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Abstract

The purpose of this composition was to find out, from a child’s point of view, where,
what and with whom children play. Our ambitions were also to examine if perspectives
like gender, ethnicities and different types of housing will strike off the children’s play.

Our main questions regarded the signification of language in choice of playmate, the
resemblance and difference in girls respectively boys games and how the nearest outdoor
environment and type of housing effect the games.

We have used qualitative methods, such as group interviews and participant observations
with children between six and nine years old. Our results showed that games with rules
and group playing were most common and that the constructed playgrounds were
popular. Girls and boys played mostly separated but there were also an occurrence of
gender mixed groups. Boys often played games which include physical activity while
girls preferably played less intense and more verbal. The results showed that different
kinds of housings did have an influence on what children played. Our results also showed
that different terms of language were a natural element in children’s daily life. Language
was not an important factor when children chose a playmate.
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Förord

Med nyfikenhet och mycket glädje och med ett gemensamt intresse för barns livsvillkor

har vi nu genomfört denna uppsats. Vår förhoppning var att lära oss så mycket som

möjligt om mötet mellan barn och vuxen och vad det är som påverkar hur resultatet blir.

Vi ville få chansen att träffa barn ute på fältet och tillbringade därför två veckor i en

fritidsgrupp. Barnen mottog oss med öppna armar och lät oss bli delaktiga i deras vardag.

De delade med sig av sina tankar och funderingar och därför vill vi nu rikta ett stort tack

till alla barn som gjort denna uppsats möjlig. Vi vill även tacka fritidshemspersonalen för

att ni ville ställa upp och låta oss besöka er. Ett stort tack vill vi även rikta till vår

handledare Bodil Rasmusson som uppmuntrat oss i vårt val av uppsatsämne. Dessutom

vill vi tacka henne för inspiration och vägledning, för alla bra tips och råd. Slutligen vill

vi tacka Anders och Henrik för all hjälp och för allt ni fått stå ut med.

Malmö den 21 maj 2004

Annica Lövgren Hanna Eckerbom
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Uppfattningen gällande barn och barndom bland barnforskare har förändrats under senare

tid. Barndomen uppfattas inte enbart som en livsfas utan den har börjat betraktas som en

social konstruktion som är föränderlig och påverkas av ekonomiska, kulturella och

sociala förhållanden i samhället (Rasmusson, 2003).

Mycket av forskningen kring barn och barndom är koncentrerat till problem och

avvikande beteenden, men det har även visat sig vara betydelsefullt att intressera sig för

barns vardagsliv och deras ”här och nu” situation för att få en bredare förståelse för

barndomen (Andersson, 2000). Barn och unga har genomgående varit ett ämne som

intresserat oss båda under utbildningen, medan vårt intresse kring barns vardagsliv tagit

fart under den senaste terminen. Barns vardag är idag fylld av en mängd olika företeelser.

Den innefattar bland annat tid i förskola och skola, organiserade fritidsaktiviteter, läxor

och lek. Just leken tror vi har en viktig betydelse för barnen. I leken får barnen utrymme

att uttrycka känslor och upplevelser, fantisera och ha roligt. Leken hjälper barn att hantera

sin omgivning. Den är nödvändig för dem och hjälper barnet att förstå världen runt

omkring sig. Vidare ger leken barnen möjlighet till utveckling, både socialt, emotionellt,

fysiskt och intellektuellt. Genom leken utvecklar barnen dessutom sociala färdigheter

(Edenhammar, 1990). Lekens betydelse belyses även i FN: s konvention om barns

rättigheter, som påtalar barns rätt till lek och rekreation anpassad till barnets ålder

(Utrikesdepartementet, 2002, Artikel 31).

Stora delar av den litteratur som handlar om barn är skriven av vuxna och belyser barnet

och barndomen utifrån ett vuxet perspektiv. Kursen ”Socialt arbete med barn och unga”

har dock i sin helhet betonat vikten av att utgå från barnets eget perspektiv för att få reda

på vad barnen verkligen tycker och tänker. Det lättaste sättet att göra detta tror vi är att

direkt samtala med barnen. Barn är liksom vuxna viktiga informanter och det är de själva

som bäst kan förmedla vad de upplever och känner.
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Något som har inspirerat oss i förståelsen av barndomen är den utvecklingsekologiska

teoribildningen som betonar vikten av att se barnet och barndomen i sitt sammanhang.

Utvecklingsekologin påtalar även att barndomen aldrig kan urskiljas från klass, kön och

etnicitet (Andersson, 2000).

Vi har utifrån ovanstående bestämt oss för att undersöka barns fria lek. Inte den av vuxna

strukturerade leken utan leken där barn spelar roller, fantiserar och dramatiserar, det vill

säga den lek som sker på barnets eget initiativ. Det är främst lekens betydelse i ett större

sammanhang som intresserar oss och om barns olika omgivningsfaktorer styr deras sätt

att utforma, skapa och genomföra lekar.

1.2 Syfte

Vårt syfte är att, med utgångspunkt i barns eget perspektiv, ta reda på var, vad och med

vem barn leker samt om perspektiv som kön, etnicitet och bostadsform påverkar den fria

leken.

1.3 Frågeställningar

• Var och vad leker barn?

• Med vem leker barn och i vilka konstellationer?

• Påverkar barnens bostadsform och den närmsta utemiljön vad och var de leker?

• Spelar språket någon roll för val av lekkamrater?

• Vilka likheter och skillnader finns i flickors och pojkars lek?

1.4 Avgränsningar och perspektiv

Vi har i denna uppsats om lek valt att utgå från ett barnperspektiv, och framförallt

barnens egna perspektiv. Vuxnas åsikter och tankar om lek ges inte utrymme i vår

undersökning. Vi har inte heller fokuserat på hur barns lek har förändrats över tid, utan vi

har koncentrerat oss på barns lek som den är här och nu. Den lek som vi studerat är den

fria leken som sker utomhus på barnens fritid, när de är inte är i skola och på fritidshem.

Vi har även gjort en avgränsning gällande barnens ålder. I undersökningen ligger fokus

på barn i åldern sex till nio år.
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Vi anser att det är svårt att göra en undersökning om barns lek utan att lyfta fram

skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. Därför utgör kön ett centralt perspektiv i

uppsatsen tillsammans med etnicitet och bostadsform. Etnicitet är ett perspektiv med

många infallsvinklar. Vi har valt att avgränsa perspektivet till att enbart gälla språkets

betydelse för leken. Perspektivet bostadsform har sin utgångspunkt i var barnen bor, det

vill säga om de bor i villa eller flervåningshus. Fokus ligger inte på det enskilda barnets

lek utan på hur leken ser ut i barngruppen som helhet.

1.5 Centrala begrepp

1.5.1 Lek

Lek är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom det först och främst är processer.

Lekprocesserna pågår jämt och utvecklas och förändras ständigt. Således uppfattas lek på

olika sätt i olika tider och kulturer (Edenhammar, 1990; Hjort, 1996). I likhet med Hjort

anser vi att leken är bunden till den kontext där den pågår.

1.5.2 Fri lek

Definitionen av fri lek som vi använder oss av i uppsatsen är hämtad från Hjort (1996).

Den fria leken är inte planerad av vuxna utan styrs helt och hållet av barnen. Vi har valt

att enbart fokusera på den fria leken och i den fortsatta framställningen har vi benämnt

den fria leken med lek.

1.5.3 Barnperspektiv

Begreppet barnperspektiv är inte enhetligt utan betyder olika saker för olika människor. I

enlighet med Torstenson-Ed (2003) definierar vi ett barnperspektiv som barns sätt att se

på tillvaron. För oss som vuxna gäller det att försöka sätta sig in i barnets värld och

uppleva den genom barnets ögon. En metod att göra detta på är att låta barnen komma till

tals. Det gäller dock att vara medveten om att det som barnen säger kommer att tolkas ur

vårt vuxna barnperspektiv, vilket betyder att våra egna bakgrunder och erfarenheter kan

komma att påverka.
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1.5.4 Etnicitet och språk

Torstenson-Ed (2003) benämner olika sätt att förklara begreppet etnicitet. Etnicitet kan

ses som en symbolisk konstruktion av gemenskap och som en uppdelning i begrepp som

”vi och dem”. Det etniska handlar om en ”vikänsla” utifrån exempelvis religion, språk

och sedvanor. Vi har fokuserat på språket och framförallt på vad språkskillnader och

tvåspråkighet kan betyda för leken.

1.5.5 Kön

Kön kan ses som en fast egenskap som är knuten till bestämda biologiska könsskillnader,

men kan även ses som en social konstruktion som är föränderlig (Månsson, 2000).

Thorne (1993) menar att barn socialiseras in i könsroller och att olikheter mellan flickor

och pojkar inte enbart beror på de biologiska skillnaderna. Vi anser att sammanhanget

spelar en stor roll för utvecklandet av det sociala könet. Biologiska faktorer får relativt

tidigt samsas med de aktuella föreställningar om skillnader mellan flickor och pojkar som

finns i samhället och i den miljö barnet lever i.

2. Metod

2.1 Metodval

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Detta därför att vi hellre ville få fram en

detaljerad och mer djupgående beskrivning från ett mindre antal barn, än en ytlig

information från ett stort antal barn. Vi har valt att göra gruppintervjuer och för att de ska

bli så användbara som möjligt har vi kombinerat dessa med deltagande observationer då

vi låtit barnen guida oss i de miljöer och på de platser där de brukar leka. Vi har även valt

att använda oss av hjälpmedel som bandspelare och kamera. Under intervjuerna använde

vi oss av bandspelare för att få en fullständig dokumentation av det som barnen berättade

men även för att vi skulle slippa föra anteckningar under samtalet. Bandspelaren

användes under de deltagande observationerna enbart för att vi skulle kunna tala in viktig

information. Kameran användes för att dokumentera viktiga platser. Bilderna använde vi

senare som hjälpmedel vid bearbetningen av det insamlade materialet. Kameran användes

också för att visa att vi tyckte de platser som barnen visade oss var viktiga.
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2.1.1 Gruppintervjuer

Vi kom fram till att gruppintervjuer kan vara en fördel då man skall intervjua barn och

valde därför detta. Risken med att använda sig av intervjuer med endast ett barn åt gången

är att intervjuarens perspektiv kan komma att dominera över barnets. Gruppsituationen

kan medföra att forskaren får fylligare data eftersom dynamiken i gruppen bidrar till att

fler uppfattningar kommer fram. Nackdelen med gruppintervjuer är att något barn kan

dominera intervjun. Det kan även leda till att de pratar med varandra och riktar fokus

utanför intervjun (Rasmusson, 1998; Hjort, 1996; Denscombe, 2000). Hjort (1996) menar

att det inte är tillräckligt att studera barnens beteende för att förstå leken. Vi måste även få

fram den innebörd som barnen själv tillskriver sina lekhandlingar. För att förstå

lekprocessen är barnens egna uppfattningar av avgörande betydelse. Hennes tanke är att

vi genom att intervjua barn kan fånga barnens uppfattningar på ett mer ingående sätt då

de själva får möjlighet att gestalta sina tankar och idéer om leken i ord.

2.1.2 Deltagande observationer

Hjort (1996) påtalar precis som Rasmusson (1998) och Denscombe (2000) att en

barnintervju med fördel kan kombineras med andra metoder som till exempel observation

för att bli så användbar som möjligt. Som forskare är det viktigt att ha många

kunskapskällor om ett barn för att tolkningen av deras uppgifter ska bli så rätt som

möjligt. Denscombe (2000) kallar det för metodtriangulering och menar att

undersökningsmetoderna är olika men att de trots allt kan komplettera varandra på ett bra

sätt. Vi valde därför att kombinera gruppintervjuerna med promenader tillsammans med

barnen i deras naturliga lekmiljö. Rasmusson (1998) som använt sig av denna metod

menar att vandringar är ett bra sätt när man som forskare söker kunskap om barns sätt att

använda och uppfatta sin närmiljö. Barnen får då möjlighet att visa runt i den miljö där de

leker och konkret visa saker och berätta om dessa. Denscombe (2000) talar om

deltagande observationer i naturliga miljöer och menar att dessa är användbara då

forskarens syfte är att tränga in i situationer för att förstå processerna i de grupper som

studeras och poängen är att studera saker så som de normalt inträffar.

