständig konfidentialitet eller tystnadsplikt råder för oss 

gentemot intervjusubjekten. Detta innebär att läsaren inte ska kunna identifiera intervjusubjekten i vår 

empiri alltså vem intervjusubjektet i fråga är, vilken förskola denna person jobbar på, vilket företag 

som den är anställd inom eller vilka intervjusubjektets medarbetare är (Vetenskapsrådet 2017, s. 40).  

Här behandlas bland annat individskyddkravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13) som innebär att vi i 

egenskap av ”forskare” ska skydda personer som deltar i studien från skada och kränkningar. I och 

med att vi ställer frågor i intervjuerna om hur intervjusubjekten ser på sina kollegors bemötanden blir 

det viktigt att studiens deltagande kan känna sig trygga i att det som sägs i intervjuerna inte kommer 

visas på ett sådant sätt att intervjusubjektens och deras kollegors identiteter röjs. I detta blir även 

personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet 2017, s. 31) aktuell då varken personernas namn, 

kontaktuppgifter eller likande inte får röjas.  

För att undvika detta måste transkriberingarna av intervjuerna avkodas och namn på intervjusubjekt 

bytas till fiktiva namn. I och med att vi har undersökt eventuella skillnader i manliga och kvinnliga 

pedagogers tal om vild och kaosartad lek bör vi göra en distinktion i om pedagogerna är män eller 

kvinnor. Detta innebär att vi bytt ut pedagogernas riktiga namn till traditionellt kvinnliga och manliga 

namn (Vetenskapsrådet 2017, ss. 40-41).  

Rörande studiens insamlade data kommer vi, efter att det självständiga arbetet godkänts, radera allt 

material, det vill säga inspelningar, anteckningar och tillslut transkriberade intervjuer för att hålla 

intervjusubjektens konfidentialitet (Löfdahl 2014, s. 38).  

Studiens kvalitet 

I denna del kommer vi att redogöra för studiens kvalitet. Detta kommer att innefatta hur studiens 

metod (kvalitativa intervjuer) har passat in med syftet och frågeställningarna, samt om vår analys har 

varit god nog för att räknas som att ha god kvalitet.  

Att använda intervjuer passade väl för vårt syfte då vi har undersökt hur manliga och kvinnliga 

pedagoger talar om vild och kaosartad lek. Intervjuerna har fungerat bra och pedagogerna har talat om 

många olika aspekter i vild och kaosartad lek utifrån deras perspektiv. Något vi ganska snabbt insåg 

var att eftersom vi hade varit relativt tydliga med vad vi skulle prata om, det vill säga vild och 

kaosartad lek, var informanterna väl förberedda på vad för typ av frågor som skulle ställas utan att vi 

hade presenterat frågorna i förväg. Detta tycker vi kan ses som både en fördel och en nackdel. En 

fördel i och med att informanterna hade tid att reflektera över ämnet och kunde ta upp exempel om vad 

som sker på deras avdelningar rörande vårt område (Fägerborg 2011, s. 100).  

Nackdelen menar vi är att vår transparens (Svensson & Ahrne 2015 s. 25) för vad vi skulle undersöka i 

sig gjorde att informanterna hade haft tid att tänka ut sina svar och inte talade lika öppet som de hade 

kunnat eftersom ämnet kan upplevas som känsligt vilket gör att pedagogerna eventuellt inte vill säga 

saker som i en förskolekontext kan ses kontroversiellt (Fägerborg 2011, s. 94). Detta ställer sig i 

konflikt mellan att vara öppen med vad studien handlar om för att locka eventuella deltagare och att 
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inte begränsa informanternas tankeutrymme om vild och kaosartad lek. Vi upplever dock att det är 

viktigt att en transparens finns och att pedagogerna är medvetna om vad intervjuerna kommer att 

handla om innan de ger sitt samtycke för att delta i studien.  

I en av våra frågeställningar undrar vi om det finns någon skillnad i hur manliga och kvinnliga 

pedagoger talar om vild och kaosartad lek. Vi upplever att det är svårt att dra slutsatser i den frågan då 

vi endast har intervjuat 10 pedagoger samt att männen har varit överrepresenterade då vi intervjuat 6 

män och 4 kvinnor. Detta kan upplevas som att det inte är särskilt representativt för Sverige eller Stor-

Stockholm i sig utan bara är en redovisning av dessa 10 individers tal. Skulle en ytterligare studie 

göras på fler än eller ett annat urval av 10 manliga och kvinnliga pedagoger skulle resultatet kunna bli 

annorlunda. I frågan om studiens validitet upplever vi att studiens metod har passat in i vad vi 

undersökt eftersom vi funnit svar på hur pedagoger talar om vild och kaosartad lek (Thornberg & 

Fejes 2015 s. 258). 

Rörande diskursanalys och trovärdighet menar Bolander och Fejes (2015) att om läsaren kan utläsa de 

mönster som vi har sett i empirin och förstå vad våra argument grundar sig i kan de se om det är en 

berättigad analys (Bolander & Frejes 2015, ss. 111-112). Vi upplever att vi har presenterat vår data på 

ett tydligt sätt och att analysen vi gjort är relevant, berättigad och logisk (Elvestrand, Högberg & 

Nordvall 2015, s. 226). Vi har lagt upp analysen på ett sätt där det går att se vad det talas om samt vad 

det inte talas om. Det är dock viktigt att komma ihåg att den data som presenteras endast är ett urval av 

all data som samlats in och analyserats. 

Eftersom vi har valt kvalitativ intervju som metod kan vi även lyfta att denna studie inte säger något 

med säkerhet om hur pedagogerna faktiskt handlar och agerar i praktiken. 

Resultat och analys 

I våra läsningar av intervjuerna har vi hittat nyckelord, det vill säga ord som är återkommande i 

pedagogernas tal om vild och kaosartad lek. Dessa nyckelord har sedan legat till grund för diskursiva 

teman utifrån hur nyckelorden relaterade till varandra. Dessa teman representerar de diskurser vi har 

kunnat urskilja i pedagogernas tal om vild och kaosartad lek.   

Vi har hittat följande diskursiva teman i intervjuerna: Förhållningssätt; Typer av barn; Krig, våld och 

vapen; Barnens behov; Negativa effekter; Positiva effekter och lärdomar; Kön och genus; Yttre 

påverkan på lek.  

I vår läsning av materialet förstod vi det som att flera av dessa diskursiva teman hamnade i konflikt 

med varandra och antagonism uppstod (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). Vi har därför valt 

att dela in dessa teman i underrubriker för att visa hur diskurserna samhandlar och krockar med 

varandra i ständiga diskursiva processer.     
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Vilka barn leker vilda och kaosartade lekar? 

I intervjuerna ställde vi frågan om vilka barn som lekte vilda och kaosartade lekar och majoriteten av 

pedagogerna ansåg att det inte fanns några speciella barn som lekte dessa lekar. De sa att vilda och 

kaosartade lekar kan lekas av alla barn, men att alla barn inte alltid gör det. Samtidigt berättade 

pedagogerna att de upplevde att det till större delen var pojkar som startade dessa lekar: 

Om jag ska prata genusperspektivet då så pratar jag om pojkar som är med i den här leken. – Iris  

Något som blev intressant är att det även talades om ”starka barn” som startade dessa lekar och att 

dessa barn gärna lockade in ”svaga barn” i leken. Dessa ”svaga barn” fick inta mindre viktiga roller i 

leken. 

