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Syftet med denna uppsats är att lyfta fram några barns egna tankar om lek och vänskap och 
undersöka vad dessa värderingar och konkreta handlingar kan säga om a) skillnader och 
likheter över kulturgränser, b) hur barnen upplever och påverkar maktfördelningen genom 
leken och genom sina kamratrelationer samt c) vad gruppfördelning, rollfördelning och val av 
lekkamrater kan säga om tillhörighet och gruppens inneboende genusrelationer. Studien är 
komparativ och gäller barn i Sverige och Brasilien. 
 
Genom en kvalitativ processorienterad metod har observationer kompletterats av deltagande 
observation, gruppsamtal samt enskilda samtal. Det empiriska materialet utgörs av 
loggboksanteckningar och bandade samtal. Totalt tolv enskilda samtal har bandats, vilket 
omfattar tre pojkar och tre flickor från respektive land.  
 
Studien vilar på en kombination av teoretiska och begreppsmässiga influenser. Foucaults 
diskursteori samt barndomsdiskurser ramar in förståelsen av lek. För analysen av barnens 
grupplek har även genusteorier använts. Hermeneutiska teorier samt barnperspektiv är 
ytterligare teoretiska influenser i studien. Etiska frågor kring metod och samtal med barn har 
beaktats. 
 
Av analyserna framgår att regellekar dominerade barnens lekval i bägge kulturer. Det framgår 
att barn i Trancoso lekte i större och mer åldersintegrerade grupper till skillnad från 
Göteborgsbarnen som föredrog lek i parrelationer, vilket ofta medförde en 
relationsproblematik utan motsvarighet i Trancoso. Klassaspekten och materiella tillgångar 
spelade en viktig roll för de brasilianska barnen och kom att påverka upplevelsen av 
tillhörighet i förhållande till lek och vänskapsrelationer. Olika former av maktstrukturer 
påverkade och organiserade barnens lek. Dels bestod dessa maktstrukturer av omgivande 
vuxnas kommentarer kring leken, men även av förhandlingar, bestraffningar samt inkludering 
och exkludering av lekkamrater i givna lekgrupper. Även genusaspekten visade sig ha en 
organisatorisk funktion i barnens lek. 
 
Nyckelord: 
Utelek, tvärkulturell, barnperspektiv, diskurs, barndomsdiskurs, kontextualitet, genus, makt, 
tillhörighet, vänskap  



INLEDNING 
 
”Leka bör man annars dör man” lyder ett känt svenskt talesätt, vilket syftar till att leken bör 
tas på allvar. Leken fyller en viktig funktion i våra liv. Den är livsnödvändig och tål därför att 
studeras närmare.  
 
Tidigare forskning har kunnat konstatera att barns gemensamma lek påverkar såväl kognitiv 
(Piaget, 1962) som social (Vygotskij, 1981) och kommunikativ utveckling (Bateson, 1976) 
hos barnet. Identifikation och tillhörighet har visat sig vara starka drivkrafter i 
socialisationsprocessen (Carlsson, 1991; Chodorow, 1995; Erikson, 1999). Genom leken och i 
mötet med kamrater kan barn utveckla sin identitet och pröva sin tillhörighet, varför denna 
arena (leken) är ett intressant forskningsfält såväl då man ser till barnens individuella tankar 
om inkludering och exkludering som att se till internalisering av och anpassning till kulturen i 
stort.  
 
De flesta relationer regleras genom någon form av maktbalans och i denna studie har jag 
intresserat mig för hur barn upplever och påverkar denna maktfördelning genom leken och i 
sina kamratrelationer. Då genus ofta kan ha en reglerande funktion i många samhällen, har jag 
även ett intresse av att lyfta fram denna aspekt och se hur gruppfördelningen ser ut samt hur 
barn resonerar kring lek och genus.  
 
Tidigare forskning kring lek, kamratkulturer och genus har ofta begränsat sig till att gälla vita 
medelklassbarn i västvärlden, inte sällan med hjälp av kvantitativa metoder där man kartlagt 
olika lekar, lekbeteenden samt preferenser bland pojkar och flickor (Fagot, 1994; Martin, 
1994). Genom en kvalitativ metod där jag jämför barns lek i två etniskt och kulturellt skilda 
miljöer kan min studie komma att komplettera tidigare lekforskning och bidra till en mer 
nyanserad förståelse av barns utomhuslek i dag.  
 
 
Avgränsning  
Denna uppsats behandlar lek ur ett komparativt perspektiv. Jag har valt att studera lek i 
Sverige och Brasilien. Denna avgränsning möjliggör jämförelser mellan två skilda kontinenter 
som visar intressanta skillnader i synen på barn. Jag har som forskare språklig samt kulturell 
kännedom inom de miljöer som studeras, vilket jag anser vara en förutsättning för studiens 
genomförande. Studien bygger på lekobservationer, deltagande observationer samt enskilda 
samtal med barn från Göteborg och från byn Trancoso i Brasilien. Totalt har jag samtalat med 
tolv barn enskilt, varav tre flickor samt tre pojkar från respektive ort. 
 
Den lekform som studeras i uppsatsen är lek utomhus (utelek). För att fånga upp likvärdiga 
premisser för lek i två vitt skilda kulturer, har jag kommit fram till att utomhuslek är den bästa 
formen. Inomhusaktiviteter skulle visserligen kunna bidra till kompletteringar men har av 
utrymmesbrist ej fokuserats i denna uppsats. Det finns många faktorer som påverkar formen 
för lek, däribland klimat och social tillhörighet. Gemensamt för Sverige och Brasilien samt för 
alla sociala klasser i dessa samhällen är dock att barn leker utomhus på offentliga platser. 
Utelek skulle även kunna ses som en aspekt av ”fri” lek då den studeras utanför skolmiljön 
och även utanför hem och familjeliv, vilket eventuellt skulle kunna ge barn möjligheter att 
leva ut andra roller än de vanligtvis gör. 
 
Barnslighet är en kulturell konstruktion. I viss mån leker vi hela livet. Det är därför svårt att 
göra en snäv avgränsning, eller bestämma sig för en specifik åldersgrupp som målgrupp i en 
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studie som denna. Även då det gäller lek med specifika leksaker avsedda för en viss 
åldersgrupp kan man se tydliga kulturella skillnader då leksaken hamnar i en ny kontext. Ett 
exempel är då jag som åttaåring hade med barbiedockor från Sverige till Brasilien och 
plötsligt fick sextonåriga flickor till lekkamrater. Eftersom importförbudet i Brasilien numera 
är hävt, skulle det förmodligen inte väcka lika mycket uppseende med en leksak från ett annat 
land, men den allmänna synen på barn, lek, leksaker och ålder (och sambanden mellan dessa) 
är fortfarande kulturellt konstruerade och inte universellt gällande för alla barn. Detta är något 
jag vill uppmärksamma i min studie. 
 
Rogoff (2003) skriver att ålder är ett viktigt kriterium för hur människor organiserar sina liv. 
Det var i samband med den industriella revolutionen och behovet av att systematisera arbete 
och arbetsfördelning, som man i Europa och USA började kategorisera människor efter ålder. 
Parallellt med denna utveckling grundades även utvecklingspsykologiska idéer om ålder och 
utveckling som sammanlänkade fenomen. Dessförinnan hade utveckling snarare setts som 
färdigheter en individ tillägnar sig via kunskap oberoende av ålder, vilket det till viss del 
fortfarande gör i skilda samhällen världen över (Ibid.). Det faktum att man i och med den 
industriella revolutionen kom att separera arbetet från hemmet bidrog till att barnen, som 
tidigare varit delaktiga i familjens vardagliga arbetssysslor, kom att spendera sin tid i alltmer 
barnorienterade sammanhang som exempelvis skolan - en institution som generellt kan sägas 
förbereda barnen för ett framtida tillträde till ”vuxenvärlden”. Enligt Rogoff kan komparativa 
studier av skilda samhällen bidra till en ny syn på ålder i relation till utveckling (Ibid.). Även 
Hendrick tar upp åldersproblematiken i forskning med barn och visar ur ett sociologiskt 
perspektiv hur ”generationssystemet” kan liknas vid ”genussystemet” inom genusforskningen 
(Hendrick, 2000).  
 
Inspirerad av dessa resonemang och med betoning på begreppen ålder och barnslighet som 
kulturella konstruktioner har jag i min undersökning valt att låta barnens ålder vara något 
skiftande och istället bestämmas utifrån social kontext samt verbal och social förmåga. 
Avgränsningen fokuserar dock på målgruppen skolbarn, eller barn i den s.k. ”mellanåldern” 
eller ”mellanåren”, d.v.s. motsvarigheten till svenska låg- och mellanstadiebarn i åldrarna 6-
13 år. Denna avgränsning har gjort att jag har kunnat utföra studien på en ganska avancerad 
verbal nivå och förhoppningsvis även kunnat nå redan etablerade och invanda lekmönster då 
barn i mellanåren, till skillnad från yngre barn, haft längre tid på sig att göra sig medvetna om 
sociokulturella värderingar i det samhälle där de lever. Mellanåren är den ålder som föregår 
puberteten och beskrivs på följande vis: 
 
 ”Med ’mellanåren’ menas i detta sammanhang grovt räknat åren  

mellan sex och tretton /…/ Det växande intresset för andra och ett  
tilltagande engagemang i dem ger en grundval för vidgade horisonter när  
det gäller perception och vetande. Kön, ålder, yrkesroller, moral och  
värderingar, alla är mönster i barnets kultur, och på alla dessa områden  
kommer det troligen att få grundliga informationer när puberteten börjar.” 
    (Goodman, 1974, s 57)   

 
 
Två skilda världar 
Sverige och Brasilien tillhör olika kontinenter och kulturellt sett är olikheterna många. Jag vill 
inledningsvis sammanfatta några politiska samt sociala faktorer som berör barns livsvillkor i 
bägge länderna. Denna presentation är av relevans inför analysen av min empiri.  
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I Sverige kan föräldraledigheten uppgå till 18 månader med ersättning från Försäkringskassan 
(2007). Efter avslutad föräldraledighet tar vanligtvis den institutionella omsorgen över i form 
av förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Sverige har skolplikt från det år barnet fyller 
sju år till och med det år det fyller sexton år (Skolverket, 2007).  
 
Göteborg har allmänna lekplatser i varje stadsdel. Stadsplaneringen är utformad för att bemöta 
och tillgodose barnens behov av lek och rörelse och ett tiotal större lekplatser finns angivna på 
Göteborgs Stads hemsida (http://www.naturen.goteborg.se). Informationen på denna sida 
utgår från antagandet att utomhuslek bör ske på angivna platser som är utformade av vuxna 
för att tillgodose barns behov av rörelse och inspiration till lek. I Göteborg kan barnens utelek 
därför sägas vara präglad av det man skulle kunna kalla ”planerad fri utelek” [min 
benämning].  
 
I Brasilien ser det annorlunda ut. Brasilien är ett land som sedan kolonialtiden präglas av stora 
sociala och kulturella kontraster vilket även bidrar till kontrasterande barndomar (Corsino, 
2003). Föräldraledigheten tilldelas mödrar och omfattar fyra månader. Statlig ersättning 
saknas generellt. Genom den s.k. ”Bolsa família” kan dock familjer med behov ansöka om ett 
mindre ekonomiskt bidrag (www.mds.gov.br). Efter avslutad föräldraledighet ser barnens 
livssituationer olika ut beroende på familjens socioekonomiska förhållanden. För de högre 
samhällsklasserna finns ett utpräglat barnflickesystem, där barnflickorna ofta är inneboende 
hos familjerna och följer barnen upp i skolåldern. Fattigare familjer tar hjälp av släkt och 
vänner för att kunna återta sina arbeten. Kommunala förskolor präglas av platsbrist och de 
privata förskolorna är relativt dyra och anpassade till de högre klassernas barn. I Brasilien är, 
enligt uppgifter från OIT (Organizacão Internacional do Trabalho), omkring fem miljoner 
barn involverade i barnarbete (http://www.oitbrasil.org.br). Den allmänna skolplikten är 
relativt nyinstiftad och gäller barn från sex års ålder till fjorton års ålder. Antalet inskrivna 
skolbarn har därav ökat med närmare 20 procent sedan lagen instiftades år 1992 (Corsino, 
2003). 
 
Trancoso är en by som har vuxit snabbt i takt med turistnäringen. Tillströmning av folk från 
mindre orter har de senaste 20 åren bidragit till en stor expansion av enklare bostäder 
parallellt med att lyxiga semestervillor byggts längs kusten. Byns invånare är uppdelade 
mellan s.k. ”nativos” (brasilianska jordbrukare och fiskare), ”gente boa” [min benämning] 
(brasilianska konstnärer, musiker, författare och andra med god ekonomi som valt bort 
storstadslivet mot denna natursköna miljö) samt ”gringos” (utländska medborgare som bosatt 
sig i byn, inte sällan för att bedriva hotell- eller restaurangverksamhet). I samtal med bybor 
från de olika kategorierna framkom att det fanns stora klasskillnader mellan dessa grupper. 
Barnen i min studie tillhör de två förstnämnda kategorierna Trancosoinvånare. 
 
I Trancoso saknas planerade lekparker för barn. Skolgården där jag utförde min studie var 
utrustad med tre gungor, två gungbrädor samt en klätterställning. Skolgården var inhägnad 
och låstes kvällstid, varför jag drog slutsatsen att den endast var avsedd för skolans elever för 
att brukas i samband med skolgång. Stränder, torg, gräsmattor och fotbollsplaner befolkades 
däremot av ett stort antal barn. På en av byns fotbollsplaner, samt på stranden, hölls 
fotbollsskolor några gånger i veckan. I övrigt saknades planerade utomhusaktiviteter för barn. 
I brist på organiserade lekplatser i Trancoso förefaller Trancosobarnens utelek istället präglas 
av ”oplanerad fri utelek” [min benämning].  
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SYFTE 
 
Jag har valt att studera barns utomhuslek i två etniskt och kulturellt skilda miljöer. Detta val 
har gjorts utifrån förförståelsen att barn förväntas anpassa sig till sociala normer som råder i 
den specifika kontext där de växer upp. Barnkulturforskning tenderar att ofta fokusera på 
lokala företeelser och lyfta fram synen på barn och barndom i givna kulturella kontexter med 
förankring i västvärlden. Mitt generella kunskapsintresse med uppsatsen är att vidga detta 
”västvärldsfokus” i ett försök att presentera flera möjliga ”barndomar” och på så vis kunna 
bidra till ett mer mångkulturellt perspektiv på barnkultur och barns lek. Min uppsats 
behandlar således lek ur ett komparativt perspektiv.  
 
Utöver mitt generella kunskapsintresse har jag formulerat en rad specifika kunskapsområden. 
Dessa fokuserar på barns lek ur perspektiven tillhörighet, makt och genus. De specifika 
kunskapsområdena har utarbetats för att ringa in centrala faktorer som, i två separata 
sociokulturella kontexter, kan verka normerande för barn. 
 
Med syftet att undersöka hur barn internaliserar (Qvarsell, 2003) sin omvärld och 
rekonstruerar den genom lek, har jag studerat de villkor (ramar och möjligheter) som erbjuds 
barn genom ”fri” utomhuslek i två etniskt och kulturellt skilda miljöer, och undersökt vad 
barnen faktiskt gör av dessa villkor. I min studie har jag velat synliggöra och problematisera 
barnens föreställningar om normalitet, stereotyper och kulturella ideal. Samtalen har berört 
frågor kring önskvärda egenskaper och lekkamrater på ett abstrakt plan, parallellt med tankar 
om de konkreta leksituationer som uppstått i samband med observationer.  
 
Ambitionen är att lyfta fram barnens egna tankar om lek och vänskap och undersöka vad 
dessa värderingar och konkreta handlingar kan säga om a) skillnader och likheter över 
kulturgränser, b) hur barnen upplever och påverkar maktfördelningen genom leken och 
genom sina kamratrelationer samt c) vad gruppfördelning, rollfördelning och val av 
lekkamrater kan säga om tillhörighet och gruppens inneboende genusrelationer.  
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
I första hand har jag utgått från en övergripande frågeställning: Finns det markanta skillnader/ 
likheter i leken över kultur- och nationsgränser i förhållande till aspekterna tillhörighet, makt 
och genus? För att undersöka detta har jag tagit hjälp av ytterligare frågeställningar: Hur 
gestaltar barn sin utomhuslek i grupp? Vad leker man och med vem? 
Vilka roller intar barnen och hur upplever de sig själva och andra i leken? 
Hur ser barnen på sina möjligheter att påverka leken? 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Studien vilar på en kombination av teoretiska och begreppsmässiga influenser. Michel 
Foucaults diskursteori samt barndomsdiskurser ramar in förståelsen av lekbegreppet. 
Barnperspektiv och hermeneutiska teorier har haft betydelse för utformandet av min metod. 
Genusteori har använts som ett analytiskt redskap. Etiska frågor kring metod och samtal med 
barn har beaktats och jag kommer nu att redogöra för dessa teoretiska utgångspunkter. 
  
 

 4



Diskursteori  
Jag har valt att se lek mellan barn som en form av diskurs. Därför har jag låtit diskursteori 
utgöra en del av den teoretiska ramen för denna studie. Som referens för diskursbegreppet 
utgår jag från Foucaults diskussion om makt, kunskap och sanning, men jag kommer även att 
anpassa begreppet till mitt ämnesval genom att visa likheter i diskurser kring barns lek men 
även hur de kan skilja sig åt i olika kulturer eller barngrupper.  
 
Begreppet diskurs används enligt Foucault för att beteckna meningsbärande yttranden eller 
texter (citerad i Johansson, 2000). Diskurs kan syfta till hela språket och dess regelsystem, 
eller användas om olika kategorier av yttringar och visa hur de förknippas med sociala 
praktiker (Helander, 2003). Diskurser skulle kunna liknas vid idéer och begrepp som är 
kulturellt formade (Bergenheim, 1994) och som kan relateras till varandra enligt ett visst 
maktförhållande. Här avses makt som en inneboende egenskap hos alla samhällen, vilket 
innebär att varje samhälle producerar sin ”sanningsregim”, som reglerar alla kulturella 
yttringar och företeelser (Johansson, 2000). I den ständigt pågående kampen om sanning 
avgör de starkaste och mest framgångsrika diskurserna vilken diskurs som blir den 
dominerande för en given kontext (Ibid.). I varje samhälle finns flera parallella diskurser som 
omskapas och förnyas i relation till varandra genom inre och yttre påverkan. Diskurser kan 
därför sägas vara beroende av dessa maktförhållanden för sin existens (Helander, 2003). 
 
Foucault utgår från att diskurser i varje samhälle konstrueras genom att de kontinuerligt 
kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas genom ett visst antal procedurer. I många 
västerländska samhällen är det exempelvis vanligt att diskursproduktionen skapas genom s.k. 
utestängningsprocedurer (Foucault, 1993). Tystnad, tabun och förbud vittnar om att den 
dominerande diskursen står i nära relation till den offentliga maktens institutioner.  
 
Anne-Li Lindgren ger, med referens till Foucault, en definition av diskursbegreppet i sin text 
”Att ha fokus på barns aktivitet. Hur förskolebarndomen blev norm i välfärdstaten”:  
 
 ”Diskurs är de texter, symboler och bilder som flyter runt i samhället. Dessa  

kan sorteras och ges mening genom att fogas ihop kring till exempel ett  
specifikt ämne som sedan i sin tur kan sorteras i underkategorier eller genrer.  
Såväl en diskurs ämne som hur diskursen är konstituerad, dvs. hur kunskapen  
kring ämnet är organiserad, säger något om hur de individer som lever i  
diskurserna förstår och tolkar sin omgivning. Individerna påverkar således  
diskurser samtidigt som diskurser bestämmer hur individer uppfattar sig  
själva och sin omgivning.” 

     (Lindgren, 2003, s. 180) 
 
Lindgren ger här en bred definition av begreppet och beskriver samtidigt det ständigt 
pågående maktspelet mellan diskurserna å ena sidan samt maktspelet mellan diskurser och 
individer å andra sidan. Individer, sociala relationer och organisationer ingår på det här sättet i 
en ständig växelverkan med de rådande diskurserna i ett givet samhälle.  
 
 
Barndomsdiskurser 
Definitionen och upprätthållandet av kategorin ”barndom” bygger på samspelet mellan två 
huvudsakliga förgreningar inom något som kallas barndomsdiskurser. Dels finns diskurser om 
barn producerade och avsedda primärt för vuxna, dels diskurser producerade av vuxna för 
barn (Buckingham, 2000). Jag kommer i min analys att koncentrera mig på det förstnämnda 
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av dessa, dvs. barndomsdiskurser om barn och lek skapade av vuxna, och diskutera dessa i 
relation till barnens egna tankar kring lek. 
 
Teorier kring barndomsdiskurser används för att tydliggöra förändringar och variationer i 
konstruktionen av barndom samt för att utforska relationen mellan strukturer och enskilda 
situationer (Helander, 2003). Det finns ingen generell och entydig barndomsdiskurs. Idéer och 
normer kring barndomens mening och betydelse förändras och omdefinieras ständigt genom 
de rådande barndomsdiskurserna (Ibid.). 
 
Teorin kring makt och diskurser skulle även kunna beskrivas som att: ”Diskurser existerar i 
hegemoniska fält där vissa diskurser är kraftfulla och dominerande och andra befinner sig i 
marginalen” (Johansson, 2000, s. 47). I förhållande till barns lek finns exempelvis i det 
svenska samhället en kraftfull diskurs om det kompetenta barnet, där leken bekräftar barnets 
kompetenser inom olika områden, t.ex. motoriska färdigheter eller empatiförmåga. Vid sidan 
av diskursen om det kompetenta barnet finns även diskursen om det naturliga barnet som 
saknar insikt och mognad, varför dess lekar och handlingar förknippas med tankar om 
instinkter och drifter i form av ”naturliga” mänskliga behov. Inte sällan stöter man på vuxnas 
kommentarer om barn som ”måste få leka av sig”, vilket bekräftar den senare diskursen. I 
växelvis påverkan förstärker, skapas och omskapas diskurser om barn och lek på detta vis 
mellan de hegemoniska fälten. Genom dominerande diskurser om normalitet skapas 
kategorier av individer. Dessa kategorier existerar såväl inom som utanför den dominerande 
diskursen, och skapar förståelse av sig själva i relation till den dominanta diskursen 
(Johansson, 2000). I det här fallet kan man relatera till diskussionen om lek som 
kompetensutvecklande eller lek som ett grundläggande behov. 
 
 
Barnperspektiv 
Begreppet barnperspektiv är mångtydigt. Det bygger på FN:s konvention om barnets 
rättigheter där främst artiklarna 3, som behandlar barnets bästa, artikel 12, om åsiktsfrihet och 
barnets rätt till att bli hörd samt artikel 13, som tar upp rätten till yttrande- och 
informationsfrihet utformar ramar för hur vuxna bör bemöta och hantera barns utsagor. Att 
inta ett barnperspektiv handlar dels om att ta fasta på de villkor under vilka barn lever, samt 
vilken betydelse dessa villkor har för barns erfarenheter, dels om att söka förstå barns 
intentioner och meningsuttryck (Johansson, 2003). Begreppet antyder att barn är en kategori 
med särskilda perspektiv på sin omgivning och är därför förknippat med diskurser om barn 
och barndom. 
 
Halldén definierar i en artikel sin egen användning av begreppet barnperspektiv på följande 
sätt: ”/…/att utgå från barns utsagor, men i tolkningen ställa dessa utsagor i relation till 
diskurser om barndom. Barnperspektiv blir då både att fånga barns röster och att tolka dem 
som uttryck för ett diskursivt sammanhang” (Halldén, 2003, s. 12). Detta citat illustrerar hur 
begreppet barnperspektiv omfattar såväl den enskilde forskarens tolkning som samhällets 
rådande barndomsdiskurser samt den kontext utsagan har uppstått i. Av betydelse för 
tolkningen är forskarens förförståelse samt relationen till det eller de barn som studeras. Vid 
mina lekobservationer och i samtalen med barnen har jag tagit detta i beaktande. Att jag som 
barn har vuxit upp och lekt med andra barn i såväl Sverige som Brasilien har givit mig en 
förförståelse för den kontext jag studerat.  
 