2.2 Urval

Vi ville komma i kontakt med barn och hade en föreställning om att barn i åldern sju till

nio år lämpade sig för vår undersökning eftersom deras fria lek fortfarande utgör en stor
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och viktig del i deras liv. Kanske är den fria leken mer förekommande bland förskolebarn

men vi ansåg att den valda åldern var mer lämpad för intervjuer. För att komma i kontakt

med barnen vände vi oss till flera skolor i Malmö som enligt vår föreställning har den

sammansättning av barn som vi önskade. Vi ville ha variation i barngruppen i form av

olika boendeformer, kön och etnicitet. Således gjorde vi ett strategiskt urval då vi enbart

vände oss till skolor med denna variation i barngruppen. Vilken skola vi sedan använde

oss av styrdes av aspekter som biträdande rektorns intresse och vår tidsplan.

Barngruppen som vi använde oss av bestod av totalt 65 barn i åldern sex till nio år. I

dialog med personalen kom vi fram till att använda oss av barn i hela åldersspektret och

vi hade sedan tidigare bestämt oss för ett urval på 20 barn. Alla 65 barnen informerades

dock på grund av eventuellt bortfall och för att vi skulle kunna göra ett strategiskt urval i

gruppsammansättningarna inför intervjuer och promenader. Vi fick in svar från 31 barn

varav två föll bort på grund av att deras föräldrar inte godkände barnens medverkan.

Utifrån resterande 29 barn valde vi ut 20 barn som bildade fem intervjugrupper. Just

dessa barn valdes ut för att urvalsgruppen skulle ha en jämn köns- och åldersfördelning.

Resultatet blev att vi intervjuade tio stycken flickor och tio stycken pojkar. Grupperna

delades in i förskolebarn för sig och skolår ett och två för sig. Två grupper var

pojkgrupper och två var flickgrupper. Den femte intervjugruppen bestod av två flickor

och två pojkar. Av de 20 barnen var elva antingen födda i utlandet eller hade minst en

förälder som var det.

Till promenaderna gjorde vi ytterliggare ett urval utifrån de 20 barn som intervjuats. Tre

barn föll bort då de var bosatta utanför stadsdelen. Av resterade 17 barn bildades par

utifrån bostadsområde. Då tre barn inte ville delta i promenaderna ombildades paren. Vi

fick då ihop fem par som vi kunde genomföra promenader med.

2.2.1 Områdesfakta

Stadsdelen där vi gjorde vår undersökning hade 3845 invånare den 1 januari 2003. Av

dem hade totalt 30 procent utländsk bakgrund varav 26 procent var födda i utlandet och 7

procent var födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. Totalt fanns det 2141

bostäder i stadsdelen. Av dem tillhörde 41 procent det kommunala bostadsbolagets

hyresrätter, 54 procent var bostadsrätter och 5 procent var äganderätt. Stadsdelen består
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mestadels av flervåningshus vilka är både hyresrätter och bostadsrätter. Området har

många grönområden med lekmiljöer för barnen. Husen avgränsar bostadsområdet från

trafik vilket gör att lekområdet är bilfritt. Flervåningshusen är avgränsade med en större

väg från ett annat område med villor och radhus, vilket gör att stadsdelen blir uppdelad.

Även i området med villor och radhus finns stora grönområden och lekplatser som ligger

avgränsade från stora gator med biltrafik. Husen ligger här mycket tätare och det finns

smågator med biltrafik bland villorna (Malmö Stad, 2003).

2.3 Etiska överväganden

Vi tog kontakt med en biträdande rektor på en skola som vi trodde skulle passa in i vår

undersökning. Efter att denne samtyckt till vår undersökning fick vi kontakt med en

fritidsgrupp. Då vi ville att barnen skulle ha träffat oss innan intervjutillfällena besökte vi

först fritidsgruppen där vi presenterade oss och undersökningen för barn och personal, se

bilaga 1. I ett utskick informerade vi sedan föräldrarna om vår undersökning och

betonade barnens anonymitet, att all medverkan var frivillig samt bad om deras samtycke

för barnens medverkan, se bilaga 2. Från föräldrarna till de barn som intervjuades hade vi

fått in skriftliga samtycken.

Vi tror att lek mestadels är förknippat med något positivt men vi ansåg ändå att det vid

första intervjutillfället var viktigt att återigen berätta för barnen om det frivilliga

deltagandet samt anonymiteten. För att förstärka barnens anonymitet har vi valt att inte

namnge stadsdelen och skolans namn i uppsatsen. Allt material som kommit från barnen

har behandlats konfidentiellt. För att tillvarata de förtroenden som vi fått från personal,

föräldrar och barn kommer vi att göra en återrapportering av resultatet när

undersökningen är slutförd.

2.4 Tillvägagångssätt

2.4.1 Intervjuer

Vi valde att göra intervjuerna först för att barnen vid promenaderna skulle få möjlighet att

vidareutveckla sina berättelser. Intervjuerna utfördes i rum där vi kunde sitta ostört. Varje

intervju varade i 30-45 minuter och vi medverkade båda två vid varje tillfälle. I början av

intervjuerna klargjorde vi vårt syfte med undersökningen för barnen och betonade att vi
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var intresserade av deras upplevelser och tankar. Vi presenterade även oss själva och

visade bandspelaren som vi skulle använda. Barnen fick börja med att göra en liknande

presentation av sig själva som vi hade gjort. Därefter fick de en inledande fråga där de

gavs utrymme för spontana svar gällande deras vanligaste och bästa lekar. Vi gav dem

därmed frihet att välja hur intervjun skulle fortlöpa. Utifrån de lekar som då kom fram

uppmuntrade vi till fortsatt berättande genom att ställa följdfrågor och be dem berätta mer

och förtydliga. Intervjuerna gjordes utifrån sex teman som var skapade utifrån våra

frågeställningar, se bilaga 3. Vid tillfällen då barnen spontant började prata om annat lät

vi dem göra det men försökte sedan styra samtalet tillbaka till ämnet. Vi var medvetna om

att detta bör göras försiktigt för att skapa tillit hos barnen. Under intervjun utgick vi från

barnens egna berättelser men vid några tillfällen, längre fram i intervjun, berättade vi om

saker som vi läst och varit med om för att barnen skulle kunna ta ställning till sådant som

spontant inte hade kommit fram. Vi försökte att undvika ledande frågor, för långa frågor

och dubbelfrågor.

2.4.2 Promenader

Inför promenaderna, som inföll några dagar efter intervjuerna, hade vi gått igenom varje

barns intervjusvar och funnit företeelser som vi ville höra mer om. Vi hade även, på egen

hand, promenerat och gjort oss bekanta med de olika bostadsområdena. Promenaderna

utgick från fritidshemmet och utfördes av de två barnen och oss två. Vi hade bandspelare

och kamera med oss.

Barnen började med att leda oss närmsta vägen till deras bostadsområde. Där lät vi dem

visa de platser där de brukar leka. Under promenaderna talade vi in viktiga saker på

bandspelaren och vi använde även kameran för att fotografera det som visades. Vi bad

barnen visa oss de platser som framkommit vid intervjuerna och som inte spontant

presenterades. Beroende på barnens ålder och personligheter fick vi styra promenaderna

olika mycket. Promenaderna avslutades på fritidshemmet och varade 20-40 minuter

beroende på bland annat avståndet till bostadsområdet. En utförligare beskrivning av hur

promenaderna genomfördes och vad barnen visade oss presenteras under avsnittet

resultatredovisning. Där redovisas även några av de bilder som togs med kameran.
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2.5 Bearbetning och analys

Efter varje intervjutillfälle skrev vi ut det inspelade materialet. Detta gjordes ordagrant

förutom då barnen berättade om sådant som helt hamnade utanför ämnet. Vi har vid dessa

tillfällen valt att endast kort sammanfatta deras berättelser. Inför promenaderna läste vi

igenom allt material från intervjuerna för att kunna utgå från det barnen berättat. Direkt

efter varje promenad gjorde vi en skriftlig sammanfattning över det som framkommit och

över de platser som barnen visat oss och berättat om.

Vid bearbetningen utgick vi från de teman som vi använt vid intervjuerna, se bilaga 3,

och vi skilde pojkarnas och flickornas svar åt. Vi letade efter likheter i barnens svar men

vi var även angelägna om att hitta de svar som skilde sig åt. I resultatredovisningen har vi

valt att avidentifiera alla i intervjuerna förekommande namn genom att hitta på nya. I

några citat har vi tagit bort överflödig information för att underlätta läsningen. Vi har

dock försökt bevara barnens berättelser så mycket som möjligt för att förhindra

feltolkningar.

2.6 Resultatens tillförlitlighet och metoddiskussion

Hur barns lek ser ut och vad som påverkar leken skulle kunna besvaras med hjälp av

vuxna som arbetar med barn eller av föräldrar till barn. Då vårt syfte var att undersöka

leken ur barnets eget perspektiv ansåg vi emellertid att barnen själva var den bästa

målgruppen att vända sig till. Den barngrupp som omfattas av vår undersökning utgör en

del av dagens barndom och vi anser att den är representativ för den målgrupp som vi ville

undersöka.

Nackdelarna med att använda gruppintervjuer som forskningsmetod, i detta fall med fyra

barn, är framförallt att barnen kan komma att påverka varandras svar. Det kan därför vara

svårt att veta om alla svar vi fått fram är trovärdiga. Barnen som vi har träffat har verkat

ta stöd av varandra såtillvida att om ett barn inte velat eller kunnat svara på en fråga har

det funnits ett annat barn som kunnat ge oss ett svar. Samtidigt verkade barnen tycka att

intervjuerna var spännande och roliga och vi tror att vi lyckades skapa en relation som

inverkat positivt för ärliga och sanningsenliga svar.
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I slutet av intervjuerna märkte vi att framförallt de yngre barnen började ha svårt att

koncentrera sig. Detta var något som vi hade räknat med och vi valde därför att inte hålla

för långa intervjuer. Trots vår medvetenhet märkte vi att barnen inte lämnade lika

uttömmande svar i slutet av intervjuerna.

En viktig aspekt som vi fått ha i tankarna är hur barnen i större grad än andra befinner sig

i en här och nu situation.  Framförallt de yngre barnen verkade vid några tillfällen ha svårt

för att släppa tankarna kring de lekar som genomförts under dagen och fokusera på det

som vi var intresserade av, det vill säga leken utanför skola och fritidshem. Då barnen vid

intervjutillfällena befann sig i fritidshemmets lokaler och med fritiskompisarna fick vi

många svar kring lekarna som leks på fritids. Detta medför att vi aldrig säkert kan urskilja

lekarna som leks hemma enbart genom gruppintervjumetoden. Å andra sidan är

observationerna mer tillförlitliga då barnen vid dessa tillfällen verkligen befann sig på

hemmaplan. Observationerna har gett mycket information från de barn som under

gruppintervjun inte tagit, eller fått sig tilldelat, en så framträdande roll. Under

observationerna har dessa barn verkat tryggare och kunnat ge mer information.

I undersökningar som innefattar barn tror vi att flera metoder än en kan vara att föredra.

För att öka tillförlitligheten i vår undersökning och för att vi lättare ska kunna hitta

likheter och skillnader i barnens berättelser har användandet av flera metoder varit

betydelsefullt.

2.7 Källkritik

Vi har upplevt att det varit svårt att hitta tidigare forskning om barns lek utanför skola och

fritidshem. Mycket av den forskning som finns behandlar främst skolsituationen och barn

i förskola. Till vårt resonemang kring kön har vi använt delar av böckerna ”Historien om

pojkar och flickor” av Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) samt ”Gender play” av

Thorne (1993). Vi är dock medvetna om att båda dessa böcker har några år bakom sig och

därför i vissa avsnitt känns föråldrade. Det gäller framförallt boken ”Historien om pojkar

och flickor” där författarnas resonemang kring ras känns inaktuellt i det mångkulturella

samhälle som vi idag lever i. Även resonemanget kring pojkars och flickors sätt att leka

med varandra känns lite förlegat i båda dessa böcker.
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De lyfter även fram den aktuella åldersperioden för vår undersökning och kallar den för

latensåldern. Värt att uppmärksamma är emellertid att latensåldern enligt författarna

sträcker sig från sju till tolv år vilket gör att det är svårt att utläsa vad som gäller för

vilken ålder.