Har du inte fått chansen att känna in respektdelen i bråklekar och bara kör på utan att tänka på att din 

kropp kanske är större än din kompis kropp och att leken påverkar varandra på olika sätt. Det är det 

som uppstår i kontaktlekar, att någon är starkare och någon är svagare för det mesta. Det är sällan 

man är jämnstarka. – Arne 

Med ”starka barn” menade pedagogerna barn som tar mer plats, är mer högljudda och som är mer 

utåtagerande. ”Svaga barn” beskrevs som mer tillbakadragna, blyga och tysta. Några av pedagogerna 

talade om att de tillät de tillbakadragna barnen leka vilda och kaosartade lekar i större utsträckning än 

vad de tillät de mer utåtriktade barnen och detta förklarade pedagogerna med att de ville ge de mer 

tillbakadragna barnen en chans att få leva ut när det för undantags skull lekte vilt och kaosartat.  

Det finns vissa barn som är väldigt tillbakadragna som är väldigt blyga i början och dom uppmuntrar 

man ju och ser mellan fingrarna och tillåter mer. – Ferdinand  

En annan pedagog uttalade sig på ett liknande sätt när han talade om flickors vilda och kaosartade 

lekar.  

Men kanske att jag ibland tittar bort lite mer när tjejerna leker bara för att det inte uppstår lika ofta 

och för att de kanske var nödvändigt att få leka lite vilt just då. – Arne 

Här förstår vi det som att olika subjektpositioneringar blir synliga (Davies 2003, s. 11). Att tala om 

”starka barn” som styrande och samtidigt tala om pojkar på samma sätt kan tyda på att det råder 

diskurser om att pojkar är ”starkare” och tar för sig mer i vilda och kaosartade lekar. Samtidigt talas 

det om blygare eller ”svagare” barn på samma sätt som det talas om flickor. Här går det att göra 

tolkningen att pedagogerna omedvetet via olika diskurser (Börjesson & Palmblad 2007, s. 8) 

positionerar flickor och pojkar på olika sätt och på så vis skapar olika möjligheter för flickor och 

pojkar inom dessa lekar.    

Pedagogerna talade mycket om kön och genus i intervjuerna. De nyckelord som förekom inom detta 

tema var: normkritik; individer; könsneutralt; jämställt; ostereotypiskt och ”han slog”. Dessa 

nyckelord var ungefär lika ofta förekommande i intervjuerna och nyckelordet ”han slog” är taget ur ett 

sammanhang där pedagoger tog upp exempel kring hur de talar med barnen om vild och kaosartad lek.  

Bemötande 

När pedagogerna pratade om kön, genus och bemötandet var det vanligaste svaret att de försökte 

bemöta barn av olika kön på ett och samma sätt men att de vid flertal gånger misslyckades trots en 

uppsjö av kurser och nätverk i ämnet. Detta menade bland annat två pedagoger berodde på 

undermedvetna tankegångar men de sa samtidigt att de var medvetna om sina ”tillkortakommanden” 

och försökte vara mer medvetna när de bemöter barnen. En pedagog svarade på frågan om hon 

bemötte barnen olika så här:  
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Jag skulle ljuga om jag sa ja, för det gör jag inte. Nej jag bemöter dem rätt olika tyvärr. Med tyvärr så 

menar jag nog att jag kanske tror att jag förutsätter att det blir vildare hos pojkarna med lite mera 

handgripligt och mer styrka. Där skulle jag nog kanske som pedagog vilja tänka lite annorlunda. För 

det blir så när jag tänker ur flickornas synpunkt så finns det ju faktiskt dom som gillar dom lekarna 

också. Men jag som pedagog skulle nog behöva jobba på det också. – Iris 

Här blir det tydligt att vetskapen om att förskolan ska vara genusmedveten finns, men att pedagogens 

underliggande diskurser om att pojkar och flickor leker på olika sätt påverkar hur hon bemöter barnen 

och hur mottagande hon är för ett genusmedvetet förhållningssätt. 

Diskurser om kön och genus 

I studiens empiri gick det också att urskilja andra diskurser som visade att pojkar och flickor inte alltid 

såg som jämställda eller lika. I framförallt två av intervjuerna kunde vi se att pedagogerna upplevde att 

det fanns biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. En pedagog svarade på varför hon bemötte 

barn av olika kön olika sätt: 

 Ja, det vet jag inte, där har vi ju det där att det ska vara så genusmedvetet och att alla ska bemötas på 

samma sätt, men vad fasen, vi är ju pojkar och flickor och det går aldrig att komma ifrån. Jag är ju 

medveten om det, men mycket gör man ju ändå. – Jennifer 

 

En annan pedagog svarade att: 

På samma sätt som jag kanske missar något som tjejerna vanligtvis leker, det kan finnas nyanser som 

jag kanske missar i vissa av deras lekar. Jag tror faktiskt inte att vi är precis likadana könen, jag tror 

faktiskt inte det. – Arne  

Även här blir vetskapen om förskolans genusmedvetna förhållningssätt synligt fast här finns det en 

tydlig skepsis för ett sådant förhållningssätt. Pedagogens diskurser om kön som något naturligt hamnar 

här i antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55) med synen på kön och genus som socialt 

och kulturellt. 

Resterande sju av de tio pedagogerna sa dock att de inte bemötte barn olika utefter kön utan snarare 

efter vilka individer barnen är, men när de pratade om andra pedagogers bemötande av barn av olika 

kön så medgav en pedagog att det ibland skedde att han begick misstag och menade att detta är en 

mänsklig faktor då människor ibland gör fel. En pedagog sa att: 

Ja, jag gör ju säkert också det även fast jag sitter och säger det att jag bemöter individen, så gör jag 

det säkert undermedvetet, men det skulle jag säga att alla gör, inget snack om saken. – Ferdinand  

När frågan om det lektes vilda och kaosartade lekar och om pedagogerna tyckte att det fanns någon 

problematik i dessa lekar så svarade en pedagog att: 

Nja, alltså inte vilt, men det är det ju det här när vi ser att, som vi försöker få in människors lika värde 

och vi pratar dagligen om det med barnen. Det här att man kan samarbeta, alla vi är olika men lika 

bra ändå, vi jobbar mycket med snick och snack, eftersom det är mycket flickor så blir det här med 

tresamheten att det inte alltid bra. – Gudrun  

Här talar pedagogen om att det inte leks några sådana lekar och att eftersom majoriteten av gruppen är 

flickor så jobbar man mycket mer med ”hur är en bra kompis?” med boken Snick och snack (2014). 

Här visar sig en underliggande eller outtalad diskurs (Börjesson & Palmblad 2007, s. 8) om att flickor 

inte leker vilt, men det förekommer mycket mer intriger och utfrysning. Det som utesluts i pedagogens 

tal är att utfrysning inte är något som pojkarna sysslar med.  

