
  

Pangpang, actionfigurer, zombier 
och våldslekar

Utgå från barnets intressen och lägg till

Tips!

Att skjuta varandra, leka krig och andra dödarlekar ses ofta av barn som vilken lek som 
helst. Barn hämtar inspiration till sin lek från filmer, tv-spel, reklam och det som de 
möter i sin vardag. Många leksaker som är tänkta till pojkar kommer ofta 
med olika slags vapen som tillbehör. Och visst kan det vara kul med 
vattenkrig och zombielekar men det finns också en problematik 
med våldslekar.

I våldslekar blir våld lösningen på konflikter. Våldet sker ock-
så ofta utan konsekvenser, det är sällan någon som säger “Aj”, 
“Skjut mig lite lösare” eller “Jag behöver ett plåster”. En för-
utsättning för våldet är objektifiering, att någon fråntas sina 
känslor, rätten att säga nej och sitt värde. Våldslekar kan vara 
obehagliga och göra att det känns otryggt.

Barn som ofta leker krig och andra dödarlekar övar på äventyr-
lighet och att springa runt, vilket är roligt, men leken innebär 
också att gå över andra människors gränser. Dessa lekar saknar 
ofta omsorg och omhändertagande. Objektifiering gör att vi inte 
möter varandra som kännande subjekt med lika värde.
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Är det Spiderman som gäller så utgå ifrån den leken och lägg sedan 
till de roller och egenskaper som saknas och som är viktiga att fylla 
på med. Spiderman kan bli pappa och ni kan prata om hur Spi-
derman-barnen sover, vilka godnattsagor Spiderman läser och vad 
Spiderman-barnen tycker om att äta.

Att förbjuda vissa lekar gör ofta att barn fort-sätter med lekarna men när ingen vuxen ser. Lägg istället till samtycke och lek-regler som alla kommer överens om innan leken börjar.
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Är det zombielekar som gäller så kan ni leka att morot är motgiftet som gör att alla för-
vandlas till människor igen. Prova att räkna till tre och äta morötter tillsammans! Vilka 
fler saker finns det att bli förvandlad till än zombier?

Lägg till hopp och en positiv utveckling i leken. Bygg ett sjukhus och sy ihop alla 
sprängskadade. Låt alla barn både öva på att vara hjälparen och på att vara den som blir 
omhändertagen!

Ironman har blivit skjuten i benet! Låt barnen få öva på omsorg och ta hand om den 
skadade genom att fråga vad hen behöver och linda ett bandage runt benet. Prata med 
barnen om hur en kan trösta någon som har gjort sig illa. Kanske kan ett glas havremjölk 
och snälla klappar på armen hjälpa. Barnen får öva på omhändertagande och får se att 
våld har konsekvenser.

Konflikter är en del av livet, eftersom vi tänker, tycker och vill olika saker. Därför är det 
viktigt att lära alla barn att våld inte löser konflikter. Istället behöver vi prata med varan-
dra, berätta hur det känns och komma på lösningar som är okej för alla. Visst skulle det 
vara en enkel lösning att bara spränga alla som är i vägen och inte tycker som en själv, 
men så funkar det inte i verkliga livet.
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Öva på att ta ansvar för våldet

Våld är inte lösningen på konflikter

Att leka med 

dockor är bra för att öva 

omvårdande egenskaper men att 

tvinga barn att leka med dockor 

får ofta motsatt effekt. Det är bätt-

re att utgå ifrån det barnet gillar 

och lägga till omvårdande 

egenskaper i leken.
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Actionfigurer är ofta stora, starka och tuffa. Men på insidan har actionfigurer också 
känslor. Prata om känslor med barnen. Till exempel kan ni prata om osäkerheten Hul-
ken måste känna över att inte kunna kontrollera sin ilska, och att Hulken ibland gör 
människor illa fast hen inte vill. Det är fint att Hulken har sina Avengersvänner när hen 
behöver prata om sina känslor. Actionfigurerna har många olika egenskaper, Batman 
bakar världens godaste bullar och Black Panther är en hejare på att trösta sina kompisar 
när dom är ledsna. 

Gör actionfigurer till bra förebilder

Det är roligt med  

brottning och att utmana 

varandra. Gör upp reglerna 

tillsammans med en vuxen innan ni 

börjar brottas så blir det tryggt 

för alla barn.
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