Till perspektivet etnicitet har vi använt oss av en mer aktuell bok. Torstenson-Ed (2003)

har skrivit boken ”Barns livsvärld” som lyfter fram många bra saker kring begreppet

etnicitet. Författaren har dock samtalat med äldre barn om hur det var när de var yngre

vilket gör att även den forskningen blir några år gammal. Urvalet för hennes

undersökning innefattar endast ett fåtal ungdomar vilket gör att hennes undersökning blir

relativt begränsad. Rasmussons (1998) avhandling om barns vardag i en modern förort

har inte samma utgångspunkt som vi men har ändå varit lämplig för vårt perspektiv

bostadsform. Avhandlingen har givit oss information om barns utomhusaktiviteter i deras

hemmiljö och bostadsområden. Hjorts (1996) avhandling ”Barns tankar om lek” har även

den varit mycket användbar. Dock är hennes undersökning gjord med förskolebarn vilket

gör att barnen i hennes undersökning är några år yngre än barnen i vår undersökning.

Dessutom har hon använt sig av både barn och personal vilket gör att hennes

utgångspunkt blir lite annorlunda.

Något som vi anser ha varit mycket positivt med litteraturen överlag är att författarna

använt barnen som informanter i sina undersökningar. Barn som källor är en mycket bra

utgångspunkt när det handlar om att få fram barnens egen syn på det som rör dem själva.

Det finns dock en del faktorer som kan avgöra vad som kommer fram i samtal med barn.

Faktorerna kan exempelvis vara var samtalet äger rum, när det sker och vem som deltar.

Det känns således viktigt att vara medveten om detta.

2.8 Fortsatt framställning

I den fortsatta framställningen presenterar vi tidigare forskning, teori och insamlat

material. Kapitlet kring tidigare forskning rör sådant som är relevant för våra

frågeställningar och innehåller avsnitt om lek, skillnader och likheter mellan flickor och

pojkar och tvåspråkighet. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om bostadsområdets

påverkan för barns lek. Våra teoretiska utgångspunkter presenteras därefter. Vi har valt att

utgå från den kulturhistoriska teoribildningen tillsammans med utvecklingsekologin och
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synen på barn som aktörer. I ett tredje avsnitt presenterar vi resultaten från vår

undersökning. Därefter analyseras våra resultat med hjälp av våra teoretiska

utgångspunkter samtidigt som vi kopplar dessa till den tidigare forskningen.

Avslutningsvis för vi en slutdiskussion.

3. Tidigare forskning

3.1 Olika synsätt på lek

Lek har betraktats på olika sätt och ett sätt att se på leken är att dela in den i olika stadier.

Jean Piaget (1972) delade in leken i det som han kallade övningslek, symbollek och

regellek. De olika stadierna förutsätter varandra det vill säga att övningsleken som

förekommer först är en förutsättning för symbolleken som i sin tur är en förutsättning för

regelleken. Stadierna är konstanta och universella vilket skiljer dem åt från Vygotskijs

(1981) kulturhistoriska teori som betonar att de olika stadierna kan se olika ut i olika

kulturer och samhällen. Piaget (1972) ser leken som ren eller övervägande repetition av

redan inlärda mönster. Leken uppstår när barnet övar en tidigare erfarenhet och

handlingen görs på grund av den tillfredsställelse som barnet känner när de behärskar den

tidigare erfarenheten (Hjort, 1996; Lillemyr, 2002). I den ålder som vi valt att intressera

oss för är det framförallt regelleken som är den dominerande. Tillsammans med andra

barn börjar barnet leka lekar med regler som både kan vara enkla och spontana under

förskoleåldern medan lekar med fast definierade regler såsom kurra gömma och hoppa

hage är dominerande i sju till elva års ålder. Barns medvetande om reglerna följer tre

stadier. I det första är reglerna inte absolut förpliktigande, i det andra är reglerna ”heliga”

och kan inte ändras, i det sista stadiet uppfattas reglerna som en ömsesidig

överenskommelse som ska följas men det finns ändå möjlighet att ändra reglerna om alla

är överens (Lillemyr, 2002).

Piagets (1972) lekteori har trots sin genomslagskraft, sedermera kritiserats för att skapa

ett abstrakt barn utan verklighetsförankring då han inte betraktade barnet utifrån deras

konkreta livsvillkor.  Hjort (1996) talar om en stor begränsning i Piagets förståelse av lek

då han alltför ensidigt betonar lekens kognitiva och utvecklingsmässiga sida. Lillemyr

(2002) betonar även att kritiken ligger i Piagets syn på att leken är en ren repetition och

att han tar alltför liten hänsyn till kulturella och sociala faktorer.
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Det har blivit allt vanligare att studera lek som ett kommunikationssystem.

Kommunikationsteorin betonar de sociala och kulturella perspektiven och fokuserar på

det sociala samspelet som andra teorier bortsett från. Leken har ett socialt ursprung och

barnen som leker signalerar ett budskap till varandra om att ”detta är lek”. Barnen måste

kunna se gränsen mellan vad som är lek och vad som är inte är det. Vikten av att barnen

förstår signalerna om att detta är lek är central och att barnen tillägnat sig de sociala

reglerna kring turtagande, ömsesidighet och samförstånd vilka är nödvändiga för leken

(Hjort, 1996; Olofsson, 1987) Den kritik som Hjort (1996) och Lillemyr (2002)

presenterar ligger i att kommunikationen inte ensamt kan förklara leken i sin helhet.

Sigmund Freuds syn på lekens betydelse för barns utveckling går i huvudsak ut på att

barnet genom leken får utlopp för sina omedvetna motiv och grundläggande drifter på ett

socialt accepterat sätt (Lillemyr, 2002). I leken kan barnet ta kontrollen och projicera den

egna ångesten och aggressiviteten på andra personer och leksaker. På så sätt är leken

ångestreducerande och lär barnen att bearbeta obehagliga händelser (Olofsson, 1987).

Erik H Erikson betonar att lekens viktigaste funktion är att den bidrar till

identitetsutvecklingen. Genom leken skapar barnet modellsituationer där barnet kan lära

sig att klara av den verklighet som de spelar upp i leken. En viktig del i Eriksons lekteori

är att barnet kan försvara sig genom regression när de upplever sin identitet hotad eller

upplever ångest. Ett barn som känner sig hotat kan falla tillbaka till ett lekstadium som de

tidigare lämnat bakom sig. Detta sker på bekostnad av kommunikation och erfarenheter

av relationer som är andra viktiga egenskaper i leken. Erikson har dock inte visat något

större intresse för lekens betydelse för alla barns utveckling utan teorin är mestadels

bunden till emotionella problem och felutveckling (Lillemyr, 2002).

3.2 Flickor och pojkar - skillnader och likheter

Barrie Thorne (1993) menar att kön är en social konstruktion. Vi föds antingen som flicka

eller pojke och om vi är olika så beror det inte bara på att vi är födda så utan det beror

även till stor del på att vi är skapade till det av omgivningen. Barnen socialiseras in i

könsroller och människor förväntar sig att pojkar och flickor skall vara olika. Det är

viktigt att inte betrakta könsidentitet som en gång för alla given, utan istället se den som

föränderlig och konstruerad gång på gång, alltid i en situation och en kontext.
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Harriet Bjerrum Nielsen och Monika Rudberg (1991) har i boken ”Historien om pojkar

och flickor” studerat barns utveckling utifrån olika åldersfaser samt skillnader mellan

pojkar och flickor. De menar att barns fantasilek avtar när barnen är i latensfasen som

infaller när barnet är cirka sju år. Fantasierna minskar och regler och överenskommelser

börjar nu gälla på ett helt annat sätt även i leken. Nu börjar barnen kunna skilja på fantasi

och verklighet och det betyder att de utvecklar en ökad förmåga att dölja de privata

tankarna och drömmarna för omgivningen. Latensperioden är den period då kamratskapet

blir viktigt. Författarna poängterar att vänskapsförhållanden ger möjlighet till inlärande av

viktiga sociala färdigheter. Till exempel kommunikation, att inleda kontakt, lära sig att ta

hänsyn och hantera konflikter. Socialt samspel är något som man lär sig bäst tillsammans

med andra som är lika kompetenta som man själv.

3.2.1 Specifikt för flickor respektive pojkar

Mycket som händer i barns utveckling i latensfasen, som sträcker sig mellan sju till tolv

år, gäller för både pojkar och flickor, men det finns även en könsspecifik nyans. ”Aldrig

har pojkarna varit så smutsiga, högljudda och självhävdande som nu och aldrig har

flickorna varit så rosa, fåfänga och moraliskt högtstående” (Bjerrum Nielsen & Rudberg,

1991 s 151). Pojkar beskrivs som aktivitetssökande och kunskapstillägnande, på de mest

besynnerliga områden. De har ett intresse för det exotiska och extrema och tycker om

maktkamper med andra pojkar. Pojkarna har dessutom ett intensivt intresse för hjältar av

alla slag. Flickorna däremot beskrivs som utforskande. De anses ha bättre kontakt än

pojkar med sina känslor och flickorna blir snabbare mer avancerade på mänsklig

kommunikation och psykologisk insikt. Flickornas fritidsintressen växlar i takt med

väninnornas och de är bra på att skapa strategier för att dra andras uppmärksamhet till sig.

Både flickor och pojkar kan hänföras av det äventyrliga. Att pojkar har ett större intresse

för skräckfilmer och monsterlekar tror författarna till stor del beror på att de exponeras

för sådant mer än vad flickor gör (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991).

3.2.2 Gruppstrukturer och vänskap

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att barn i stort sätt väljer vänner i samma

ålder och av samma kön. De för även ett resonemang kring att barnen väljer att umgås

med barn av samma ras som de själva. Segregeringen är från början inte ett uttryck för

fördomar utan snarare en upplevelse av gemenskap med dem som liknar en själv. Barns
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självbild stärks av att dela smak och uppfattning med andra som påminner om en själv.

Som vi tidigare skrev är åldern från sju till tolv år den fas i livet då barnen utan tvivel

föredrar sitt eget kön. Denna segregation blir emellertid tydligare ju mer offentlig

situationen är. En pojke och en flicka kan vara vänner privat medan det är svårare att vara

vänner när andra barn är med. Det kan vara förklaringen till varför könssegregation är så

uttalad i skolan. Barrie Thorne (1993) skriver i boken Gender Play om det som hon

kommit fram till efter observationer i flera skolklasser i USA. Hon har där studerat hur

flickor och pojkar leker. Hon menar precis som Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) att

barn i skolan leker mer separerade från varandra än vad de gör på fritiden. Hennes

undersökning visar att majoriteten av barnen leker åtskilda och att endast ett fåtal leker i

mixade grupper. Hemma på fritiden leker barnen mer tillsammans. En av anledningarna

till det kan vara att det helt enkelt inte finns samma utbud av kamrater av samma kön som

i skolan.  Hennes forskning visar även att åldersseparation är lika med könsseparation, det

vill säga barn av samma kön leker helst med barn i samma ålder som de själva medan

åldersblandade grupper också oftast är könsblandade. En förklaring till varför barn helst

umgås med det egna könet kan vara att en jämnårig pojke och flicka inte sällan ses som

ett tänkbart par och därför undviker att umgås för att inte bli retade.

Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att det i denna ålder är nästan omöjligt att finna

några gemensamma intressen för pojkar och flickor. Dessutom leker pojkar oftare i större

grupper och de uppfattar gruppen som en kollektiv enhet som kräver lojalitet. Flickor

däremot leker hellre i par och när de deltar i en grupp så är gruppen oftast bara en ram

kring de intima vänskapsrelationerna (1991). Pojkarnas lek involverar ofta flera och

karakteriseras ofta av konkurrens och fysisk aktivitet. De söker sig ofta utomhus och till

öppna ytor som är lämpade för lagsporter (Thorne, 1993). Relationerna präglas av

ständiga förhandlingar och pojkarna tycker om att diskutera och göra regler. Flickleken

har färre deltagare och är mer stillasittande och verbal. Barn som är annorlunda eller barn

som avviker från de dominerande normerna i gruppen kan bli uteslutna, gruppen ser i

regel detta som den ”avvikandes” egen skuld. Barnens olika grupptillhörigheter kan ge en

mängd erfarenheter och färdigheter som skiljer sig från de barnen får i ett individuellt

vänskapsförhållande. Grupper får dock olika funktioner för flickor och pojkar. Pojkarna

lägger vikt vid gruppsammanhållningen medan flickor mer ser gruppen som ett nätverk

av intima relationer. Pojkarnas grupper har en tydligare hierarkisk struktur än flickornas

och maktsystemet är tydligare och mer stabilt. Flickornas relationer och inbördes status
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ändrar sig hela tiden. För flickorna är relationen en förutsättning för gemensam aktivitet.