Corsaro (2003, 2005) kritiserar genom ett ”cross-cultural perspective” den traditionella 
barnsynen i forskningssammanhang och menar att utvecklingspsykologiska perspektiv på 
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barn tenderar att marginalisera barnet och framställa det som en ofullständig vuxen, snarare 
än att lyfta fram barn som aktörer i sin egen socialisation. Aktörsperspektivet är naturligtvis 
en förutsättning för barnperspektivet. 
 
Lokala kulturella värderingar präglar barns tankar om vad det innebär att vara barn, vilket 
Kibsgaard (2006) visar i en komparativ studie. Barnens svar i denna undersökning skiftar 
beroende på språkliga formuleringar samt vad de väljer att lyfta fram i sina beskrivningar av 
vad det innebär att vara barn. Tydliga skillnader visar sig i synen på barnet som subjekt eller 
objekt. Kibsgaard tolkar detta som en kulturell avspegling och menar att barns 
självreflektioner präglas av allmänna föreställningar som yttrar sig i form av barnlitteratur, 
pedagogik, aga och andra samhälliga faktorer som individcentrering/ grupptänkande, 
kroppslighet/ verbalitet samt samhällsstrukturer och livsstilar i övrigt (Ibid.). Man kan således 
anta att barnperspektivet skiftar över kulturgränser, vilket stärker argumentet att det inte finns 
ett utan många olika barnperspektiv.  
 
I en artikel om barns perspektiv citerar Qvarsell Meacham och uttrycker: ”In short, society 
reproduces itself not by transmission from one generation to the next, but instead by each new 
generation constructing a new society for itself” (citerad i Qvarsell, 2003, s 104). Att se 
kulturell integration och social utveckling som en process på det här viset är en relativt ny 
tankeform som möjliggör nya perspektiv och synsätt, vilket är ytterst relevant i forskning med 
barn. Även Sommer diskuterar kulturintegration, men ur en något mer traditionell syn då han 
uttrycker att små rutiner i vardagen – vilka är föränderliga och syns i exempelvis omsorg och 
fostran - skapar de nödvändiga fundament som krävs för att integreras i en given kultur, och 
att detta i förlängningen reproducerar kulturen över generationsgränser (Sommer, 2005). 
Tanken är alltså att barns vardagliga handlingar och värderingar kan säga någonting om den 
kulturella tillhörighet de anammar och/eller är med att utveckla. Detta resonemang har 
beaktats i min studie. 
 
Kulturer och kulturella fenomen är föränderliga, varför människans utveckling bör ses som en 
”kulturell process” (Rogoff, 2003) som endast kan förstås då den relateras till kulturella 
meningsskapande omständigheter och sociala praktiker i en given kontext. Synen på barn och 
barndom och således även barnperspektivet påverkas ständigt av kulturella normer och 
värderingar vilket syns exempelvis då man studerar pedagogiska riktlinjer och barnuppfostran 
i skilda samhällen. Man talar också om begreppet kultur som ett ”verb”, vilket innebär att 
kultur snarare bör ses som dynamiska processer än som statiska sanningar. Kulturer 
reproduceras och utvecklas ständigt och man menar att barn skapar sina egna barnkulturer 
genom de aktiviteter, rutiner och förhandlingar som utgör deras vardag och som tillskriver 
mening i olika situationsbundna kontexter (Kehily, 2003). 
 
En aspekt som bör problematiseras i arbetet med att återge ett barnperspektiv är hur man som 
forskare väljer att framställa barns röster och utsagor. Halldén refererar till Qvarsells 
diskussion kring barnperspektiv, och menar att forskaren bör ta ställning till om det är ett 
barnperspektiv eller barns perspektiv som ska presenteras. Uppdelat på två ord (barns 
perspektiv) ändrar begreppet karaktär till att beskriva och lyfta fram barns egna röster och 
utsagor. Dessa behöver varken vara självreflekterande eller medvetna, vilket barnperspektivet 
å andra sidan alltid måste vara för forskaren. Ett barnperspektiv innehåller ofta barns 
perspektiv, men är forskarens tolkningar och bearbetningar av dessa (Halldén, 2003). 
Forskarens värderingar kan ofta avläsas i formen genom vilken hon/han väljer att redogöra för 
sitt material. Hällström redogör för detta i en artikel om forskning med barn som informanter, 
där hon understryker betydelsen av ett välreflekterat barnperspektiv som en utgångspunkt vid 
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all forskning med barn (Hällström, 2005). Barnperspektivet skulle sammanfattningsvis kunna 
liknas vid en ståndpunktsmetodologi där forskaren kopplar barnens egna röster till en analys 
av samhälleliga strukturer (Halldén, 2003). 
 
I min studie har jag anpassat analysen efter Dilhteys hermeneutiska tankegångar om att 
tolkning måste utföras i förhållande till en individs sociala och kulturella sammanhang 
(citerad i Egidius, 1986). För att redogöra för ett barnperspektiv måste jag, utifrån en 
hermeneutisk utgångspunkt, ta hänsyn till barnets förförståelse. I min studie har detta framför 
allt inneburit reflektioner kring metodval och bemötande, och observans på språkliga och 
kulturella syftningar samt den omgivande miljön och faktorer som kan komma att interagera 
med och påverka barnet vid studietillfället.   
 
 
Hermeneutisk tolkning vid forskning med barn som informanter 
Hermeneutiskt tolkningsarbete kan ha olika former. Jag vill här redogöra för de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för min egen analys.  
 
Inom socialantropologisk forskning har Geertz (1973) hermeneutiska teorier haft stort 
inflytande. Geertz skriver att den socialantropologiska forskaren bör närma sig den grupp 
människor (den kultur) som studeras som om de vore en samling ”texter” som forskaren 
försöker att läsa över axeln på dem de egentligen är skrivna för (Åm, 1989, s 76). Dessa texter 
innehåller i sig själva en egen tolkning, vilken forskaren genom deltagande observation och 
analys kan försöka skaffa sig kunskap om (Ibid.). Berger uppger att meningen i en text 
uppstår i mötet mellan uttolkaren och texten. Det handlar om att uppleva och vidareförmedla 
det texten beskriver snarare än att förstå den rent intellektuellt (Asa Berger, 1999). Man talar 
om tolkningens kulturella validitet och att den måste studeras utifrån specifika situationer i en 
vardaglig kontext (Corsaro, 2005). Det är viktigt att forskaren inte nöjer sig med att beskriva 
vad han/hon ser och hör. Istället bör tolkningsarbetet genomgå en process där en s.k. ”thick 
description” leder till att fånga handlingar och uttryck så som de förstås av dem som studeras 
(Ibid.).  
 
I analysen av barns lek bedömer jag att Geertz metoder och tankar kring hermeneutik och 
tolkning har relevans. Jag har studerat barns lek och interkulturella relationer så som de tett 
sig för barnen själva. Jag delar Schwartzmans tanke om att barns lek (till viss del) kan ses som 
en kommentar till de sociala relationer och hierarkiska strukturer som omger barnen och 
påverkar deras livsåskådningar (citerad i Åm, 1989). Genom observationer och samtal med 
barnen kring de konkreta leksituationerna samt kring begreppen lek och vänskap på ett mer 
abstrakt plan har jag haft möjlighet att kunna närma mig en förståelse för (en upplevelse av) 
dessa ”texter”.  
 
 
Genusteori  
En betydande del av analysen kommer att behandla sociala föreställningar om kön, varför jag 
väljer att anlägga ett genusteoretiskt perspektiv. I begreppet genus ligger antagandet att 
föreställningar om kön är både meningsskapande och maktskapande (Bäckman 2003, s.13). 
Med detta menas att genus kan ses som en meningsskapande process som bidrar till att forma 
upplevda könsskillnader mellan kategorierna manligt och kvinnligt. Genom att skapa mening 
bidrar dessa kategoriseringar till att legitimera och vidmakthålla rådande sociala förhållanden, 
och ”genus blir då det redskap som tillåter oss att dekonstruera eller avtäcka (decode) den 
meningstilldelning som vanligen tas för given i den sociala verkligheten” (Ibid., s. 14 ff). 
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Begreppet genus är en översättning av engelskans ”gender”, instiftat i det svenska språket av 
Hirdman (citerad i Ambjörnsson, 2003, s 17).  
 
I denna uppsats kommer jag att diskutera genusbegreppet ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 
Jag ser manlighet och kvinnlighet som föränderliga processer som skapas och manifesteras 
genom tal och handlingar. Med en viss influens av Butlers (1990) postmodernistiska 
förhållningssätt till genus, anser jag att det är våra handlingar som i första hand ligger bakom 
vår genusidentitet och inte det biologiska könet. Manlighet kan tillskrivas en kvinna genom 
hennes handlingar, precis som en man kan tillskrivas kvinnligt genus. Att sitta med benen 
brett isär eller spotta på gatan är ett exempel på ett iscensättande av manlig genustillhörighet 
(Gemzöe, 2003). Butlers tankar om performativitet (iscensättande av kön), kommer att bilda 
en ram för min förståelse av barnens agerande och resonemang kring manligt och kvinnligt. 
Utifrån denna förförståelse använder jag således begreppet genus analytiskt. 
 
Genusbegreppet är mångtydigt och likt barndomsbegreppet måste det relateras till den 
specifika kontext som studeras. Kellett har uttryckt detta på följande sätt: : “/…/ the female 
gender is just one identity within multiple identities – a woman can be female and black, 
female, blind and black, female, blind, black and lesbian etc. The same complexities apply to 
considerations of childhood /.../ Childhood, just as female gender, cannot be expressed in 
simple homogenous terms” (Kellett, 2005). För att få kunskap om denna komplexitet föreslår 
hon att göra barnen till aktiva medforskare i studier om sig själva. Detta sätt att se på barn och 
barndom (som flera möjliga barndomar) är relativt nytt inom sociologin. Även 
maskulinitetsteoretikern Connells förståelse av hur manlig makt och genus skapas och 
upprätthålls influeras av denna tanke. Connell (1996) hävdar, att trots att män som grupp 
mestadels är överordnade kvinnor som grupp finns det även inom den manliga hierarkin en 
över- och underordning mellan män. Detta kan man inte bortse från om man vill analysera 
sambandet mellan manlighet och makt. Man bör därför tala om maskuliniteter istället för 
maskulinitet (Ibid.). Som forskare blir det därför viktigt att uppmärksamma variationer och att 
alltid relatera till den kontext som studeras. I det här fallet barns utsagor och handlingar i 
relation till utelek.  
 
Genussystemet bygger på två bärande principer: isärhållandet mellan män och kvinnor samt 
manlig dominans (Svaleryd, 2005; Thurén, 2002; Hirdman, 2001). Inom feministisk forskning 
talar man ofta om ett s.k. genuskontrakt eller genusordning (Thurén, 2003). Denna 
genusordning innebär att genusbundna handlingar och värderingar tilldelar män och pojkar 
mer makt än kvinnor och flickor (Svaleryd, 2005). Isärhållandets strategi kan ses som en av 
de viktigaste grundbalkarna i upprätthållandet av en genusordning. Därigenom ges den 
patriarkala ordningen legitimitet genom att det maskulina överordnas det feminina på många 
nivåer i samhället. I förhållande till barn syns detta exempelvis då vuxna väljer att i första 
hand tillmötesgå stökiga pojkar för att sedan i lugn och ro bemöta övriga barn i en barngrupp. 
Flickorna, och även de lugna pojkarna, kommer därmed i andra hand, vilket signalerar att de 
barn som tillåts vara stökiga äger en viss maktställning i gruppen (och även i samhället). 
Barndomsdiskurser som ”den duktiga flickan” och ”den busige pojken” befästs härmed och 
man kan tala om ett vidmakthållande av genuskontraktet (Ibid.).  
 
Genusstudier inom socialantropologin visar att det existerar någon form av 
genuskategorisering i alla samhällen, men att formen skiljer sig åt (Thurén, 2002). 
Västerländska genusstudier tenderar att ha ett dualistiskt perspektiv på begreppen kön och 
genus (Ibid.), vilket även speglar mycket av det västerländska sättet att tänka och resonera i 
kontraster och motpoler. I studier av andra kulturer, utanför västvärlden, kan det vara av 
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betydelse att försöka sträcka sig bortom det dualistiska tänkandet och studera kön och genus 
ur andra perspektiv. Ett exempel på detta är Kulícks (1998) studie av brasilianska 
transexuella, där mycket av resonemanget beskriver ett mer komplext köns- och 
genustänkande än motpolerna man och kvinna, samt homosexualitet och heterosexualitet. 
Genussystem och fenomen som kön och genus måste alltid studeras i sin egen kontext och 
forskaren bör försöka inta en självreflekterande position (Thurén, 2002). Jag har därför 
försökt vara observant på egna könsnormer och värderingar samt hur dessa påverkat mötet 
med barnen i studien. 
 
 
Normalitet  
Begreppet normalitet är tvetydigt och avser såväl det mest vanligt förekommande som det 
mest eftersträvansvärda. Föreställningen om normalitet fungerar därför både beskrivande och 
reglerande, varför man även kan påstå att den illustrerar vissa maktförhållanden i samhället 
(Ambjörnsson, 2004). En norm kan inte existera i kraft av sig själv. Den konstrueras i 
förhållande till det som avviker, ”det andra” (Ibid.). På detta vis blir till exempel vithet eller 
isärhållande mellan manligt och kvinnligt normativt i och med att det sällan kommuniceras 
(Butler, 1990; Dyer, 1997).  
 
Stereotyper och förebilder förväntas påverka pojkar och flickor att inta olika roller i sina 
lekar. Utgår man exempelvis från att bollsport är manligt, bidrar detta till antaganden om att 
flickor och kvinnor hellre föredrar att ägna sig åt någon annan sport eller aktivitet, t.ex. dans. 
Dansen blir på så vis en avvikelse och motpol till bollsporten. Det finns en tydlig instabilitet 
hos alla normerade fenomen, varför de ständigt måste söka mening i dess avvikelser 
(Ambjörnsson, 2004). Normer och avvikelser står därför i ömsesidiga beroenderelationer till 
varandra och är både instabila och sårbara, vilket bidrar till att de ofta förändras över tid 
(Ibid.). Vad händer exempelvis då flickor väljer att spela boll? I början av 90-talet var jag och 
såg en fotbollsmatch mellan två damlag i Rio de Janeiro. I publiken, som bestod 
huvudsakligen av män, skrattades det och jag uppfattade ett och annat skällsord som syftade 
på att fotbollsspelarna inte var ”riktiga” tjejer. Idag har, liksom i Sverige, fotboll utvecklats 
till en stor sport även för flickor och kvinnor i Brasilien, men det finns fortfarande tecken på 
normerande principer som befäster bollsport som manlig. Ett språkligt uttryck för detta är 
begreppen fotboll kontra damfotboll (Fundberg, 2003).  
 
Varje samhälle skapar således sina egna normer och maktförhållanden. Normaliseringen av 
individer sker genom självövervakning och självdisciplinering i vardagen. Man skulle därför 
kunna påstå att processen att bli pojke/flicka är en förening av individens sätt att förhålla sig 
till olika former av makt, kulturella ideal, självdisciplinering och vardagliga händelser och 
möten (Ambjörnsson, 2004). Barnens utsagor om vänskap och tillhörighet har på så vis 
kunnat illustrera hur de förhållit sig till normen.  
 
I en brasiliansk studie om sociala markörer i skolan, pekar de Souza (2006) på svårigheten i 
att studera genusförhållanden skilt från aspekterna klass, ras, etnicitet, sexualitet och 
kulturella referenser och ideal. Hon hävdar att normativa diskurser kring genus - och i det här 
fallet kring estetiska värderingar och ideal - är så tätt sammanvävda och påverkade av klass-, 
etnicitet- och rastänkande att det inte finns någon poäng med att studera dessa separat (Ibid.). 
Även andra brasilianska studier framhåller betydelsen av att studera genus i relation till klass 
och etnicitet (Cruz och Carvalho, 2006). Mörk hy och lockigt hår i kombination med lägre 
socioekonomiska förhållanden kan vara orsak till hånfulla kommentarer och mobbing (de 
Souza, 2006). Skönhetsidealet i den brasilianska kulturen är vit hy och europeiskt 
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(västerländskt) utseende. Genom att leva upp till det kulturella skönhetsidealet och samtidigt 
inkorporera vuxenvärldens förväntningar på genusbetingade egenskaper kan barnet ges en 
viss maktposition. Bättre socioekonomiska förhållanden bidrar också till denna statusposition. 
De Souza beskriver hur en flicka kan bevara sin status då hon manifesterar sådana 
förväntningar och normer genom att ägna mycket tid och möda på att göra sig åtråvärd inför 
det motsatta könet. Med hjälp av heteronormativa verktyg och mål, såsom pojkars beundran 
och ”respekt”, bibehåller hon sin ställning i gruppen. Detta exempel illustrerar instabiliteten i 
normen samt den manliga överordningen (de Souza, 2006).  
 
 
Etiska överväganden 
Under senare år har forskning om och med barn kommit att omfatta tydligare forskningsetiska 
ställningstaganden i förhållande till begreppet barnperspektiv. Hällström (2005) redogör i en 
artikel för ett antal svenska forskares etiska förhållningssätt i mötet med barn samt vid 
tolkning av barns utsagor. En kontrasterande uppfattning mellan dessa forskare är om de 
väljer ett teorinära perspektiv eller ett empirinära (Ibid.). Hällström lyfter fram betydelsen av 
diskussioner kring integritet och respekt i förhållande till de barn som studeras och hävdar att 
tolkningar, för att få validitet, bör göras gripbara för de barn som deltagit i forskningen: 
 
 ” Således ska tolkningarna kunna omfattas av barnen samtidigt som  

textanalysen håller en vetenskaplig stringens. För att kunna uppfylla detta  
mål krävs överväganden och metoder som öppnar upp barnens sätt att se  
för en vetenskaplig tolkning på samma gång som barnens egna begrepp får  
utrymme. Begreppen som ”skapas” måste stå i relation till de begrepp barn  
själva använder, eller åtminstone bära på möjligheten till igenkänning. ” 

                         (Hällström, 2005, s 10-11) 
 
Även om jag av flera skäl ställer mig tveksam till att barnen i min studie skulle kunna ta sig 
igenom denna uppsats och relatera den till de specifika samtal och studietillfällen där de 
medverkat, har jag burit med mig Hällströms tankegångar då jag reflekterat kring formen för 
presentationen av mitt empiriska material.  
 
Att anlägga ett aktörsperspektiv i forskning med barn innebär att barn aldrig kan betraktas 
som för små eller för okunniga för att ha åsikter om den forskning de deltar i. Som forskare 
har man därför en skyldighet att ständigt reflektera över etiskt relevanta frågor som berör 
information, frivillighet, förtrolighet, anonymitet, att avbryta deltagande samt olika 
konsekvenser studien kan komma att få för dess deltagare (Löfdahl, 2002). Man skulle kunna 
se det som att den etiska reflektionen fungerar som ett filter varigenom alla beslut och all 
empirisk data måste passera innan de formuleras i text av forskaren själv. 
 
Qvarsell (2003) skriver att det finns en betydande skillnad mellan barns och vuxnas sätt att 
betrakta omvärlden. Medan vuxnas perspektiv ofta fokuserar på tänkta ideal av hur olika 
företeelser borde vara, har barn generellt en mer sak- och verksamhetsfokuserad syn där de 
uppfattar det som faktiskt äger rum och har tankar och åsikter kring detta (Ibid.). Det är i 
barnforskning, likt all forskning, viktigt att medvetandegöra sig om förutfattade meningar och 
idealiserade bilder och försöka hålla dem separat från den empiri som ska analyseras.  
 
En problematik inom forskningen med barn är de hierarkiska relationer som uppstår mellan 
forskare och barn. Generationsmässigt finns i såväl den svenska som den brasilianska kulturen 
en inbyggd maktstruktur där den äldre individen (i det här fallet jag som forskare) har ett visst 
maktövertag gentemot barnen. Forskarens förväntningar speglas därför lätt i barnens svar och 
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det kan vara svårt att komma åt de verkliga barnperspektiven. Forskaren måste därför ta 
ställning till vilka dimensioner av barnets perspektiv som ska lyftas fram (Johansson, 2003). 
 
Hartmuts (1992) resonemang kring frivillighet fick mig att inse betydelsen av hur en studie 
presenteras för sina deltagare, samt att den måste erbjuda deltagarna någon form av 
behållning. I min studie har jag ägnat tid åt att framställa en metod som ska verka inbjudande 
och lustfylld för deltagarna och som samtidigt leder in på de specifika samtalsområden som 
jag fokuserat på. 
 
Genom att fingera namnen på barnen och genom att utesluta namn på lekområden och skolor 
har jag värnat om de deltagandes integritet. 
 
 
Samtal med barn 
Den språkliga aspekten av studien medförde en viss problematik. Språket krävde reflektioner 
då jag inte till vardags använder mig av samma termer och ordval som mina informanter. 
Problematiken uppstod i själva mötet med barnen, men även i samband med att jag tog 
ställning till hur jag skulle återge det som sagts. Ytterligare en språklig problematik var att 
halva studien utfördes på portugisiska, men återges på svenska, vilket krävde en noggrann och 
omsorgsfull översättning. För att hantera denna problematik hämtade jag inspiration från ett 
antal forskare som utarbetat metoder och teorier kring hur man samtalar med barn samt hur 
man återger barns röster i text. 
 
Inom forskningen har man gått från att ha betraktat barn som otillförlitliga informanter till att 
anse att barn faktiskt har en förståelse för och kan uttrycka sig om sina livssammanhang 
(Chistensen och James, 2000; Öhman, 2006). Den nya utmaningen i barnforskningen blir 
istället för forskaren att hitta möjligheter och metoder att kunna närma sig barns livsvärldar. 
Barnsamtal är en relativt ny forskningsmetod som det finns lite skrivet om. Med inspiration 
från Öhman formulerade jag några riktlinjer för hur samtalen skulle se ut. Jag skulle: 
 

- eftersträva ömsesidighet och symmetri i samtalet 
- bemöta barnet förutsättningslöst och uppmuntrande 
- lyssna till barnet utan att fylla i och rätta till svaren 
- använda spegling som en tillerkännande hållning genom att upprepa det barnet sagt 

om det verkar otydligt 
- ställa frågor som för samtalet framåt 
- vara uppmärksam på barnets och ditt eget kroppsspråk och eftersträva samstämmighet 
- gärna ta hjälp av lek, teckningar och annat för att få igång samtalet 

 
Sommer hävdar att en kombinationsmetod där observation får komplettera samtal med barn 
gör det möjligt för forskaren att kunna närma sig ett barns perspektiv. Det blir då möjligt att 
studera hur barnets mentala värderingar och dess handlingar hänger samman (Sommer, 2003). 
 
Qvarsell (2003) hävdar att analyser av barns utsagor är beroende av kontextuella villkor. 
Medan enskilda samtal med barn visar vad just det specifika barnet uppfattar som 
betydelsefullt då det samtalar med den vuxna forskaren, kan gruppsamtal mellan barn visa hur 
de i sina egna kontexter kommunicerar och samtalar om gemensamma angelägenheter. Även 
Christensen och James (2000) påpekar att metoden för forskning med barn måste väljas och 
anpassas efter dess deltagare så att dessa ska förstå studiens avsikt. Social, kulturell och 
språklig anpassning är därför nödvändig. 
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Roberts (2000) diskuterar distinktionen mellan att lyssna till barn och att höra på dem. Hon 
efterlyser en mer inlyssnande metod där forskaren hör, lyssnar, begrundar och därefter 
handlar i enlighet med barnens utsagor. Roberts menar att forskningens mål inte alltid är 
deltagarens mål. Det är viktigt att reflektera över olika aspekter och konsekvenser som 
metoden och forskningsprocessen kan bidra till. Ett exempel på detta är hur förfrågan om 
deltagande formuleras och till vem man först väljer att vända sig, barnet eller föräldrarna. I 
denna studie har jag varit tvungen att anpassa förfrågan om deltagande efter kulturella 
normer. I Brasilien kunde förfrågan om deltagande och föräldramedgivande gå via barnen, 
men i Sverige bidrog omständigheterna till ett omvänt tillvägagångssätt. Jag redogör för detta 
längre fram i uppsatsen.  
 