En pedagog sa att både flickor och pojkar lekte vilda och kaosartade lekar men när hon exemplifierade 

hur de bemöter barnen så sa hon så här:   
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Det dom har testat med en kompis det testar dom med en annan och kanske i helgrupp och då gäller 

det ju att man försöker bemöta alla på samma sätt så att alla få ta del det hela med ” hur kände du och 

hur kände du med det här, när han la sig på dig eller när han jagade dig med en pinne?”– Jennifer  

Trots att pedagogen menade att lekarna lektes av båda könen användes pronomen ”han” när det talades 

om att bemöta andra barn som blivit ”utsatta”. Här finns alltså en underliggande diskurs om att det är 

pojkar som leker vilda och kaosartade lekar och är de som utsätter andra för våld.    

Att vara tillåtande eller styrande?  

När pedagoger talade om sitt och andras förhållningsätt blev det mest synbara i temat hur de talade om 

sina bemötanden och hur viktigt det var att ha ett gemensamt förhållningsätt i arbetslagen. En av 

pedagogerna svarade så här på frågan om han upplever att han gör skillnad på sitt bemötande gentemot 

pojkar och flickor som leker vilda och kaosartade lekar: 

Nej det gör jag inte… Nä faktiskt inte. Det har vi sett som en viktig grej här då vi jobbar mycket med 

normkritik. Att vi ska bemöta alla utifrån personer och inte göra skillnader mellan pojkar och flickor. 

– Claes  

Här börjar pedagogen med att svara på hur han själv bemöter pojkars och flickors vilda och kaosartade 

lek för att sedan bekräfta det med ett påstående om hur de på förskolan gemensamt ser på hur de ska 

bemöta pojkar och flickor. Här talas det inte så mycket om hur han bemöter dessa lekar utan mer om 

hur pedagoger bör bemöta sådana lekar. På så sätt har han valt att positionera sig själv utifrån 

diskurser om hur en god pedagog ska eller bör bemöta pojkar och flickor (Lenz Taguchi 2014, s. 27).  

Pedagogers förhållningssätt 

En annan pedagog svarade på hur andra pedagoger bemöter vild och kaosartad lek med: 

Ja vi har samma tänk i hela huset, vi har pratat mycket om hur vi ska göra på samma sätt och vilka 

lekar som är okej. Vi har pratat om vad som händer om dom har piratsvärd och vi kom fram till att 

när dom hade dessa slutade det bara med att dom stod och slog på varandra. Det var också en del 

föräldrar som klagade, så vi pratade om detta på ett personalmöte och bestämde att vi inte ska ha 

dom. – Börje  

I det här exemplet visar sig även här diskurser om den ”goda pedagogen” och att det finns ett önskvärt 

sätt att bemöta barnen som innebär att pedagoger bör vara tillåtande men ändå ansvarstagande över 

barnens fysiska hälsa. Ytterligare en pedagog svarar på samma fråga som ovanstående exempel så här: 

På våran avdelning så har vi haft ganska liknande syn på barn och på lek och vi är väldigt tillåtande 

på våran avdelning. Dels för att vi har äldre barn och vi vill låta dom testa gränser så att man kan lära 

sig om livet liksom. Men nu har vi fått in en som lite äldre (en pedagog) och hon har lite mer ”old 

school” stil så men hon är medveten om hur hon själv är och hon är medveten om hur vi är och hur vi 

vill ha det på våran avdelning. Så hon är ganska medveten om när hon går in kanske när hon inte 

behöver gå in, när jag inte skulle gå in för jag är kanske mer tillåtande. – Douglas  

I det här exemplet illustreras ”old school” som något mindre önskvärt då det inte är tillräckligt 

tillåtande gentemot barns vilda och kaosartade lekar. I samma mening så kombineras ”old school” 

med ”äldre pedagog” och kan tolkas som att det finns diskurser om att äldre pedagoger är mindre 

tillåtande då de kommer från en annan generation som lärt sig att vilda och kaosartade lekar bör 

undvikas. Att ålder spelar roll i hur pedagoger ser på vild och kaosartad lek blir även synligt här:  

Sen kan man ju se och definiera olika problematik, man kan se det som att det är en del av hur vi 

utvecklas i samhället. Det händer mer saker runtomkring. Jag är ju i den här mellanåldern om man 

säger så, dom som är äldre än mig har svårare att se det och dom yngre kanske förstår det på ett annat 

sätt. – Erland 
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Här talar pedagogen om att det finns en skillnad på förhållningssätt utifrån vilken generation vi är 

födda i, däremot specificerar inte pedagogen vad som är bättre och sämre eller om hans egen 

”mellanålder” är ett mer önskvärd. Däremot blir diskursen om att ålder på pedagoger innebär en viss 

syn på leken synlig. 

Trots att diskurser om vikten av att vara en tillåtande pedagog blir synliga i samtliga intervjuer var 

några av de vanligaste nyckelorden, som vi hittade gällande pedagogers bemötande av vild och 

kaosartad lek, ”styra”, ”styra om” eller ”styra upp”. Dessa ord talades det om i samma mening som att 

rikta leken mot något konstruktivt och att de ofta behövde vara närvarande och aktiva pedagoger.  

Ja, mycket beror ju på hur dom (vilda lekar) ter sig, är det många som dras med och dom inte har 

någon koll, och inte vi heller har koll på hur det fortlöper. Man vill ju gärna sätta sig ner och 

diskutera eller möta upp barnen så att det kan bli något konstruktivt. Jag kan ju se något konstruktivt i 

dom här lekarna också, men det gäller ju att jag kan sätta ord på det i sammanhanget så att det ska bli 

en erfarenhet som dom sen kan leva utifrån och bearbeta. – Jennifer  

Pedagogerna talade om sitt förhållningsätt för att motivera hur de på bästa sätt kunde bemöta barnens 

vilda och kaosartade lek. Mycket av det som nämndes var hur pedagogerna talade som sitt bemötande 

i kombination med att stävja negativa effekter. Att tala om den vilda leken som något som behöver 

styras om till något konstruktivt tyder på att pedagogerna ser på denna lek som ickekonstruktiv och 

därmed ”dålig” för barnen. 

Jag tycker det är viktigt när det gäller sån lek, jag säger inte att den inte får vara, men jag tror att det 

är viktigt att det finns en vuxen runt om kring som är med och kontrollera den leken lite. – Iris  

När pedagogerna talade om sitt bemötande gentemot vild och kaosartad lek så blev två dominerande 

diskurser synliga. Å ena sidan tydliggjordes vikten av att vara tillåtande och låta barnen leka vilda och 

kaosartade lekar men å andra sidan styra upp leken för att göra den mer konstruktiv. Här uppstår en 

antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55) då två olika subjektspositioner hamnar i 

konflikt med varandra: att vara en tillåtande pedagog och att vara en styrande pedagog. Här är det 

svårt att utskilja vilken diskurs som är dominerande då pedagogerna talade om att bemötandet av de 

vilda och kaosartade lekarna alltid var kontextuellt, det vill säga att det berodde på vad leken handlade 

om, vilka barn som deltog i leken eller vilka föremål som användes.   

Positiva effekter och lärdomar eller ”det slutar 

med att dom står på någons huvud”?  