För pojkarna innebär gemensam aktivitet ett sätt att skapa en relation på (Bjerrum Nielsen

& Rudberg, 1991).  Även om könssegrationen är stor i latensåldern är dragningen till det

andra könet inte helt frånvarande. Barnen på skolgårdarna jagar ofta varandra och detta

kan vara ett sätt för att gå över de gränser som finns mellan könen (Thorne, 1993).

3.3 Etnicitet och tvåspråkighet

Tullie Torstenson-Ed (2003) har forskat kring barns och ungdomars upplevelser och

erfarenheter av livet, framförallt i förskola och skola. Bland annat har Torstenson-Ed

gjort intervjuer med ungdomar som berättat om sin barndom och uppväxt och om hur det

är att ha rötter i mer än en kultur. Torstenson har sett att det för tvåspråkiga barn visade

sig vara viktigt med det som kallas kodväxling. Kodväxling betyder att barn i samspel

med andra barn har förmåga att byta från det ena språket till det andra. Genom att skifta

mellan svenska och ett annat modersmål kan barnet på ett strategiskt sätt skapa både

samhörighet och avskildhet. Kodväxlingen kräver att båda barnen behärskar båda

språken.

Vidare betonar Torstenson-Ed (2003) att språket visade sig få en sekundär betydelse i

leken. Det som är viktigt för barnen är att skapa fungerande lek och samspelssituationer

och det spelar mindre roll om barnen exempelvis har olika modersmål. Leken är dock ett

bra sätt för barn att lära sig ett andra språk. Interaktionen i leken leder till att barnen lär

sig snabbare då dialogen är mer jämlik och barnen känner stark motivation att få

kamrater. Torstenson-Eds resultat pekar även på att barn som har dubbel

kulturtillhörighet eller talar två språk inte tillmäter detta stor vikt. För barnen uppfattas

detta som en del av livsvärlden, deras verklighet och det problematiseras inte. Detta är

särskilt tydligt i bostadsområden och i klasser där många har olika kulturell bakgrund.

Det svenska mångkulturella samhället blir den självklara livsvärlden och en

gränsdragning som vi och dom blir inte särskilt tydlig. Där kulturell mångfald och

flerspråkighet är det normala kan andra gemenskaper än etnisk grupp och nationalitet

komma att utvecklas. Till exempel kan bostadsområdet bli den sammanhållande kraften. I

andra klasser och andra kontexter där dubbel kulturtillhörighet är mindre vanligt kan det

se annorlunda ut. Barn som är ensamma med en annan kulturbakgrund kan

problematisera detta och känna sig avvikande.
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3.4 Bostadsområdets betydelse för barns lek

Rasmusson (1998) konstaterar i sin avhandling ”Stadsbarndom” att barn tillbringar stor

del av sin tid i det nära grannskapet. Enskilda platser i närmiljön är viktiga medel för

barnen i deras utveckling. Platserna ger möjligheter till lek och utveckling av

kamratrelationer. Den allra närmaste omgivningen är mycket betydelsefull och barns

favoritplatser är förutom det egna rummet ofta platser utanför hemmet såsom platser för

utomhuslek och aktivitet, till exempel den egna gården. De platser som Rasmusson funnit

som de som barnen satt högst på listan är platser som erbjuder möjlighet till möten och

samvaro med kompisar, spänning, aktivitet och kreativitet. Barnen utnyttjar gärna de

anlagda lekplatserna och de framstår som förvånansvärt betydelsefulla. De använder även

andra anlagda platser och söker sig även till icke tillrättalagda platser. Barnen söker sig

till olika platser beroende på sinnestämning, tillgången till kompisar, individuella

förutsättningar och intressen. Rasmusson poängterar också att barns möjlighet till

utveckling i hög grad påverkas av den nära omgivningens utformning.

4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Ny syn på barn och barndom

Den barnforskning som bedrivits inom sociologi och psykologi utsattes för stark kritik

under 1970-talet. Den kritik som riktades mot sociologin påtalade det bristande intresse

som fanns för barn och barndom. Begreppet barn baserades på att barn är outvecklade,

inkompetenta och ovetande. Sociologerna menade att barn föds som tomma blad och att

de sedan ska fyllas med kunskaper och färdigheter av vuxna. Forskningen var inställd på

framtiden och inte på barns situation här och nu. Den psykologiska forskningen

kritiserades också för bristande intresse för barns interaktion med sin omgivning och för

olika miljöfaktorers betydelse för barns utveckling. Frågor om barns vardagsvillkor,

kultur och sociala liv var därmed ointressanta. Psykologin såg barnet som inkompetent,

sårbart och beroende och kritiserades också för att ha låsta förväntningar på barns

utveckling samt för att ha osynliggjort deras egna perspektiv. Man ansåg sig alltså redan

på förhand känna till vad barnen tycker, känner och tänker (Rasmusson, 2003).
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4.1.1 Barn som aktörer

Kritiken togs på allvar och en ny barnforskning växte fram inom sociologin. Forskarna

Allison James och Alan Prout (1990) beskrev det som ett nytt paradigm i

barndomssociologin. Barndomen skulle inte längre ses som konstant och enhetlig och allt

fler började intressera sig för barn som sociala aktörer, snarare än passiva objekt.

Barndomen skulle nu förstås som en social konstruktion det vill säga att barnet alltid

måste betraktas i sitt sammanhang. Barndomen kan inte heller urskiljas från variabler som

klass, kön, etnicitet och ålder. Forskare började även intressera sig för vad som händer i

samvaron mellan barn och inte bara vad som händer med barnen då de utsätts för yttre

påverkan. Teoretikerna poängterade också vikten av att se barn som aktörer det vill säga

medskapare i sin egen utveckling och socialisation. För att förstå barnen måste man som

forskare vända sig till barnen och se dem som självständiga informanter och det är viktigt

att intressera sig för barns vardag.

4.1.2 Utvecklingsekologi

Svar på den kritik som den psykologiska forskningen fick ta emot finner vi bland annat i

den utvecklingsekologiska teorin som utvecklades av Urie Bronfenbrenner (1993). Hans

modell visar exempel på barnets utveckling i både fysiska, sociala och kulturella

sammanhang. Modellen beskriver olika miljöer och det ständiga samspelet som direkt

eller indirekt påverkar barnets liv (Rasmusson, 2003). Barns utveckling sker i närmiljön

till exempel familjen, skolan och fritidsmiljön men också i samspel med miljöer som

omger dem. Skolans organisation, kommunala resurser, samhällsförhållanden och normer

och värderingar är exempel på omslutande miljöer. När barnet kommer hem från skolan

på eftermiddagen, så försvinner inte det som hänt under dagen, utan det kan få

konsekvenser för hur kvällen blir tillsammans med familjen och lekkamraterna. Innehållet

i barnets aktiviteter och relationerna påverkas också av hur förhållanden i samhället ser ut

(Andersson, 1986).

4.2 Kulturhistorisk teori om lek

Forskare som intresserat sig för barns lek har besvarat frågan om vad lek är på olika sätt

beroende på deras teoretiska utgångspunkt. Varje forskare ser leken utifrån sin egen

synvinkel och de olika teorierna beror således på utifrån vilken synpunkt leken betraktas

och på vilka frågor som ställts och försökts besvaras (Olofsson, 1987). Fenomenet lek är
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så komplext att det är svårt att beskriva och förklara det med bara en teoretisk

utgångspunkt (Lillemyr, 2002). Vår teoretiska utgångspunkt har vi bland annat funnit i

den kulturhistoriska teoribildningen men för att få en helhetssyn bland lekteorierna har vi

även valt att presentera delar av dessa under avsnittet med tidigare forskning.

Lev S Vygotskij (1981) utvecklade den kulturhistoriska teorin som även representeras av

A N Leontjev. Teorin delar in barns utveckling i perioder i likhet med Piagets (1972)

utvecklingsstadier men skiljer sig samtidigt från den då periodiseringen ser olika ut

beroende på det samhälle och tid barnet lever i (Hjort, 1996). Leken ses som en social

process där biologiska fallenheter snabbt avlöses av kulturella krafter. Barnet beter sig

annorlunda i olika kulturer och varje beskrivning av barns utveckling blir ”ett barn av sin

tid” (Olofsson, 1987). Människans psyke och medvetande formas genom sociala och

historiska processer. Såväl ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i samhället

präglar barnets sätt att tänka och känna, det vill säga dess psykiska utveckling. I denna

process är barnet själv aktivt. I förskoleåldern framträder särskilda behov hos barnet som

är viktiga för utvecklingen vilket leder till lek. I den här åldern är leken det som har störst

betydelse för utvecklingen. Det lilla barnet vill ha sina önskningar uppfyllda omedelbart

vilket alltid inte är möjligt. För barnet finns det en spänning mellan vad barnet vill och

vad de kan och det är leken som kan lösa spänningen. Där kan fantasin verkliggöra

outförbara önskningar och Leontjev betraktar fantasin som nödvändig för att barnet ska

kunna lösa konflikten mellan att vilja och att kunna. Leken handlar inte om att

tillfredställa enskilda önskningar utan istället de generella önskningarna. Barnet leker inte

sin mamma utan en mamma. Det känslomässiga förhållandet till vuxna medför att barnet

själv vill vara som vuxna. I leken kan barnet skapa en fiktiv situation där önskningarna

kan uppfyllas (Hjort, 2002; Olofsson, 1987).

I den kulturhistoriska teoribildningen läggs stor vikt vid den vuxnes betydelse som

modell för barnen. Äldre barn kan även de utgöra modeller (Lillemyr, 2002). Gemensamt

för all lek är att de innehåller regler, barnet kan inte bete sig hur som helst (Olofsson,

1987). Regelleken utvecklas under senare delen av förskoleåldern och tidig skolålder.

Reglerna i lekarna blir här tydliga och det är reglerna som bestämmer vad barnen gör.

Regelleken ställer upp bestämda uppgifter och barnet får då lära sig att underordna sig

dessa, vilket gör att de lär sig styra sitt eget beteende.
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I skolåldern kan barnet behärska regler som är definierade av andra (Hjort, 1996).

Vygotskij (1981) betonar lekens betydelse för barns utveckling som enorm och att det är

den ledande faktorn i barns utveckling av kognitiva funktioner och språket (Olofsson,

1987).

5. Resultatredovisning

Vi presenterar nedan våra resultat från intervjuerna och promenaderna utifrån de teman

som varit utgångspunkten för våra intervjuer, se bilaga 3. Intervjuerna och promenaderna

presenteras var för sig. Vi refererar större delar av samtalen med barnen från fyra

promenader under rubriken ”Viktiga platser för barnen”. Vi vill på så vis tydliggöra hur

dessa genomfördes och vad de innehöll.

5.1 Intervjuerna

5.1.1 Barnens vanligaste lekar

Intervjuerna och promenaderna gav oss mycket information om de lekar som barnen

brukar leka. De flesta lekar som barnen berättade om var lekar som många av barnen

tyckte om och brukade leka. Det fanns även några lekar som endast ett fåtal barn nämnde.

Många av barnen lekte mamma, pappa, barn och krig med pinnar, hopprep, dunkgömme

och andra former av kurragömmalekar samt olika varianter av pjätt. Fotboll, bandy och

andra bollekar var något som många av barnen berättade om. Ett par barn berättade om

att de brukar busa kring torget, smyga och smida planer.

Pojke 9 år: När jag leker med Kalle så brukar vi busa. Vi tar sådana där, jag vet
inte vad de heter men vi tar dom och huttar över gatan och sen brukar vi gå över
gatan.

Fråga: Vad kastar, huttar ni över?

Pojke 9 år: Jag vet inte, en sån rund, en sån brun.

Pojke 7 år: Alltså vad var det, kastanjer?

Pojke 9 år: Ja och så huttar vi över dem och så tar vi dem och så huttar vi upp i
taket och så har Kalle en visselpipa och så visslar han allt han orkar ja också visslar
han i trappen nej inte i trappen jo en gång i trappen och i en bilbutik.

Ett par barn tyckte mest om att gräva i sandlådan.
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5.1.1.1 Regellekar

Barn i hela åldersspektret berättade om lekar som hade regler. Ibland var dessa enkla men

flera av dem krävde invecklade förklaringar. Barnen berättade om äggleken, Sagan om

ringen krig, frågeleken, tjuv och polis och monsterleken. En flicka berättade om äggleken

och dess invecklade regler.