Inför samtalen med barnen i studien har jag tagit till mig information från en studie med 
brasilianska gatubarn där metoden bygger på intervju (Hartmuts, 1992). Visserligen skiljer sig 
formen och målgruppen i denna studie från min egen, men den tar ändå upp relevanta 
reflektioner som var nyttiga att bära med sig i mötet med barnen. Hartmut ser intervjun som 
ett praktiskt forskningsinstrument och fokuserar främst på tre moment i intervjuprocessen; 
forskarens förberedelser, interaktionen mellan forskare och respondent samt interaktionen 
som följer på intervjun (Ibid.). Att förbereda sig inför intervju innebär dels att anpassa frågor 
och metod efter den målgrupp som är tilltänkt (genom pilotstudier), men även att utforska 
platsen för intervjun och i möjligaste mån välja ut en plats där barnet känner sig tryggt men 
där det samtidigt går att prata ”ostört”. I Hartmuts artikel framkommer det tydligt att motivet 
för en undersökning avgör urvalet av såväl plats som respondenter. Då min uppsats behandlar 
barns utomhuslek, har det varit relevant att samtala med barnen utomhus i anknytning till de 
platser där de vanligtvis leker. Detta har gjorts med undantag för två samtalstillfällen i Sverige 
där jag fått anpassa mig efter klimatet och den umgängesform som redan funnits etablerad i 
min relation till dessa barn. Vid dessa tillfällen har vi istället samtalat på barnens rum i 
hemmet. Längre fram i uppsatsen kommer jag att ge en mer detaljerad presentation av mitt 
urval. 
 
 
Om att tolka barns språkliga uttryck 
Till skillnad från skriftspråket är talet helt och hållet knutet till en specifik händelse. Då någon 
talar till någon annan sker detta i ett bestämt rum och i en bestämd tid. Talet lever i 
ögonblicket och försvinner sedan. Det har en tydlig riktning, eftersom man uttrycker 
någonting till en specifik person. Betydelsen av de sagda orden bestäms av den situation de 
sägs i, och talet kan därför anses vara mer kontextbundet än skriftspråket (Halldén, 2003). En 
annan aspekt på talet är att det inte kan åtskiljas från dess upphovsman på samma sätt som en 
text kan skiljas från sin författare. Talet blir därför också mer präglat av tonfall, pauser och 
minspel, vilket kan begränsa tolkningen utanför den givna kontexten.  
 
För att tolka barns språkliga uttryck måste forskaren således utgå från den specifika situation 
där talet uppstått. Miljön för samtalet, d v s platsen för dialogen med barnet (i det här fallet 
utomhus på allmänna offentliga platser), kan ha en inverkan på resultatet. Barns begränsade 
verbalitet är ytterligare en aspekt som forskare bör ta hänsyn till. Även relationen mellan 
forskare och barn har en inverkan på vad som sägs (Johansson, 2003). Närvaron av andra 
personer (föräldrar, syskon eller vänner) är faktorer som i min studie även visat sig ha en 
inverkan på barns tal. För att tolka barns språkliga uttryck och som forskare återge ett 
barnperspektiv av dessa, krävs således uppmärksamhet inom många aspekter av dialogen och 
dess sammanhang.
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LEKFORSKNING 
 
Som en inledning till detta kapitel vill jag presentera ett citat som ringar in en universell syn 
på leken och dess betydelse för barn: 
 
 Play is often regarded as one of the most distinctive features of 
 childhood – something that all children have in common, and 
 which makes their world strikingly different from that of an adult. 
 Indeed, for many people it is children’s capacity for play, their 
 enthusiasm for play and the importance attached to being allowed 
 to play that defines what childhood is about. 
     (Kehily, 2003, s 4) 
 
Kehilys citat visar en allmän uppfattning om att leken utgör själva essensen av den livsperiod 
som vi kallar barndomen. Att definiera begreppet lek borde vara en enkel uppgift, då vi alla 
har lekt någon gång, men begreppet är mångtydigt. Artikel 31 i konventionen om barnets 
rättigheter tar upp rätten till kultur och fritid samt rätten till lek och rekreation. Jag kommer 
här att presentera valda delar ur det stora lekforskningsfältet och samtidigt göra vissa politiska 
ställningstaganden i förhållande till min egen studie. 
 
 
Lek ur ett ”minoritetsvärldsperspektiv” 
Den mesta lekforskningen som finns publicerad är gjord i västerländska kontexter med vita 
medelklassbarn. I dessa studier har många teoretiker tagit sig an uppgiften att försöka 
definiera begreppet lek. Ofta har detta gjorts ur ett utvecklingsperspektiv med pedagogiska 
undertoner där lek är ett redskap för inlärning av olika slag. Till grund för detta synsätt ligger 
Piagets utvecklingspsykologiska stadietänkande (Piaget, 1962), där barnets lekförmåga anses 
vara åldersbunden och utvecklas i takt med dess biologiska mognad (Piaget, 1962; Hägglund, 
1989; Tullgren, 2004). Men leken har en betydligt äldre historia. Hägglund har hittat 
formuleringar kring lek redan i Platons och Aristoteles texter från det antika Grekland, där de 
båda understryker lekens och lustens betydelse för inlärning (Hägglund, 1989). 
Naturromantiken som präglade europeiska konstnärer och tänkare från 1700-talets andra hälft, 
exempelvis Rousseaus omtalade pedagogiska roman Emile, har bidragit till att lyfta fram 
lekens naturlighet samt dess harmoniserande effekt på barn (Ibid.; Kehily, 2003). Fröbel 
talade om leken som en drift hos barnet (citerad i Tullgren, 2004), och ansåg att den var 
barndomens mest naturliga uttrycksform (Hägglund, 1989). Redan hos Fröbel fanns tankar 
om att lek var förknippad med utveckling (Tullgren, 2004). I dessa resonemang kan man 
urskilja några av de barndomsdiskurser som präglat synen på barn ända in i vår tid. Parallellt 
med diskursen om det naturliga barnet utvecklades även den puritanska synen på barn, i 
vilken man ansåg att barns instinkter och lekar var av djurisk art och att barn därför krävde 
vägledning och vuxenstyrning i sina lekaktiviteter för att kunna uppnå moralisk och 
intellektuell mognad (Kehily, 2003).  
 
1900-talets mer psykologiskt influerade tankar kring lek, där man valde att fokusera på vissa  
delar i barns utveckling snarare än att se helheten bidrog generellt till ett mer normativt  
tänkande kring barns lek i relation till utveckling. Erikson hävdade att leken  
hade en terapeutisk funktion och att barn använde sig av lek för att lösa fasspecifika konflikter 
(Erikson, 1999). Erikson betonade att leken måste vara fri från vuxnas inblandning, 
vilket bidrog till att lek kom att ses som ett fenomen bortom den pedagogiska verksamheten. 
Samtidigt började man inom psykologin använda lek som en metod för att diagnostisera och 
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behandla barn. Idag, skriver Tullgren, har vi återgått till en alltmer pedagogiskt inriktad syn 
på lek. Hon hänvisar till 1997 års läroplan i Sverige och uttrycker följande:  
 

Från att ha sett leken som en aktivitet som bör vara fri från vuxnas  
styrning och som ett sätt för barn att befästa det de redan lärt sig,  
blir leken i och med den nya läroplanen betraktad som  
kommunikation och en väg till lärande /…/ Ett för pedagogerna  
medvetet och planerat användande av leken som pedagogisk metod  
anses främja barnens utveckling och lärande. Leken ses som en  
mycket viktig del av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig  
själv och världen runt omkring. Därför är det, ur läroplanens perspektiv, 
omöjligt att skilja lek från lärande. 

(Tullgren, 2004, s 20) 
 
Inom lekforskningen har främst två skilda synsätt influerat definitionen av lekbegreppet; den 
sociokulturella teorin enligt Vygotskij (1981) samt kommunikationsteorin utvecklad av 
Bateson (1976). Den sociokulturella synen på lek innebär att leken ses som barnets viktigaste 
aktivitet i sin förståelse av världen. Genom leken kan barnet leva ut önskningar och 
tillfredställa sina behov, vilket kan ses som en betydelsefull social process i barnets 
utveckling (Vygotskij, 1981). Enligt den sociokulturella synen påverkas leken av vuxnas 
värderingar och förhållningssätt till kulturella fenomen (Lindqvist, 2004). Detta syns 
exempelvis då musik, teater, media och andra kulturella fenomen påverkar barns sätt att leka. 
Leken kräver mycket avancerade tankeoperationer där barnet projicerar tidigare förvärvade 
egenskaper och minnen på föremål eller personer som i verkligheten inte äger dessa 
egenskaper. Dessa avancerade tankeoperationer är enligt den sociokulturella teorin grunden 
för allt avancerat tänkande (citerad i Hägglund, 1989). Enligt den senare teorin är lek snarare 
en mental inställning, ett sätt att förhålla sig till verkligheten på mer än ett tolkningsplan 
(citerad i Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom metakommunikativa signaler (t.ex. 
kroppsspråk, mimik och intonation), erbjuder leken möjligheter att röra sig mellan dessa olika 
tolkningsplan samtidigt och förhålla sig till verkligheten som om den vore något annat än vad 
den är (Bateson, 1976; Öhman, 2003; Nelson och Svensson, 2005). Att leka innebär att förstå 
de metakommunikativa signalerna och kunna röra sig mellan verklighetens och lekens 
tolkningsplan och att bete sig just ”som om”. Kommunikationsteorin fokuserar på kontexten, 
det faktum att ord och handlingar har skilda innebörder i olika sammanhang. På så vis är 
metakommunikationen en grundförutsättning för all mänsklig samvaro (Hägglund, 1989). 
Senare forskning kring barns lek tar även upp illusionen och fantasins betydelser. Redan den 
polske barnläkaren, författaren och pedagogen Korczak som verkade på 1920- och 1930-talen, 
talade om illusionen som en tillflyktsort dit barnen kunde vända sig för att få inspiration och 
initiativ till olika ”prövosteg” i leken, men det var först Winnicotts forskning kring lek som på 
riktigt lyfte fram fantasins betydelse inom lekforskningen. Winnicott menar att en 
förutsättning för gruppbildning kan vara att barnen känner igen varandras illusionsupplevelser 
(citerad i Danielsson, 1998).   
 
Lekforskning inom socialantropologin tenderar att ha en socialistationsteoretisk infallsvinkel 
där man väljer att lyfta fram barnet som aktiv och handlingskraftig agent i utformandet av sina 
egna kamratkulturer (Goldman, 1998). Inom barndomsantropologin och barndomssociologin 
idag tenderar man att fokusera på barns aktiviteter inom olika sociala arenor och lyfta fram 
dessa ur historiska och spatiala aspekter. Ofta studeras barndomar ur ett strukturalistiskt 
perspektiv, vilket möjliggör analyser av ekonomiska, politiska, sociala, juridiska samt 
generationsmässiga dimensioner (Mouritsen och Qvortrup, 2002).  
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Av detta resonemang kan man utläsa att lek till stor del handlar om kroppslig motorisk 
utveckling, improvisation, förmågan att vara flexibel och vandra mellan olika mentala 
”lekrum” och verkligheten men samtidigt handlar leken i allra högsta grad om socialisering. 
Genom leken lär sig barnet att kommunicera och samarbeta med andra och även hur man 
språkligt presenterar och argumenterar för en idé. Leken har också en emotionell aspekt och 
kan komma att påverka barnet på många sätt. Utöver de positiva känslor av närhet och 
samförstånd som leken kan skänka dess deltagare finns det forskare som även kommenterat 
de maktstrukturer och hierarkier som kan bidra till ”ond lek” där mobbing, uteslutningar och 
trakasserier förekommer (Schousboe, 1993; Kehily, 2003). Schousboe kritiserar 
lekforskningens godhets- och nyttoperspektiv och diskuterar nordiska lekforskares 
avhållsamhet från att beskriva lekens skuggsida. Ond lek definieras av Schousboe som: 
”/…/en antisocial handling, genom vilken en person för egen vinnings skull orsakar en annan 
person lidande i större eller mindre omfattning, trots att hon/han i princip kunde ha låtit bli att 
göra det” (Schousboe, 1993, sidnummer saknas). Ond lek anses kunna uppstå då barn leker 
självförglömmande och tolkar sina lekkamraters eller ”offers” signaler och reaktioner genom 
medryckning i lekens fiktiva sfär. En lekdeltagares plötsliga rädsla kan på så vis trigga övriga 
deltagare till jakt och våldsamt beteende, handlingar som de normalt skulle avstå från i en 
icke-lekande situation. Den onda leken vittnar inte nödvändigtvis om att barnets sociala 
responsivitet är satt ur spel, snarare om att han/hon tar emot andras respons och reagerar på 
den i överrensstämmelse med dess funktion inom den givna fiktionssfären och lekkontexten 
(Ibid.). Ond lek har observerats i studien. Av etiska skäl har jag dock valt att endast diskutera 
exkludering (uteslutningar) som exempel på ond lek. 
 
Grupplek är en social företeelse som ständigt (parallellt med leken) organiserar, bevarar och 
utvecklar rådande maktförhållanden i en grupp. Uteslutningar och mobbing kan ses som en 
reaktion på gruppens värdeskalor och hierarkiska uppbyggnad, inte sällan med influenser från 
samhällets normer och värderingar. Det är inte ovanligt att barn väljer en individ eller en 
varelse med låg status till offer för ondskefulla handlingar. Spindlar och flugor har i det 
svenska samhället låg status i djurriket, varför barn ofta väljer dessa insekter då de leker 
hemska teman (Ibid.). I Brasilien är det inte helt ovanligt att se barn sparka och slå 
lösdrivande hundar, vilket jag har svårare att föreställa mig i en svensk kontext. Denna 
parentes visar på att barns våldsamma handlingar tenderar att vara kulturellt och kontextuellt 
betingade.  
 
Ytterligare en aspekt på leken är att diskurser kring lek hör ihop med kontextuella samhälliga 
behov. Barn leker under de specifika former och efter de teman som den givna 
samhällskontexten kräver, varför leken kan sägas vara kontextuellt betingad. I samhällen med 
stora klassklyftor, bristande förskole- och fritidsverksamhet och stora barngrupper kan man 
exempelvis anta att lekgrupperna präglas av en större åldersintegration då omständigheterna 
kräver att barnen klarar sig själva och tar hand om sina yngre syskon under vissa perioder på 
dygnet då föräldrarna arbetar eller sköter andra sysslor. I Trancoso var det vanligt att syskon 
lekte tillsammans på torget utan att föräldrarna närvarade. De yngsta barnen var då inte mer 
än ett par år gamla. Detta skiljer sig från Göteborgsbarnens lek på allmänna platser, varför 
man kan anta att formen för leken präglas av kulturella och samhälliga behov och värderingar. 
  
Den internationella forskningen om lek utanför västvärlden är begränsad. Jag kommer här inte 
att gå närmare in på varför det förhåller sig så. En viktig aspekt som kan relateras till 
lekforskning är hur man som forskare genom begreppsdefinitioner kan bidra till att omvärdera 
rådande föreställningar om politisk maktbalans och beroenderelationer mellan nationer eller 
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etniska grupper. I ett begreppsresonemang kring positiva och negativa associationer i 
förhållande till termer som ”första-” och ”tredje världen”, hävdar Punch att de mest rättvisa 
termerna i sammanhanget är ”Majority World” samt ”Minority World” (Punch, 2000) eller 
”majoritetsvärlden” samt ”minoritetsvärlden” [min översättning]. Lekforskningen är således 
mestadels koncentrerad kring det man skulle kunna kalla minoritetsvärlden, den del av 
världen där levnadsstandarden är högre i jämförelse med hur det ser ut i majoritetsvärlden 
(Ibid). Jag har i denna uppsats valt att göra ett politiskt ställningstagande där jag kommer att 
relatera till tidigare forskning med hjälp av dessa termer. Då mycket av den brasilianska 
forskning som ingår i min studie skiljer sig från studier gjorda i Skandinavien och övriga 
minoritetsvärlden, samt med anledning till rådande politiska förhållanden och olikheter – då 
man ser till sociala trygghetssystem på institutionell nivå, antalet registrerade skolbarn som 
fullföljer hela grundskoleutbildningen samt aspekten barnarbete - i länderna Sverige och 
Brasilien, har jag valt att låta Sverige representera minoritetsvärlden och Brasilien 
majoritetsvärlden.  
 
 
Lekforskning i ”majoritetsvärlden”  
Vid Institutionen för individ, omvärld och lärande på Lärarhögskolan i Stockholm hävdar 
forskningsgruppen för Lek och Socialisation att barn och ungas aktiviteter styrs i stor 
utsträckning av sociala och kulturella skillnader och möjligheter (http://www1.lhs.se/-
janbro/LekSoc.html). I ett försök att bredda lekperspektivet vill jag här lyfta fram några tankar 
kring barn, barndomar och lek som jag funnit i några fåtal studier gjorda i majoritetsvärlden, 
och visa dessa skilda perspektiv och kulturella villkor för lek.  
 
En reflektion som jag gjorde tidigt i litteraturstudien av lek i majoritetsvärlden, var att de 
lekar som beskrivs och diskuteras ofta anknyter till imitation av vuxenvärlden och s.k. 
fantasilekar med funktionalistiska förklaringar. Lekar och spel har ofta studerats utifrån 
kriterier som syftar på fysisk/motorisk eller social utveckling samt förberedelser inför 
vuxenvärlden (Cheska, 1987; Kehily, 2003). Inte sällan beskrivs kulturella och religiösa 
ritualer bland barn och ungdomar. I vissa studier upplever jag att forskaren har valt att lyfta 
fram de lekar och ritualer som avviker allra mest från minoritetsvärlden (Cheska, 1987), vilket 
bidrar till uppfattningar kring lek där skillnader mellan “vi” och ”dem” förstärks.   
 
Goodman (1974) refererar till tydliga kulturella skillnader som observerats i förhållande till 
jagbegreppet mellan barn från olika länder under de s.k. mellanåren. Studien visar hur barn i 
majoritetsvärlden framhåller statusrelationerna mellan barn och vuxna i högre grad än barn i 
minoritetsvärlden. Det framkommer även att barn under mellanåren generellt visar ett ökat 
intresse för likheter och skillnader mellan folk ur ett etniskt perspektiv, samt av stereotypa 
uppfattningar om dessa folkgruppers egenskaper och skillnader. Man har kunnat observera en 
medvetenhet och känslighet för främst fysiska egenskaper som är avvikande hos etniska 
minoriteter (Ibid.). I den litteratur som behandlar barns lek i majoritetsvärlden tycker jag mig 
kunna se en tendens till att lyfta fram begreppen etnicitet och klass i betydligt högre grad än i 
svensk forskning (Goldman, 1998; Mouritsen och Qvortrup, 2002; Aydt och Corsaro, 2003; 
Carvalho, 2004; Cruz och Carvalho, 2006; de Souza, 2006). 
 
Aronsson (1997) lyfter fram betydelsen av att känna till en kulturs värdeperspektiv och 
grundläggande sociala förhållanden vid studier med barn. Aronsson behandlar visserligen inte 
temat lek, men har ett tydligt majoritetsvärldsperspektiv då hon förkastar västerländska 
analysmodeller av barns bilder som universellt giltiga. Hon refererar till antropologisk-
sociologiska studier av LeVine och White och beskriver hur barns bilder kan komma att 
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präglas av exempelvis det agrara värdesystem som efterlevs i många asiatiska och afrikanska 
kulturer, där kollektivism är starkare än självcentrism och där man räknar med hela 
kollektivets stöd för sin överlevnad (även barn) (Ibid.). Vid komparativa studier mellan 
kulturer samt mellan urbana områden och jordbruksområden, kan det vara av betydelse att 
försöka förstå de lokala värdesystem som präglar individernas tankar och handlingar. Jag ser 
därför begreppet kontextualitet som ett nyckelbegrepp i min undersökning. 
 
Carvalho (2004) har i en studie kartlagt barns lek runtom i Brasilien ur ett socialpsykologiskt 
perspektiv. Hon lyfter fram tre huvudsakliga teman:  

- dynamiken mellan universalism och kulturell variation 
- barnet som en aktiv och kompetent kulturutövare, kulturskapare samt kulturförmedlare 
- lek som ett kulturellt fenomen  (Ibid.) 

Kartläggningen visar att det existerar många variationer av samma lek med olika namn och 
skiftande regler. Ett exempel på en sådan lek är kull-lek, ”pega-pega”, där en person jagar 
övriga deltagare och där det finns tydliga regler för de olika rollerna; att jaga eller bli jagad. 
Ofta finns i pega-pega ett geografiskt område eller ett föremål s.k. ”pique” som fungerar som 
en skyddande zon där jägaren/ hanen/ jagen (även på svenska har benämningen på den som 
jagar en lokal förankring) inte får tillträde. Alternativt förekommer regler som tillåter den som 
ännu inte blivit kullad (fångad) att rädda sina kullade vänner (Ibid.)  
 
En frågeställning som diskuteras i artikeln är hur man analyserar dynamiken i barnens 
interaktion som representationer av kulturella konstruktioner. Carvalho definierar begreppet 
interaktion som: ”…the potential of regulation between the components of an interactional 
field” (Carvalho, 2004, s. 4). Resultatet går att relatera till Corsaros (2003) tankar om 
lekstrategier och visar att interaktionen sker simultant på flera olika nivåer. En aspekt av 
interaktionen är barnets uppmärksamhet och kontaktsökande. Denna behöver inte 
nödvändigtvis vara ömsesidig utan kan uttryckas exempelvis genom härmning. En annan 
aspekt av interaktionen är barnens delade värden och överenskommelser, vilket Carvalho 
kallar ”sharing meanings”. Slutligen finns en tredje aspekt av interaktionen som fokuserar på 
bestående delade värden (”persistence of meanings”) mellan de barn som själva konstruerat 
dem, eller med andra barn som kommit att dela dem. I barns lek varierar tiden och omfånget 
av dessa bestående delade värden. Ibland rör det sig om minuter och involverar endast två 
individer, men den kan också sträcka sig över månader och år eller formas till en del av 
barnens lekkultur eller många barns lekkulturer, som exempelvis leken pega-pega som 
beskrivs ovan (Carvalho, 2004). Bestående delade värden kräver dock en viss stabilitet i 
kamratgruppen för att kunna överleva en längre tid. Detta kan ske om barnen träffas 
regelbundet och repeterar eller utvecklar leken. Lekens kontinuitet och delade värden blir 
nyckelbegreppen i studien och Carvalho menar att dessa fenomen ökar barnets förmåga till 
assimilering och deltagande i den sociala världen.  
 
 
Språkliga aspekter på begreppet lek 
Det finns en språklig aspekt kring begreppet lek som är värd att belysa. Skilda språk bidrar till 
att forma sina lek-begrepp och lyfta fram lekens former på olika vis. Engelskans ”play” är 
exempelvis något snävare än tyskans ”spiel” (Åm, 1989). I svenska språket delar vi upp 
former av lek med begreppen lek och spel. En motsvarande uppdelning finns även i 
portugisiskan, där ”brincadeira” står för lek men även språkliga ordvitsar och som benämning 
för att någonting är ”på lek”, medan ”jogo” står för grupplekar, spel och lagsporter. Dessa 
exempel får illustrera den kulturella synen på lek.  
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Lindstrand citerar Pellegrini, Kato, Blatchford och Baines studie från 2002 och menar att både 
lekar och spel är regelstyrda men: 
 
 The rules governing games are a priori and codified while the rules  

governing play are flexible, negotiated by players in different ways,  
and not set in advance. More time is typically spent negotiating and  
re-negotiating rules in play than in play per se. Games, on the other  
hand, are guided by explicit rules that are set in advance and  
violation of these rules usually results in some form of sanction, not  
re-negotiation. 
    (Lindstrand, 2005, s 33) 
 

Detta citat ringar in en betydelsefull aspekt av leken: förhandlingen och kompromissandet 
mellan dess deltagare.  
 
 
Olika sidor av samma mynt 
Synen på barns lek har genomgått betydande förändringar under 1900-talet. Dagens 
lekforskning fokuserar främst på pedagogiska och utvecklingspsykologiska perspektiv, men 
det har blivit allt vanligare att studera lek även ur sociologiska och socialantropologiska 
perspektiv (L. Holloway och Valentine, 2000; Mouritsen och Qvortrup, 2002; Corsaro, 2003; 
Kehily, 2003; Corsaro, 2005). Jag har främst låtit mig inspireras av de senare. 
  