Det här temat är baserat på nyckelord som: lära sig; tillit; trygghet; närhet; värderingar; kreativitet; 

fantasi och respekt. De vanligast förekommande nyckelorden var fantasi, kreativitet och närhet. Vi 

fann även nyckelord som vi kopplade med negativa effekter och lärdomar. Dess nyckelord framkom 

när pedagogerna nämnde något negativt om vild och kaosartad lek. Ett urval av dessa ord eller fraser 

är: göra sig illa; skada sig; ledsen; skrika; hög ljudnivå; skaderisk; handgripligt; jobbigt; hårdhänt; 

spåra ur; rangordning; mobbning; stojigt och våldsamt. De mest förekommande orden i intervjuerna 

om detta var: skaderisk; skador; våldsamt; hög ljudnivå och hårdhänt.  

Här uppstår en antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55) då två olika diskurser blir 

synliga, positiva effekter och lärdomar i barns vilda och kaosartade lek samt negativa effekter och 

lärdomar i barns vilda och kaosartade lek.  
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Positiva effekter 

I samtliga intervjuer talade pedagogerna positivt om vissa aspekter av den vilda och kaosartade leken. 

Några av pedagogerna sa att de kanske inte uppskattade själva leken i sig, men talade väl för vissa av 

effekterna från denna typ av lek. Många av de positiva effekter som nämndes kan räknas som livslånga 

lärdomar och det handlade bland annat om att kunna lära sig en värdegrund, hantera problem och 

konflikter, utveckla känslor och kreativitet. 

Ja just det här att det erbjuds tillfällen att lära känna att vi alla har olika styrkor, svagheter, känslor… 

allting finns ju i det där, och om vi utgår från värdeord som respekt blir dessa lekar ett ypperligt 

tillfälle att öva frågan respekt om man bara vågar ta i leken och låter den lekas. Men det krävs 

förebilder även i den leken som kan bromsa och hålla upp. Problemet är när man antingen – ”äh men 

den där leken tycker jag inte om” och tittar åt andra hållet. Det är då leken blir som värst, då övar vi 

inte respekt längre. – Arne  

En av pedagogerna upplevde inte att det lektes så mycket vilda och kaosartade lekar, men ansåg att det 

var viktigt att barnen skulle få leka sådana lekar och att detta gav tillit och trygghet i relationen mellan 

pedagog och barn.  

Det har vi upplevt att vi är väldigt samsynta i arbetslaget så då behöver inte barn känna sig otrygga. 

Att dom känner sig trygga på avdelningen och med oss och då behöver dom inte springa och fråga 

hela tiden för det finns ingen ond eller god pedagog, ingen nej-sägare. – Gudrun  

I pedagogernas tal blir det synligt att pedagogerna ser fördelar i vilda och kaosartade lekar så länge 

barnen tillägnar sig någon typ av lärande och att leken verkar givande. Dock går det att tolka det som 

att leken ses som positiv först när den är under vuxenkontrollerade former. Frågan här blir då i fall 

barnen ses som tillräckligt kompetenta att själva leka och bestämma över vilda och kaosartade lekar. 

Detta blir framförallt tydligt när pedagogerna talar om lekens negativa effekter.  

Negativa effekter 

I nio av tio intervjuer nämndes ett flertal negativa effekter av vild och kaosartad lek. Detta kunde vara, 

konflikter, fysiska skador, mycket rörelse på fel plats och fel tid, mobbning och psykiska skador. Det 

talades alltså inte så mycket om negativa lärdomar utan snarare negativa följder, dock talades det om 

negativa strukturer som mobbing, tuff stämning, underläge, rangordning och maktspel barnen emellan. 

Det talades också om att bråk och konflikter lätt uppstod i förening med den vilda och kaosartade 

leken och verkade vara det största och mest aktuella problemet som uppstod. 

Om barnen är flera stycken som leker brottning själva så kan de ofta skada sig och det kan sluta med 

fem barn där någon står på en annans huvud. Så om dom ska ha någon fysisk brottning så har vi 

ibland, med de stora barnen, ”krambrottning” som blir mer uppstyrd. – Börje   

Något som var återkommande i pedagogernas tal var att när barnen lekte vilda och kaosartade lekar 

blev nästan alltid konsekvenserna konflikter eller skador och detta var framför allt när många barn 

lekte med varandra utan vuxen uppsikt. Barnen beskrivs som att de inte har en förmåga att kontrollera 

sin vilda och kaosartade lek då många vill leka det men inte vet var gränserna går. Barnen beskrivs 

också som att vara ”inne i leken”, vilket förklaras som att de inte riktigt är medvetna om vad som sker 

runt omkring dem.  

Det är väl därför barn är så högljudda för att dom är så inne i sin lek att dom inte ens märker att saker 

flyger, att det låter mycket eller kanske till och med att dom slår till någon och dom kanske inte ens 

märker det för att dom är så inne i leken. – Douglas   

 

Det kan uppstå fysiska och psykiska skador framför allt. Man får göra avväganden som leder leken 

till en utveckling. Kan dom lära sig att konflikthantera själva i den här leken? Eller måste du avbryta 
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för att de inte kan? Målet är ju varje gång att försöka få dom att avsluta leken själv eller lösa 

konflikten i leken själva. – Erland   

Här ser vi återigen att antagonism uppstår mellan två diskurser. Den ena diskursen, att barnen inte 

klarar av att leka själva utan att det resulterar i konflikter eller skador och den andra diskursen, att barn 

behöver leka själva för att kunna lära sig kompromissa och lösa konflikter. Denna antagonism kan 

förstås som upplöst då diskursen om att barnen inte klarar av att leka lekarna utan uppsikt tycks vara 

en starkare diskurs. Detta eftersom pedagogerna ser sig tvungna att gripa in i leken för att undvika att 

barnen far illa. 

Krig, våld och vapen 

Inom detta tema finns nyckelord som kretsar kring våld, krig och vapen. Här hittade vi dessa 

nyckelord: krig; krigslekar; svärd; pistol; gevär; fäktas; panga; skjuta; sikta; lightsabers; putta; knuffa; 

brottning; slagsmål och pinnar. De ord som sas fler gånger än andra var vapen, pinnar, krigslekar och 

slagsmål. 

I de intervjuer där krig och vapen nämndes talades det inte alltid om detta som ett direkt negativt 

fenomen, utan det talades om som att det ibland var tillåtet till en viss gräns. Exempelvis talades det 

om förhållningssätt inom leken, så länge barnen inte siktade på varandra i leken eller inte siktade på 

andra barn som inte var med i leken så var det tillåtet. I andra fall så ansågs krigs- och vapenlekar som 

absolut förbjudet för att det inte var särskilt passande och i vissa fall kanske till och med 

traumatiserande.  

Inga vapenlekar får dom leka och på våran gård har vi pinnförbud för att det väldigt lätt blir till vapen 

av olika slag. - Hulda 

Samtidigt fann vi en skepsis till nolltolerans då pedagogerna sa att sådan lek kommer att finnas trots 

nolltolerans och att det var bättre ifall barnen inte behövde smyga med sin lek och att pedagogerna 

visste vad det lektes för lekar på förskolan.  