Flicka 6 år: I början så får man vara sådana små kycklingar och så är det någon
som ska köpa och någon som säljer och när man inte har en färg, vi säger till
exempel blå, så ska man springa runt och det är någon som ska bli jagad och den
som blir pjättad den får bli kung. Men om det inte blir den färgen som äggen har så
kan man inte springa då måste man ta en ny färg. Om det är två som har likadana
färger så får båda dem springa.

Sagan om ringen krig är en kriglek. Vid en av intervjuerna beskriver pojkarna vad man

behöver för att leka den leken och även hur leken går till.

Pojke 6 år: Jo att vi gör så här, ja en ska ha en pinne som är lite vass och sen så ska
en va chef och Legolas och en ska vakta han Frodo ja … och Martin han ska han en
sån pinne som det är plast i … så har vi en plastpinne som är jättevass. Den är
jättefarlig så vi har slängt ut den.

Vidare berättade de att de är noga med att inte göra pinnarna för vassa för att undvika

skador. Monsterleken hade färre regler men krävde ändå viss rollindelning. Två pojkar

berättade så här.

Pojke 6 år: Jo och vi kommer på allting så här, Sebastian ska vara chefen och då
gör vi så här, Filip ska vara hunden.

Pojke 6 år: Nä monstret.

Pojke 6 år: Ja och sen så när tjejerna ser oss då blir vi grymma och då blir vi arga.
Då blir jag nog argast och galnast.

5.1.1.2 Specifika lekar för flickor och pojkar

Flickorna berättade om lekar som bara de lekte och pojkarna gjorde detsamma. Ibland så

upprepade de dock sina könsspecifika lekar då de skulle berätta om gemensamma lekar,

vilket gör att vi inte helt säkert kan urskilja om det verkligen finns pojklekar som aldrig

leks av flickor och vice versa. Det som flickorna beskrev som flicklekar var hopprep,

gunga, hoppa kråka, frågeleken och mamma, pappa, barn. Frågeleken beskrevs av två

flickor så här.
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Flicka 9 år: Man sitter på gungor och så ska man säga en fråga och så ska man
hoppa och gunga på en viss linje, eller över en linje så den som kommer över, den
som är närmast får svara på frågan och så är det olika som sitter där.

Flicka 8 år: Tre stycken sitter där på gungorna och så är det en som säger frågan.

Hoppa kråka beskrevs så här.

Flicka 7 år: Ja man ska ha en vägg och så ska man ha en sån studsboll och så ska
man hoppa över bollen och om bollen, bollen får bara studsa två eller en gång. Ja så
om den studsar mer än två eller ett så går man in på väggen och så ska man klappa
en klapp och sen när man har gjort det så kastar man bollen till den som är inne, så
håller man bollen så gör man så på väggen (visar hur man kastar bollen bakom
huvudet) Och om inte den som är där ute och hoppar kråkan … fångar så är till
exempel jag ute.

Det som pojkarna beskrev som pojklekar var krig, fotboll, bandy, monster och Chicken.

Chicken är en fotbollslek där barnen ska skjuta straffar. När de berättade om leken

beskrev de först den som en pojklek men det framkom att pojkarna inte riktigt hade

samma uppfattning om detta.

Fråga: Finns det några lekar som bara pojkar leker?

Pojke 6 år: Ja det finns det.

Fråga: Vilka då?

Pojke 6 år: Chicken.

Fråga: Är det bara pojkar då?

Pojke 6 år: Mm

Pojke 7 år: Det är flickor också.

Pojke 6 år: Nä bara mest pojkar. För dom spelar inte fotboll, för det är en lek.

5.1.1.3 Flickors och pojkars lek tillsammans

Barnen berättade om gemensamma lekar såsom fotboll, bandy och dunkgömme. Alla

intervjugrupper förde fram dunkgömme som en gemensam lek. Även pussleken

berättades det om i alla grupperna och således av barn i hela åldersspektret. Pussleken

beskrevs även som en hemlig och spännande lek. Tre pojkar berättar hur leken går till.

Pojke 6 år: Vi brukar leka pussleken.
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Pojke 6 år: Det är tjejer som ska jaga killar och så ska de ta och så pussa dom.
Pojke 6 år: En dag så satt jag, så satte jag mig vid bänkarna så kom några 10, 11,
12, 13 tjejer mitt på mig och jag bara satt där och alla bara pussa på mig. Jag bara
smet.

Flickorna beskriver pussleken så här.

Flicka 7 år: Att till exempel om en kille tar eller en tjej så ska man ta en tjej eller
en kille så ska man pussa.

Flicka 9 år: Men det är en som tar och så eller det kan va många. Först så är det
pojkarna som tar till exempel och då springer de runt och så pussar tjejerna, sen så
ska killarna ta och då vill inte dom ta så då måste vi ta hela tiden och när vi tar så
sen bara igen, igen, igen så måste vi ta hela tiden.

Som vi tidigare nämnde så förekom lekar som av barnen benämndes som könsspecifika

även då de berättade om gemensamma lekar. Krigleken lektes enligt både flickor och

pojkar av pojkar. Men av deras svar framkommer det att flickor även kan leka den här

leken.

Fråga: Kan tjejer vara med och leka krig?

Pojkar 7-9 år: Nej

Pojke 8 år: Ja, pojkarna mot tjejerna.

Två andra pojkar beskriver hur det går till när flickor och pojkar leker krig.

Pojke 6 år: Alla killar ska vara med killar, alla tjejer ska vara med tjejer och så
hoppar tjejerna på oss och så vi på dom.

Pojke 6 år: Fast egentligen är det så här, vi ska försöka anfalla dom och så ska dom
anfalla oss och Daniel han är med dom istället, flickorna.

Det framkom även att hopprep som av barnen beskrivs som en flicklek, ibland leks av

pojkar.

Fråga: Varför hoppar inte ni hopprep pojkar?

Pojke 6 år: Jo det gör vi.

Fråga: Det gör ni?

Pojke 6 år: Ja bara lite. Först kunde jag ingenting men sen lärde jag mig på
gymnastiken.
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De flesta intervjugrupperna hade tankar om varför flickor och pojkar ibland inte leker

samma lekar. Av svaren framkommer det även att gränserna mellan vad som är flicklekar

respektive pojklekar ibland är flytande. Nedan följer barnens exempel.

Fråga: Varför tror ni att det är så att flickor och pojkar inte leker samma lekar?

Flicka 7 år: För att de tycker att det är tråkigt att leka det.

Flicka 6 år: De tycker att det är barnsligt det vi tycker är kul och det de tycker är
kul tycker vi är tråkigt och barnsligt … Men vissa tjejer tycker att det är kul jag
tycker om att spela basket men jag hatar att spela fotboll.

Pojke 6 år: Jo att dom vill inte leka med pojkar, när de säger nått så vill pojkarna
leka det och när pojkarna säger nått vill de aldrig det. Och det är orättvist!

Fråga: Varför vill inte flickorna leka med er då?

Pojke 7 år: För dom är inte så snabba och de kan inte få tag i oss.

Pojke6 år: För tjejer är så tjejiga och de blir aldrig smutsiga och killar är alltid
smutsiga och kladdar ner sig i geggpölar. Ja tjejer ska vara så fina och rena hela
tiden.

Flicka 9 år: Flickor är kanske lite mer försiktiga de kanske inte leker så vilda lekar.

Flicka 9 år: Killarna kanske inte leker med tjejer för att de tror att de får
tjejbaciller.

Att flickorna och pojkarna ibland vill ha olika regler när de leker gör, enligt de själva,

också att de är svårare att leka tillsammans.

Flicka 9 år: … För det mesta så brukar killarna inte vilja vara med för dom tycker
det är tråkigt för när vi tar så står vi bara stilla och vi bara tittar och så säger vi
dunk och så hittar vi varandra så snabbt så tycker inte dom är så kul.

Fråga: Hur gör killarna när dom ska leka det då?

Flicka 9 år: Dom går runt och sen så är det en som säger där är hon och hon och
sen vet inte den som tar var dom är eller säger dom hittat fast de inte vet.

5.1.2 Konstellationer i leken

De flesta barnen kunde ge exempel på lekar de leker själv, i par och i grupp. De lekar som

barnen berättade att de lekte två och två eller ensamma var gunga, cykla, gräva, leka med

en boll, hoppa kråka, busa, smyga och smida planer.

Fråga: Finns det … lekar som man leker själv utomhus?
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Flicka 7 år: Hoppa hopprep.

Flicka 9 år: Och kråka kan man också göra själv.

Flicka 7 år: Spela fotboll själv.

Pojke 6 år: Jag tycker det bästa att leka för mig att det är mycket att gräva.

På en allmän fråga om hur många barnen brukar vara när de leker fick vi olika svar.

Pojke 6 år: Jo vi är kanske 6 till 7, eller 8 eller 9, 10 är vi!

Flicka 6 år: Man kan ibland så brukar vi vara 6 eller 2 eller 4 ibland 3 eller något
sånt.

Flicka 6 år: Ibland är det bara Lotta och jag och så är det hennes kompis för ibland
får jag vara med, och ibland är det bara jag och Lisa och ibland är det lite fler än
oss, jag och Lisa.

Flicka 8 år: Vi brukar vara 3 för jag leker med Karin och Sara.

När vi frågade barnen vem de leker med rabblade de upp en mängd namn. Dessa namn

visade sig tillhöra andra barn från fritidsgruppen och barn av samma kön. Men några barn

berättade att de även leker med barn från deras bostadsområden, äldre och yngre syskon

samt barn i olika åldrar och av olika kön.

Fråga: Är ni lika gamla ni som leker?

Flicka 6 år: Ibland min storasyster hon är större än mig och då har hon mycket
större kompisar som är med mig men då är inte Lisa med och när Lisa är med, vi
båda är 6 år då tar vi lite våra kompisar eller så är det bara vi två.

Fråga: Är det både flickor och pojkar?

Flicka 9 år: Ja, vanlig kurragömma men då måste vi gå runt på mitt område och
fråga om någon vill va med.

Fråga: Är det dom som är lika gamla som ni frågar då?

Flicka 9 år: Nä vi kan fråga ibland stora som vi känner fast inte vuxna.

5.1.3 Språkets betydelse för leken

Vi ställde en fråga till barnen gällande tvåspråkighet. Vi berättade att vi hade mött ett

barn från ett annat land som enbart lekte med barn från samma land och som pratade

samma språk. Vi frågade barnen om de upplevt eller varit med om detta.
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En pojke som är 6 år berättade att han känner ett utländskt barn som inte leker med

svenska barn. Några flickor berättade så här.

Flicka 7 år: … Jag leker alltid med Tan. Hon kommer från samma land som jag
och hon kan inte så mycket svenska.

Flicka 6 år: Jag har kompisar som är svenska och kompisar som är från samma
land som jag och så har jag några kompisar i Amerika.
Flicka 9 år: Det finns ett hus där vi bor som det bor några barn, det är en familj och
de pratar ett annat språk och dom brukar vi leka med, så dom kan lite svenska …

Vi frågade även barnen om det tyckte att språket hade någon betydelse när de leker. Från

fyra intervjugrupper fick vi svar från barnen. Från en grupp fick vi inte fram något svar då

de började prata om något annat. Av dem som valde att svara på frågan svarade sex

stycken att det inte spelar någon roll vilket språk man pratar när man leker. En flicka

berättade hur hon kunde lösa en situation då hon inte kunde prata samma språk som några

hon träffade på dagis.

Flicka 6 år: Att en gång när jag gick på dagis så kom det några stora, två flickor
stora och en pojke och då så pratade dom engelska och så kunde jag, men jag
pratade inte engelska jag kunde prata svenska med dom. För när hon gjorde en fläta
så härmade jag hon (pekar på sitt hår) så gjorde hon en fläta till mig … så den där
kompisen hon kunde lite svenska.

Fyra stycken barn berättade att de ibland pratar ett annat språk när de leker med sina

syskon. Tre barn berättade att de har några kompisar som kommer från samma land som

dem och som de brukar prata sitt hemspråk med när de leker. Två flickor berättade att de

har kompisar som inte kan så mycket svenska.

Fråga: Tycker du det är bra att ni pratar samma språk?

Flicka 7 år: Ja för annars förstår hon inte vad jag säger.

Flicka 6 år: Jag måste, hon kan inte svenska … jag kan båda språken för jag bor ju
i Skåne … jag skulle vilja kunna flera.

Fråga: Så du tycker att det är bra?