En reflektion som jag gjorde tidigt i arbetet med uppsatsen var att det mesta av den 
skandinaviska lekforskningen speglar lek i minoritetsvärlden och ofta med fokus på 
förskolebarns lek (Lindh-Munther, 1989; Mouritsen och Qvortrup, 2002; Knutsdotter 
Olofsson, 2003; Öhman, 2003; Tullgren, 2004; Öhman, 2006). Den skandinaviska 
forskningen har en tendens att vilja relatera lek till utveckling, pedagogik och lärande, vilket 
bidrar till att se lek och ålder som tätt förenade. Det är vanligt att stöta på påståenden som 
hänvisar till utvecklingspsykologiska stadieteorier där formen för lek anses höra samman med 
barnets ålder och färdigheter. Goldman hävdar att barns lek i forskningssammanhang, även 
utanför Norden, tenderar att relateras till psykosocial eller psykobiologisk mognad, med fokus 
på objekt (leksaker) eller personer (samspel och vänskap) (Goldman, 1998). Tabeller används 
för att visa t.ex. hur handlingsinriktad lek med leksaker samt parallellek och relationslekar 
byts ut av rollekar i och med barnets stigande ålder, och hur de slutligen övergår i regellekar 
och tävlingar (Carlsson, 1991, Goldman, 1998). På detta sätt befästs normer kring barns lekar 
i olika åldersbaserade stadier, vilket kan tolkas som ett sätt för vuxenvärlden att överblicka 
och kontrollera barnets kompetens och normalitet.  
 
Lek, ålder och inlärning ses i denna del av världen ofta ur ett nyttoperspektiv, d.v.s. som en 
förberedelse inför vuxenvärlden (Tullgren, 2004; Nelson och Svensson, 2005). Detta 
nyttoperspektiv reglerar leken och talar om vem som bör eller får leka samt i vilket 
sammanhang. Kulturhistorikern Huizinga förkastar dessa nyttoperspektiv och bidrar istället 
med ett fenomenologiskt perspektiv där han ser lek som grundläggande för all kultur (citerad i 
Hägglund, 1989). Huizingas tankar kan liknas vid en av de klassiska socialantropologiska 
lekteorierna (Goldman, 1998) och han menar att leken i sig är onyttig och lustfylld och att 
den: ”inte tjänar andra syften än sig själv” (citerad i Tullgren, 2004, s 22). Med utgångspunkt 
från Huizingas tankar finns det därför en viktig poäng med att studera lek som en kulturell 
faktor, en meningsfull kulturell aktivitet, separat från lärande och nyttoaspekter. Man skulle 
även kunna uttrycka det som Steinsholt: ”Lek är som förälskelse. Den bara händer. 
Förälskelse och lek har inget mål eller syfte och är inget man kan tvinga eller manipulera 
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fram” (citerad i Claesdotter, 2001). Detta synsätt bidrar även till en generösare inställning till 
ålder i förhållande till lek. Det viktiga blir att ta reda på vad leken betyder för de lekande.  
 
 
”Fri lek” 
Med ”fri lek” menas lek där barnen själva väljer vad de vill leka och med vem (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Frihet är ett relativt begrepp och man kan ställa sig frågan om barns lek 
någonsin är helt fri, då barn (bl.a. av säkerhetsskäl och omsorg) på ett eller annat sätt ständigt 
övervakas av någon vuxen. Att kalla leken fri säger istället ofta någonting om den vuxnes roll 
i leken. Man skulle kunna uttrycka det som att fri lek är de tillfällen då pedagoger eller andra 
vuxna låter bli att strukturera eller organisera barns lek (Lindstrand, 2005). I min uppsats har 
jag valt att kalla lek fri från vuxenstyrning för fri lek, då jag vill understryka det utrymme för 
initiativtagande, kreativitet och utformning som denna lekform erbjuder.  
 
 
Utomhuslek 
Det finns relativt lite forskning publicerad kring utomhuslek. Lindstrand (2005) pekar, i en 
rapport kring barns utelek mellan åren 1980-2003, på ett paradigmskifte i synen på barns lek 
sedan Fröbels tid och fram till idag. Hon menar att utelek idag har förlorat en del av sitt värde 
och istället ersatts av lek bakom slutna dörrar. Lekplatser och utomhusmiljöer prioriteras inte i 
lika hög grad av pedagoger och administratörer som inomhuslek. Detta syns även om man 
jämför planering och utformning av utomhusmiljöer och inomhusmiljöer i skolor och andra 
institutioner för barn. Utbildningssystemen i de flesta länder ger ett mycket begränsat 
utrymme för utomhusaktiviteter för barn (Ibid.). En anledning till detta är att utomhuslek 
genom att tillhöra kategorin ”fri lek” ofta förknippas med rast eller paus mellan olika 
institutionella aktiviteter, och därför inte anses ha samma utvecklingssyfte som pedagogiskt 
styrda aktiviteter. 
 
Trots detta visar flera studier att utomhuslek fyller en viktig funktion i barns tillvaro då den 
bidrar till både motorisk och social utveckling samt ger en ökad förståelse och kunskap om 
kultur, natur och miljö (Ibid). Utomhuslek tenderar att vara mer storskalig med större ytor, 
större rörelser och fler deltagare om man jämför med inomhuslek. En annan viktig aspekt på 
utomhuslek är att den sker i offentliga miljöer till skillnad från de privata inomhusmiljöer där 
endast vissa utvalda individer får tillträde. De utmaningar och upptäckter barn erfar i 
utomhusmiljöer kan sällan ges någon annan stans, inte minst med tanke på dess föränderliga 
form där klimat, temperatur, ljus och mörker påverkar förutsättningarna för leken. 
Förbipasserande barn och vuxna bidrar också till att göra rumsuppfattningen och den sociala 
interaktionen mer varierad för de lekande. Lekparken är ett exempel på en sådan icke-statisk 
plats där barn (och vuxna) har möjlighet att skapa tillfälliga relationer och möten. Utomhuslek 
ses vanligtvis som ett nyttigt komplement eller som en motbalans till den mer skyddade 
inomhusleken (Ibid.). I termer av privat och offentlig miljö för barns lek kan det finnas 
möjligheter att studera kulturella variationer kring normer och uppfattningar. Hur skiljer sig 
barns lekvanor åt i olika kulturer och samhällen, d.v.s. i Brasilien och Sverige?  Vad och var 
leker man? Dessa frågor kommer att besvaras i resultat delen av denna uppsats. 
 
Många förskolor och pedagoger i Sverige använder sig av Ur och Skurs pedagogiska riktlinjer 
eller av fantasifiguren Skogsmulle för att främja barns tillgång till natur och 
utomhusverksamheter. Svenska diskurser kring barn och lek präglas av kontrollbehov och 
inomhusbaserad verksamhet men även av ett utbrett natur- och friluftstänkande där man inte 
sällan resonerar med orden ”Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder”.  
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Brasilien skulle kunna sägas vara en ”utomhuskultur” för såväl vuxna som barn. Klimat, 
sociala förutsättningar och andra faktorer bidrar till att folk lever sina liv utomhus. Det mesta 
sociala umgänget sker utomhus på offentliga platser, varför den brasilianska kulturen även 
tillåter en större generationsintegration i jämförelse med Sverige. En betydande skillnad är 
därför att brasilianska barn syns utomhus många fler timmar per dag i jämförelse med svenska 
barn. En anledning kan vara att antalet skoltimmar begränsar sig till för- eller 
eftermiddagspass med totalt 4 skoltimmar per dag (Guzman, 2004), medan svenska barn 
tillbringar fler timmar i skolan. Den brasilianska kulturen präglas också av en tydligare 
kollektiv tanke om att barn är en naturlig del av familjen och samhället, varför de närvarar 
även kvällstid på restauranger och allmänna platser. På makrosocial nivå hävdar en rad 
forskare att brasilianarna tenderar att vara mer riktade mot kollektivism än individualism och 
att familjen har en stark position i den brasilianska kulturen (Ibid.). Många brasilianare som 
jag haft kontakt med hävdar att de endast går hem för att äta och sova. I förhållande till barn 
och lek kan man genom att studera barnlitteratur och barnkulturella teman för lek i tv-
program och medier i Brasilien, se att det mesta likställer lek med utomhusvistelse. Det finns 
en allmän tanke om att lek och bus bör ske utomhus för allas trevnad. 
 
I en kartläggning av forsknings- och utvecklingsverksamhet i Norden presenteras 
utomhusvistelse och utemiljöns betydelse i en rad positiva termer. Kartläggningen visar att 
80-90% av vuxnas lekminnen utspelar sig i utemiljöer. Utelek anses främja rörelsefrihet och 
motorik, självständighet och miljökompetens, koncentration, rekreation samt bidrar till 
minskad infektionsspridning bland barn (Mårtensson, 
www.nakuhel.no/friluftpsykhelse/Foredrag/Fra%20seminarier/MJS-projektet.pdf ). Barn som 
vistas ofta i utemiljöer bedöms bli piggare, gladare, friskare, mer fantasifulla och mindre 
konfliktbenägna (Mårtensson, 2006-03-16, Birch, 1990). 
 
Bjurman visar att det såväl historiskt som i aktuell svensk forskning finns ett samband mellan 
klassaspekter och utelek (Bjurman, 1999). I stadsmiljöer leker ”arbetarbarn” i större grupper 
mellan husen medan ”villabarn” fokuserar mer på innelek och lek i mindre grupper (Bjurman, 
1999). Bjurman avslutar sin artikel med att kritisera den allmänna inställningen till barn och 
lek och menar att: ”Vi talar om lek, forskar om lek, håller seminarier om lek. Men vi ser ändå 
inte barnens lek, vi misstror deras förmåga att själva organisera sina lekar, vi anvisar dem 
platser, vi bestämmer deras redskap, utstakar deras tid” (Ibid.). Min studie visar att detta har 
betydelse för barnens lekvanor. 
 
Resultatet av en studie om barn i mötet med andra barn och med sin närmiljö i fyra svenska 
bostadsområden visar att allt barn leker och gör i sin närmiljö är knutet till konkreta platser 
och ting, men att det är skillnad på vad och hur barnen leker samt att gruppsammansättningar 
och upplevelser av leken skiljer sig åt (Heurlin-Norlinder, 2005). Heurlin-Norlinder menar att 
närmiljön främst är den plats där barn formas till samhällsmedborgare. På så vis framstår 
barns rörelsefrihet som en viktig förutsättning för dess sociokulturella färdigheter och 
kompetenser.  
 
 
Att studera utomhuslek 
Att studera barns fria lek utomhus är inte helt oproblematiskt. Observationer och tolkningar 
av det som sker kräver en viss förförståelse och förmåga att förklara och återge leken i sin 
givna kontext, så att den kan verka meningsfull även för andra. Flera forskare har tampats 
med detta problem och löst det genom att formulera olika typer av klassificeringssystem 

 21

http://www.nakuhel.no/friluftpsykhelse/Foredrag/Fra%20seminarier/MJS-projektet.pdf


under vilka de har kunnat sortera den stora variationen lekar. På så vis har lekarna kunnat 
delas in i skilda fält med ett fåtal huvudrubriker (Lindstrand, 2005). Jag har valt att inte 
anpassa lekarna i min studie till sådana schematiska tabeller, men har dock använt mig av 
vissa samlingsnamn (t.ex. regellek och kull-lek) för att beskriva olika lekformer, men då 
endast i ett beskrivande syfte.  
 
 
Skolgårdsobservationer 
Observationer av barns lek på skolgårdar är ett ”bonuskapitel” i denna uppsats, d.v.s. ett 
kapitel som jag fått lov att lägga till i undersökningen till följd av strategiska val i enlighet 
med den processorienterade metod jag valt. Det kommer sig av att jag i byn Trancoso bodde 
intill en skola och av nyfikenhet samt ett försök att hitta frivilliga pojkar till studien, 
kontaktade rektorn på skolan och fick tillåtelse att närvara på skolgården vid rasttillfällen 
under ett par dagar. Skolgårdsobservationerna gav mig ett betydelsefullt komplement till 
övriga lekobservationer, varför jag valde att även söka kontakt med en skola i Sverige för 
motsvarande studie.  
 
Skolgårdsobservationer som metod relateras inte sällan till makarna Opies forskning i 
England, vilken har konstaterat en ökad samhällelig oro för barns trygghet som fått 
konsekvenser för uteleken (citerade i Kehily, 2003). Tv och andra media hålls ofta skyldiga 
för att sprida ”farlig” information till barn och unga och en allmän värdering i 
minoritetsvärlden är att detta riskerar att öka aggressiviteten i barns lek. Vissa engelska skolor 
har valt att förbjuda några av de traditionella lekarna, av rädsla för att hållas ansvariga för 
eventuella fysiska skador hos barnen (Ibid). Begreppet risk i samband med barns lek har fått 
en ny dimension och den framväxande diskursen om det sårbara barnet får betydande 
konsekvenser för västerländska barns vardagssituationer. En intressant aspekt av tv-medias 
influenser i barns utelek som observerats på skolgårdar är en ny form av stereotyp kvinnlighet 
benämnd ”girl power” som vuxit fram sedan 1990-talet (Ibid.). Genomslagskraften och det 
stora mediala intresset för tjejband som Spice Girls bidrog, inte bara i England, till 
identifierbara skillnader i flickors sätt att leka och ta plats på skolgårdar och på lekplatser. 
Detta exempel illustrerar hur aspekter av barns lekkulturer och erfarenheter kan avspegla och 
komma att påverka samhälleliga strukturer i vidare bemärkelse.  
 
Ytterligare en aspekt av skolgårdslek (även lek på innergårdar) som jag vill ta upp här är att 
dessa leksituationer kan relateras till vad Foucault kallade ”notion of the panoptic”, eller det 
allseende ögat (citerad i Lindstrand, 2005). Lindstrand relaterar till två studier av skolgårdslek 
utförda i USA samt Australien och hävdar att skolgården som forskningsfält präglas av detta 
fenomen (Ibid.). Barnen befinner sig på en begränsad geografisk yta konstruerad så att de kan 
vara betraktade från många håll samtidigt. Medvetenheten om att de kan vara observerade 
bidrar till strategiska val där barnet anpassar sitt beteende efter den vuxne betraktarens 
förväntningar och normer kring rätt och fel. Lekparker, torg eller naturområden kan därför 
erbjuda barnen andra former av lek, där de eventuellt upplever sig som mindre betraktade. 
Den specifika stämning som skolgården och rasten skapar - där barnen förväntas ”leka av sig” 
under begränsad tid och yta – kan i min studie därför ses som ett komplement till övriga 
observationer.  
 
 
Vänskap 
Bell och Coleman (1999) har sammanställt en rad socialantropologiska studier kring ämnet 
vänskap för att visa hur definitionen av begreppet vänskap tenderar att skilja sig åt mellan 
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kulturer. I minoritetsvärlden är vänskapsrelationer idag sedda som självklara och vitala delar 
av de flesta människors vardagsliv. Det kan vara lätt att tro att vänskap är ett universellt behov 
hos människan, men kan det snarare vara så att vänskap är en kulturell konstruktion? Bell och 
Coleman frågar sig om det existerar parallella förståelser av fenomenet vänskap i skilda 
kulturer världen över (Ibid.), och besvarar frågan genom att skildra olika perspektiv på 
vänskap i bokens tio kapitel. Den västerländska vänskapen bland vuxna står ofta som en 
utgångspunkt i jämförelsen med andra kulturer, varför jag i ett forskningsperspektiv börjar 
reflektera över vad vänskap innebär för mig som forskare. Med inspiration från Bell och 
Colemans bok vill jag här definiera begreppet vänskap i generella termer för att i analysen 
kunna relatera denna definition till mina informanters tankar kring vänskap och lek.  
 

- Vänskap är en frivillig, informell relation mellan (minst) två personer som bygger på 
emotionella band, tillit och förtroende.  

- Vänskapen är självständig och oberoende av andra relationer för sin existens.  
- Vänskap är spontan, oforcerad och ömsesidig och grundas på känslor snarare än 
      rättigheter och förpliktelser.  
- Vänskap är en kreativ process. Den är flexibel och under ständig förändring.  

Genom delade positiva upplevelser och omtanke kan den fördjupas, men det finns 
ingen garanti för vänskap. Svek och andra negativa faktorer kan tvärt komma att 
avsluta en vänskap.   

- Vänskap kan vara att se någon som sin like, eller att känna till varandras olikheter och  
ändå trivas ihop.  

- Vänskap är ofta förenat med att dela samma intressen och värderingar (åtminstone 
inom något specifikt område). 

- Vänskap bygger på lojalitet, vilket inger trygghet och bekräftar individen. Man skulle  
därför kunna påstå att vänskap är ett viktigt inslag i identitetskonstruktionen. 

- Vänskap kan kategoriseras i olika nivåer. Det finns vad man kallar ’vänner för livet’, 
flyktiga (men ändå intensiva) vänskapsrelationer samt vänner i specifika 
sammanhang, t.ex. på kvällskursen eller i lekparken.  

 
Studier visar att genus, ålder, individuella förutsättningar, klass, etnicitet och språkliga samt 
kulturella förutsättningar ofta har betydelse för vem man väljer att kalla sig vän med (Rubin, 
1981; Bell och Coleman, 1999). Vänskap som fenomen måste studeras utifrån den specifika 
kontext där den uppstår. I svenska språket finns ett talesätt som säger att ”lika barn leka bäst”, 
men detta är relativt och ingen förutsättning för vänskap. En intressant beskrivning av 
vänskap som bryter mot likhetsprincipen återges i en artikel av Rezende där hon kontrasterar 
begreppen ”equality” och ”affinity” och visar att relationen mellan brasilianska hembiträden 
och deras arbetsgivare kan kallas vänskaplig trots ojämlika förhållanden (Rezende, 1999). I 
Sverige tenderar vi att likställa vänskap med jämlikhet, men Rezende visar att vänskap även 
kan bygga på komplementära egenskaper och förtroende, men även det man på svenska kallar 
”personkemi”. Detta exempel visar hur klassfaktorer kan påverka synen på vänskap och att 
det finns en tendens till oliktänkande kring begreppet vänskap i Sverige och Brasilien. Detta 
vänskapstänkande har utgjort en del av min förförståelse. 
 
Vänskapsrelationer förekommer i alla samhällen, men för att kunna studera hur de ser ut i 
kulturer som skiljer sig från minoritetsvärlden, är det nödvändigt att försöka släppa sitt 
kulturella bagage och analysera sociala relationer på en kulturrelativistisk nivå. Svårigheten 
med att jämföra vänskap mellan olika kulturer (med utgångspunkt från den västerländska 
definitionen) är att vi i minoritetsvärlden ser vänskap som skild från släktskap (Bell och 
Coleman, 1999). Visst kan vi uppfatta släktskapsrelationer som mer eller mindre vänskapliga, 
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men vi skulle sällan kalla en kusin för en vän. I andra kulturer är denna distinktion inte alltid 
lika uppenbar. I många latinamerikanska kulturer, inklusive Brasilien, är det inte helt ovanligt 
att en nära vän presenteras eller omtalas som ”kusin” eller ”bror”, vilket beskriver 
vänskapsbanden. I mindre byar är det heller inte ovanligt att kalla sin kusin för ”bästis”. Detta 
visar att definitionen av begreppen vänskap och släktskap kan skilja sig åt i olika kulturer. Jag 
har därför försökt vara lyhörd för barnens resonemang. 
 
Corsaro (2003) har ägnat en stor del av sin forskning åt att försöka förstå barns inställning till 
vänskap inom givna kamratkulturer. Med kamratkultur menar Corsaro: /.../ a stable set of 
activities or routines, artifacts, values, and concerns that kids produce and share in interaction 
with each other. Vänskap och lek handlar om att tillägna sig de rätta strategierna för att få 
tillträde till kollektiv gemenskap och kontroll. Genom strategier socialiseras barn in i en 
lekgrupp. Detta sker såväl genom verbala som genom icke-verbala inträdesstrategier 
(”nonverbal entries”), där barnet exempelvis frågar ”vem är ni rädda för” 
(lekparksobservation, Stockholm, hösten 2006) i en kull-lek och samtidigt gör sig beredd att 
anpassa sig efter den pågående lekens regler. En annan vanlig inträdesstrategi som observerats 
är att barnet börjar leka med någonting liknande precis intill lekgruppen och inväntar tilltal 
och kommunikation från övriga lekande (Corsaro, 2003). Även Sommer (2005) har studerat 
barns ”lekstrategier”. Han beskriver barns förhandlingar kring lektema och regler, samt 
förmågan att avläsa sociala markörer för att anpassa sina inträdesstrategier, som aspekter av 
s.k. samvarokompetens, och menar att barn som har en utvecklad samvarokompetens och kan 
förädla och förnya leken genom fantasi och kreativa förslag vinner en förhöjd statusposition i 
gruppen i jämförelse med de barn som bara följer andras initiativ.  
 
 
Genusforskning kring barns lek 
Femininitet och maskulinitet skapas ofta som varandras motpoler. Beteenden och egenskaper 
förknippas kulturellt till ett givet kön och befästs av rådande normer. Carlsson (1991) 
hänvisar i en artikel till en studie av Maccoby och Jacklin och visar hur kategoriseringar av 
egenskaper i manligt respektive kvinnligt präglar individens könsrollsidentitet. Feminina 
egenskaper beskrivs här som mjukhet, värme, att vara kärleksfull, beroende, samarbetsvillig, 
känslig för andras behov och ängslig. Maskulina egenskaper är istället att vara kraftfull, 
dominerande, aggressiv, oberoende, tävlingsinriktad, individualistisk och självsäker (Ibid.). 
Barn anses mycket tidigt uppfatta detta bipolära tänkande kring könsidentiteten och formar 
vanligtvis sin egen identitet därefter. I min studie har jag lyft barnens egna tankar kring detta 
bipolära tänkande i förhållande till utelek. 
 
Inom psykologin finns det tre teoretiska riktningar som beskriver hur utvecklingen av 
genusidentitet går till. Den psykoanalytiska teorin betonar vikten av det biologiska könet. Här 
fokuserar man på identifikationen med föräldern av samma kön och man talar om en annan 
typ av interaktion med den förälder som är av motsatt kön (Ibid., s 79) genom bl.a. en oidipal 
fas. En annan psykologisk teoribildning är de sociala inlärningsteorierna där barnet formas in 
i en önskvärd genusidentitet i förhållande till omvärldens reaktioner på allt det gör. Inom 
inlärningsteorierna betonas vikten av imitation och identifikation med individer av samma 
genustillhörighet som barnet självt, då inte förbehållet endast mamma och pappa utan även 
andra vuxna och barn i barnets omgivning (Ibid.). Den tredje psykologiska teoribildningen 
kring genusidentitet är de kognitiva utvecklingsteorierna där man fokuserar på hur barnet 
socialiserar sig med andra då det redan förlikat sig med sin genustillhörighet som flicka eller 
pojke (Ibid.). 
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Angående lek och genus finns det en allmän föreställning i minoritetsvärlden om att pojkar 
och flickor har olika egenskaper och därför väljer att leka skilda lekar i separata enkönade 
grupper. Flickor förväntas vara söta, ordentliga och hjälpsamma medan pojkar istället tillåts 
vara aktiva, dominerande och uppmärksamhetskrävande. Tidigare studier har visat att 
forskarens egen syn på vad som exempelvis anses vara aktivt och passivt i barns lek kan få 
betydande konsekvenser för forskningsresultaten. Ett exempel är en studie som gjordes på 
1960-talet av Lewis (citerad i Jalmert, 1991) som studerade genusskillnader och aktivitetsnivå 
i flickors och pojkars lek. Lewis observerade pojkar och flickor i olika leksituationer och 
kunde i resultatredovisningen hävda att flickors lek var mindre aktiv. I det här fallet satt de 
ner och lekte med kombinationer av leksaker, medan pojkarna tenderade att vara ”mer aktiva” 
då de slog på leksakerna betydligt oftare än flickorna (Ibid.). Forskarens egna värderingar och 
normer kring vad som anses vara aktivt eller passivt i en leksituation kan på detta vis komma 
att framstå som en slags universell lag. I själva verket finns det ingenting i den citerade 
studien som tyder på att kombinera leksaker skulle vara mindre aktivt än att slå på dem.  
 
