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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att fördjupa kunskapen om hur förskolebarn och skolbarns 

fritid ter sig ur deras egna perspektiv. Vad är det barnen gör på fritiden? Eftersom det är barns 

perspektiv som undersökningen utgår från, så har författarna valt att använda samtalsintervju 

med intervjuguide i form av en enkät.  

Fritidsaktiviteterna mellan barnen skiljer sig åt beroende på ålder och kön. Ett centralt resultat är 

att barnen i studien ger uttryck för den stora betydelse de sociala relationerna med olika 

människor på fritiden har. Alla barnen anser att det viktigaste för dem, under fritiden, är att ha 

roligt, och barnen förknippar då detta med att leka. 

Det är oftast föräldrarna som bestämmer barnens aktiviteter på fritiden. Även om barnen själva 

anser att det är de som väljer så har de oftast på något sätt blivit influerade av en vuxen 

 

Nyckelord: samtalsintervju, barn, fritid, sociala relationer. 
. 
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Tack! 

Tack till alla de barn och elever som ställt upp och hjälpt oss i våra undersökningar, även deras 

föräldrar som tillät oss ”använda” deras barn i vår studie. 

 

Vi vill också passa på att tacka lektor Finn Calander för all stöd och hjälp vi fått under arbetet 

med vårt examensarbete. Det har känts tryggt att veta att vi alltid kunnat vända oss till honom 

med våra frågor och funderingar. Speciellt då vi varit väldigt vilsna. 
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1. Inledning 

Året går mot sitt slut och det är dags att planera vårens aktiviteter. Vad anser föräldrarna att 

barnen ska göra och vad vill barnen själva med sin fritid? En av författarna till detta arbete stod i 

valet och kvalet att anmäla sin son till simskola. Detta var något hon visste att sonen inte ville 

göra men som hon som förälder ansåg vara viktigt. Skulle hon tvinga sin son? Han blev lovad att 

om han går på simskola så skulle han få dansa hiphop en dag i veckan också, vilket hon visste att 

han ville. De gör en överenskommelse och anmälan blir skickad. 

 

Den andra författaren jobbar som ledare på scouterna. Han ser både engagerade föräldrar som 

gärna ställer upp och hjälper till där det behövs och de föräldrar som inte verkar bry sig. Han ser 

barn som brinner för scouterna och barn som blivit tvingade att gå dit för att deras föräldrar 

tycker det är bra för dem. 

 

Fritiden blir allt mer organiserad och det finns fler och fler möjligheter att välja mellan olika 

aktiviteter. Vi, författarna, märker att även de yngre barnen, redan i förskolan, får mer och mer 

att göra på sin fritid. Men är det rätt att föräldrar ska kunna bestämma vad deras barn vill göra på 

fritiden? Det heter väl ändå fritid av en anledning, och ska då inte barnen få bestämma själv? 

 

Med alla dessa val ökar stressen på både barn och föräldrar att försöka hinna med… vad hände 

egentligen med att kunna roa sig själv? Många forskare menar att olika aktiviteter ökar 

utvecklingen och fantasin, men fantasi är väl också att kunna gå ut i skogen, se möjligheterna och 

till exempel bygga en koja av pinnar med sina kompisar.  

 

Varför är det så att vissa barn rör på sig mycket mer än andra? Dagens diskussioner runt omkring 

i samhället handlar ofta om att barn har blivit mer stillasittande. Men hur ser det egentligen ut? 

Vad finns det för olika faktorer som spelar in på barnens fritid. Är det föräldrarna som 

bestämmer vad barnen ska göra efter skolan och fritids eller får barnen välja själva?  

 

De fakta som finns om barn och deras fritid är koncentrerad till barn i skolåldern, och även den 

forskningen är i väldigt liten skala då fritid inte setts på som viktigt (Øksnes, 2008, s. 9). 

Forskning inom fritid hos barn i förskolan är näst intill obefintlig. Den enda statistik vi har 

kommit över är från statens medieråd (2010) där de undersökt småbarns och ungas medievanor. 

Denna undersökning handlar därför om vad barnen själva uppger att de gör på sin fritid och hur 

de själva ser på sin fritid.  
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2. Bakgrund 

I olika tidningar läser författarna till detta arbete om barn och deras vardag. Ofta är det olika 

diskussioner om barn och att de har blivit mer stillasittande nu när det är tv-spel och dataspel 

som lockar.  

 

Statens Medieråd (2010) har nu, efter sammanslagningen mellan kommittén medierådet och 

statens biografbyrå, gjort en undersökning där de har kartlagt barns medievanor. Det är första 

gången denna undersökning görs på barn i åldrarna 2-9år, och siffrorna visar att tvååringar 

använder datorn på ett sätt som inte fanns för tio år sedan. Snart vet även de minsta barnen mer 

om media än vad vuxna gör.  

