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Hva er boltrelek og lekeslåssing? 

• engelsk: Rough-and-tumble play 

• Viser til livskraftig, kroppslig 
atferd som for eksempel bryting, 
boksing, sparking og boltring, og 
som i første øyekast kan synes å 
være aggressiv bortsett fra den 
lekende atmosfæren. 



Boltrelek og lekeslåssing (B&L) 

Risiko: 

• FYSISK: - Komme 
fysisk til skade 

• SOSIALT: - Bli 
ekskludert fra leken 

 



1. Bryting for å få overtaket  

a. Stående---kaste i bakken 

b. Liggende ---holde nede 

 

 
2. Fragmentert lekeslåssing 

a. Stående: boksing, sparking, 
skyve, dra, trekke i foten 

b. Jage-fange leker 

c. Liggende: rulle, stabling (to   
eller flere), stanging 

 

 

3. Boltring 

Kroppslig lek der 
utforskning av sosiale 
og fysiske 
handlingsmuligheter I 
miljøet karakteriserer 
leken.  
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B&L’s funksjon 

Egenverdi Nytteverdi 

Sosial utvikling 

Kroppslig- 

Motorisk 

Kognitiv utvikling God kroppslig 
opplevelse 

Gøy 

Egeninitiert 





• Det er store individuelle forskjeller i hvor mye 
tid barn i førskolealder tilbringer i B&L 

• De barna som leker B&L mye  

– blir ansett for å være mer sosialt orientert enn 
andre barn,  

– engasjerer seg mindre i stillesittende lek og  

– scorer lavere på aggressiv atferd 
 



Kjønnsforskjeller -noe som er der,  
men som vi helst ikke vil snakker om? 



Gutter Jenter  



Kjønnsperspektivet i B&L  

• Gutter leker mer B&L enn jenter, og leker 
annerledes enn jenter 

• Kjønnsforskjellene er uavhengige av 
kultur 

• Foreldre (særlig menn) leker mer B&L 
med guttebarn enn jentebarn 

• Forveksles ofte med ekte aggresjon av 
voksne, særlig kvinner. 



Spørreundersøkelse 2012 

• Ansattes oppfatning av og praksis i forhold til 
sosial dramalek i barnehagen. 

• En sammenligningsstudie  



Rapportering av daglig lektema  
ift kjønn 



Hvilken type sosial dramalek (SD) har 
du stoppet eller forbudt? 

  



Ansattes praksis inne og ute 

Alltid tillate 

Alltid forby 



Resultater 
• Studien viser ansatte tydelig skiller mellom ”jente- og 

gutteleker” i barnehagen. 

• Kvinnelig og mannlige ansatte har ulike preferanser for hva 
som påvirker deres syn på lek. 

• Ansatte i barnehagen tillater mer i uteleken enn i inneleken, 
men kroppslig vilter leker er mest forbudt både inn og ute. 

• Ca 1/3 av de ansatte oppgir at B&L er forbudt inne. 

• Ansatte (kvinner mer enn menn) oppgir de 
korrigerer/avbryter ”gutteleker” i større grad enn ”jenteleker”. 



Implikasjoner 

• Hvordan skape et lekeklima i barnehagen som 
verdsetter gutte- og jenteleker mer likeverdig? 

 

– Flere menn? 

 

– Mer kunnskap om B&L? 



Hvordan kan man integrere B&L i 
barnehagens pedagogiske arbeid? 

 
• Ansatte som observatører til den frie og 

barneinitierte B&L. 

• Ansatte som likeverdige deltakere i barneinitiert 
B&L 

• Ansatte som igangsettere og initiativtakere til B&L 

• B&L som spesialpedagogisk tilnærming til barn 
som strever i kroppslig lek med andre barn 