Karaktäristiska drag i pojkars lek är tävlingar och fysisk rörelse. En förklaring som 
presenterats av Chodorow (1995) är att den tävlingsinriktade leken anses bygga på osäkerhet 
och prestationsorientering som skapas i samband med den negativa uppmärksamhet pojkar 
ofta får från vuxenvärlden i form av förmaningar och förbud. Hon hävdar att den manliga 
osäkerheten kring identiteten grundas i bristen på manliga förebilder under barnets första år. 
Trots jämlikhetsdebatten, hävdar Chodorow att modern fortfarande ofta står som den 
viktigaste omsorgspersonen under de betydelsefulla år då separations-individuationsprocessen 
äger rum. Omsorg och skola domineras vanligen av kvinnor, varför pojkar i skapandet av den 
egna genusidentiteten tvingas söka sin identitet i olikhet, d.v.s. det som kan sägas vara icke-
kvinnligt (Ibid.). Flickors identitetsupplevelse grundar sig istället på likhet. Intimitet och nära 
relationer tränas från tidig ålder. Flickor umgås ofta i mindre grupper och tränar på att gå in 
och ut ur relationer, ofta med en ”bästis” åt gången. Till skillnad från pojkar, som generellt 
umgås i större grupper, blir det för flickorna svårare att visa ilska och vara osams med en vän. 
Rent språkligt syns detta i flickors lek då de ofta väljer att tala i kollektiva termer som ”vi 
vill”, snarare än ett mer självständigt ”jag vill”. Pojkars språk karaktäriseras istället ofta av 
verb i formen imperativ, och det förekommer få adjektiv som beskriver känslor och 
upplevelser. Chodorow hävdar således att barns val av lekar och aktiviteter präglas av de 
sociala och kulturella förväntningar som associeras till den egna och den motsatta 
genusidentiteten (Ibid.).  
 
I Sverige refereras det inom den pedagogiska genusforskningen ofta till ett experiment som 
gjordes i slutet av 1990-talet i Gävle, på förskolorna Björntomten och Tittmyran (Svaleryd, 
2005), där man arbetade aktivt med att försöka sudda ut de genusrelaterade begränsningar 
som annars ofta styr det pedagogiska arbetet. Svaleryd som deltog i arbetet med detta projekt 
uppmärksammar den svåra övergången från förskola till skola och menar att barnen som 
deltagit i projektet bemöttes av förväntningar som inte överensstämde med hur de själva 
uppfattade sig som individer. Främst var det flickornas självständighet och frimodighet som 
bemöttes med förvåning och negativ respons. Pojkarnas goda koncentrationsförmåga samt 
deras verbala färdigheter uppmuntrades och belönades däremot (Svaleryd, 2005). Detta 
exempel illustrerar egenskaper som i Sverige förknippas med att vara pojke respektive flicka 
och visar även normerande principer kring ”tillåtet” och ”icke-tillåtet” beteende i förhållande 
till genus. 
 
En brasiliansk fallstudie av skolgårdslek visar att konfliktsituationer mellan pojkar och flickor 
är utmärkande för interaktionen mellan barn med olika genustillhörighet. Studien visar att den 
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vanligaste samvaroformen mellan pojkar och flickor är uppbyggd kring våld och aggressivitet 
(Cruz och Carvalho, 2006). Cruz och Carvalho hänvisar till en fransk studie av Zaidman där 
interaktionen mellan pojkar och flickor liknas vid att blanda olja med vinäger, vilket innebär 
att dess ”naturliga tillstånd” är separation. De hävdar att tanken om separation, olikhet och 
opposition mellan pojkar och flickor är övergripande även inom det brasilianska 
utbildningssystemet (Ibid.), men de hävdar vidare att det är möjligt att skrapa på ytan och 
upptäcka att barnen använder bråket som en form eller en strategi för att kunna närma sig det 
motsatta könet. Cruz och Carvalho skriver att konfliktsituationen i första hand fungerar som 
en möjlighet för barnen att närma sig varandra, och att det är genom interaktion (lek/bråk) 
som barnen konstruerar och befäster reglerna för de samhälleliga ”jogos de gênero”  eller 
”genusspelen” [min översättning]. Ett tydligt bipolärt tänkande kring genus med skilda 
förväntningar på pojkar och flickor konstateras således även i en brasiliansk studie, och man 
visar även hur våldet i barns lek kan fungera som en förenande länk. 
 
 
METOD 
 
Min studie hör till kategorin forskning med barn. Kelletts (2005) diskussion om barns aktiva 
deltagande i studier om sig själva och sina kulturella världar inspirerade mig att inte enbart 
arbeta med enskilda intervjuer, utan även med gruppsamtal. Detta ger möjlighet att lyssna till 
deltagarnas interaktioner. Kelletts resonemang fick mig att fokusera på frågeformuleringar 
och samtalsstrategier och jag har försökt anpassa dessa efter studiens deltagare. Genom 
testgrupper i min pilotstudie har jag låtit barnen hjälpa mig med den språkliga anpassningen. 
Vid gruppsamtal och enskilda samtal, har jag gjort en sammanfattning av det som sagts och 
repeterat detta med barnen för synpunkter och kommentarer. På så vis har jag haft ambitionen 
att involvera deltagarna i studien och låta dem få god insikt i, samt inflytande över, hur 
informationen från dem kommer att användas.  
 
För att öka studiens validitet har jag valt att göra en s.k. metodtriangulering (Miles och 
Huberman, 1994) där jag använt mig av flera olika forskningsmetoder för att belysa mina 
forskningsfrågor. I denna har jag låtit observation kompletterats med deltagande observation, 
gruppsamtal och enskilda samtal. Kvale skriver att: ”A basic idea in triangulation is that the 
bias of any given method is best overcome by triangulating with a maximally different 
method.” (Kvale, 1989, s. 119). Jag finner att mina metoder kompletterar och stärker 
varandra. 
 
Min studie är explorativ i den bemärkelse att det, mig veterligen, inte tidigare gjorts 
komparativa studier om barns utelek mellan Sverige och Brasilien. Kvalitativ och kvantitativ 
forskning genererar olika typer av kunskap. En viktig utgångspunkt i forskningen är att 
använda ändamålsenliga metoder för att studera det som fokuseras (Smith, 2003). Eftersom 
syftet med denna studie är att belysa olika aspekter av utelek i två skilda kulturella kontexter 
har jag valt kvalitativ metod. Kvalitativ forskning avser att upptäcka variationer, strukturer 
eller processer i situationer där man vill få fram nya kvaliteter (Starrin och Svensson, 1991). 
Genom den kvalitativa metoden kan jag vända mig till en mindre grupp barn och studera 
variationer i leken snarare än att schemalägga den. Den kvalitativa forskningen tillåter även 
en fokusering på hur man skapar mening i olika företeelser och skeenden samt hur denna 
formas diskursivt (Smith, 2003). Detta förhållningssätt har jag använt mig av i 
tolkningsarbetet. 
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Corsaro (2003) skriver att det bästa sättet att närma sig barns perspektiv har visat sig vara 
genom långvariga fältstudier, enligt traditionell socialantropologisk metod, där deltagande 
observation och samtal med barn i vardagliga situationer möjliggör en inblick i (samt en 
förståelse för) de situationer som uppstår i barns sociala samvaro (Corsaro, 2003). Min studie 
är en fältstudie även om den är tidsmässigt komprimerad. Då Corsaro är en av få forskare som 
har valt att studera barns kulturer utifrån ett komparativt perspektiv över nationsgränser, har 
jag i min studie hämtat inspiration från dessa analyser och kunnat använda dem som en slags 
grundmodell under arbetets gång. 
 
Efter att ha tagit del av den etiska diskussionen om barnperspektiv och barns perspektiv har 
jag i resultatredovisningen valt att fokusera på de tolkningar av samtalen som lästs upp och 
godkänts av barnen själva vid studietillfällena. Övriga tolkningar och reflektioner som jag 
senare applicerat på materialet kommer också att diskuteras, men med tydliga indikationer på 
att dessa formuleringar och tankegångar är mina tolkningar och inte barnens utsagor. Jag har 
transkriberat valda delar av materialet som kommer att återges i form av ickemodifierade 
citat, där eventuella språkfel kan förekomma. Detta för att undvika att jag präglar citaten allt 
för mycket med mina personliga tolkningar. Då delar av materialet kommer att kräva 
översättning i den svenska texten, skulle tillrättalagda formuleringar kanske komma att skada 
innehållet då själva översättningen i sig kan ses som ett filter varigenom mina tolkningar kan 
lysa igenom. För att komma åt ett mer rättvist barnperspektiv och framhäva barnens egna 
röster kommer de utsagor som framkommit från studietillfällen i Brasilien att återges på både 
portugisiska och svenska. Detta görs i syfte att tillfredsställa de löften om inflytande och 
insikt i hanteringen av materialet som arbetats fram med deltagarna.  
 
 
Deltagare 
I min undersökning har åldern på deltagarna kommit att bli något spridd då jag främst 
fokuserat på min analysenhet, d.v.s. den naturliga grupp med åldersspridning och andra 
variationer som blivit då barnen själva fått välja vilka de vill leka med. Enligt sampling-
strategier i kvalitativ forskning (Miles och Huberman, 1994) har jag låtit urvalet vid 
lekobservationerna präglas av ett s.k. ”purposive” eller ”ändamålsurval” där jag låtit vissa 
kriterier (t.ex. naturliga gruppformationer och ålder) avgöra om barnen varit lämpliga som 
deltagare i studien. I urvalet av intervjupersoner har jag istället använt ett kriterieurval där 
genus (och till viss del även ålder) varit huvudsakliga urvalskriterier. För de enskilda samtalen 
hade jag således i förväg valt att ha med lika många pojkar som flickor i studien.   
 
Observationerna på lekplatser, torg, fält och skolgårdar involverar uppskattningsvis omkring 
250 barn. Samtal med barn i samband med observationer, vilka jag har valt att kalla 
”leksamtal i grupp”, utgörs av ett trettiotal barn. Enskilda samtal har gjorts med totalt tolv 
barn, varav tre flickor respektive tre pojkar från vardera land. Samtliga namn i studien är 
fingerade av etiska skäl. 
 
 
Platser 
Studien utfördes på två skilda orter. Halva studien gjordes i byn Trancoso, belägen något 
söder om staden Porto Seguro i den brasilianska delstaten Bahia. Den andra hälften gjordes i 
svenska staden Göteborg med närområden. Denna uppdelning har möjliggjort jämförelser 
mellan barn från skilda länder och även mellan stadsbarn och landsortsbarn. 
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I Sverige har platserna för observation koncentrerat sig kring lekparker, trädgårdar och 
bakgårdar. I Trancoso, där organiserade lekplatser för barn saknades, observerade jag barn i 
trädgårdar, på torg och gräsplaner.  
 
 
Processorienterad studie 
För kunna skildra de barn som medverkat i studien, och försöka framhålla ett barnperspektiv, 
har jag reflekterat över mitt tillvägagångssätt. Vid fältstudier finns det flera olika sätt att 
närma sig deltagarna samt återge den data som insamlats. För min studie har jag valt en 
processorienterad metod där jag kombinerat ett s.k. ”emic” och ”derived-etic perspective” 
(Rogoff, 2003), vilket innebär att jag försöker återge ett tillägnat inifrånperspektiv från de 
barngrupper och leksituationer jag studerat där metoden, d.v.s. observationsform, språk och 
typ av frågor har påverkats och anpassats för just de barn och sammanhang som studerats. 
Den processorienterade metoden präglas av ett hermeneutiskt perspektiv där forskarens 
förförståelse ändras genom processen via tolkning och omtolkning i en interaktiv process. 
Målet är att försöka förstå de barn som studeras och filtrera de svar jag får via mina teoretiska 
”glasögon”, men att samtidigt vara lyhörd och uppmärksam på avvikelser som kan komma att 
förändra dessa teoretiska perspektiv. 
 
Min studie var således processorienterad, vilket innebar att metoden kom att anpassas efter de 
situationer som uppstod under arbetets gång. Etiska dilemman gällande videoupptagning, 
fotografering och bandupptagning har tagits i beaktande, vilket lett fram till en 
dokumentationsform via loggboksanteckningar, bandupptagning, barnteckningar och 
skriftliga sammanfattningar av enskilda samtal. För mina etiska resonemang kring 
dokumentation av lek har jag inspirerats av Lindgren och Sparrmans (2003) diskussion. De 
hävdar bl.a. att dokumentation har en maktreglerande funktion då betraktande producerar 
dominansförhållanden. Problematiken handlar om att betraktaren har ett övertag över den som 
blir betraktad genom att han/hon vill synliggöra den andres tankar, handlingar och utsagor 
(Lindgren/Sparrman, 2003). Lyhördhet för deltagarnas reaktioner och samtycke kring 
dokumentationsformen har därför varit centralt i min metod.   
 
 
Pilotstudier 
Pilotstudier gjordes både i Sverige och i Brasilien, vilka kom att ligga till grund för min 
metod. Då studien var explorativ ansåg jag mig ha nytta av att testa intervjufrågor och 
observationsformer, samt anpassa dessa efter studiens deltagare. Enligt det processorienterade 
hermeneutiska tillvägagångssättet fick vissa av mina intervjufrågor strykas och andra 
tillkomma. Intervjuerna formades till semistrukturerade intervjuer där huvudsakliga frågor 
berörde vänskap, lekpreferenser, relationer och bestämmanderätt i lekar samt frågor kring 
typiska pojk- respektive flicklekar. I uppsatsen har jag valt att kalla intervjuerna för samtal 
och inte intervjuer, för att visa på att de inte följde en given mall. Samtalen kom att bandas. 
 
Efter pilotstudierna bestämde jag mig för att försöka undvika samtal i grupp om deltagarna 
var syskon, då det äldre syskonet visade sig ha en tendens att svara för det yngre. Istället 
föreslog jag enskilda samtal, men med reservation för eventuella undantag. Samtalen kom 
även att ske i viss avskildhet för att undvika påverkan från föräldrar, släktingar, tv-apparater 
eller dylikt.  
 
Pilotstudierna visade att gruppsammansättningar i sig själva kan säga någonting om normer 
och förutsättningar för lek i en given kontext, men att det även kan vara lätt att övertolka 
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dessa. Min studie bygger på situationer som uppstått i skilda kontexter, varför det kan vara 
svårt att dra generella slutsatser kring dessa barn eller gruppformationer i allmänhet. Genom 
samtal med föräldrar till barnen vid min pilotstudie i Brasilien insåg jag exempelvis 
betydelsen av kompletterande information kring barnens naturliga (självvalda) 
gruppformationer. Vid pilotstudien fick jag en lokal förklaring till varför jag främst såg pojkar 
leka ute. Föräldrar till barnen i byn uppgav att det fötts fler pojkar de senaste åren, varför 
gruppen var ojämlikt fördelad. Denna information bidrog till att undvika generaliseringar om 
”fria pojkar” utomhus och ”hjälpfröknar” i hemmets domäner.   
 
Inspirerad av tidigare forskning med barn tog jag till vissa knep för att få igång samtal med 
barnen (Fagrell, 2000; Öhman, 2006). Jag skrev en kort berättelse om vänskap där barnen fick 
fylla i slutet, samt uppmuntrade barnen till att själva rita en teckning. Pilotstudierna fick mig 
även att inse behovet av att låta barnen kommentera mina tolkningar av samtalen. Jag 
bestämde mig därför för att sammanfatta det som sagts och sedan läsa upp min tolkning för 
kommentarer och invändningar.  
 
 
Procedur 
För att dokumentera de observationer som gjorts förde jag anteckningar i en loggbok, där jag 
även samlade reflektioner och tankar kring uppsatsen. Ibland fanns loggboken med vid själva 
observationstillfället och i andra fall sammanfattade jag observationerna i efterhand.  
 
Vid varje observationstillfälle fokuserade jag på ett antal aspekter av leken. Den första 
aspekten var att ta reda på vad som leks och hur. Jag studerade då barnens positioner och 
formationer och i samband med det pågående samtalen mellan lekdeltagarna försökte jag 
förstå regelsystem, fantasivärldar eller lekens olika syften och mål (om sådana fanns 
tillgängliga). Nästa steg var att undersöka vilka som lekte, d.v.s. hur lekgruppen var 
konstruerad. Jag tittade då på gruppstorlek och deltagarnas kön. Främst var jag fokuserad på 
om barnen lekte i enkönade eller i könsintegrerade grupper. Det var även relevant att se hur 
lekrollerna fördelades inom gruppen och försöka förstå maktelement, statuspositioner och 
vilka medel som barnen tog till för att styra och utveckla leken. Interaktionen mellan 
deltagarna i form av repliker och leksignaler som blickar och minspel observerades också för 
att försöka förstå de inbördes relationerna och komplettera min förståelse av roll- och 
maktfördelningen i leken. Inkludering och exkludering i leken är andra aspekter som jag varit 
observant på.  
 
Parallella lekar och konversationer var en svårighet som uppstod i observationsarbetet. 
Genom den plats och det läge, varifrån jag studerade barnen, valde jag samtidigt vilka 
deltagare som kom att studeras mer ingående. Närheten till deltagarna gjorde att repliker och 
andra leksignaler nådde fram tydligare. Jag försökte lösa detta lägesproblem genom att själv 
vara i rörelse och vandra emellan lekdeltagarna vid de tillfällen då leken spridde sig över stora 
ytor.  
 
Trancoso är en strandort. Då stranden är en av de få platser där man i Brasilien kan mötas 
oavsett social tillhörighet, anpassade jag min klädsel därefter. Jag reflekterade över hur jag 
kunde bidra till att minska den sociala skillnaden mellan mig som forskare och barnen i 
studien (Hartmut, 1992), och köpte därför en sarong på plats i Trancoso och anpassade min 
klädsel efter byinvånarna. Jag var uppmärksam på att inte använda smycken eller andra 
symboler som skulle kunna väcka uppseende och försökte på så vis ”smälta in” så gott jag 
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förmådde. Trots denna anpassning kan det faktum att jag var ljus i hyn, längre än de flesta 
lokala invånarna samt kvinna ha påverkat samtalen. 
 
Jag har blandat observation med deltagande observation. Gemensamt för alla observationer 
som gjorts är dock de leksamtal som förts mellan mig och lekgruppen. Dessa samtal berör 
regler, strategier, mål, roller, positioner, lokala benämningar på företeelser och lekar och 
barnkulturella anspelningar på exempelvis barnlitterära figurer eller tv-figurer. Störst var mitt 
lekdeltagande i den flickgrupp som studerades i Trancoso. Jag hyrde rum hos en familj med 
en fyraårig flicka och på så vis fick jag tillträde till deras trädgård och flickans nätverk av 
vänner. Under två månaders tid hade jag därför daglig kontakt med dessa barn. Minst var mitt 
deltagande vid skolgårdsobservationerna. 
 
Skolgårdsobservationer utfördes under tre dagar på respektive plats. Totalt har jag använt mig 
av två skolor, en i Trancoso och en i Göteborg. För att få tillträde till skolgården som 
forskningsfält har jag fått tillstånd av rektorer och lärare i respektive land. Förfrågan har skett 
muntligen. All förfrågan om deltagande (till skola, barn och föräldrar) skedde muntligen i 
Brasilien.  
 
I Sverige hade jag större svårigheter att finna barn i lämplig ålder. En längre regnperiod och 
oturliga förhållanden försenade studien. De lekplatser, totalt fyra stycken, där jag förberett 
mig för att göra observationer, befolkades främst av yngre barn. Jag fann det svårare att närma 
mig och söka kontakt med barn och föräldrar i Sverige än i Brasilien och försökte därför 
komma i kontakt med några av barnen från den skola där jag utfört skolgårdsobservationerna. 
En skriftlig förfrågan sändes ut till barn och föräldrar via rektorn på skolan, men efter många 
obesvarade telefonsamtal och uppföljningssvårigheter beslutade jag mig för att fråga mina 
vänners barn och deras respektive lekkamrater och föräldrar om de skulle kunna tänkas delta i 
min studie.  
 
  
Enskilda samtal 
De enskilda samtalen formades efter pilotstudierna till semistrukturerade intervjuer med vissa 
återkommande moment. Jag valde att inleda samtalen med att läsa upp en kort historia om 
vänskap där barnen själva fick hjälpa mig att fylla i slutet. I ett medföljande appendix väljer 
jag att presentera texten både på portugisiska och på svenska för att illustrera de språkliga 
samt kulturella skillnader som medföljer en sådan text. 
 
Tanken med dessa två historier var att försöka stimulera barnen till samtal kring lek och 
vänskap. Huvudpersonerna i historien utgörs av en pojke och en flicka som är bästa vänner 
och jag har försökt hitta genusmarkerade lekar och aktiviteter som mynnar i en 
konfliktsituation där barnen fått ta ställning till hur de själva hade agerat om de utsattes för 
något liknande. Namn och aktiviteter har anpassats efter den kontext där historien lästs upp 
och skiljer sig därför åt mellan den brasilianska och den svenska versionen. I samtalen har jag 
sedan försökt leda barnen in på frågor kring vänskap, dominans, tillhörighet och genus. 
Barnen har fått svara på frågor kring normalitet och den allmänna synen på ”pojklek” och 
”flicklek”, samt hur de själva förhåller sig till dessa. Jag har även försökt uppmuntra barnen 
till att berätta om sina favoritlekar utomhus för att sedan jämföra och försöka tolka hur dessa 
preferenser av såväl aktiviteter som lekkamrater stämmer överens med de observationer jag 
gjort.  
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Målningen Children’s Games (1560), av den tyske konstnären Pieter Brueghel d ä (visas i 
Kehily, 2003) influerade mig att inför samtalen med barnen göra en egen teckning med lekar 
jag observerat i de båda orterna för studien. Brueghels målning fångade min uppmärksamhet 
då den, trots att den gjordes för många hundra år sedan och i en skild kontext, illustrerade 
flera av de lekar som jag än i dag observerade hos barnen i Trancoso och i Göteborg. Jag har 
totalt använt mig av två egenskapade teckningar, en för barnen i Trancoso samt en för barnen 
i Göteborg. Dessa teckningar användes under de enskilda samtalen för att stimulera barnen till 
att berätta om lek samt för att locka dem till att avslutningsvis själva rita en teckning av sin 
favoritlek. På så vis har jag använt mig av en metod som gått utöver det verbala språket och 
försökt utnyttja andra stimuli vid samtalstillfällena (Öhman, 2006).  
 
Under tiden barnen tecknade, lyssnade jag igenom bandinspelningen och sammanfattade det 
som sagts. Sammanfattningen presenterades och diskuterades slutligen med barnen för 
synpunkter, kommentarer och eventuella förklaringar. Teckningarna i sig analyserades ej. Jag 
använde snarare barnens teckningsskapande för att vinna tid till en sammanfattning och 
slutkommentar kring det som uttryckts under samtalen. 
 
Jag har valt att endast transkribera valda delar av de enskilda samtalen eftersom materialet är 
stort och översättningarna bidragit till att göra det ännu större. Urvalet är begränsat till att 
gälla de delar av samtalen som berör de specifika teman som tas upp i resultatdiskussionen. 
Barnens utsagor har transkriberats ordagrant och i det översatta materialet har jag försökt 
presentera en så rättvis översättning som möjligt.  
 
 
Analys 
Jag började analysera intervjuerna i turordning medan transkriberingen och översättningen 
pågick. I första hand utgick jag från de sammanfattningar som lästs upp och kommenterats av 
barnen själva, men jag lyssnade även igenom hela samtalen ett antal gånger för att få en 
helhetsuppfattning av dem. I bearbetningen av det inspelade materialet framkom en del 
information som av olika anledningar undgått mig under själva samtalstillfället. Detta har haft 
avgörande betydelse för hur jag kommit att tolka barnens utsagor om bl.a. vänskapsrelationer. 
 
Efter att ha läst igenom samtalen och sökt identifiera meningsenheter i barnens utsagor, 
sorterades dessa efter relevans. Centrala citat lyftes fram. Tolkningarna från de olika samtalen 
sammanställdes sedan med observationerna och materialet reducerades i samband med detta 
till ett antal separata teman. Dessa var: lekaktiviteter, vänskap och tillhörighet, maktstrukturer 
samt genus i leken. Slutligen diskuterades resultatet i sin helhet i förhållande till teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. 
 