 

Experter uttalar sig om vad barnen i samhället borde göra istället för att sitta framför olika slags 

skärmar. Till exempel borde barnen vara ute mer och cykla, eller leka i skogen som barn gjorde 

förr i tiden. Det går även att läsa i olika dagstidningar att barn är mer överviktiga idag (Brown, 

m.fl., 2011, s.574) än förut, och vad för slags olika lösningar det finns på det samhällsproblemet. 

För ja, forskare och andra experter anser att det är ett samhällsproblem med överviktiga barn då 

de till exempel kostar mer i sjukvård. Och överviktiga barn blir oftast överviktiga vuxna och då 

tillkommer följdsjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och så vidare (www.vardguiden.se, 

2011). 

 

Vad gör vi vuxna då för att motverka detta? Det första allas blickar dras till är barnens fritid. Rör 

de på sig tillräckligt, spelar de för mycket tv-spel, sitter de still för mycket på fritiden? Varför är 

det så att vissa barn har mer tid att spela just tv-spel än andra, och varför tillbringar vissa familjer 

mer tid tillsammans i bilen på väg till olika fritidsaktiviteter än tillsammans hemma. Är det 

föräldrarna som ska bestämma vad barnen ska göra och utifrån vilka premisser kan de ta beslut 

att deras barn ska lära sig spela instrument eller utöva någon form av sport, eller göra ingenting? 

Enligt Tillberg (2001, s.206-207) anser en stor del av föräldrarna att tiden för att umgås med sina 

barn inte alltid behöver vara i hemmet utan kan lika gärna vara i bilen på väg till någon av barnets 

aktiviteter. Men vad tycker då egentligen barnet? 

 

Många barn bollas mellan dans och fotboll, simning och hockey eller andra fritidsaktiviteter. Men 

är det vad barnen själva vill eller är det föräldrarna som tycker att de ska träna sport/dans? Har 

barnen någon egen fritid när de hela tiden ska skjutsas runt till olika dansarenor eller idrottshallar, 

och vad är det som avgör vilka barn som får göra vad? Hur ser då förskolebarns fritid ut? Har de 

större valmöjlighet när de inte går till fritidshem efter förskolan eller bestämmer föräldrarna då 

barnen anses vara för små för att veta vad de vill göra? 
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Ca 85 % av barnen i skolåldern går till fritidshemmet efter skoltid (www.skolverket.se, 2011), och 

tidigare var fritidshemmen ett ställe där barnen kunde spendera sin tid då deras föräldrar 

arbetade. Barnen läste då läxor och gjorde saker de annars skulle ha gjort i hemmet. Nu ses det 

mer som ett komplement till skolan och det ska ske ett pedagogiskt lärande i alla aktiviteter som 

tillbuds. Så var står då fritidshemmen i diskussionen om barns fritid? Hör de till fritiden eller 

skoltiden, och har då de barnen som inte går till fritidshem mer tid till eget förfogande? 

 

I läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) står att förskolan ska komplettera hemmet genom 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt  

(s.13) och förskolan ska även samarbeta med fritidshemmet som barnen sedan ska gå till när de 

kommer in i skolbarnomsorgen (ibid., s.13). Gör detta då att förskolan blir ansvarig för att skapa 

goda vanor för barnen redan i ung ålder som sedan fritidshemmet ska försöka hålla efter? 

 

Denna studie syftar till att belysa barns fritid och deras föreställningar om den. Vad är det 

egentligen som fyller deras tid utanför förskolans och skolans fyra väggar och hur går valet av 

fritidsaktiviteter till? 
 

 

http://www.skolverket.se/
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3. Litteraturöversikt 

3.1. Tidigare forskning 

Inom de yngre barnens fritid lyser tidigare forskning med sin frånvaro. Den forskning som finns 

idag fokuserar mest på de äldre barnens fritidsaktiviteter och då barnens hela vardag. Barns 

ohälsa är också ett ämne för forskning och diskussioner och detta hälsoproblem relateras ofta till 

barns fritid. Det vi då kan läsa är att barn inte är tillräckligt aktiva under sin fritid, utan tillbringar 

mesta delen av sin tid framför något av alla digitala medier som finns i hemmet. Statens 

folkhälsoinstitut (2011, s.6) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva minst en timme varje 

dag för att motverka övervikt och dålig hälsa. 

