
Är maktlekar ett 
sätt att umgås 
bland dina vänner?
Har slag, sparkar och överdrivet grova 
ord blivit ett kul sätt att umgås på? Ibland 
tänker man inte på vad man gör förrän 
efteråt. En del tycker alltid att maktlekar 
är kul, spännande och utmanande. Andra 
tycker att de är taskiga, kränkande och 
våldsamma, men gör dem ändå. 

Tror du att det 
är en KUL grej
på lika villkor?
På ytan kan det  se ut som alla är med på 
samma villkor, men så är det inte. Det 
är vissa som bestämmer vilka maktlekar 
man kör och hur reglerna ska vara.  Mån-
ga säger att det är svårt att dra sig ur och 
”är man med i leken får man leken tåla”. 
Då väljer de ofta att ändå vara med för att 
inte riskera att inte få vara med alls och 
hamna utanför gemenskapen.

”Man skulle ju kun-
na tro att vi inte var 
riktigt kloka”
”Vissa lekar bara ber om att få gå över styr. 
Till exempel svimningsleken. Vi gjorde 
den redan i trean och det var hur kul som 
helst. Ingen vuxen brydde sig, egentligen. 
Det var mest trötta kommentarer att vi 
inte fick hålla på. Nu när vi ibland gör det 
för den gamla goda tidens skull är det mer 
på allvar och alltid på gränsen. Faktiskt, 
en gång trodde jag att Joel skulle dö, på 
riktigt. Men det är den mest spännande 
gången och det är den man kommer ihåg 
bäst. Och Joel blev ju ok. Jag försöker att 
inte tänka på vad det är man egentligen 
håller på med, för om man gör det skulle 
man ju kunna tro att vi inte var riktigt 
kloka. Vi gör ju verkligen illa varandra…”

Vet du var gränsen 
går mellan lek och 

allvar?

”Därför försöker 
jag bara vara 
så OSYNLIG 
som möjligt”
”När det hettar till och killarna kör sina 
slaglekar brukar jag sitta så stilla som 
möjligt och inte titta på någon. Jag är 
alltid lite rädd att hamna emellan och få 
ett slag när jag inte är beredd. När jag sa 
till läraren, sa han att killar helt enkelt 
bara är sådana. Det var när de skulle slå 
en kille som sprang ut genom dörren för 
att han släppte sig. Jag hamnade i vägen 
och fick ett hårt slag på armen. När jag sa 
ifrån till killen skrattade han tillsammans 
med de andra och sa att jag var en mes.. 
Det kändes inte alls bra. Därför försöker 
jag bara vara så osynlig som möjligt.”

Vet du säkert 
att ingen mår 
dåligt?



Hur många slag har du fått idag? 

Hjälp!
Berätta alltid för någon om du mår dåligt. 
Även om du har gjort saker inom leken 
som du själv ångrar. Det spelar ingen roll 
om man gått med på reglerna, man har 
alltid rätt att ändra sig och dra sig ur. 
Oavsett när.

Ta kontakt med BRIS eller BEO 
om du känner att du behöver hjälp eller 
råd.

Vill du dela med dig av dina 
upplevelser? Vill du få stöd 
av andra?

Maktlekar är lekar/ritualer du gör med dina 
vänner som innehåller verbala kränkningar 
eller slag.

Vi som har gjort den här skriften arbetar på 
ALMAeuropa.
Du kan hitta oss på www.almaeuropa.org

”Glåporden 
haglade”
”Oftast vill jag inte vara med på maktle-
kar. Bara om det är mina kompisar och 
vi kör ganska schysst. Men när några kil-
lar som jag inte känner så väl, håller på 
så gäller det att dra sig undan. En gång så 
körde vi straffar på fotbollen och det blev 
riktigt hård stämning och man fick många 
slag. Jag var med på det först, men sen så 
ville jag sluta. 
Glåporden haglade. Då kan jag erkänna 
att jag kände mig kränkt.”

VAD ÄR
egentligen en 
KRÄNKNING?

”Håller en från att 
inte bli totalt ut-
tråkad av tristess”
”Det är alltid kul när vi gör olika slump-
mässiga lekar med boxar på armen. Alla 
mina vänner håller sig alltid till reglerna 
och vet vad som är ok. Det är liksom det 
enda som håller en ifrån att inte bli totalt 
uttråkad av tristess. Man får en kick och 
måste vara beredd. Mycket skratt blir det 
också. Fast visst, man känner ju till dem 
som fått ta emot sjukt mycket stryk och 
det är alltid otäckt att se. Fast då har de 
nog ofta sig själva att skylla.”

VEM 
bestämmer 
var gränsen går?

ALMAeuropa

Gå in på unga och maktlekar/facebook.com