Vid kvalitativa studier anses att forskare själva utgör en del i forskningsprocessen. Exempel 
på detta är att jag formulerat frågor till barnen efter reflektioner över min egen förståelse av 
lek och vänskap, samt att jag i studiens senare del kunnat knyta an till tidigare deltagares 
utsagor för att försöka reda ut specifika problemområden och jämföra barnens förhållningssätt 
till likartade fenomen. Ytterligare ett exempel visar bandinspelningarna där jag anpassade mitt 
språk efter barnens. Istället för att säga pojke och flicka övergick jag i studiens senare del till 
att tala i termer av tjej och kille.  
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
För presentationen av mina empiriska data har jag valt att sammanfatta observationer och 
samtal parallellt i den löpande texten efter givna teman. Resultat och diskussion presenteras 
gemensamt i texten då jag kommit fram till att denna form gör presentationen mer 
sammanhängande. Jag kommer att diskutera de olika aspekterna av utelek efter de teman som 
anges i underrubrikerna nedan. Valet att presentera leken och samtalen parallellt på detta vis 
möjliggör en fokusering på de situationer som uppstått snarare än uppdelningen i svenska 
respektive brasilianska barns utelek.    
 
Lekaktiviteter 
Genom att sammanställa de lekobservationer som gjorts med barnens beskrivningar av sina 
favoritlekar har jag kunnat konstatera att de mest förekommande aktiviteterna är fotboll, boll-
lekar samt ett antal varianter av kull-lek. Under denna rubrik besvaras frågorna om vad barnen 
leker, med vem och hur de gestaltar sin utomhuslek i grupp. 
 
Fotboll var det ”jogo” eller spel som var mest frekvent bland studiens deltagare. 
Observationer och samtal med barnen visade att fotboll främst spelades av pojkar. Samtliga 
pojkar i Trancoso uppgav att fotboll var deras favoritsysselsättning. Även en Trancosoflicka 
samt en Göteborgspojke talade om fotboll som den roligaste uteleken. 
  
Bollar förekom även i det jag väljer att kalla boll-lekar. I Göteborg noterades boll-lekar i 
mindre grupper om tre-fyra barn, ofta flickor, där de exempelvis stod i ring och kastade 
studsbollar till varandra efter givna regler och formationer. I Trancoso observerades fler 
variationer av boll-lekar, vilka oftast involverade större barngrupper än i Göteborg. Ofta 
deltog både pojkar och flickor i dessa. ”Dois-toques” är ett exempel på en boll-lek. I denna 
formade deltagarna en ring och regeln var att passa bollen mellan varandra - med hjälp av 
huvud, bröst, ben och fötter - vidare till nästa deltagare. Varje spelare hade ”dois-toques” (två 
stötar) på sig innan bollen skulle passas vidare, annars var de ute ur spelet. Även ”baleado” 
var en populär boll-lek i Trancoso. I baleado delades deltagarna in i två lag samt ett antal 
”neutrala” deltagare som placerade mellan de båda lagen. En boll användes för att kasta mot 
de neutrala deltagarna, som vid träff fick ansluta sig till det lag de träffats av. Målet var att 
tillägna sig så många neutrala deltagare som möjligt. 
 
I såväl Trancoso som Göteborg förekom en variation av kull-lekar. Kull går ut på att någon 
eller några jagar övriga deltagare. Variationerna handlade ofta om; gruppstorlek, regler som 
bestämde förändringar i leken då någon blev ”kullad”, samt bestämmelser kring områden i 
lekmiljön som utgjorde ”fria zoner” för de jagade deltagarna.  
 
Av dessa tre skilda lekformer framkom att regellekar dominerade i barnens lekval. Detta 
skulle kunna förklaras genom åldersmässiga och kognitiva teorier där regellek ses som en 
given prioritering för den specifika åldersgruppen i studien (Carlsson, 1991; Goldman, 1998). 
”Lekfärdighet” är ett allmänt begrepp som skulle kunna användas diskursivt i detta 
sammanhang. Då utvecklingspsykologiska tabeller (t.ex. Goldman, 1998) av barns lek främst 
fokuserar på motorisk och kognitiv utveckling i förhållande till ålder, tar de dock sällan 
hänsyn till andra aspekter av lek än just den utvecklingsmässiga, varför de kan verka ogiltiga 
ur barnens egna sätt att förhålla sig till leken. Jag väljer därför att inte generalisera alltför 
mycket i termer av ålder och kognitiv mognad, utan vill snarare påpeka att dessa 
lekpreferenser hänger samman med deltagarnas egna tankar och värderingar om vad som 
gäller i de specifika kontexter som studerats. Dessa kan exempelvis vara inspirerade av 
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områdets (stadens eller byns) tidigare lektraditioner, lokala barnkulturella trender eller av 
kulturella ideal på samhällelig nivå. En delförklaring till Trancosobarnens förkärlek till fotboll 
och bollsporter skulle därför kunna sägas hänga samman med att de lever i en av världens 
mest framgångsrika fotbollsnationer. Även i Sverige är fotboll en av de främsta sporterna, 
vilket kan ha kommit att påverka även Göteborgsbarnens lekpreferenser. 
 
Övriga lekar som av studiens deltagare benämndes som favoritlekar var ”esconde-esconde” (i 
Sverige även kallad ”burken”), åka sparkcykel, åka skateboard, rida, leka ridskola samt hoppa 
studsmatta. I Göteborg har hälften av barnen i de enskilda samtalen (samtliga flickor) svarat 
att de föredrar lekar där det krävs specifika material eller redskap för att genomföra leken. Jag 
har reflekterat över detta och kommit fram till att den materiella skillnaden mellan barnen i 
Göteborg och barnen i Trancoso delvis är klassbetingad. För kull-lek, boll-lek och fotboll 
krävs inga eller relativt små ekonomiska resurser, medan ridsport, sparkcykel, studsmatta och 
skateboard syftar till att barnets familj har möjlighet att införskaffa dessa redskap. Det faktum 
att mina observationer i Trancoso till största delen gjordes med barn från s.k. ”nativos-
familjer” kan ha bidragit till denna materiella statusskillnad.  
 
På frågan om varför barn leker svarade nio av de sammanlagt tolv barnen i de enskilda 
samtalen att barn leker för att det är roligt eller för att barn tycker om att leka. De uppgav 
även att barn leker för att de har mer fantasi än vuxna samt att: ”Man leker bara för att leka” 
(Vilma, 8 år). Lekens lustfylldhet, dess kreativitet och roande funktion presenteras härmed 
som förklaringar. Vilma ringar även in Steinholts (citerad i Claesdotter, 2001) och Huizingas 
(citerad i Tullgren, 2004) formuleringar kring lek genom sitt citat. Jag tolkar Vilmas uttryck 
som att poängen med leken inte bör försöka definieras fram i alltför snäv inramning. Leken 
den ”bara är”, och tolkningen av den bör därför vara öppen.  
 
En generell skillnad i barnens aktiviteter om man jämför Trancoso med Göteborg, var att 
barnen i Trancoso ofta lekte i större och mer åldersintegrerade grupper. Dessa observationer 
bekräftades även genom de enskilda samtalen där samtliga av Trancosobarnen beskrev lekar 
som kräver fler än tre deltagare som sin favoritlek. I Göteborgsbarnens svar framkom fler 
favoritlekar som möjliggjorde ensamlek eller lek i mindre grupper. Ett exempel på 
åldersintegrationen i Trancosobarnens lek var att den fyraåriga Janaína dagligen deltog i lek 
med en grupp barn där både Daniela, 12 år, och Lili, 11 år, ingick. Pontes och Magalhães 
(2003) studie bekräftar att barn i Brasilien ofta leker i åldersintegrerade grupper.  
 
I Göteborg visade observationer och samtal att barn ofta lekte i grupper om två, tre eller fyra. 
Detta om man bortser från fotbollen. En tendens var att flickor i Göteborg helst lekte två och 
två. Mina observationer bekräftar följande utdrag ur samtalet med Tova, 7 år, där hon endast 
relaterade till lekar där hon lekte tillsammans med en kamrat åt gången:  
 
N: Men leker ni bara två och två eller leker ni… 
T: [avbryter] Jag leker rätt mycket tre också för att mammas kusiner har ju också…dom är ju tvillingar 
så det är ju svårt att leka två och två då. Så jag har vant mig vid att leka tre. 
N: Men är det bättre att leka två, eller? 
T:  Ja. 
N: Varför det? 
T: Ja, man kommer på lite mer lekar. 
N: Än när man är tre? 
T: Ja! 
N: Vad konstigt, för om man är tre så är man ju en till som kan komma på lekar. 
T:  Ja. 
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N: Men det är ändå bättre att leka två? 
T: Ja, fast det är ändå roligt att leka tre. 
 
     (Tova, 7 år) 
 
I analysen av denna konversation samt efter de observationer som bekräftade flicklek i 
parrelationer, tolkar jag Tovas formulering ”jag har vant mig vid att leka tre” som en 
avvikelse från en tilltänkt norm. Detta resonemang bekräftar tidigare teorier (Chodorow, 
1995) kring flickors gruppsammansättningar i lek.  
 
I studier av barns lek tas ofta fantasiaspekten upp. Enligt Winnicotts idé om delade 
illusionsupplevelser (citerad i Danielsson, 1998), kan Tovas resonemang även komma att 
tolkas som att hon i ”parlek” med endast en lekkamrat upplever denna samhörighet mer 
intensivt. 
 
 
Vänskap och tillhörighet  
Nästa tema som visade sig tydligt i det transkriberade materialet samt vid observationerna var 
barnens tankar om vänskap och tillhörighet. Under denna rubrik besvaras frågorna om var 
barnen leker, hur rörelsefrihet och kontroll kan bidra till att forma barnens identiteter samt 
faktorer som kan ligga till grund för skilda villkor och förutsättningar för utelek i båda 
kulturerna. Jag kommer även att redogöra för barnens utsagor kring begreppet vänskap och 
dess innebörd.  
 
Skolgårdsobservationerna i Göteborg visade, till skillnad från dem i Trancoso, att flickor var 
mer fysiska och ”kramiga” med varandra än pojkar. Denna ”kramighet” avvek även från 
Trancosobarenens lekar. För mig framstod dessa fysiska handlingar, kramlekar, att leda 
varandras rörelser och att gå hand i hand med sin bästis över skolgården 
(skolgårdsobservation, 2007-06-04) som tydliga relationsmarkörer om att ”vi hör ihop”. 
Därmed inte sagt att det bara var flickor i Göteborg som lekte två och två. Min förförståelse 
vid studiens inledande fas, var att pojkar generellt lekte i större grupper. Observationer och 
samtal har ej bekräftat detta antagande. Lekobservationerna i Göteborg visade att pojkar, om 
man bortser från fotbollen, oftast lekte i mindre grupper.  
 
Vid ett studietillfälle observerades även en svårighet i att leka tre i grupp bland pojkar. 
Gruppen splittrades och en av pojkarna uteslöts då de andra två valde att påbörja en ny lek 
som gick ut på att den ene var häst och den andre ryttare. I samtal med den överblivne pojken 
förklarades utanförskapet med orden: ”Man kan ju bara va två då [paus] det e ju roligt att leka 
själv ibland också” (pojke, 7 år). Efter att ha följt förloppet i barnens lek antog jag (trots 
pojkens uttalande) att ensamleken denna gång inte var självvald, och att barnen reglerar sina 
gruppformationer genom inkludering eller exkludering i leken. 
 
Det framkom i studien att det fanns markanta skillnader i leken i förhållande till aspekten 
tillhörighet mellan barnen i Trancoso och Göteborg. I den brasilianska delen av studien visade 
sig klasstillhörighet spela roll för barnens rörelsefrihet samt för de vuxnas insyn i leken. Mina 
observationer visar att rörelsefriheten var större för de lägre samhällsklassernas barn. 
Visserligen var Janaína (som tillhörde en högre socioekonomisk klass) yngre än många av de 
andra studiedeltagarna, men av observationerna att döma lekte barn till ”gente boa” oftare på 
privata tomter och i trädgårdar än på gator och torg. Alternativet var att de hade med sig sin 
barnflicka eller en förälder utanför de privata områdena för att leka med andra barn. Jag 
observerade att barn till s.k. ”nativos”, tilläts leka på gatorna samt på torget (som var en 
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samlingsplats för lek) redan från tre års ålder utan vuxnas uppsyn då de var i sällskap av äldre 
syskon. Genom att nativosbarnens föräldrar sällan närvarade vid observationstillfällena, drog 
jag slutsatsen att deras utelek var mindre kontrollerad av vuxna. Daniela, Augusto, Emerson 
och Ricardo uppgav att de hade friheten att röra sig fritt i delar av byn. Daniela berättade att 
hon fick tillåtelse från föräldrarna att röra sig mellan stranden, byns båda torg och 
fotbollsplanerna, bara hon höll skoltiden och kvällstiden hemma. Mina observationer visar att 
denna frihet skiljer sig betydligt från Janaínas utelek. Janaína var i ständigt sällskap av sin 
barnflicka. Ofta befann sig barnflickan i utkanten av lekarna för att kontrollera och passa upp 
på Janaína, men det fanns även tillfällen då hon medverkade i leken. Inte minst då Janaína 
tyckte sig ha tråkigt och bad om lekstimulans.  
 
Större delen av Göteborgsstudien utfördes i stadsmiljö. Mina studier visade att i denna miljö 
var barnen generellt mer bundna till sin gård, lekpark eller trädgård. Studiens deltagare var 
något yngre i Göteborg, där medianåldern på barnen var 7 år i jämförelse med 
Trancosobarnen vars medianålder var 11 år, vilket kan vara en förklaring till detta. De barn 
som bodde något utanför Göteborg i områden där det var relativt långt till vänner och 
allmänna lekplatser var mer begränsade i sin rörelsefrihet då platserna för deras utevistelse 
omfattade den privata trädgården eller vännernas trädgårdar. De barn som bodde i Göteborg 
tilläts gå själva till närbelägna lekplatser och torg. En flicka uppgav att hon rörde sig fritt 
mellan skilda kvarter och närområden. Detta kan bero på att hon var äldst av deltagarna i 
Göteborg. Bland de barn som ingick i min studie tycker jag mig därmed ha kunnat se en 
skillnad i barns rörelsefrihet mellan stad och landsbygd i Göteborgsområdet. Om man jämför 
rörelsefriheten mellan barnen i Trancoso och barnen i Göteborg, blir klassaspekten inte lika 
påtaglig. Enligt min tolkning handlar rörelsefriheten för Göteborgsbarnen främst om 
geografiska avstånd och tillgänglighet till lekplatser och närområden, samt om ålder och 
ansvarstagande. Av familjernas socioekonomiska villkor syns där inga påtagliga skillnader. 
 
Vid analysen av barnens uttalanden kring vänskap, har jag valt att jämföra barnens utsagor om 
vänskap på abstrakt nivå med hur de beskriver sina egna vänskapsrelationer. 
Sammanställningen av barnens utsagor kring vänskap på abstrakt nivå lyfte fram följande 
aspekter av hur en vän bör vara:  
 

- leka tillsammans och tycka om att leka samma lekar 
- vara snäll 
- inte bråka 
- hålla ihop  
- hjälpa varandra när man mest behöver det 
- dela lika 
- tala om saker för varandra 
- ge stöd och alltid finnas tillhands 
- rå om varandra 
- inte slåss eller bråka 
- inte svika eller stöta ut någon annan 
- låta andra vara med i leken 

 
Om man istället tittar på hur barnen beskriver de bästa egenskaperna hos sina egna vänner, 
framkom följande citat: 
 

”O jeito dela. É engracado. [fnissar] Ela faz brincadeira engracada… ”  
”Hennes sätt. Det är komiskt [fnissar] Hon gör roliga lekar…” (Daniela, 12 år) 

 
“ Porque ele go’ de brincar ar merma brincadeira minha…e  
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o modo dele inventar as coisa.” 
 “För han gill att leka mina samma lekar…och sättet som  

han hittar på sakerna.” (Augusto, 8 år) 
 
 ”Conversa/…/É agente conversa muito” 
 ”Samtal/…/ Vi pratar mycket om saker” (Emerson, 11 år) 
 
 ”Fazer palhacada” 
 ”Att vara tokig”(Janaína, 4 år) 
 
 ”Por quê ela sempre me ajuda nas coisas que eu preciso… 

mais ela ta lá pra me ajudar” 
”För att hon alltid hjälper mig med det jag behöver…och 
hon finns där för att hjälpa mig” (Lili, 11 år) 
 
” Millan och jag är typ jättelika. Vi tänker samma saker,  
vi har lika dålig humor, lika kläder och åsikter vad man  
tycker och så. Hon är min bästis.” (Greta, 13 år) 
 
”Jag och Lina är ganska lika. Vi gillar att såhär måla och så  
gillar vi att rida och sådär.” (Vilma, 8 år) 
 
”Ja, han vill leka jage och jag vill också leka jage” (Ludde, 7 år) 
 
”Jag har närmast till henne och vi har lekt så himla mycket och så” 
    (Tova, 7 år) 
 

Dessa citat visar hur barnen ser på vänskap på ett mer konkret plan. Här framkommer andra 
resultat. I de konkreta vänskapsrelationerna uppger barnen att de viktigaste egenskaperna 
handlar om att dela humor, att vara småtokig och att ha roligt tillsammans, att vara kreativ och 
komma på roliga lekar, att vara en bra samtalspartner, att hjälpa varandra, att likna varandra i 
kläder och åsikter eller att dela intressen. Även praktiska faktorer som att ha nära till någon 
blev viktigt då barnen fick berätta om sina bästa vänner. En iakttagelse är att samtliga barn 
som deltog i de enskilda samtalen, sade sig vara bästa vän med någon av samma kön. Att dela 
genustillhörighet kan därför sägas vara en viktig aspekt av barnens preferenser och val av 
lekkamrater.  
 
Klasstillhörigheten visade sig även ha betydelse för vem man valde att kalla sig vän med i den 
brasilianska delen av studien. Detta framkom i studien med Janaína och den barngrupp där 
Daniela och Lili även ingick, där det enskilda samtalet med Janaína skilde sig betydligt från 
mina observationer. Under det enskilda samtalet benämnde Janaína endast barn till ”gente 
boa”, d.v.s. barn av samma klasstillhörighet, vid namn. Samtliga av dessa var barn till hennes 
föräldrars vänner. Detta förvånade mig, då jag sällan såg henne leka med dessa barn. Jag hade 
snarare föreställt mig att hon skulle lyfta fram vänskapen till Daniela i samtalet, med tanke på 
deras frekventa umgänge. Vid de tillfällen då Janaína syftade till den större barngruppen 
använde hon istället begreppet ”todomundo” (allihopa). Daniela beskrev dock vänskapen till 
Janaína i sitt samtal. I Janaínas fall antog jag därför att de vänner som hon namngav i 
samtalet, var den kategori eller grupp som hon valde att tillhöra. Hennes svar skiljde sig 
således från resultatet av mina observationer av lek och vänskap på konkret nivå. Detta 
exempel illustrerar hur barns vardagliga handlingar och värderingar kan säga någonting om 
den kulturella tillhörighet de anammar. Det kan även ses som ett exempel på hur 
utestängningsprocedurer (Foucault, 1993) och tystnad beskriver normen i denna kontext. 
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Ytterligare en aspekt av barnens uttalanden om vänskap och tillhörighet var att barnen i 
Trancoso oftare refererade till kusiner, syskon och släktingar som vänner i jämförelse med 
barnen från Göteborg. Exempelvis refererade Augusto till sin kusin Gustavo som ”bästis”. 
Det tycktes även gå att referera till vänner i termer av släktskapsband. Daniela uttryckte i 
samtalet att hon såg Janaína som sin ”kusin”. Detta bekräftar att definitionen av begreppen 
vänskap och släktskap kan skilja sig åt i olika kulturer. 
 
 
Maktstrukturer  
Genom studien framkom att olika former av maktstrukturer påverkade och organiserade 
barnens lek. Dels bestod dessa maktstrukturer av omgivande vuxnas kommentarer kring 
leken, men även av förhandlingar, bestraffningar samt inkludering och exkludering av 
lekkamrater i givna lekgrupper. Då många av de maktreglerande strategier som framkom i 
studien observerades både i Göteborg och i Trancoso kommer detta kapitel främst att 
behandla likheter över kultur- och nationsgränser i förhållande till maktaspekten, men jag 
kommer även att gå in på specifika exempel och belysa statusroller och enskilda 
vänskapsrelationer som visar hur barnen upplevde sig själva och andra i leken. Dessa exempel 
visar kulturella skillnader i barnens maktstrukturer kring lek. Här besvaras även frågan om 
hur barnen såg på sina möjligheter att påverka leken samt vem som har bestämmanderätt i en 
given lek. 
 
Följande citat är taget från en loggboksanteckning från en observation i Trancoso och 
illustrerar hur vuxna reglerade barnens lek: 
 

”Tre flickor leker i en bassäng. Temat är taget från Walt  
Disneyfilmen Den lilla sjöjungfrun. Den minsta flickan (4 år)  
är Ariel, en annan flicka hjälper Ariel att förflytta sig i sin flytboj  
och en flicka i sju årsåldern är den elaka vattenhäxan. Leken går  
ut på att Ariel och medhjälperskan ska rädda stackars prinsen, Eric,  
som blivit tillfångatagen av häxan. De bestämmer att en flytleksak  
får vara Eric. Dialogen är förhållandevis grym och flytleksaken  
slungas upp och ned i vattnet av häxan som leker alltmer intensivt   
och högljudt. Häxan skriker: ’Vou te matar! Vou te matar!  
Agora você vai morrer!’ [Jag ska döda dig! Jag ska döda dig! Nu  
ska du dö!]. Plötsligt avbryts leken genom att en av flickornas  
mammor kommer springande och säger åt dem att vara mindre  
högljudda och att inte leka så våldsamma lekar. Flickorna försöker 
byta tema, men den lilla flickan vill absolut fortsätta att vara Ariel.  
Då de inte kan komma överens om någon ny lek går de upp ur vattnet. 
Den lilla flickan blir i samband med uppstigningen presenterad för en 
bekant till mamman som frågar efter hennes namn. Hon dröjer lite och 
svarar sen ’Ariel!’. De vuxna skrattar, men inte flickan.” 

    (lekobservation, Trancoso, 2007-03-11) 
 
I detta exempel visas hur den vuxna kvinnan begränsade och reglerade barnens lekvillkor. 
Förmaningen syftade till att reglera ljudvolymen i leken, men också till att styra lektemat. Den 
vuxna kvinnan ansåg det vara opassande av flickorna att uppföra sig våldsamt, varför hon 
använde sin maktposition som förälder (och vuxen) till att avbryta den pågående leken. Den 
lilla flickan, som försökte att sätta sig upp mot detta maktbeslut och bibehålla sin lekroll som 
Ariel, bemöttes av skratt från de vuxna, vilket enligt min tolkning visar att flickan i denna 
situation avvek från ett förväntat beteende där hon borde ha anpassat sig efter mammans 
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beslut. Vid en skolgårdsobservation i Göteborg där en stor grupp barn, både pojkar och 
flickor, lekte ”lerspa” med lera från en gyttjepöl, fann jag liknande maktstrukturer mellan barn 
och vuxna. En lärare som upptäckte leken skällde ut barnen och uttryckte att endast rena och 
lerfria barn fick komma tillbaka till klassrummet efter rasten. I loggboken har jag antecknat: 
 
 ”Den lerigaste flickan, som varit centrum för allas uppmärksamhet, och  

’spaflickan’ som stod för insmörjningen är nu ledsna. De sitter på en  
bänk och den ena säger uppgivet: ’Nu kommer vi aldrig att få komma in.  
Jag kommer att missa teatern och allting ju.’” 

   (skolgårdsobservation, Göteborg, 2007-06-07) 
 
I detta exempel begränsade sig den vuxne läraren inte till att förbjuda leken som sådan, utan 
lade även till en bestraffning. Vuxnas maktreglering av leken förekom således både i 
Trancoso och Göteborg och är exempel på yttre faktorer som påverkar, reglerar eller rentav 
avslutar leken. 
 