Flicka 6 år: Ja för då kan man ju lära känna andra människor.

En flicka berättar om två kompisar som hon brukar leka med. De kan svenska alla tre men

pratar ibland ett annat språk när de leker. Hon berättar om varför det kan vara bra att prata
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två språk. I situationer när de tre inte vill att andra ska förstå vad de säger, händer det att

de istället för att viska pratar det andra språket.

5.1.4 Viktiga platser och lekområden för barnen

Barnen berättade för oss om viktiga platser och var de brukar leka. Pojkarna pratade

mycket om fotbolls- och bandyplaner. Även gården och dess fasta lekanordningar såsom

klätterställning, ett litet hus och sandlådan var platser som pojkarna berättade om.

Pojke 6 år: Ibland när vi inte vill va i trädgården och spela bandy så brukar Markus
och jag ibland … går vi till bandyplanen och då så brukar vi spela fotboll.

Pojke 8 år: Jag är på gården hela tiden, jag spelar bandy på gården.

Pojke 6 år: … På gården, på min gård så finns det också ett litet hus så kan jag gå
in där så finns det också en gunga som man kan gunga.

Pojkarna nämnde också att de leker i buskar, i skogen, vid stora kastanjeträd och vid

gatan. Flickorna berättade om lekplatserna där det finns gungor, snurror och

klätterställningar. En flicka berättade om garagen och förråden som viktiga platser för

lek.

Flicka 7 år: På gården, på sandlådan eller på gräsmattan eller det är bäst nog på
sandlådan …

Flicka 6 år: Ibland leker jag det hemma bland garagen och bland våra förråd och så
lite så.

Andra viktiga platser som flickorna berättade om var ett fält, vid en bäck och på en

backe. Barnen fick även under intervjun frågan om de trodde att leken skiljde sig åt

beroende på om man bor i radhus- och villaområdet eller i något av de två områdena med

flervåningshus. Detta var en fråga som vi inte fick särskilt mycket respons på. Två flickor

sa så här.

Flicka 8 år: Jag tycker det är mest finare på (radhus- och villaområdet) än det är på
(flervåningsområde 1).

Flicka 9 år: Det är nog inte lika lätt och leka på (områdena med flervåningshus)
eller för där finns det inte så många saker man kan göra.
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5.2 Promenaderna

Under promenaderna gick vi till tre olika områden i stadsdelen. Här lät vi barnen visa sina

närmsta utemiljöer och var de brukar leka.

5.2.1 Radhus- och villaområdet

Två av promenaderna gick till villa- och radhusområdet, en med två pojkar och en med

två flickor. Dessa två promenader har i presentationen slagits ihop och redovisas som en

sammanhängande del.

På väg mot radhus- och villaområdet passerar vi en av de större gatorna i stadsdelen.

Denna gata får barnen inte passera på egen hand. Efter vägen börjar bostadsområdet och

det första lekområdet vi kommer till är en stor gräsplan eller äng som pojkarna kallar det.

Flickorna kallar samma område för fältet. Barnen visar att det längst bort finns en mängd

träd och pojkarna berättar att de kan leka där. Flickorna benämner trädområdet som

skogen och berättar att de inte brukar leka där. Dels brukar det vara många hundar där

och det finns en risk att man trampar i hundbajs, dels finns det en risk att man kan trampa

på ett fågelbo.

Inne i bostadskvarteret finns det några smågator. En pojke berättar att bilarna kör

långsamt här. Det finns tre vita streck på marken innan övergångsstället vilket gör att

bilarna sänker farten.

Ungefär mitt i bostadsområdet visar barnen en stor lekplats. En pojke och en flicka

nämner att de brukar vara här och leka efter skoltid. En annan pojke säger att också han

brukar vara här ibland men att han mest är på fotbollsplanen och bandyplanen. På

lekplatsen finns två torn och en hinderbana. Pojkarna berättar att flickorna brukar vara

och leka på lekplatsen och att killarna då är i buskarna och smyger på dem. Ibland är även

flickorna inne i buskarna och då brukar killarna smyga på dem och ta deras saker som de

har samlat på.

I anslutning till lekplatsen finns det en gräsplan med fotbollsmål och en asfalterad

bandyplan. Pojkarna berättar att det på bandyplanen kan vara hur många som helst och att

det brukar vara både flickor och pojkar, se bild 1. Bredvid gräsplanen finns det några
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buskar och träd och flickorna visar oss bäcken. Ibland på sommaren brukar en av

flickorna bada fötterna i bäcken och de berättar att de här kan hitta fina stenar. I några av

träden finns det hasselnötter. Promenaden med pojkarna leder oss in i några andra buskar

där de visar sin hemliga koja. Kojan består av olika saker som de hittat och samlat på sig.

Till exempel finns det frigolit, ett gammalt tangentbord, brädor och en sko.

På väg ifrån kojan passerar vi ett trasigt stängsel. Detta kan användas som en fälla

berättar en av pojkarna. Pojkarna visar ytterligare en koja med olika fynd i bland annat en

fågelbur, en trasig stol och en flyttkartong, se bild 2. En av pojkarna berättar att det en

gång varit en tjuv som försökte stjäla deras saker. Han försvarade sig då genom att spruta

med en vattenpistol på tjuvens tröja.

En av flickorna visar oss en mindre lekplats som kallas lilla lekan. Här finns en sandlåda

och en snurra som barnen kan cykla runt på. Flickorna berättar också att de brukar leka

vid sina bostäder. Den ena flickan visar var hon brukar leka dunkgömme och det är bland

annat vid garagen och förråden. Nära bostaden finns det även en liten lekplats där hon

brukar vara. Här finns det två gungor och en gunghäst och en liten sandlåda. Den andra

flickan visar oss en gräsplätt utanför hennes trädgård där de brukar spela basket, bandy

och fotboll, hoppa hopprep samt leka kurragömma och kråkan.

På vägen tillbaka till skolan går vi på en gång- och cykelbana. Flickorna berättar att om

de cyklar där får de akta sig när de ska över infarterna till området.

Bild 1. Bandyplan Bild 2. Koja
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5.2.2 Flervåningshusområde 1

Tillsammans med en pojke och en flicka promenerade vi till ett flervåningshusområde

som vi väljer att kalla flervåningshusområde 1. Området består av trevåningshus som är

sammanlänkade med varandra. På ena sidan av husen finns en större väg medan det på

andra sidan finns stora grönområden. Det är till grönområdet som de två barnen leder oss

i början av promenaden. Flickan visar här en stor backe och berättar att det är där hon

helst brukar vara när hon leker. Det som är roligt att göra här är exempelvis att lägga sig

raklång och rulla ner för backen. På vintern är detta en populär pulkabacke berättar

barnen. Runt backen finns buskar och lite träd och pojken berättar att det är ett bra ställe

att köra krig på.

Framför backen finns en stor gräsplan som vi passerar på väg mot en lekplats. Lekplatsen

är också ett bra lekområde berättar barnen och här finns en stor klätterställning, en

sandlåda och ett tåg. Bredvid lekplatsen visar barnen oss två stora inhägnade grusplaner

där de exempelvis kan spela fotboll.

Barnen leder oss vidare till ett litet torg där det finns olika små affärer. Mitt på torget står

frukthandlaren och pojken berättar att han ibland brukar hjälpa honom. Torget leder oss

vidare mot en större väg som avgränsar stadsdelen. De olika körriktningarna delas med

hjälp av stora träd och gräs i mitten av vägen. Barnen berättade för oss att det är

kastanjeträd. Barnen förklarar att det inte finns några kastanjer vid denna årstid men att

trädet nu har klibbiga blad som man kan leka med. Pojken berättar att detta är en bra plats

att vara på. Tillsammans med en kompis brukar han stå här och ta kastanjer från trädet

och kasta dem över vägen. De brukar även plocka med sig kastanjer i fickorna som de

sedan kan busa med, se bild 3.

Bild 4. Passage genom husetBild 3. Kastanjeträd
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På vägen tillbaka till skolan visar pojken oss en passage genom husen, från framsidan det

vill säga vägen, till grönområdet på baksidan. Här finns trappor och en nedfart för

barnvagnar och cyklar som det går att glida ner för. Pojken berättar att han både brukar

stå upp och sitta ner när han glider, se bild 4.

5.2.3 Flervåningshusområde 2

Det tredje bostadsområdet som vi väljer att kalla flervåningshusområde 2, består av hus

med tre till nio våningsplan. Gemensamt för husen är att de vanligtvis är placerade så att

det bildas innergårdar där det finns lekmöjligheter för barnen. Vi promenerade hit med

fyra barn, tre flickor och en pojke. Nedan ska vi beskriva en av promenaderna som

gjordes med två flickor.

Promenaden med flickorna leder oss till en av de ovan beskrivna gårdarna. På gården

finns det en bandyplan som barnen brukar leka på. En av flickorna brukar spela med sin

storebror där och barnen berättade att de ibland spelar både flickor och pojkar. Utanför

planen finns ett hasselnötsträd som det är populärt att klättra i och nötterna brukar komma

på sommaren. Genom att klättra upp i trädet och skaka på grenarna kan de få tag i

nötterna.

Barnen visar oss även en lekplats. Här finns det en klätterställning, snurror och gungor, se

bild 5-6. En av flickorna visar oss var hon först brukar leka när hon kommer hem från

skolan. Då går hon till gaveln på huset där det finns en bra vägg som de kan hoppa kråka

mot. Vid andra änden av gården finns det ytterliggare en bra vägg för att hoppa kråka.

Bakom bandyplanen finns det en liten gräsmatta och flickorna berättar att de har spelat

kubb där.

Bild 5. Snurror Bild 6. Klätterställning
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En av flickorna berättar att hon har kompisar som inte bor på hennes gård. Hon brukar

därför även vara på andra lekplatser när hon leker med dessa barn. Det händer att hon

även leker kring torget. Båda flickorna berättar att de måste fråga om lov om de ska gå

utanför gården.

6. Analys

I analysen av vårt empiriska material har vi valt att knyta samman resultaten från

promenaderna och intervjuerna. Analysen görs med hjälp av de teorier vi valt att utgå

ifrån samt med anknytning till tidigare forskning. Vår undersökning har utgått från synen

på att barn är viktiga informanter. Det är barnen och deras berättelse som varit vår främsta

kunskapskälla. Analysen har sin utgångspunkt i de frågeställningar som utgjort grunden

för vårt arbete.

6.1 Barnens lekar

Resultaten från undersökningen visade att barnen har en bred repertoar av lekar som de

brukar leka. Den kulturhistoriska teorin betonar att all lek har en gemensam nämnare i

reglerna. Vygotskij (1981) har som åsikt att det alltid finns regler i barnens lekar och att

de inte kan bete sig hur som helst när de leker. Många av lekarna som framkom i

resultatet av vår undersökning hade synliga och ofta avancerade regler. Barnen var under

intervjutillfällena och promenaderna angelägna om att förklara vilka regler som fanns och

hur lekarna gick till. Många av dessa förklaringar var invecklade. Detta kan enligt oss

tolkas som att reglerna var väldigt viktiga för barnen. Det var viktigt för dem att få

tydliggöra reglerna och i många av lekarna hade barnen tydlig rollindelning. Vi uppfattar

här igenom att regellekarna är de som är mest förekommande i åldern som vi har inriktat

oss på. Den kulturhistoriska teorin stärker vår uppfattning då den påtalar att reglerna i den

senare delen av förskoleåldern och i tidig skolålder blir mer tydliga och att regelleken

utvecklas. Det är reglerna som bestämmer hur barnen ska leka. Även Piaget (1972) anser

att det framförallt är regelleken som är den dominerande i denna ålder.

Det visade sig att en av de mest förekommande regellekarna som barnen berättade om var

dunkgömme. Leken hade inte särskilt invecklade regler men av barnens berättelser såg vi

tecken på att flickor och pojkar tenderade att ha olika regler för hur den skulle
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genomföras. Pojkarna ville leka på sitt sätt och flickorna på ett annat, vilket vi ser som ett

tecken på att deras regler var svåra att kombinera och inte gick att ändra. Att regler inte

alltid kan ändras finner vi stöd för i lekforskningen. Här betonar Piaget (1972) att

regelleken och barnens medvetande om dem följer tre stadier. I det första är reglerna inte

absolut förpliktigande, i det andra är reglerna ”heliga” och kan inte ändras, i det sista

uppfattas reglerna som en ömsesidig överenskommelse som ska följas, men det finns

ändå möjlighet att ändra reglerna om alla är överens. Genom barnens svar kunde vi utläsa

att de befinner sig bland alla dessa tre stadier. Barnen kunde inte alltid komma överens

om vilka regler som skulle gälla vilket stämmer överens med det andra av Piagets (1972)

regelstadier, där reglerna är heliga och inte kan ändras. Våra resultat visade att även om

flickorna och pojkarna hade olika regler så lekte de tillsammans vilket tyder på att barnen,

om inte alltid, i många fall lyckades komma överens.