Ja alltså skjutlekar brukar ju generellt sett förbjudas på förskola. Pang-panglekar som man säger det 

är generellt sett förbjudet. Det finns ju undantagsställen man har jobbat på, här har jag inte varit med 

om det men på andra ställen kan man ibland komma överens med barngruppen och föräldragruppen 

att just den här dagen är det okej att leka det. För att vissa är så pass fascinerade av det. Förbud, enligt 

min personliga uppfattning, kan leda till att i större sammanhang när de blir äldre kan de börja söka 

sig till våldslekar eller vapen och sådana saker om man förbjuder det helt. Man måste förklara det 

hela, vad det innebär. – Erland  

När pedagogerna talade om leksaksvapen fann vi att de talade om dem som något oönskat som de 

helst inte ville skulle förekomma på förskolan.  

Alltså jag är emot krig och bråk, jag tittar inte på ninjago och jag har inte med mig plastpistoler hit, 

dom förbjuder jag direkt. Därför jag tycker att man kan hitta en pinne eller en kloss eller liknande 

som kan förvandlas till vapen istället. Det är fortfarande vapen men den ser inte ut som ett riktigt 

Glock 17 eller så. – Arne  

 

Uppstyrda våldsamma lekar 

I detta exempel så talar pedagogen om att låtsasvapen är okej, för att de inte liknar en Glock 17 

(österrikisk halvautomatisk pistol). Ur detta utläser vi att det inte är själva vapnen i sig som är 

problematiska utan endast om vapnen barnen leker med är verklighetstrogna. Liknande utsagor finns i 
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nästa exempel, där talar pedagogen om att han inte tycker att barnen ska skjuta på varandra och jämför 

det hela med nutidens masskjutningar. 

Barnen leker ibland pirater eller liknande men då har vi inga svärd, vi hade ett problem att barnen tog 

med sig svärd eller andra leksaksvapen till förskolan. Vi tog bort dom för att det inte var lämpligt. Vi 

vill ju inte häller att de ska gå runt och skjuta på varandra. Okej jag kan komma ihåg när jag var liten 

så lekte man cowboy och indian och sköt på varandra. Men idag är det en annan värld, jag vill inte ha 

sånt. Om du tittar på vapenvåldet och vad som händer där med masskjutningar så vill jag inte ha att 

barn springer runt och skjuter varandra.    – Börje  

Det som blir synligt här är att pedagoger förbjuder vilda och kaosartade lekar med inslag av krig och 

vapen eftersom pedagogerna associerar det barnen leker med verkligt krig och verkliga vapen och 

anser att det kan skada barnen. Det finns alltså diskurser om att verklighetstrogna krigslekar och 

krigsleksaker är mer skadligt för barnen än om det skulle lekas med fantasibaserade lekar och vapen. 

Sen det där med krigslekar, alltså jag tycker att barn borde få leka alla lekar dom vill. Det är vi som 

sätter etiketterna egentligen på att det där med krigslek är en dålig lek och barnen har ju inte den 

insikten att dom leker en dålig lek, dom uttrycker något och det tycker jag att dom ska få uttrycka. 

Sen har vi regeln att om du leker krig, gå inte och sikta på andra som inte är med, med ditt 

låtsasvapen för det kan andra barn uppleva som obehagligt och det är respektlöst. – Douglas  

Här ifrågasätter pedagogen tanken om att krigslekarna skulle vara farliga då han menar att det är 

vuxna som kategoriserar den som farlig och skadlig även om barnen själva inte uppfattar den som det.  

När pedagogerna talade om förbud var det framförallt krigslekar som nämndes. Även andra lekar 

nämndes, lekar med våldsamma inslag som till exempel brottning var även vanliga att förbjuda.  

Brottning till exempel brukar alltid sluta illa, då brukar jag försöka hitta på annan lek som är fysisk 

men där man inte gör illa sig och föreslå den för barnen istället. Så om dom ska ha någon fysisk 

brottning så har vi ibland, med dom stora barnen, ”krambrottning” som blir mer uppstyrt. För säger 

man bara nej till brottning så kommer dom fortsätta i alla fall, då är det bättre att dom får leka det 

men i en styrd miljö.   – Börje  

I intervjuerna fann vi att brottningslekar enbart tilläts om de lektes under rätt former. När pedagogerna 

talade om brottningslek sa de att denna typ av lek ofta styrdes om eller styrdes upp av pedagogerna 

detta eftersom brottning ofta ledde till konflikter barnen emellan eller att brottning ansågs störa annan 

lek.  

 

 

Barnens naturliga behov eller miljöns påverkan? 

Detta tema byggs på nyckelord som är tagna ur sammanhang där pedagogerna talar om varför barnen 

leker vilda och kaosartade lekar. Här fanns två motpoler nämligen naturliga/biologiska faktorer och 

miljöfaktorer.  

Nyckelorden där pedagogerna pratade om naturliga faktorer var bland annat: få utlopp för; behov; 

måste få göra; måste få leka; frigöra sig; utvecklas; hitta egen lösning; släppa allt; behov; fysisk; känna 

på varandra; utforska; utlopp; socialt; coolt; nödvändigt; kroppsligt och naturligt. 

Nyckelorden från barnens miljö var: miljön; miljömässigt; tv; lokaler; ute; spel; Star Wars; 

Pyjamashjältarna; Ninjago; riddare; cowboys; barnserier; tv-spel; dator; populärkultur; Ugglis och 

Gecko; appar; paddor; superhjältar; fiktion; filmer; Spiderman; Batman och ”vad dom tittar på”. 

Barns naturliga behov 
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I nästan alla av intervjuerna talades det om att barn har kroppsliga eller fysiska behov eller behov att få 

utlopp för sin energi. Det var också flera utsagor om att barnen ”måste få göra” vilket innefattar att 

barnen måste få pröva, utforska, frigöra sig, hitta egna lösningar och släppa på allt.  

Sen behöver dom ju få frigöra sig lite, alltså att man låter dom vara lite och hittar sina egna vägar 

också inte att man stoppar dom för allting. – Gudrun  

En pedagog menade att dessa behov berodde på att barn idag är stillasittande i större utsträckning än 

förut och att den överskottsenergi som barnen har behöver komma ut på ett eller annat sätt.  

Barn idag sitter stilla alldeles för mycket, de här lekarna leder ofta till att de får fysisk aktivitet. – 

Erland   

Det talades också om att barn vill och behöver göra saker de tycker är spännande, kul och ”coolt”, 

alltså att de känner en slags dragning till saker som för dem är lockande.  

De ”kroppsliga behov” som nämndes förklarades som att det finns en naturlig del i barns lekande där 

de tyr sig till det vilda och att det i sig stimulerade fantasin och att det är utvecklande för 

konflikthantering och i det sociala livet, men också att eftersom det finns höga krav på att barnen ska 

vara framgångsrika behöver barnen vild och kaosartad lek för att kunna göra något som de själva vill. 

Det är väl samma fördelar som all lek har, det främjar ju fantasi, rörelse, turtagning socialt samspel. 

Allt som lek generellt främjar främjas även i vilda lekar så det går att applicera på den kategorin.  

Sen har ju barnen ett utlopp av energi liksom, dom kan inte bara sitta och pyssla med pärlor åtta 

timmar på en dag. Dom måste få röra på sig och dom måste få känna att dom får vara lite vilda och 

galna och släppa allt. För det är så himla hög press på barnen att dom ska vara på ett visst sätt som 

samhället förväntar sig att ska vara. Vilket på ett sätt dom måste, eftersom vi har vissa normer och 

värden i samhället som dom måste anpassa sig efter på något sätt för att framgångsrikt leva ett liv. 