En incident i Trancoso kom att få stort inflytande på min förståelse för det normerande 
klasstänkandet i relation till barnens lek och val av lekkamrater. Incidenten visar hur vuxen-
barn relationer kan komma att påverka och forma även barn-barn relationer och jag har valt 
att presentera den för att illustrera detta. Incidenten inträffade och avbröt en lekobservation i 
Janaínas trädgård:   
 

”Veronica [en av familjens anställda] ombads att hålla ett öga på  
barnen medan föräldrarna gick på restaurang. Janaína lekte vid tillfället  
med Daniela, Lili samt, João 10 år och Jussara 11 år. Totalt var de  
fem barn i trädgården som lekte boll-lekar, och jag höll mig i utkanten  
med min ettårige son. Plötsligt föreslog Janaína att alla skulle gå  
in till henne för att titta på en videoinspelning från hennes mycket  
påkostade ettårskalas [som uppskattningsvis kostat omkring 10.000- 
12.000 SEK, och därför kan ses som en tydlig statusskillnad mellan  
Janaína och de övriga barnen]. Alla utom João godtog förslaget. João  
gick hem och vi andra bänkade oss framför tv:n. Snart kom Veronica in  
för att titta till barnen. Hon var uppenbart irriterad över detta extrajobb  
som barnpassningen innebar, och uttryckte:  

 
’Então meninas, qual de vocês trés é   ’Då så tjejer, vem av er tre är det 
que vai tomar conta da Janaína agora?  som ska ta hand om Janaína nu? Vi har 
Já conversamos sobre isso antes e agora   redan talat om det här förut och nu 
eu quero saber: vocês estão aqui pra   vill jag veta: är ni här för att leka med 
brincar com a Janaína ou pra assistir   Janaína eller för att titta på tv?’ 
tv?’   
 Jag blev osäker på om Veronica såg att jag närvarade och förvånades 
 över den aggressiva tonen i hennes röst. Genast reste sig Lili och sprang  

gråtande därifrån. Stämningen fylldes av olust och jag tog kvickt på mig  
ansvaret för barnen och förklarade detta för Veronica. Daniela och Jussara  
stannade kvar, efter viss förhandling om hur de skulle göra. Daniela vände  
sig till mig och förklarade att det inte var något att bry sig om och att  
Veronica alltid var ’sån’. Det som nu gjorde mig förbryllad var Janaínas  
reaktion. Hon påstod ett flertal gånger att hon ville gå ut till Veronica igen.  
Var detta ett maktgrepp över kompisarna eller en osäkerhet och vilja att göra  
Veronica till lags?”     

(observation och reflektion, 2007-03-17) 
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Jag tolkade observationen som att Veronica (den vuxna) talade om för ”nativosbarnen” att de 
inte var välkomna hem till Janaína. Genom att ifrågasätta vänskapen mellan barnen, tilldela 
äldre flickorna roller som barnpasserskor istället för lekkamrater och samtidigt beskylla de 
dem för att utnyttja Janaínas materiella tillgångar, d.v.s. peka på klassdifferensen, 
strukturerade hon samtidigt upp villkor för barnens aktiviteter och umgänge. Detta maktspel 
reglerade även barnens relationer sinsemellan. Det enskilda samtalet med Daniela bekräftade 
detta: 
 
N: Oque você gosta de brincar com   N: Vad tycker du om att leka   
a Janaína?    när du leker med Janaína? 
D: Uai, oque ela escolher!   D: Tja, det hon bestämmer! 
N: É sempre a Janaína que escolhe?  N: Är det alltid hon som bestämmer? 
D: É.    D: Ja. 
/.../    /.../ 
N: Porque que é assim mesmo?  N: Varför är det så? 
D: Porque ela é filha única.   D: För hon är ensambarn. 
 
Av de maktreglerande element som beskrev barnens relationer sinsemellan, framstod 
förhandlingen som en av de mest iögonfallande makt- och regleringsprocesserna i leken. 
Genom observationer fick jag insikt i barnens lekförhandlingar. Dessa bestämde och reglerade 
hur leken uppstod, utvecklades och avslutades. Gemensamt för de allra flesta leksituationer 
var att leken uppstod ur ett lekförslag. Därpå följde ett resonemang kring dess regler och 
uppbyggnad, samt rollfördelning och andra faktorer som behövde redas ut innan den kunde 
påbörjas. Förhandlingen användes även för att värva deltagare till lekar där det krävdes ett 
specifikt antal lekdeltagare. Vid en lekobservation i Göteborg visar en pojke upp en 
leksakspistol för en annan pojke samtidigt som han säger: ”Du får den om du vinner!”, i hopp 
om att värva denne kamrat till en tävlingslek (skolgårdsobservation, Göteborg, 2007-06-04). 
För mig framstod många av de förhandlingar och kompromisser som styrde leken till en 
början som ostrukturerade och förvirrande, men efter några observationer blev det tydligt vad 
barnen förhandlade kring och att det krävdes vassa argument och strategier för att få 
bestämmanderätt i en lek. Detta bekräftas av Corsaro (2003) och Lindstrand (2005). Vad som 
inte tas upp av Lindstrand eller andra forskare är den logik som Daniela hävdade då hon 
beskrev maktfördelningen och ägandet av en lek: 
 
N: Em geral, assim, quando vocês  N: I vanliga fall, när ni leker andra typer av lekar, 
brincam de outras coisas, tem alguem  är det någon som bestämmer i leken då? 
que domina a brincadeira?    
D: É, quem escolhe a brincadeira é o  D: Ja, den som väljer leken äger leken.  
dono da brincadeira. 
N: É?   N: Är det så? 
D: Aí, se a outra pessoa quiser brincar  D: Och då, om någon annan också vill leka så 
tem que falar com ele.  måste den prata med honom.  
N: Tem que falar com ele é? N: Jaha, då måste man fråga honom? 
D: É, se ele deixar...  D: Ja, om han går med på det... 
N: E quem é que costuma inventar as N: Och vem brukar hitta på lekarna då?  
brincadeiras? 
D: Tem vezes que eu, tem vezes que  D: Ibland jag, ibland min syster, ibland är det…ja, 
minha irmã, tem vezes que...ah! så där! 
N: Vocês revezam então é? N: Så ni turas om? 
D: Aí, agente tá falando de um  D: Ja, om vi typ håller på att prata om nån grej, och 
negocio, aí um fala: ’ei, quem quer  om nån säger: ’hallå, vem vill leka burken?’. Då  
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brincar de esconde-esconde?’. Aí  säger alla: ’Jag!’, och då äger den som sa det den 
todomundo fala: ‘Eu!’. Aí o dono  leken. 
é aquele que falou. 
 
Vad Daniela förmedlar i detta samtal är alltså en hierarkisk maktstruktur där den som föreslår 
en lek och vinner lekkamraternas medhåll och godkännande har bestämmanderätt i den leken. 
Hennes resonemang bekräftar Sommers (2005) teorier om samvarokompetens, och visar 
samtidigt hur kreativitet och påhittighet kan ge individen en förhöjd statusposition i gruppen. 
Enligt Danielas maktlogik kring ägandet av en lek blir det eftersträvansvärt att vara kreativ 
snarare än att följa andras initiativ eller lekförslag. Detta gällde dock inte i relationen mellan 
Daniela och Janaína, där (enligt tidigare citat i texten) den yngre av flickorna tilldelades 
bestämmanderätt i alla lekar. En förklaring till den ojämlika maktbalansen i dessa flickors 
vänskapsrelation skulle kunna hänvisas till Rezendes (1999) beskrivning av vänskap där 
”affinity” var starkare än ”equality” mellan flickorna, d.v.s. att relationen var vänskaplig men 
att den var uppbyggd kring andra kriterier än jämlikhet. Resonemanget går även att relatera 
till Forsgård (1989) som uppger att dominanspositioner i barns lek kan utgöras av skilda 
faktorer varför de även ser olika ut. Vissa barn, likt Janaína, vinner status genom sitt innehav 
av materiella ting. Även andra former av ägande visade sig ha en inverkan på 
beslutsfattarpositionen, som exempelvis ”ägandet” av lekterritoriet, vilket Tor bekräftade vid 
en lekobservation på farföräldrarnas tomt tillsammans med Ludde och Leo (observation, 
2007-06-29). Andra barn tillägnar sig statuspositionen genom att inkorporera högt värderade 
egenskaper och beteenden i en given kamratgrupp. Då en lek föredras framför andra lekar 
synliggörs de idéer och värden som för de lekande framstår som betydelsefulla (Forsgård, 
1989). Observationerna visade att anpassning av beteenden och ”sharing meanings” 
(Carvalho, 2004) var av betydelse för att en individ skulle få tillträde till en lek eller 
kamratgrupp. 
 
Förhandlingsarbetet ägde rum på många nivåer parallellt. Ett exempel är hur jag vid 
skolgårdsobservationerna i Trancoso involverades i ett tjänsteutbytessystem vid 
studietillfället. På den tredje dagen av skolgårdsobservationer, då jag etablerat kontakt med 
många av barnen, bemöttes jag vid skolgårdsgrinden av André, 10 år. Han höll fram ett mynt i 
ena handen och förklarade att han enligt skolans regler inte fick lämna skolgården under 
skoltid, varför han behövde min hjälp för att köpa ett paket kex i butiken på andra sidan gatan: 
”Se você for lá pra mim agente te mostra um monte de brincadeira” (Om du gör det åt mig så 
visar vi dig massor av lekar), var hans strategi. 
 
Vid tillfällen då någon i en lekgrupp bröt mot lekens regler eller inte följde givna 
överrenskommelser, var bestraffningar vanligt förekommande. Det vanligaste och mest 
effektiva sättet att motverka regelbrott både i Trancoso och i Göteborg tycktes vara genom 
uteslutningar och skällsord. Jag tolkade därför exkludering som en maktstrategi i barnens 
lekar. Forsgårds studie bekräftar detta (Forsgård, 1989).  
 
För att knyta an till reflektionen kring Göteborgsbarnens tvåsamhet i leken, som presenteras 
under ovannämnda rubriker, vill jag redogöra för hur uteslutningsmetoder presenterades som 
en organiserade princip för vänskapsrelationer. Greta redogjorde i det enskilda samtalet för 
hur exkluderingar hade omstrukturerat hennes kamratgrupp:  
 
G: Mmm…När jag var yngre så va jag, så brukade jag vara med Millan [paus] och en tjej som heter 
Tessan. Först var jag med Tess…Först var jag med Millan och sen med Tessan, såhär både och. Sen så 
blev dom bästisar efter ett tag, och då så fick inte jag vara med dom längre. Ibland, såhär ’vi ska göra 
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en hemlis, vi ska göra en hemlis’. Sen så när jag va med dom så bestämde dom ’jag ska ha möte nu’, 
’det ska jag också ha’ och sen så gick, så såg jag att dom gick iväg nån annanstans tillsammans. 
N: Då försökte dom undvika dig? 
G: Ja. 
N: Vad gjorde ni åt det då? 
G: Nej jag gjorde ingenting. Jag försökte bara att ignorera dom liksom. 
N: Och så hittade du nån annan att vara med sen eller? 
G: Mm, [mumlar] jag började vara med Cillan/Millan [otydligt] 
 
Vid samtalstillfället undgick det mig att samma Millan idag ansågs vara Gretas bästa vän, och 
att Tessan inte längre var en del av kamratgruppen. Intervjuerna gav mig således en ny 
dimension av dessa vänskapsband. Sveket från Millan tycktes vara glömt och genom 
ytterligare uteslutningar hade Tessan bortmanövrerats ur gruppen. Greta talade om Millan och 
Cillan separat. Enda gången hon uppgav att de umgicks alla tre var då de tre pojkarna deltog, 
vilket bidrog till att komplettera tre par. Observationer och samtal med Göteborgsbarnen kring 
problematiska vänskapsrelationer - i reflektion med överrensstämmande empiri från min egen 
barndom i Sverige - får mig därför att anta att det i Göteborg, och i den svenska kulturen, 
finns en norm som säger att man bör umgås i par eller jämna antal. I denna kontext har jag 
därför funnit ett mönster som tyder på att ett jämt antal lekdeltagare ger bättre förutsättningar 
för inkludering och harmoni i leken. Från den brasilianska delen av studien framkom att 
uteslutningar även där hade en reglerande funktion, men jag såg inga tecken på att barnen i 
Trancoso föredrog lek i jämna antal, varför denna företeelse kan tolkas som svensk i 
sammanhanget.   
 
 
Genus i leken 
Jag kommer nu att diskutera det sista temat som visade sig i min studie: genusaspekten på 
leken. Genusbegreppet kommer att diskuteras ur ett konstruktivistiskt perspektiv där jag vill 
visa hur barnen förhöll sig till genus i skilda lekkontexter. På följande sida har jag 
sammanställt en tabell efter barnens uttalanden om genus och lek. Lekobservationer och 
enskilda samtal visade att barnen i studien delade in utelekar efter följande genuskategorier: 
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                   GENUS I LEKEN 
                              Trancoso                               Göteborg 
           Flicklek                            Pojklek              Flicklek                        Pojklek 
Amarelinha (hoppa hage)    Gude (spela kula) 
Elastico (twistband)             Fotboll 
Att leka med dockor            Trepa-trepa (klä- 
Pular corda (hopprep)          tterlek) 
Barra-manteiga (tävli-         Lek med ljudeffe- 
ngslek i lag)                         kter 
 
 

Prinsesslekar                       Spiderman 
”Hitta-på-lekar”                  Krigslek  
Att leka ridskola                 Slagsmålslek           
”Kramlek”                          Fotboll 
Att leda varandr-                Soft-air-krig 
as rörelser                           Spela kula 
Hoppa hage                        Tävlingslek 
                                            Att leka med  
                                            figurer 
                                            Lek med ljudeff- 
                                            Ekter 

                        Gemensam lek                         Gemensam lek 
               Esconde-esconde (burken) 
               Policia-ladrão (tjuv och polis) 
               Kull-lekar  
               Baleado och andra boll-lekar 
               Beijo-elétrico 
               Fotboll 
               Passa-bandeira (flaggleken) 
               ”Jogo da veia” (”tre i rad”, leks i 
                jord, eller sand) 

                      Fotboll 
                      Kull-lekar 
                      Boll-lekar 
                     ”Kom alla mina små kycklingar”
                      Hoppa hopprep 
                      Inte-nudda-mark 
                      ”Lerspa” och lerkrig 

 
Jag har valt att endast presentera grupplekar och utomhuslek i tabellen, exempel på andra 
lekformer framkom också i de enskilda samtalen, men dessa är inte relevanta för min studie ur 
genussynpunkt. 
 
Tabellen visar att lekarna hoppa hage, spela kula samt att leka med ljudeffekter 
karaktäriserade likartade tankar kring genus i båda kulturerna. Dessa lekaktiviteter skulle 
således kunna relateras till Butlers tankar om performativitet (Butler, 1990). Delade meningar 
rådde angående fotbollen. Många pojkar hävdade att det var ett pojkspel även om flickor 
deltog. Denna tanke tycktes finnas även hos flickorna i både Trancoso och i Göteborg. 
Observationerna visade dock att det till största delen var pojkar som spelade fotboll i bägge 
kulturer. Pontes och Magalhães (2003) studie av brasilianska barns utelek bekräftar kulspel 
(”jogo de bola de gude”) som ett karaktäristiskt pojkspel i Brasilien. De bekräftar även 
resultatet att typiska flicklekar för de brasilianska barnen är att hoppa hopprep, hoppa hage 
samt twistband (Pontes och Magalhães, 2003). 
 
Enligt tabellen var skillnaderna mellan barnens syn på pojk- och flicklek större än likheterna 
om man studerar dem över kulturgränserna. Jag vill dock hävda att prinsesslekar samt att leka 
med dockor skulle kunna sägas vara universellt ”flickaktigt” för de båda kulturella 
kontexterna. Differensen visar här snarare på hur barnen lekte med dessa föremål och teman. 
Klimatet kan ha en avgörande inverkan på de svenska flickornas docklek, varför jag antar att 
de främst fokuserar på docklek inomhus. En betydande skillnad är även att brasilianska 
flickor tycktes leka med dockor högre upp i åldrarna. Jag observerade tolv-trettonåriga flickor 
leka med dockor i Trancoso och fick även detta bekräftat i det enskilda samtalet med Ricardo. 
Ytterligare en skillnad som framkommer i tabellen och som skulle kunna relateras till ålder 
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och kulturella värden var att pojkar i Göteborg lekte med figurer (pojkdockor) högre upp i 
åldrarna. Inte vid något tillfälle såg jag pojkar över femårsåldern leka med figurer i Trancoso.  
 
En stor och oväntad skillnad fann jag dock, enligt tabellen, i förhållande till tävlingslek, där 
barra-manteiga ansågs vara en typisk flicklek i Trancoso, medan mina observationer visade att 
tävlingslek var karakteristiskt för pojklek i Göteborg. Då jag inte observerade tävlingslekar 
bland barnen i Trancoso, utöver den ovannämnda, kan jag inte heller göra några generella 
jämförelser annat än att konstatera denna kontextuella skillnad. Det är även möjligt att 
konstatera att tävlingslek tycktes vara vanligare bland pojkar i Göteborg än bland pojkar och 
flickor i Trancoso.   
 
Studiens mest populära utomhusaktiviteter, d.v.s. fotboll, boll-lek och kull-lek, ansågs vara 
accepterade för både pojkar och flickor såväl i Göteborg som i Trancoso. I dessa lekar 
tenderade pojkar och flickor att leka tillsammans i högre grad. Öhmans (2006) studie 
bekräftar att svenska barns utelek ökar genusintegrationen i jämförelse med inomhuslek och 
att genusaspekten i uteleken inte tycks ha samma organiserande funktion. Enligt mina 
observationer och samtal är kull-lek en lekform som av samtliga barn ansågs vara 
genusneutral. Trots detta vill jag ändå hävda att kull-lekar tenderade att bygga på 
genusbärande strukturer då lagindelning ofta organiserades efter barnens kön, d.v.s. genom 
isärhållandets strategi (Svaleryd, 2005). Daniela uttryckte exempelvis att hon ofta lekte 
policia-ladrão med pojkar. Det ”naturliga” sättet att dela in lekdeltagarna i två separata lag var 
då att utgå från genustillhörighet, men: 
 
”Se tiver pouca menina aí os meninos   ”Om det är för få flickor så kommer 
entram.”        pojkarna med” 
   (Daniela, 12 år) 
 
Det finns alltså möjlighet till blandning även inom lagen. Enligt min tolkning av Danielas 
fras, i enlighet med de observationer som gjorts av kull-lek i både Trancoso och Göteborg, 
delade man dock i första hand in lagen efter genustillhörighet i pojk- och flicklag, varför 
genusintegration kan ses som ett andrahandsval, eller en avvikelse. I förhållande till resultaten 
i Cruz och Carvalhos (2006) studie, skulle man kunna se det som att kull-lek fungerar som en 
möjlighet för barnen att närma sig varandra, men att de samtidigt genom lagindelning och 
interaktion konstruerar och befäster reglerna enligt samhälleliga förväntningar och normer. 
Andrahandsval och avvikelser (Ambjörnsson, 2004) visar i det här fallet att normen är 
genussegregerad lek. 
 
Vid observationer av fotboll såg det lite annorlunda ut. Jag har tidigare nämnt att fotboll var 
ett spel som dominerades av pojkar. Då flickor spelade tycktes de snarare fylla en lucka och 
komplettera till ett jämt antal spelare. Endast i Trancoso såg jag flickor delta i fotboll och i de 
flesta fall var flickorna något äldre än de övriga spelarna. Emerson och Ricardo bekräftar 
detta i samtalen. Jag har således tolkat fotbollen som stereotypt manlig, varför flickornas 
deltagande framstår som avvikelser från en norm.  
 
Genustillhörigheten visade sig på så sätt ha en organiserande funktion i barnens lekar. I min 
analys av den gemensamma leken har jag tolkat barnens lekpreferenser och 
genusintegrationen som symboler för konfrontation mot den normerande tudelningsprincipen, 
d.v.s. att flickor och pojkar förväntas leka åtskilda (Pontes och Magalhães, 2003; Chodorow, 
1995; Cruz och Carvalho, 2006), men att forma grupper efter genussegregerade mönster kan 
samtidigt ses som strategier barnen tar till för att kunna bevara givna genusmönster enligt 
normen.  
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Min förförståelse att barnen i Trancoso skulle leka mer genussegregerat än Göteborgsbarnen 
till följd av samhälleliga och kulturella influenser och skillnader bekräftades ej. Barnen visade 
sig snarare ta till likartade strategier i förhållande till genus i leken. Det faktum att Sverige i 
jämförelse med Brasilien är mer jämställt, ur ett flertal politiska och sociala aspekter, visade 
sig alltså inte genom barnens lek i min studie. 
 
Det resonemang kring skillnader i flickors och pojkars identitetsskapande och språkbruk som 
presenteras av Chodorow (1995) ingick i min förförståelse av barns lek och val av 
lekkamrater, även om jag anser att man bör akta sig för att generalisera alltför mycket. Att, 
likt Chodorow, utgå från att pojkar och män bygger sina identiteter kring en osäkerhet i 
förhållande till manliga förebilder kan ses som något kontroversiellt. Även om manliga 
pedagoger är förhållandevis få i bägge länder där min studie utförts, så existerar de. Pojkar 
skulle även kunna bygga sin identitet kring andra manliga förebilder i dess omgivning, varför 
Chodorows teori kan verka något svag. Resonemanget är trots detta relevant för min studie då 
resultatet visade att majoriteten av barnen faktiskt valde att leka i enkönade grupper. 
Antagandet att barn föredrar genussegregerade grupper i sin utelek, var således en 
förförståelse som jag bar med mig vid studiens början, och som kom att bekräftas.  
 
Jag noterade en skillnad mellan hur pojkarna och flickorna som deltog i studien svarade på 
min metod. I följande samtal visade Vilma att hon ville bekräfta mig, och det hon uppfattade 
som mitt syfte med studien, genom sin teckning. Vilma ritade en teckning av sig själv åkandes 
på sin sparkcykel. Bakom sig på cykeln ritade hon en pojke: 
 
N: Vad är det för en kille? 
V: Det är bara nån kille som heter…jag kommer inte ihåg vad han heter, jo Olle! 
N: Vem är han då? 
V: Han är en kille som älskar att spela fotboll och sådär. 
N: Vart brukar du träffa honom då? 
V: Han brukar va på den fotbollsplanen. 
N: Men brukar ni sparka ihop på din cykel, eller? 
V: Nej det gör vi inte. 
N: Men skulle du vilja att han gjorde det? 
V: Nej, det vill jag inte. Jag bara ritar för att [paus] ha lite vänskap [skrattar]. 
N: Jaså, för att ha vänskap med i bilden? Jag har ställt många frågor om vänskap va? 
V: Ja, för jag gillar inte riktigt honom egentligen. Han är inte så snäll, och vi får inte plats två 
på min heller. Det får bara plats en. 
 
Samtalet visar således att Vilma ritade det hon trodde att jag förväntade mig att hon skulle 
rita. Ytterligare en faktor som bidrog till att jag tyckte mig se en skillnad i flickornas och 
pojkarnas inställning till studien och samtalssituationerna var att endast pojkar nekade till att 
rita teckningar. Totalt var det fyra pojkar, d.v.s. mer än hälften av pojkarna som deltog i de 
enskilda samtalen, som inte ville teckna. Detta resultat kan hänga samman med att pojkarna 
och flickorna av olika anledningar tolkade frivilligheten i deltagandet på olika vis. Om detta 
stämmer så bidrar resultatet i min studie till att bekräfta stereotypa barndomsdiskurser som 
”den lydiga flickan” och ”den busige pojken”. Min studie är inte tillräckligt omfångsrik för att 
kunna göra den typen av generaliseringar med endast tolv intervjudeltagare, men jag vill ändå 
presentera detta exempel för att visa hur min roll som forskare kan ha kommit att påverka 
barnen samt för att visa att deltagarnas förhållningssätt till studien kan sägas vara förknippad 
med deras genustillhörighet. 
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Den ”girl power” trend som diskuteras av Kehily (2003) bekräftades ej i min studie. En 
optimistisk tolkning av detta i förhållande till mina resultat, där barnen huvudsakligen angav 
genusintegrerad lek som favoritlekar, skulle kunna vara att den motsättning som ”girl power” 
innebar nu har ersatts av en vilja att leka integrerat. Denna tolkning skulle kunna appliceras på 
både Trancosobarnens och Göteborgsbarnens lek utanför skolan.  
 
 
AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
  
I denna studie av barns utelek har jag genom en komparativ analys över nationsgränser velat 
komplettera den lekforskning som hittills gjorts med inriktning på tillhörighet, genus och 
maktstrukturer. Resultaten visar att barns utomhuslek och vänskapsrelationer i förhållande till 
maktstrukturer, gruppformationer och genus både liknar och skiljer sig åt i skilda kulturella 
kontexter. 
 