6.2 Flickors och pojkars lek

Efter att ha läst in oss på den tidigare forskning som finns gällande hur flickor och pojkar

leker hade vi skapat oss en föreställning om att det finns tydliga skillnader mellan flickors

och pojkars sätt att leka. Denna uppfattning har vi dock fått ändra lite på då våra resultat

inte visade sig ha så tydlig indelning vad gäller skillnader. Barnen benämnde vid flera

tillfällen en och samma lek som både könsspecifik och gemensam, vilket gör att vi

uppfattar gränserna som flytande mellan vad som av barnen uppfattas som flick-

respektive pojklekar. Vi kan dock se tendenser åt att pojkarna leker mer fartfyllt. I lekar

som krig, fotboll och bandy var pojkarna i större grupper och lekarna utfördes på platser

avsedda för dessa göromål. I våra resultat gällande pojkarna finner vi stöd hos Bjerrum

Nielsen och Rudberg (1991) som anger att pojkar tycker om maktkamper med andra

pojkar. Även hos Thorne (1993) finner vi stöd, eftersom hon påtalar att pojkarnas lekar

karakteriseras av konkurrens och fysisk aktivitet. Hon menar även att pojkarnas val av

lekområde ofta är stora ytor lämpade för lagsporter. Pojkarnas stora intresse för hjältar är

även utmärkande i denna ålder enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991). Resultatet

från vår undersökning visar att pojkarna, då de lekte krig, tog roller från filmtrilogin

”Sagan om ringen”, vilket skulle kunna vara pojkarnas sätt att få in sitt intresse för hjältar

i leken.
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Våra resultat gällande flickornas lek har inte på samma sätt som pojkarnas samstämt med

tidigare forskning kring könsskillnader som Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) tar upp.

De menar att flickorna till skillnad från pojkarna hellre leker i par och att deras lek är mer

stillasittande och verbal. Flickorna i vår undersökning beskrev lekar där de lekte många

tillsammans som till exempel mamma, pappa, barn men de beskrev även lekar i par.

Vanligast var dock grupplekar även för flickorna enligt våra resultat, vilket skulle kunna

leda oss till att dra en slutsats om att uppfattningen om att flickor främst leker i par inte

stämmer med våra resultat. En sådan slutsats kan vi dock inte göra då urvalet för vår

undersökning är relativt litet och enbart gäller barnens situation här och nu. Vi har utgått

från vad barnen berättat och försökt sätta oss in i flickornas och pojkarnas perspektiv för

att förstå leken. Den bild som flickorna ger är att de kan vara hur många som helst när de

leker, det finns inget bestämt antal.  För att säkert veta om det är mest förekommande

med parlekar kanske det krävs att man observerar barnen när de leker. Däremot är

Bjerrum Nielsen och Rudbergs (1991) påståenden kring att flickornas lek är mer verbal

något som bättre överrensstämmer med våra resultat, där det visade sig att flickorna gärna

lekte frågeleken och hopprepslekar med ramsor.

Barnens egna uppfattningar om varför det finns skillnader i flickors och pojkars lek

handlar om att flickor är försiktigare och att de är fysiskt svagare. Pojkarna anser att

flickorna hela tiden ska vara så rena och fina och flickorna tycker att pojkarnas lek är

barnslig och att de hela tiden är så vilda och smutsiga. Dessutom är de rädda för att få

tjejbaciller. I enlighet med den kulturhistoriska teorin (Vygotskij, 1981), som påtalar att

barn är barn av sin tid och beter sig olika i olika kulturer, tror vi att barnens utsagor till

stor del är påverkade av vuxenvärlden och de normer och värderingar som finns i

samhället och även i barnens egen kultur. De könsskillnader som barnen pratar om kan

förstås utifrån Thorne (1993) som menar att kön är en social konstruktion. Olikheterna

hos barnen kan bottna i de förväntningar som människor har om att pojkar och flickor ska

vara olika.

6.3 Konstellationer

Det har framkommit att barnen i vår undersökning framförallt leker i små och stora

grupper. Ensamlek och lek i par är också förekommande men inte i lika stor utsträckning.

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att barn i stort sett väljer vänner i samma
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ålder och av samma kön. De framhåller att segregeringen mellan kön främst beror på att

barnen känner mer gemenskap med dem som liknar dem själva. Våra resultat visar tecken

på att barnen föredrog att leka med barn från den egna fritidsgruppen och som tillhörde

samma kön som de själva, även efter skoltid och på helger. Mekanismer som viljan att

tillhöra en gemenskap tror vi spelar in i val av lekkamrat. Således stämmer våra resultat

överens med deras påståenden. Resultaten visar dock på att även äldre och yngre syskon

samt grannar utgör viktiga lekkamrater. Undersökningen visade att syskon kan fungera

som en inkörsport till att leka med barn i blandade åldrar och av olika kön. Äldre barn

kan enligt den kulturhistoriska teoribildningen (Vygotskij, 1981) utgöra modeller som de

yngre barnen vill efterlikna. Att äldre syskon kan utgöra modeller kan vara ytterliggare ett

bakomliggande själ till att barnen ibland leker i åldersblandade grupper.

Könssegregationen är stor i latensåldern (sju till tolv år) men dragningen till det andra

könet är ändå inte helt frånvarande enligt Thorne (1993). Hon har fått fram resultat som

säger att barn utanför skolan, hemma på fritiden, leker mer tillsammans i könsblandade

grupper. I våra resultat tycker vi oss kunna se en sådan dragning och barnen har ett

gemensamt intresse av att leka pussleken, där flickor och pojkar ska jaga varandra, samt

dunkgömme och andra grupplekar. Såtillvida kan vi inte hålla med Bjerrum Nielsen och

Rudbergs (1991) resonemang om att det i latensåldern är nästintill omöjligt att finna

gemensamma intressen hos flickor och pojkar. I de sammanhang som barnen i vår

undersökning lever i verkar det vara socialt accepterat att leka tillsammans flickor och

pojkar. Här ser vi ett exempel på det aktörskap som barnen har. Barnen är själva med och

formar sina liv. Deras utveckling och socialisation sker inte enbart då de utsätts för yttre

påverkan utan samvaron barnen emellan inverkar också. Bland de barn vi träffat kan yttre

påverkan av exempelvis fritidspersonalen ha fått flickor och pojkar att leka tillsammans.

Vi tror även att de själva kan ha varit med och skapat en acceptans för gemensamma

lekar. Om ett barn exempelvis tagit initiativ till dunkgömme med både flickor och pojkar

är det troligt att andra barn i fortsättningen tar liknande initiativ. På så sätt medverkar

barnen till att det blir accepterat att leka i könsblandade grupper.

6.4 Språkets betydelse

Vi var intresserade av att få reda på om språket spelade någon roll för val av lekkamrat.

Eftersom flera av barnen i undersökningen var tvåspråkiga förväntade vi oss att barnen
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skulle ge oss sådan information som gav oss svar på denna fråga. Bjerrum Nielsen och

Rudberg (1991) för, som vi tidigare nämnt, ett resonemang kring att barn väljer vänner i

samma ålder och kön men de talar även om att barnen väljer vänner av samma ras som de

själva. För det första anser vi att rasbegreppet känns väldigt främmande och inaktuellt

men vi ställde oss även frågande till om deras påstående verkligen stämde. Vi frågade

därför barnen om de hade varit med om att man endast leker med dem som talar samma

språk som de själva. De resultat vi fick fram visade inga tecken på att barnen gjorde detta.

Barngruppen bestod av barn med olika ursprung och de påtalade själva att de lekte med

alla barn oavsett vad de hade för härkomst. Att de var kompisar och lekte bra tillsammans

verkade vara viktigare än ursprunget. Torstenson-Ed (2003) har i sin forskning fått fram

resultat om att språket får en sekundär betydelse i leken. Våra resultat och våra tankar om

både språket och etnicitetens betydelse för leken ligger mer i linje med Torstenson-Ed än

Bjerrum Nielsen och Rudbergs (1991) resonemang kring ras. Däremot berättade vissa

barn om kompisar som talade samma språk. Vi ser tendenser att barnen genom språket

finner en gemenskap och dras till varandra. Barnen beskrev att de använde det andra

gemensamma språket för att säga saker som de inte ville att andra skulle höra. På så sätt

kunde de exempelvis hemlighålla vissa saker för de andra barnen när de lekte i större

grupper. Torstenson-Ed (2003) för en intressant diskussion kring kodväxling som vi

tycker passar in på barnens berättelser. Genom att växla mellan två språk kan barnen

skapa både samhörighet och avskildhet. När barn väljer att leka med barn som talar

samma språk kan det vara ett sätt att skapa samhörighet, men deras lek och

samspelssituation förutsätter likväl att de trivs bra tillsammans. Det verkar som att detta i

vår undersökning var viktigare än om de behärskade samma språk.

Alla barnen som varit med i undersökningen är en del av ett större sammanhang där det

mångkulturella utgör ett naturligt inslag. Mellan både de svenska och de utländska barnen

sker det ett ständigt samspel och relationen dem emellan påverkas av dem själva och av

förhållanden i samhället. Att vara flerspråkig var inte något som barnen tyckte var

konstigt utan de tyckte däremot att det var bra att kunna flera språk för att de då kunde få

fler och nya kompisar. Vår upplevelse är att barnen ibland väljer att leka med någon som

pratar ett andra språk som de själva inte förstår för att de tycker det är spännande.
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6.5 Platser och lekområden

Resultatet från vår undersökning visade att barnen lekte mycket på planer, gårdar och

lekplatser som finns nära bostaden. Oavsett var barnen bodde så hade de ett lekområde

som var begränsat och som de inte fick lämna utan lov. Följden av detta blir att den

närmsta miljön är väldigt viktig för dem. I deras lekmiljöer var även mindre strukturerade

lekområden populära såsom buskar och träd. Våra resultat liknar de som Rasmusson

(1998) har konstaterat. Hon har sett att barn tillbringar mycket tid i det nära grannskapet

där de gärna utnyttjar anlagda lekplatser men även icke tillrättalagda platser.

En slutsats som vi har dragit är att den närmsta miljön är den där barnen mest leker.

Eftersom dessa miljöer såg olika ut beroende på var barnen bodde så ger de oss en

indikation på att det kan finnas skillnader i barns lek knutna till boendeformen. Dock var

detta inget som barnen själva reflekterade speciellt mycket över. Det här kan tyda på att

det enligt barnen inte finns särskilt stora skillnader mellan områdena men det kan även

vara så att de anser att de skillnader som finns inte spelar någon roll och att de då inte

heller behöver reflektera kring det. Under promenaderna har vi sett de olika

bostadsområdena och vi tycker oss kunna se att det i alla fall finns olika tecken på att

leken ibland skiljer sig åt. Skillnaderna som vi anser är rätt så tydliga är att de som bor i

flervåningshusområde 2 inte bygger kojor i buskarna eller spelar fotboll på gräsplanerna

då de inte på samma sätt som i radhus- och villaområdet har tillgång till detta.

Förutsättningarna för lek skiljer sig också åt mellan radhus- och villaområdet och

flervåningshusområdena där det första har viss biltrafik. Barnen som bor här påtalade att

de får passa sig för bilarna när de passerar infarterna. I flervåningshusområde 1 utgör

närheten till torget att barnen delvis leker på ett annat sätt. Kommersen och

avgränsningen mot en annan stadsdel lockar till lek där nyfikenhet och spänning

dominerar. Höjden på flervåningshusen och dess placering i område 2 gör att barnens

insyn till andra gårdar på samma område avgränsas vilket vi anser ställer barnen inför ett

begränsat urval av lekkamrater. Återigen ser vi här en skillnad gentemot radhus- och

villaorådet där barnen på ett lättare sätt kan samla ihop och finna lekkamrater från hela

området.