Men det är mycket press på dom, framför allt femåringarna. Dom ska kunna mycket och det kanske 

kan vara skönt att bara får släppa och bara vara. Att det just finns ett sånt värde i den vilda leken då 

den vilda leken kanske inte har några, alltså den är ganska kompromisslös eller vad man säger. Det 

finns inget mål och ingen slutprodukt utan det bara handlar om att vara galen och springa runt och 

skrika en halvtimme och sen är det ju över liksom. Det finns väl ett sånt behov kanske kan jag tänka 

mig. – Douglas  

Yttre påverkan 

Under intervjuerna talade pedagogerna om att de trodde att barnen lekte vilda och kaosartade lekar på 

grund av en yttre påverkan. När de talade om detta la de stor vikt vid barnens miljö. Samtidigt som 

pedagogerna menade på att miljön hade en stor påverkan på varför barnen leker sådana lekar så talade 

de också om barnens naturliga behov av sådan lek.  

Mycket det dom ser och hör. Såna här fysiska lekar tror jag är mycket att dom behöver. Barn idag är 

så stillasittande, om man pratar med våra barn så är det liksom tv, ipad, dator, och tv-spel och dom 

behöver ju ändå få ur sig det här fysiska som att springa brottas och så.  

Alltså jag har lite svårt för det här att det är så mycket tv-spel som styr och jag tycker att det är så 

synd att det påverkar leken. – Hulda   

Här talar pedagogen både om ett behov att få röra sig samtidigt som det sägs att tv-spel styr vad 

barnen leker. Det kan sammanfattas med att pedagogen säger att vilda och kaosartade lekar leks för att 

de har ett behov eftersom de är så stillasittande på grund av olika elektroniska eller digitala verktyg, 

som i sig påverkar barnens lek.  

Det talades alltså om både miljöns påverkan och den biologiska påverkan men dessa var oftast inte 

förknippade med varandra. Endast en pedagog talade om att det kunde vara båda delarna som var 

anledningen till att barnen lekte vilda och kaosartade lekar: 
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Jag tror ju att det är lite miljön som fostrar en, ja men jag och brorsan eller jag, mamma och pappa 

leker såna här lekar hemma, jag vet inte. Det kan ju också vara en form av att söka närhet att ”jag vill 

jättegärna sitta i ditt knä” men det kanske uppfattas fel så då har man mycket hellre en lek där man 

brottas eller ”jag ger dig ett slag på axeln så kanske jag får ett slag tillbaka” – Ferdinand   

Mycket av det som pedagogerna talade om som denna yttre påverkan var nästan uteslutande digitala 

medier så som tv, tv-spel, filmer, tv-serier och appar. Många sa att speciellt vissa tv-serier som till 

exempel Pyjamashjältarna, Ninjago och Star Wars påverkade barnen och detta talades det om som en 

negativ aspekt då pedagogerna påpekade att det förekommer mycket våld i dessa serier och tv-spel. En 

pedagog talade om det fiktiva våldet som något barnen inte riktigt förstår då fiktionen inte stämmer 

överens med verkligheten.  

Det är ju en del av uppväxten och det är ju det dom upplever från tv, appar och sådana saker och 

paddorna hemma. Det är oftast så att fiktionen dom ser och verkligheten inte är samma sak, det gör 

ont och det förstår dom inte riktigt. – Erland    

Två pedagoger talade om dagens underhållning som betydligt mer våldsam nu än förr och att det i sin 

tur gör barnen allt mer våldsamma nu än förr. En av pedagogerna sa även att populärkulturen påverkar 

hur barnen talar till varandra och att detta kan ses som problematiskt då alla barn inte är lika insatta i 

de tv-program och spel som påverkar barnens lek. 

Jag tror att det är mycket omgivning. Klimatet har ju blivit hårdare och hårdare, det är mer våld och 

mer hårda tag både fysiskt och verbalt och där tycker jag att det är en stor roll i hur man värderar ord 

och vad man säger till varandra och hur man agerar. Populärkulturen är väldigt hård, många är väldigt 

intresserade utav den och använder den i leken och dom andra kanske inte riktigt förstår för dom är 

inte lika intresserade eller är inte lika matade med den. Bara där kan det ju bli en problematik. – Iris  

Samtidigt sa två andra pedagoger att andelen våldsamma lekar inte har ökat något från när de var barn 

utan att det bara är karaktärerna eller figurerna som barnen låtsas vara som har förändrats. En pedagog 

menade att detta bland annat beror på att samhället har en annan medietillgång vilket har gjort våldet 

mer synligt, men våldet i lekarna är i princip samma. 

När man själv var liten så var det polisjakter och cowboys nu kommer superhjältar. Det är vår tids 

lekar. Det upplevs som lite mer våldsamt men jag brukar säga att det inte är så mycket mer våldsamt 

än förr, lite mer kanske men det är marginellt och handlar om att vi har så mycket mer medietillgång 

och kan se saker som gör att man upplever allt våld mycket mer i hela samhället. Det är andra figurer, 

teman och vapen, utvecklingen har gått framåt så det blir ju det. – Erland   

I detta tema är framför allt två diskurser om varför barnen leker vilda och kaosartade lekar 

framträdande. Pedagogerna talade bland annat om att det var barnens behov av att röra på sig som var 

anledningen till deras vilda och kaosartade lekar, samtidigt talade pedagogerna om yttre påverkan som 

digitala verktyg, tv-program och filmer som lockade barnen att leka vilt och kaosartat. Dessa två 

diskurser verkade finnas hos nästan alla pedagoger men i endast en intervju talades det om att båda 

kunde vara orsaken till att dessa lekar lektes. Vi förstår det som att dessa två diskurser krockar med 

varandra då pedagogerna beskriver den yttre påverkan från tv-spel och annan populärkultur som 

negativ och våldsbringande samtidigt som det talades om vilda och kaosartade lekar som naturliga och 

något som barnen har behov av. Här finns alltså en antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

55) mellan dessa två diskurser. Vi finner en motsägelse i detta då den ena diskursen talar för att vilda 

och kaosartade lekar måste få tillåtas samtidigt som den andra diskursen föder motiv till att förbjuda 

sådana lekar. 

Två andra diskurser som blir synliga är för det första att barnens vilda och kaosartade lekar är 

våldsammare nu än förr och för det andra att lekarna är lika våldsamma nu som då. Dessa två diskurser 

hamnar också i antagonism med varandra och diskursen där den vilda och kaosartade leken ses som 

värre nu kan tänkas tala för att pedagoger bör förbjuda eller styra om barns vilda och kaosartade lekar.  
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger talar om vild och kaosartad 

lek i förskolan. Vi fann att många olika diskurser samhandlade med varandra vilket ledde till att 

antagonism uppstod i många olika former (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). När 

pedagogerna talade om sitt bemötande gentemot vild och kaosartad lek fann vi en viss ambivalens då 

pedagogerna bland annat talade om att det var viktigt att vara tillåtande i den bemärkelsen att barnen 

måste få leka det de intresserar sig för och har behov av, samtidigt som vilda och kaosartade lekar var 

lekar som ansågs spåra ur och behövde styras upp eller styras om av vuxna. 