I min undersökning har jag sökt underlätta barnens aktiva deltagande och insikt i studien. 
Inspirerad av Kelletts studier med barn har jag undvikit att göra barnen till objekt i 
forskningssammanhanget. Kellett talar, likt Öhman och Corsaro, om en förändrad syn inom 
forskningen med barn, och uppger att man har gått från forskning om barn till forskning med 
barn som nu har utvecklats till forskning av barn (Kellett, 2005; Öhman 2006; Corsaro, 2005). 
Kellett hävdar att detta är en naturlig utveckling som följer en förändrad syn gällande 
deltagande och maktrelationer mellan vuxna och barn. En ledande tankegång hos Kellett är att 
barn, som själva är delaktiga i sin egen barnkultur, har unika ”insider” perspektiv som ofta går 
förlorade då vuxna involverar sig i forskningen. Barns kunskap är olik vuxnas, varför de kan 
bidra med värdefull kompletterande information om vad det innebär att vara barn, utan att 
informationen filtreras genom vuxna tolkningar och teorier. Kellett hävdar vidare att endast 
barnen kan återge ett genuint barnperspektiv (Ibid.). Denna diskussion är intressant och 
tänkvärd, även om den hos mig väcker en del frågor och praktiska problemställningar. Jag 
väljer att se min studie som ett exempel på forskning med barn, där jag lägger betoningen på 
begreppet med. 
 
Genom arbetets gång har jag velat undvika formuleringar som kan komma att klassificera 
barns lek och tillhörighet ur ett globalt perspektiv. Min rädsla har varit att tala om 
barngrupper i termer av ”vi” och ”dem”, där ”dem” står i förhållande till en outtalad norm. 
Jag har i studien velat presentera de leksituationer samt aspekter av utelek och vänskap så som 
de visat sig för mig i de specifika kulturella kontexter där de ägt rum. Studien är således 
situationsbaserad. Jag har dock valt att lyfta fram aspekter av utelek som kan ha betydelse för 
hur barn i en given kontext formar och utarbetar sina lekvillkor och utgått från dessa i 
jämförelsen mellan de båda kulturerna. Med den processorienterade metoden och med 
kombinerade perspektiv har jag velat lyfta fram min tolkning av hur maktstrukturer, genus 
och tillhörighet visar sig genom lek bland just de barn som jag har studerat, samt reflektera 
över huruvida resultatet av undersökningen kan säga någonting om barns lekvillkor och 
förutsättningar i Sverige och Brasilien. Jag har valt en sociologisk och socialantropologisk 
hållning i relation till begreppet barndom, där jag har valt att se det som en socialt konstruerad 
period i vilken barn lever sina liv under en begränsad tid. Tanken är att barndomen för barnet 
själv är övergående, men för samhället å andra sidan, är barndomen en permanent strukturell 
kategori som visserligen kan ändra aspekter i sin karaktär historiskt och kulturellt, men den är 
bestående (Corsaro, 2005, s 3). Forskning med barn blir således tillfälliga inblickar i denna 
samhälliga kategori, vilket innebär att det alltid är nödvändigt att anknyta forskningsresultaten 
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till den kontext där de uppkommit. På så vis har jag även undvikit att skildra det globala 
generella barnet (Qvarsell, 2003).   
 
Valet att använda mig av barndomsdiskurser för att problematisera och analysera det 
kulturella fenomenet utelek har haft den fördelen att generella drag har kunnat synliggöras 
och diskuteras. I denna komparativa studie har jag kunnat använda diskurser om barn och 
utelek för att tolka hur enskilda samhällens olika regelsystem avspeglas i barns lek och aktiva 
handlingar. Jag har velat problematisera en universell syn på barn (Johansson, 2000) genom 
leken och istället velat visa hur barnen själva talar om, och agerar kring, ämnet utelek. Det har 
även funnits en poäng med att lyfta fram det som inte sagts eller de påståenden som inte stämt 
överens med de konkreta observationer som gjorts. Exempel på detta var Janaínas uttalanden 
om vänskap i kontrast till hennes konkreta lekhandlingar. Genom att undvika presentationen 
av den eller de lekkamrater som jag nästan dagligen observerade henne tillsammans med, 
samt genom att tala om dessa barn i termer av ”todumundo” gav hon samtidigt indikationer på 
sin egen tillhörighet i förhållande till dessa barn, vilket även speglade rådande 
samhällsdiskurser och klassaspekter i den givna kontexten. I Janaínas fall kan samtalet om 
vänskap ha skilt sig från de konkreta lekobservationerna av flera anledningar. Enligt mina 
tolkningar kan Janaína ha a) anpassat svaren efter föräldrarnas uppmuntran att leka med sina 
vänners barn, b) anpassat svaren efter normerande principer (bl.a. Veronicas förmanande ord) 
om vänskap över klassgränser, eller c) valt att lyfta fram vänskapen till de vänner som hon 
kände mer samhörighet med ur aspekterna klass, social status, etnicitet, materiella tillgångar 
och ålder.  
 
Etnicitetsaspekten har inte specifikt belysts i denna uppsats då barnen visade sig leka i etniskt 
och kulturellt integrerade grupper. Etnicitet och rastänkande skiljer sig dock åt mellan Sverige 
och Brasilien. Båda kan sägas vara segregerade i förhållande till etnicitet, men på skilda vis. I 
Sverige är rasfrågan närmast tabu och skillnaderna handlar främst om svenskar och s.k. 
”invandrare”, vilket generellt även påverkar de rådande socio-ekonomiska förhållandena. För 
brasilianarna är rastänkandet främst relaterat till klassaspekter. Historiska och politiska 
faktorer, som t.ex. slavhandel och idealisering av minoritetsvärlden, har dock bidragit till att 
det generellt finns ett samband mellan hudfärg och social status i Brasilien än i dag. För att 
åter anknyta till Janaínas resonemang kring vänskap, vill jag därför tillägga att samtliga av de 
vänner som hon namngav i intervjun var barn med västerländska utseenden. Det förhöll sig 
även så att majoriteten av nativosbarnen i studien hade afro-brasilianskt påbrå.  
 
Resultatet av studien visar att det faktum att Brasilien, i förhållande till Sverige, är mer 
klassegregerat, faktiskt präglar barnens vänskapsrelationer över klassgränserna. Corsino 
(2003) hävdar att de ojämlika socioekonomiska förutsättningarna och det brasilianska 
klasstänkandet är en kvarleva från kolonialtidens ”família extensa” (den ”expanderade 
familjen”) där familjebanden karaktäriserades av tydliga hierarkiska relationer och där 
blodsband var avgörande för privilegier och lyckade ekonomiska förhållanden. Det var inte 
mer än drygt hundra år sedan slaveriet avskaffades i Brasilien och än idag kan man läsa om 
miserabla arbetsförhållanden, avsaknad av anställningskontrakt och närmast slavlika villkor 
för de lägre samhällsklasserna (Jönsson, GP, 2007-06-24). Kort sagt skulle man kunna hävda 
att brasilianarna är märkta av sin klasstillhörighet och att de föds in i en färdigställd 
klasstruktur med små möjligheter till förändring. Detta klassystem påverkar naturligtvis även 
synen på barn och barndomar. Corsino hävdar att synen på barndom har formats efter samma 
logik som styrt relationerna mellan slavar och slavägare genom Brasiliens historia. Ett 
diktomiskt förhållande mellan rik och fattig, fyllt av ojämlika förutsättningar, präglar 
maktbalansen och upprätthållandet av de skilda brasilianska barndomarna än idag. Skilda 

 46



sociala, ekonomiska, politiska och kulturella villkor och förväntningar på hur barn bör vara, 
bidrar till att det i Brasilien idag inte finns någon enhetlig barnkultur (Corsino, 2003). 
Tillgången till leksaker, litteratur, konst, teater och film präglas av individens sociokulturella 
status. I min studie har jag haft möjlighet att samtala med brasilianska barn från skilda 
socioekonomiska förhållanden, vilket har bidragit till att synliggöra denna barnkulturella 
variation. Klassaspekten blev även synlig i jämförelsen med Göteborgsbarnen i förhållande 
till materiella tillgångar och lekpreferenser.  
 
I förhållande till lekaktiviteter och lekpreferenser noterade jag att inget av barnen i min 
undersökning nämnde organiserade lekplatser som attraktiva, eller för den delen tycktes 
utnyttja konstruerade lekplatser (utöver fotbollsplaner) i någon större utsträckning i sin fria 
utelek. Som tidigare nämnts fanns det betydande miljömässiga skillnader (i form av 
organiserade lekplatser) mellan Göteborg och Trancoso. Detta hade således litet inflytande på 
de konkreta leksituationerna samt på barnens lekpreferenser. 
 
Svårigheten i att hitta barn för den svenska delen av studien kan eventuellt hänga samman 
med Bjurmans (1999) resonemang kring begränsade villkor för stadsbarns utelek i Sverige. 
Hon hävdar att dagens utelek tycks vara kontrollerad och begränsad såväl tidsmässigt som i 
geografisk yta (Bjurman, 1999), vilket kan ha försvårat min studie då jag främst fokuserade 
på grupplek i parker och vid allmänna lekplatser. Som tidigare nämnts spelade klimatet även 
en viktig roll för studiens genomförande. De svårigheter jag stött på kan även ses som 
exempel på oförutsedda förhinder i fältarbetet, vilka inte är helt ovanliga.  
 
Under observationsarbetet har jag, både i Sverige och i Brasilien, lagt märke till att jag som 
kvinna tycks attrahera flickor i många leksammanhang. Generellt har det varit fler flickor som 
spontant närmat sig mig för kontakt vid det första mötet mellan mig och barngrupperna. 
Faktorer som mitt utseende, genus, sociala och kulturella tillhörighet tycks därför ha påverkat 
mötet med studiens deltagare. Kulick (1998) reflekterar över ett liknande fenomen i boken 
Travesti, och hävdar att han som blond, homosexuell utländsk man får tillträde till en värld 
som kanske inte hade delgetts honom om han varit heterosexuell och brasilianare. Kulicks 
poäng är att han som forskare faller utan för den brasilianska normen, och därför framstår som 
exotisk och annorlunda för sina informanter, vilket bidrar till en annorlunda relation som till 
viss del kan vara till fördel för forskningen. Även Corsaro (2003) beskriver detta fenomen i 
sina fältstudier med barn i USA och i Italien, och hävdar att han funnit en ingång till barnens 
lekvärldar genom att som forskare - och genom sin ”reactive method” - framstå som en 
annorlunda vuxen som avsagt sig den auktoritära roll som vanligtvis förväntas av vuxna i 
förhållande till barn (Aydt/Corsaro, 2003). I de studier som utförts i Bologna i Italien har 
Corsaro därför även kunnat dra nytta av att vara utlänning och ha språksvårigheter.  
 
I den brasilianska delen av studien kunde jag dra nytta av att jag kan tala flytande 
portugisiska, trots att mina värderingar och mitt förhållningssätt till lek och diverse kulturella 
aspekter avviker från den brasilianska gängse normen. Jag blev på så vis en ”annorlunda 
vuxen”. Ytterligare en faktor som var avgörande för mitt tillträde till de brasilianska 
barngrupperna var att jag kunde ta hjälp av min son i mötet med barnen. Genom att barnen 
tog kontakt och lekte med honom, kunde även jag vara med och leka utan att det verkade 
påträngande.  
 
I den svenska delen av studien har jag främst samtalat med barn till bekanta och vänner, 
varför samtalen från min sida upplevts som mer ”naturliga” och oforcerade. Då dessa 
samtalstillfällen föregåtts av en redan etablerad relation mellan mig och barnen, har min 
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hermeneutiska förförståelse bidragit till att jag vid intervjutillfället kunnat relatera och knyta 
an till andra aspekter av barnens livssituationer än de som presenterats av barnen vid själva 
studietillfället. Samtalen har således präglats av min kunskap och kännedom om de barn som 
medverkat i studien, samt av barnens engagemang och skilda förutsättningar, vilket bidragit 
till tidsmässiga och innehållsmässiga variationer.  
 
Deltagande anses vara en av förutsättningarna för att lek ska kunna uppstå. Jag har i min 
studie valt att se på lek som situationsbaserad (Mouritsen och Qvortup, 2002) och har vid 
observationstillfällena valt att svara på lekerbjudanden genom deltagande. Ofta har det 
handlat om att fånga ögonblicket och kunna improvisera eller sätta sig in i den roll jag blivit 
tilldelad, vilket inte alltid varit lyckat av lekens korta existens att döma. En svårighet som jag 
tampats med i dessa situationer är hur jag som vuxen kan delta i leken på ett aktivt och 
konstruktivt sätt, framföra förslag eller ställa frågor utan att styra den. Jag har försökt tona ner 
min roll genom att förklara för barnen att jag vill se hur ”just ni leker den här leken”. Valet att 
delta i lek har gjorts för att bättre kunna förstå de lekandes olika positioner och roller, men 
även för att knyta bekantskap med de barn som ingår i studien i hopp om att göra samtalen 
mer ”naturliga” och avspända. Det bör tilläggas att barnen inte alltid bjöd in mig som 
deltagare, och att jag därför även har gjort observationer utanför leken. Influerad av Corsaros 
(2003) ”reactive method” har jag således inväntat barnens lekinbjudan vid deltagande 
observation. Att inkludera observationer av skolgårdslek i studien har varit relevant då många 
av barnen uppgav att de skilde mellan lekkamrater och aktiviteter i skolan och på fritiden. 
Detta framkom i de enskilda samtalen. 
 
I studien framkom exempel på att barnen inkorporerade kulturella fenomen i sin omgivning 
och sedan gav uttryck för dessa genom leken. Flickorna som lekte Den lilla sjöjungfrun var 
tydligt insatta i denna barnfilmiska värld och rekonstruerade centrala episoder ur filmen 
genom sin lek. Liknande fenomen har observerats i andra studier. De Oliveira visar genom en 
fallstudie hur barnen på en brasiliansk förskola inkorporerat aktuell tv-kultur och använt detta 
kulturella stoff i sina lekar. Två former av användning presenteras i analysen: imitation och 
anpassning. Studien visar att barnen är insatta i och värderar populärkulturen efter egna 
referensramar, och att de använder sig av den för att skapa leksituationer. Ett exempel i 
studien visar även hur barnen anpassar en aktuell tv-serie avsedd för vuxna till den 
traditionella leken ”policia ladrão” eller tjuv och polis (de Oliveira, http://www.ced.ufsc.br/-
nee0a6/educult.html). De Oliveira hävdar, likt Rönnberg, Mouritsen och Qvortrup att barnen 
på ett konstruktivt sätt använder sig av kulturella element från tv och media i sina lekar och 
omvandlar detta kulturella material till sitt eget (Rönnberg, 1997, Mouritsen/Qvortrup, 2002). 
Detta förhållningssätt kan även relateras till Göteborgsbarnens lek. Vilma redogjorde i det 
enskilda samtalet för en typisk sådan ”imitationslek” då hon beskrev hur man leker 
”Spiderman”. 
 
En annan aspekt av barns utelek är de s.k. traditionella lekarna. Genom studien har jag 
reflekterat över hur det kommer sig att barn från kulturellt och geografiskt stora avstånd leker 
så lika. Resultatet i min undersökning visade att de flesta av barnens lekar i Trancoso hade en 
motsvarighet även i Göteborg. Många av dessa lekar skulle kunna kallas traditionella då 
strukturen förts vidare i generationer (med viss modifikation kring detaljer i leken). Exempel 
på sådan lek är kull-lekar av olika slag, att hoppa hage, hoppa hopprep och spela kula. Pontes 
och Magalhães (2003) hävdar i sin studie att traditionella lekar trots anpassning efter lokala 
förutsättningar ofta konstrueras och bevaras kring vissa generella universella regler. Ett 
exempel på sådan lek är leken ”amarelinho” (hoppa hage), där strukturen och själva modellen 
av ”hagen” är samma, men där lokala variationer syns i regler för hur deltagarna bör hoppa. I 
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enlighet med Pontes och Magalhães forskning har mina observationer visat att dessa lekar 
konstrueras och förmedlas i relationer mellan barn, vilket bidrar till att de lever kvar och 
verkar aktivt i de barnkulturella världarna. 
 
Under arbetet med studien har flera sidospår och förslag till vidare forskning dykt upp. Då 
klassaspekten visade sig ha ett starkt inflytande över den brasilianska barnkulturen, skulle 
vidare studier inom fältet kunna omfatta jämförelser mellan motsvarande ”klasser” i två 
separata kulturer. I en sådan studie skulle det finnas möjlighet att belysa globalisering och 
barnkulturella värden, där film, litteratur, media och leksaker skulle kunna jämföras under 
likvärdiga premisser över kulturgränser. I min studie har jag endast angränsat till denna 
kommersiella lekvärld, men jag har inte haft möjlighet att ta reda på om barn t.ex. leker 
”Spiderman” både i Sverige och i Brasilien, och om denna lek i så fall är strukturerad efter 
samma mönster och villkor ur ett globalt perspektiv. 
 
Ytterligare ett forskningsområde som i min uppsats lyfts fram är barns vänskap över klass- 
och kulturgränser. Exemplet Daniela och Janaína går säkert att finna i många samhällen, och 
för att mer ingående belysa diskursiva aspekter av barns vänskap över kulturgränser samt hur 
detta påverkar och formar barnen i sin inställning till vänskapsrelationer, skulle man i en 
komparativ analys med detta i fokus kunna ta reda på hur synen på barns vänskap över 
sociala, kulturella, etniska och religiösa gränser präglar de faktiska vänskapsrelationerna.   
 
En aspekt som är viktig att kommentera, är att den brasilianska delen av min studie är utförd i 
en by i landsbygdsmiljö, medan stora delar av den svenska studien har gjorts i stadsmiljö. 
Skillnader mellan barns lek i stad och landsbygd är ytterligare ett forskningsfält som skulle 
vara intressant att fördjupa sig mer i, såväl på nationell som på tvärkulturell nivå. Här kan 
man dels jämföra barns lek med fokus på stad och landsbygd, men det finns även många 
andra barnkulturella fält som skulle kunna belysas ur ett sådant jämförande perspektiv för att 
förflytta fokus på barnkulturella fenomen från storstäderna. 
 
Min förhoppning är att läsaren genom denna studie har fått en insikt i hur jämförelser av lek 
och vänskapsrelationer kan bidra till en ökad förståelse för olika strukturer och villkor som 
organiserar och reglerar leken i skilda kulturer, och att det finns en nödvändighet i att 
presentera flera möjliga barnperspektiv då det gäller lek och vänskap. Genom mitt generella 
kunskapsintresse i denna studie har jag velat vidga den lekforskning med inriktning på utelek 
som hittills gjorts, och visa på att den lek som förekommer bland minoritetsvärldens barn kan 
studeras utifrån nya perspektiv då den jämförs med barns lek i majoritetsvärlden och vise 
versa. Klassperspektivet är ett sådant exempel. Min studie visade att klassaspekten blev mer 
relevant då Göteborgsbarnens aktiviteter och vänskapsrelationer jämfördes med 
Trancosobarnens. Klassaspekten visade sig (i den brasilianska delen av studien) ha betydelse 
för barnens rörelsefrihet, för vuxnas insyn i leken, för hur vänskapsrelationerna var 
uppbyggda samt vem barnen valde att kalla sig vän med.  
 
Min studie har även visat att barns utelek har många gemensamma drag över kulturgränser. 
Lek i genusintegrerade grupper visade sig vara prioriterade i båda kulturerna. De 
lekpreferenser och konkreta lekhandlingar som framkom i studien var förhållandevis lika. 
Regellekar föredrogs generellt framför andra lekformer. Gruppindelningar och organisation 
byggde på likartade makt- och genusstrukturer både i Göteborg och i Trancoso. Samtliga av 
studiens deltagare sade sig exempelvis vara bästa vän med någon av samma kön, varför man 
kan anta att delad genustillhörighet har betydelse för barnens preferenser och val av 
lekkamrater.  
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Det visade sig att leken påverkades och styrdes av maktreglerande strukturer som var 
hierarkiskt uppbyggda och som påverkades av såväl vuxen-barn, som barn-barn relationer. 
Barnen anpassade sina lekroller efter dessa strukturer, och vissa barn tycktes äga en högre 
status (materiell, social, territoriell) eller en mer utvecklad samvarokompetens, varför de 
framstod som mer attraktiva lekkamrater än andra. Studien visade att leken reglerades efter ett 
antal universella maktelement (förhandlingar, bestraffningar, inkludering, exkludering, 
hierarkisk ordning), men att gruppstorlek samt förutsättningar för lek och goda 
vänskapsrelationer skiftade i skilda kulturella kontexter. En tendens var att barnen i Göteborg 
föredrog lek i mindre grupper och i jämna antal, medan Trancosobarnen lekte i större grupper.  
 
Min studie har bidragit till att bekräfta tidigare forskning som uppger att begreppet vänskap 
och innebörden av att vara vän med någon är kulturellt konstruerad. Det visade sig 
exempelvis att jämlikhet inte är någon universell förutsättning för vänskap. Barnens 
uttalanden om vänskap visade även att de skilde mellan vänskap på abstrakt nivå och de 
konkreta vänskapsrelationer de själva var involverade i. Detta resultat framkom genom olika 
sätt att formulera frågor kring vänskap, och ringar in en viktig aspekt av min 
processorienterade metod: som man frågar får man svar. Därför har jag ställt frågor på mer än 
ett sätt. Genom flera perspektiv får man en mer nyanserad förståelse för kulturella fenomen, 
som i det här fallet barns utelek i skilda kulturella kontexter.   
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APPENDIX 
 
Estorinha de amizade 1   Berättelse om vänskap 1 
Julia e Pedro são melhores amigos desde  Emma och Hugo är bästisar sedan länge. 
pequenos. Sempre brincam juntos. Nesse   De leker ihop så ofta de kan. Just den här  
dia eles tinham combinado de brincar a  dagen hade de bestämt att de skulle leka 
tarde toda depois de saírem da escola.  hela eftermiddagen då de kommit hem från 
    fritids. 
Chegando na praca a Julia consegue ver o 
Pedro de longe jogando futebol com uns  När Emma närmar sig lekparken där de  
meninos da turma dele. Ela fica feliz porque  bestämt träff ser hon Hugo från långt håll. 
adora jogar bola e é a maior craque no  Han spelar fotboll med några pojkar i sin   
futebol. Ela joga a muchila no chão e avisa:  klass. Emma blir glad för hon älskar fotboll 
- Tô dentro!    och hon är en riktigt bra målskytt. Hon  
De repente os amigos do Pedro viram pra  springer fram till planen och skriker: 
Julia e um deles fala:   - Passa bollen! Jag är med! 
- Hoje o jogo é só pra meninos. Você não  Pojkarna stannar upp och plötsligt säger en  
pode entrar!    av dem:  

- Idag är det bara pojkar som får spela. Du  
Como é que o Pedro e a Julia devem fazer   får inte vara med! 
neste caso?     

Vad tycker du att Emma och Hugo ska 
göra? 
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Julia e Pedro são melhores amigos desde  Emma och Hugo är bästisar sedan länge. 
pequenos. Sempre brincam juntos. Nesse   De leker ihop så ofta de kan. Just den här  
dia eles tinham combinado de brincar a  dagen hade de bestämt att de skulle leka 
tarde toda depois de saírem da escola.  hela eftermiddagen då de kommit hem från 
    fritids. 
Chegando na praca o Pedro consegue ver 
a Julia de longe com umas meninas da   När Hugo närmar sig lekparken där de  
sala dela treinando uns passos novos de  bestämt träff ser han Emma tillsammans  
Funque que passou na tv outro dia. Ele  med några flickor från hennes klass. De  
fica feliz porque adora dancar e tá louco  tränar på “The worrying kind” från         
pra aprender esses passos até sábado  melodifestivalen och Hugo blir glad för  
quando vai ter festa. Ele joga a muchila  han älskar The Ark och han är bra på att      
no chão e avisa:   härma Ola Salo. Han springer fram och 
    säger: 
- Tô dentro! Também quero aprender  - Får jag också vara med? Jag kan vara  
esses passos!    Ola! 
De repente as amigas da Julia viram pro  Då svarar Emmas klasskompisar: 
Pedro e uma delas fala:   - Idag är det bara tjejer som får vara med.  
- Hoje só pode dancar menina. Você não  Och förresten har du för ljust hår för att  
pode entrar.    vara Ola!  
 
Como é que a Julia e o pedro devem fazer  Vad tycker du att Emma och Hugo ska  
neste caso?    göra? 
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