En fundering som vi för med oss i våra tankegångar är det som den utvecklingekologiska

teorin påtalar om att barns utveckling bland annat sker i närmiljön, till exempel i familjen

och i fritidsmiljön. Bronfenbrenners (1993) modell beskriver förutom närmiljöer andra
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miljöer vilka i sin tur omger närmiljöerna. Dessa miljöer kan exempelvis vara

kommunfullmäktige och myndigheter. Mellan dessa miljöer sker det ett ständigt samspel

som barnet befinner sig i. Barnet påverkas indirekt och direkt av hur till exempel

utformningen av den närmsta miljön i bostadsområdet ser ut. Myndigheternas beslut

gällande stadsplanering blir därmed viktiga för barnen. Våra resultat visar även på att

utemiljöns utseende har präglat vad barnen leker i de olika bostadsområdena. I längden

tror vi att barnens olika bostadsformer utgör en del av de miljöfaktorer som tillsammans

har en betydelse för barns utveckling.

6.6 Resultatsammanfattning

Vår utgångspunkt var att fråga barnen om deras egna uppfattningar kring lek. De gav

många svar och var intresserade av att få berätta om leken utifrån sin synvinkel. Detta var

något som tydligt stärkte vår syn på att barn är aktörer som själva är medskapare till sin

livsvärld. Dessutom är de förmögna att förmedla sin syn på sin tillvaro till den som är

intresserad.

Utifrån barnens berättelser visade det sig att regellekarna var de vanligast förekommande

lekarna och en del av dem hade avancerade regler. Barnens lekområden var begränsade

till den närmsta utemiljön oavsett vilket bostadsområde de bodde i. Gårdarna, de anlagda

lekplatserna, bollplaner och även icke tillrättalagda platser var de ställen som barnen

gärna lekte på. Lekar i grupp visade sig vara den mest förekommande lekkonstellationen.

Andra barn från fritidsgruppen var de mest betydelsefulla lekkamraterna men även

grannar och syskon hade en betydande roll, vilket tydligt visade att barnen själva valde

vad de ville leka och med vem. Vanligast var att flickor och pojkar lekte var för sig, men

de berättade även om flera lekar där de lekte i blandade kön- och åldersgrupper.

Pojkarnas lek innefattade ofta fartfylld fysisk aktivitet medan flickornas lek var mer lugn

och verbal.

För att ge en vidare bild av barns lek och vad som påverkar den har vi i uppsatsen använt

oss av tre perspektiv. Bostadsformen, det vill säga om barnen bodde i villa eller

flervåningshus visade sig inte ha märkbart stor betydelse för leken enligt barnen. Vi såg

dock tydligare skillnader vad gäller barnens olika sätt att leka på i de olika

bostadsområdena. Vi fokuserade även på tvåspråkigheten och det visade sig att barnen
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var medvetna om vad det kan innebära att vara flerspråkig. Dock var detta inget som de

reflekterade särskilt mycket över och själva leken visade sig vara viktigare än

språkskillnader. Våra resultat visade att det fanns könsskillnader. Barnen hade egna

tankar om varför det var så. Många av de förklaringar som gavs anser vi vara kopplade

till den syn på kön som idag finns i samhället.

7. Slutdiskussion

Vårt personliga mål med den här uppsatsen var att få en ökad förståelse för barns

livsvillkor. Inför vår kommande yrkesroll ville vi få chansen att träffa barn ute på fältet

och försöka skapa oss en bild av hur det kan se ut för barn idag. I vårt kommande arbete

har vi förstått att vi inte enbart kan förlita oss på den kunskap och den erfarenhet vi har av

vår egen barndom och vi ville därför undersöka hur barndomen ser ut och upplevs idag.

Mycket av barnens tid är förknippat med vardagen och det kändes motiverat att det var i

vardagslivet vi skulle finna vårt ämne och också möta barnen. Det finns mängder av

aspekter som vi hade kunnat undersöka men vi ville välja någon som barnen själva ansåg

vara viktig och gärna ville dela med sig av. Den diskussion som förts under kursen

”Socialt arbete med barn och unga” om att barn och barndom är ett eget

forskningsområde där barnen själva utgör den största källan, medförde att vi enbart ville

koncentrera oss på barnen. Vi hamnade i leken och dess betydelse.

Vi har fått en del frågor under arbetets gång kring om uppsatsämnet vi valt verkligen

utgör en relevans för socialt arbete. Frågorna kan anses vara befogade men vi tycker ändå

att vår uppsats har beröringspunkter som i allra högsta grad är betydelsefulla.

Förutom en stor information från barnen har undersökningen givit oss mycket kunskap

kring hur barn tänker och resonerar fram till ett svar. Det visade sig i vår undersökning att

samtalen med barnen ibland ledde oss in på något helt annat än leken.

Familjekonstellationer, fester, resor och syskonrelationer var sådant som barnen spontant

delade med sig av. Utifrån detta kan vi dra lärdomar, dels att vara beredda på att barnen

kan uttrycka sig om vad som helst, dels att ett vardagligt ämne som leken kan vara en

inkörsport till andra ämnen som det är svårare att inleda samtal om.
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Mycket i det sociala arbetet handlar om att tolka och försöka sätta sig in i en annan

persons livssituation. Med barn är risken relativt stor att vi vuxna feltolkar och

missuppfattar vad barnen verkligen menar. Vi anser därför är det viktigt att komma ihåg

vilka frågor som ställdes under samtalet men likväl hur och på vilket sätt frågorna

levererades. För oss var det enkelt att komma ihåg hur vi ställde frågorna eftersom vi

använde bandspelare. Möjligheten att använda bandspelare är förmodligen inte särskilt

stor i vår kommande yrkesroll vilket gör att vi tror att samtal med barn kräver tid för

förberedelse och reflektion. Det är en fördel om vi inför ett möte har tänkt igenom hur

olika aspekter kan komma att påverka resultatet. Exempel på aspekter kan vara barnets

ålder, hur lång tid samtalet ska ta och var det ska äga rum.

Vi har även förstått att barn kring ämnen som är naturliga för dem kan ge mycket

information.  Det är i den miljö där barnen känner sig trygga och välbekanta vi bör möta

dem om vi vill få ut bästa möjliga information. Oavsett om vi vill undersöka barns lek

eller om vi som socialarbetare ska göra en utredning anser vi att det är viktigt att kunna

frångå det som kanske oftast bara är en inarbetad rutin och våga hitta nya arbetssätt. Vi

har även lärt oss att det är av vikt att träffa barnen vid flera tillfällen. Den information

som vi fick vid promenaderna var utförligare och vi tror att vi kan härleda detta till att vi

träffades för andra gången samt att vi då var i en miljö som barnen var välbekanta med

och som de gärna ville förmedla till oss. Vågar vi lämna stela rum och istället använda

oss av en promenad i barnens bostadsområde kanske vi lyckas skapa en naturligare

relation. Dessutom finns det en möjlighet att vi lättare lyckas föra fram det av kritiker ofta

saknade barnperspektivet i det sociala arbetet.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1. Brev till rektor och personal 

Hej,
Vi är två socionomstuderande som läser på Socialhögskolan i Lund. Vi går sjätte
terminen och läser kursen ”Socialt arbete med barn och unga”. I kursen ingår det att
skriva en 10-poängs uppsats på C- nivå. Vi har valt att skriva en uppsats om barns fria lek
det vill säga den lek som sker på barnets eget initiativ. Vi tror att barndomen påverkas av
många faktorer och vi har valt att undersöka om faktorer som etnicitet, kön och social
klass inverkar på barnens sätt att leka. Klassperspektivet kommer framförallt att ta sin
utgångspunkt i var barnen bor, det vill säga om de bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.
Vi kommer inte att ställa frågor kring barnens sociala liv utanför leken. Vår utgångspunkt
är inte att fokusera på det enskilda barnet utan på hur leken ser ut i barngruppen som
helhet.

Vi vill utifrån barnens egen berättelse ta reda på hur, vad och var barn leker, vilka
gruppsammansättningar som finns i lekarna, om det finns skillnader i flickor och pojkars
sätt att leka samt om faktorer som bostadsområde och etnicitet påverkar leken. Vi har för
avsikt att först presentera oss och vår undersökning för barnen. I samband med denna
presentation kommer vi att lämna ett brev för vidarebefordran till barnens föräldrar. Vi
kommer att inhämta föräldrarnas medgivande innan vi påbörjar undersökningen.

Vi önskar påbörja vår undersökning vecka 18 med att göra gruppintervjuer i en
fritidsgrupp (max 20 barn) med cirka 4 barn i varje grupp. Intervjuerna beräknas ta ca 45
minuter och vi kommer att dela in grupperna i pojk- respektive flickgrupper. Vecka 19
skulle vi även vilja komplettera intervjuerna med deltagande observationer där vi låter
varje intervjugrupp guida oss i de utomhusmiljöer och på de platser där de brukar leka.
Under rundvandringen har vi en önskan om att få följa barnen till de platser där de leker
när de är hemma. All medverkan är frivillig och allt material kommer att behandlas
konfidentiellt. Skolan, fritidsgruppen samt enskilda barn kommer att vara anonyma.

Om det finns intresse hos barn och personal kring våra resultat vill vi gärna komma och
dela med oss av dessa då undersökningen är slutförd.

Vi hoppas att ni kommer vilja medverka i vår undersökning och att den kommer att kunna
genomföras. Ni får gärna kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Annica Lövgren Hanna Eckerbom
Tfn: Tfn:
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9.2 Bilaga 2. Brev till föräldrar och vårdnadshavare

Vi är två socionomstuderande som läser på Socialhögskolan i Lund. Vi går sjätte
terminen och läser kursen ”Socialt arbete med barn och unga”. I kursen ingår det att
skriva en uppsats och vi har valt att skriva om barns fria lek det vill säga den lek som sker
på barnets eget initiativ. Vi tror att barndomen påverkas av många faktorer och vi har valt
att undersöka om faktorer som etnicitet, kön och social klass inverkar på barnens sätt att
leka. Klassperspektivet kommer framförallt att ta sin utgångspunkt i var barnen bor, det
vill säga om de bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Vi kommer inte att ställa frågor
kring barnens sociala liv utanför leken. Vår utgångspunkt är inte att fokusera på det
enskilda barnet utan på hur leken ser ut i barngruppen som helhet.

Barn tänker ofta på ett annat sätt än vi vuxna. Vi vill därför genom intervjuer och
observationer med barnen ta reda på hur, vad och var barn leker, vilka
gruppsammansättningar som finns i lekarna, om det finns skillnader i flickor och pojkars
sätt att leka samt om faktorer som bostadsområde och etnicitet påverkar leken.

Idag måndagen den 19 april har vi pressenterat oss och vår undersökning för barnen.
Under vecka 18 kommer vi att börja med att göra gruppintervjuer med cirka 4 barn i varje
grupp. Totalt kommer ca 20 barn att få vara med. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter
och vi kommer att dela in grupperna i pojk- respektive flickgrupper. Vecka 19 skulle vi
vilja komplettera intervjuerna med deltagande observationer där vi låter varje
intervjugrupp guida oss i de utomhusmiljöer och på de platser där de brukar leka. Under
rundvandringen har vi även en önskan om att få följa barnen till de platser där de leker
när de är hemma. Barnen kommer själva att få ta ställning till om de vill medverka men vi
kommer inte att genomföra några intervjuer utan ert samtycke. Därför vill vi att ni snarast
lämnar in talongen längst ner på sidan där ni anger om ert barn får delta eller inte.
Talongen lämnar ni till personalen. Får vi samtycke för fler än 20 barn så kommer vi att
göra ett urval. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Skolan, fritidsgruppen
samt enskilda barn kommer att vara anonyma.

Om det finns intresse hos barn och personal kring våra resultat kommer vi till fritids och
delar med oss av dessa då undersökningen är slutförd. Vi hoppas att ni kommer vilja
medverka i vår undersökning och att den kommer att kunna genomföras. Ni får gärna
kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Annica Lövgren Hanna Eckerbom
Tfn: Tfn:

Jag godkänner att mitt barn deltar Barnets namn: _____________________

Jag godkänner inte att mitt barn deltar Underskrift: _______________________
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9.3 Bilaga 3. Teman till intervjuerna

• Barnens lek på fritiden, utanför skola och fritidshem

• Konstellationer i leken. Ensamlek, i par och i grupp.

• Barnens lekmiljö. Viktiga platser för barnens lek.

• Språkets betydelse i val av lekkamrat.

• Barnens uppfattning om bostadsformen och den närmsta utemiljön gällande

möjligheter och hinder för lek.

• Skillnader och likheter i flickors och pojkars lek.