Andra föreställningar som blev synliga om vild och kaosartad lek var att leken alltid var kontextuell, 

pedagogerna talade om både negativa och positiva effekter av denna lek. Här kunde vi urskilja att 

många pedagoger gärna förbjuder vild och kaosartad lek av rädsla för att den kan spåra ur. Andra 

diskurser som blev synliga i pedagogernas tal var de om varför de tror att barn leker vilda och 

kaosartade lekar. Här var framförallt två diskurser framträdande, miljöns påverkan samt biologisk 

påverkan på barns lek. Pedagogerna talade om vild och kaosartad lek som något barn har behov av, de 

talade om att barn behöver få leka dessa lekar för att få ”släppa loss” och vara lite ”galna” för att bland 

annat få utlopp för energi. när pedagogerna talade om miljöns påverkan talade de framförallt om hur 

barnen påverkas av tv-spel, serier och filmer. Detta beskrevs främst vara något negativt då 

pedagogerna beskrev dessa influenser som våldsamma, hårda och svåra för barnen att förstå. 

 I frågan om vilka föreställningar om kön som blir synliga i talet om vild och kaosartad lek fann vi att 

majoriteten av pedagogerna berättade att de inte gjorde någon skillnad i sitt bemötande gentemot 

pojkar och flickor. Trots detta gick det i studiens empiri att urskilja diskurser som visade att pojkar och 

flickor inte alltid sågs som jämställda eller lika. I pedagogernas tal konstruerades olika 

subjektspositioner (Davies 2003, s. 11) då det bland annat var möjligt att tolka pojkar som vilda och 

våldsamma individer som tar mer plats i leken samt flickor som lugna och passiva. 

Vi fann inga större skillnader i manliga respektive kvinnliga pedagogers tal om vild och kaosartad lek. 

Dock fann vi att olika diskurser om hur en god pedagog ska och bör vara blev synliga i pedagogernas 

tal. Dessa diskurser innebar bland annat att en god pedagog är tillåtande gentemot barnens lek samt att 

de inte gör skillnad mellan pojkar och flickor i sina bemötanden. En god pedagog ansågs också vara 

aktsam om barnens fysiska och psykiska hälsa. Detta skapade olika subjektspositioner, bland annat att 

vara tillåtande eller att vara styrande, som påverkade hur pedagogerna såg på sin yrkesroll och 

profession.   

Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att knyta samman studiens resultat och analys med den tidigare forskning 

som har legat till grund för denna studie. 

I studiens inledning nämner vi att ett dilemma blir synligt gällande vild och kaosartad lek. Vi upplevde 

att denna lek sågs som negativ och att den ofta förbjöds av pedagoger och andra vuxna. Detta var 

också något vi kunde se i empirin då majoriteten av pedagogerna talade om att dessa lekar var 

nödvändiga, men ansåg ändå inte att barnen var tillräckligt kapabla att leka ostört utan vuxen tillsyn. 

Detta kopplar vi till den tidigare forskningen där Levin menar att pedagoger behöver observera leken 
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för att kunna vidta åtgärder ifall leken skulle var skadlig (Levin 2006, s. 402). Vi anser att båda 

diskurserna, om att barn bör få utrymme att leka det de vill och att oron för att barnen inte klarar att 

hantera leken utan att eventuella skador sker, är befogade eftersom förskolepedagoger har det direkta 

ansvaret för att barnen inte far illa samtidigt som forskning visar att vilda och kaosartade lekar faktiskt 

kan vara utvecklande för barnen (Louge & Harvey 2009, ss. 46-47; Pelligrini 2009, s. 132; Storli 

2013, s. 12). Något som blir problematiskt är dock när rädslan eller oron gör att lekarna totalförbjuds 

för att undvika eventuella risker eftersom pedagoger missar de delarna i leken som faktiskt är 

fördelaktiga (Delaney 2017, s. 892). Dock var samtliga pedagoger tydliga med att ett totalförbud mot 

dessa lekar inte var aktuellt utan snarare att vissa aspekter eller leksaker i lekarna, som exempel att 

avsiktligt skada någon eller ha med sig verklighetstrogna krigsleksaker, var förbjudna. 

I studiens empiri blev många olika förhållningssätt gentemot vild och kaosartad lek synliga. Bland 

annat talade några pedagoger om att styra om leken till något mer konstruktivt. Samtidigt talade andra 

pedagoger om vikten av att prata med barnen om lekens innehåll för att barnen skulle få verktyg för att 

kunna hantera lekens negativa konsekvenser. Om vi utgår från det Levin (2006) skriver om att barnen 

använder leken för att bearbeta erfarenheter kan vi påstå att ett förhållningssätt där pedagogerna styr 

om leken hindrar barnens möjligheter till att skapa mening. Detta eftersom själva kärnan i leken 

eventuellt försvinner när pedagogerna ändrar lekens intentioner eller innehåll. 

Något som blev synligt i studiens empiri var att många olika diskurser samhandlar och hamnar i 

konflikt med varandra vilket påverkar pedagogers beslutstaganden kring dessa lekar. När pedagogerna 

talade om vild och kaosartad lek så kunde vi se hur de ibland sa emot sig själva, vilket kan tyda på en 

viss förvirring kring hur dessa lekar bör bemötas. Pedagogerna hade uppfattningar om att lekarna är 

nödvändiga och naturliga, men visste samtidigt inte i många fall hur lekarna skulle bemötas. Tannock 

(2007) samt Storli (2013) skriver om liknande problematik kring bemötandet av vilda och kaosartade 

lekar och menar att ytterligare forskning kring bemötandet av dessa lekar behövs för att minska 

förvirring hos pedagogerna (Stoli 2013, s.12; Tannock 2007 ss. 359-360). Vi håller delvis med 

Tannock och Storli och upplever att denna problematik kan bero på bristfällig mängd 

metodikforskning. Samtidigt vill vi lyfta fram att eventuella förvirringar också kan bero på det stora 

antal antagonismer som uppstår mellan diskurser rörande vild och kaosartad lek. Det kan då vara 

fördelaktigt att pedagoger inom förskolan gör sig medvetna om att det råder olika diskurser som 

påverkar synen av vild och kaosartad lek för få syn på antagonismer och motsättningar. 

Majoriteten av pedagogerna talade om vikten av ett gemensamt synsätt och förhållningssätt, vi håller 

med om att detta är viktigt då pedagogerna via samtal i arbetslagen kan synliggöra olika diskursiva 

mönster och på så sätt skapa sig en medvetenhet om hur dessa diskurser påverkar dem och barnen. 

Detta blir även viktigt för att synliggöra diskurserna som konstruerar kön och genus. Under 

intervjuerna var det bara två pedagoger som talade om att de var medvetna om de underliggande 

diskurser och generella mönster som påverkar hur de ser på pojkars och flickors vilda och kaosartade 

lek. Flera andra pedagoger talade om att de inte gjorde skillnad på pojkar och flickor, dock visade vår 

empiri att flera olika diskurser om kön och genus blev synliga i pedagogernas tal. Detta kan kopplas 

till det Eidevald (2009) skriver om ”könsblinda” pedagoger som inte ser generella mönster i sitt 

bemötande av barn av olika kön (Eidevald 2009, ss. 167-168). Även fast det går att hitta skillnader i 

synen på pojkar och flickor i pedagogernas tal blir det dock svårt att avgöra om dessa pedagoger är 

”könsblinda” både i sitt sätt att tala och sitt handlande. Detta eftersom vi endast har intervjuat dem, 

vilket innebär att vi endast fått reda på hur de talar om barn av olika kön och inte sett dem bemöta barn 

av olika kön.  
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Eftersom studien enbart behandlade 10 pedagogers tal om vild och kaosartad lek så kan vi inte säkert 

förlita oss på de resultat vi fått fram. Vi kan inte heller säga någonting om hur dessa lekar behandlas i 

praktiken då vi endast fokuserat på pedagogers tal samt vilka diskurser som blir synliga i talet. För en 

djupare förståelse om hur diskurser om vilda och kaosartade lekar konstrueras i praktiken bör vidare 

forskning utföras. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att när vi använt oss av diskursanalys blir det lätt att vara kritisk när vi 

synliggjort många olika diskursiva mönster. Eftersom vi som människor alltid befinner oss i sociala 

kontexter där diskursiva praktiker påverkar oss. I dessa diskursiva praktiker konstrueras vi av vår 

omgivning oavsett om vi vill det eller ej. Vi vill kalla detta för en mänsklig faktor, nämligen att vi som 

människor gör ”fel” och ”rätt” ibland beroende på vilka diskurser som råder. Vi menar med detta att 

de pedagoger vi intervjuat inte ska ses som ”bra” eller ”dåliga” på grund av sina utsagor, utan syftet 

har varit att lyfta fram vilka diskurser om vild och kaosartad lek som råder på förskolorna. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi anser att denna studie skulle kunna ha en betydelse för praktiken och professionen när vi belyser 

vikten av kommunikation och reflektion i arbetslagen. Vår empiri visade att pedagogerna talade om 

betydelsen av att ha ett arbetslag med ett enhetligt förhållningssätt. Vi menar att pedagogerna inte bara 

bör kommunicera om förhållningssättet till leken, utan också vilken syn de har på leken i sig. Vi anser 

att det är viktigt att lyfta fram vissa diskurser så att de blir synliga för att kunna föra en diskussion. 

Detta anser vi kan bidra till att pedagoger i förskolan kan få syn på flera olika perspektiv på vild och 

kaosartad lek och därmed får en bredare förståelse för lekens effekter. Detta kan i sig medföra att 

diskurser om vild och kaosartad lek som olämplig eller skadlig för barnen kan utmanas. Vilda och 

kaosartade lekar kan eventuellt få en högre status utan att pedagoger avbryter eller styr om leken till 

något annat.  

Slutsatser 

Resultatet av studien visade bland annat att diskurserna som blev synliga i pedagogernas tal hamnar i 

antagonism med varandra på grund av att pedagogerna inte fullt ut vet vad vild och kaosartad lek är 

bra för och hur de ska eller bör bemöta den. Därför blir en slutsats i denna studie att det finns en 

ambivalens kring vilda och kaosartade lekar. Pedagoger talar om det som att leken både är negativ och 

positiv. De talar om leken som naturlig och att den bör få existera samtidigt som de vill ha kontroll 

över den. Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi finner det positivt att samtliga pedagoger till stor del 

var välvilliga till den vilda och kaosartade leken och att det fanns en vilja att vara tillåtande inför 

barnens intressen samt deras egen-initierade lekar.  

 

Vidare forskning 

Trots att det redan finns mycket lekforskning som berör det vi benämner som vild och kaosartad lek 

anser vi att det inte finns tillräcklig forskning rörande metodik för hur vild och kaosartad lek bör 

bemötas. Detta anser vi nödvändigt då studiens resultat visar att det finns en förvirring och tvetydighet 

kring hur pedagogerna ska bemöta vild och kaosartad lek. Denna typ av vidare forskning efterfrågas 
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också av Rune Storli (2013) som menar att pedagoger ofta är osäkra på hur de ska bemöta vilda och 

kaosartade lekar trots att lekarna har tydliga inslag av lekfullhet och inte är särskilt aggressiva. Han 

menar att detta beror på att det finns alldeles för lite forskning kring området (Storli 2013, s. 12). 

Eftersom vi upplever att vårt bidrag till forskningen inte är tillräckligt representativt för pedagoger i 

Sverige tycker vi att en variant av vår studie skulle kunna upprepas. En sådan studie skulle kunna 

behandla fler pedagoger och med en större geografisk spridning. Detta menar vi skulle vara 

fördelaktigt eftersom en sådan studie skulle bli mer representativ för hur det talas om vilda och 

kaosartade lekar i en svensk förskolekontext.   
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Generellt och Syn på vild, ruffig och kaosartad lek 

1. Vilka barninitierade lekar leks på den här förskolan? 

2. Upplever du att vissa av dessa lekar kan vara problematiska? I så fall, vad är det för typ av lekar? 

3. Hur upplever du att andra pedagoger ser på sådana lekar? 

4. Hur upplever du att barn ser eller reagera på sådan lek? 

5. Finns det lekar i eran verksamhet som är förbjudna och i så fall, varför är de förbjudna? 

6. Upplever du att det finns fördelar och nackdelar med sådan lek? Vad är dessa i så fall? 

7. Varför tror du att barn leker vilda och kaosartade lekar? 

Vilka leker sådana lekar  

1. Vilka barn leker sådana lekar? 

2. Upplever du att dessa lekar leks av både pojkar och flickor? 

Bemötanden i sådana lekar 

8. Hur brukar du bemöta vild och kaosartad lek? 

9. Hur bemöter du barn av olika kön i sådan lek? 

10. Kan det finnas anledningar att avbryta vilda och kaosartade lekar? 

11. Vid vilket/vilka tillfällen känner du att du måste ingripa i eller avbryta lekar? 

12. Hur upplever du att ditt bemötande kan påverka barnens lek? 

13. Hur upplever du att andra pedagoger bemöter barn av olika kön i sådan lek? 

14. Om du uppmärksammar att någon bemöter vild och kaosartad lek på ett problematiskt sätt, hur 

agerar du då? 
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Bilaga 2: Information och samtyckesblankett 
 

Stockholm 2/11 2017 

 

Hej pedagoger på XX förskolor! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om pedagogers uppfattning 

om och syn på sina egna bemötanden av vild och kaosartad lek. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua ett antal pedagoger (förskollärare och 
barnskötare) på era förskolor under tiden 13/11 – 30/11. Vi vill genomföra intervjuerna individuellt för 
att få en uppfattning om pedagogers upplevelser av vild och kaosartad lek. Intervjuerna genomförs med 
hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 
att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 
materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 
Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
             
                                          Vänliga hälsningar Simon Henricsson & Neil Kenntoft 
 

Simon Henricsson                                                                      Neil Kenntoft  
Telefon: XXXX                                                                              Telefon: XXXX                                                                             
Mailadress: XXXX                                                                        Mailadress: XXXX 
 
 
 
 
XXXX (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon:  XXXX 
Mailadress: XXXX 
 
 
 
 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till oss så snart som möjligt. Om du/ni 

inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

Pedagogens namn  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

tel:+46812076543
mailto:eva.kane@buv.su.se
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