 

Under fritiden skapar barn olika relationer med människor sin omgivning. Det kan vara med 

övriga familjemedlemmar, vänner eller andra vuxna som finns runtomkring barnet. Många av 

dessa relationer som skapas under barnets fritid har en stor påverkan av barns hälsa och 

välmående (Olsson, 2011, s.5).  

3.1.1. Barn och medier 

För ca 10år sedan använde 3-8åringar medier under tre timmar om dagen (von Feilitzen, 2003) 

och då var två av de timmarna avsatta för den tittande delen, det vill säga tv eller film. Den tredje 

timmen gällde radio eller annan musikkälla. Dock hade de som genomförde denna undersökning 

inte räknat med datorns användning, utan då hade de tre timmarna säkert blivit fyra timmar av 

medieanvändning (ibid. s.163). 

 

Statens medieråd (2010, s.9) gjorde en undersökning om småbarns och ungas medievanor och det 

visar sig att 10 % av de tillfrågade tittar på tv mer än tre timmar om dagen. Brown m.fl., (2011, 

s.576) och Statens folkhälsoinstitut (2011) använder begreppet skärmtid för den tiden barnen 

sitter framför teven, datorn eller tv-spelet. Även Browns m.fl. (2011, s.576) undersökning visar att 

barn i ung ålder tillbringar flera timmar om dagen framför olika medier. De barn som använder 

mycket medier är även de barn som tycker att de har för lite fritid efter skolan och skulle gärna se 

att de hade några timmar till om dagen då de kunde välja aktiviteter själva (Brown m.fl., 2011, 

s.577). Barnen i undersökningen från Statens medieråd är 2-9år och det är den första 

undersökningen som gjorts inom detta åldersspann.  

 

Även om det finns mycket som pekar på att barn är mer stillasittande än tidigare (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011) så visar en liten del av forskningen att stress är ett vanligt förekommande 
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fenomen bland barn (Brown m.fl., 2011). Brown m.fl. (s 577) menar att föräldrar som har ett 

aktivt liv överför denna livsstil på sina barn och då även den stressen som kommer med. Men 

barnen själva anser inte att stressen kommer som följd av att de har för många aktiviteter utan det 

är mängden av läxor som gör att barnen känner sig stressade. Brown m.fl. (2011, s.577) kommer 

även fram till slutsatsen att de flesta barnen som känner stress är de som själva väljer sina 

organiserade fritidsaktiviteter. De barnen som i samråd med föräldrar väljer fritidsaktiviteter 

känner inte stress på samma sätt i vardagen. Enligt von Feilitzen (2003, s.167) drar sig de flesta 

barn som inte har organiserade fritidsaktiviteter till teven istället och spenderar ett par timmar om 

dagen med tv-tittande. 

3.1.2. Barns sociala relationer 

Olsson (2011, s.1) lyfter fram flera aspekter på barns välmående men fokuserar främst på en, 

nämligen den sociala. Barns sociala relationer med människor runt omkring är viktiga för deras 

välmående och hälsa. Olsson (2011, s.16) tar upp en god relation med en lärare som exempel på 

hur det kan påverka, inte bara de akademiska studierna, utan även ett barns psykiska välmående. 

Men den viktigaste delen av barns sociala liv är ändå familjen, även om beteendet skiljer sig 

mellan de båda könen. Olsson (2011, s.8) menar att pojkar oftare träffar kompisar i större 

grupper och är då mer utan vuxet sällskap medan flickor ofta tillbringar tid två och två och då 

gärna i hemmet. Pojkar i sin tur anser att föräldrarna är den främsta källan till stöd under 

uppväxten och att det är dem de kan förlita sig på medan flickor hellre ser till kompisrelationen 

som viktigast (ibid. s.8) 

 

Trost (2002, s.21) anser att det är föräldrarna som lägger den fundamentala tryggheten hos 

barnet. Redan från födseln invaggas barnet i trygghet genom att föräldrarna till exempel sjunger 

och vaggar barnet till sömns. Detta byts sedan ut mot att finnas där för stöd och att ge råd. 

Barnet tar sedan med sig alla dessa erfarenheter in i andra relationer och använder som referens. 

Detta tar även Olsson (2011, s.4) upp tillsammans med gruppdynamik hos barnen. Hon menar 

att det är viktigt för barn att tillhöra en grupp och vara trygg i den gemenskapen. Det är denna 

grupp som sedan används som referens i andra situationer och möten med andra människor i 

livet hos barnet. En dålig kontakt med sina föräldrar under uppväxten gör att barnet lättare kan 

hamna i problem (Trost, 2002, s.27). 

 

Socialisering är det Beck (1992, s.37) ser som den främste grunden till att hitta sin identitet i livet, 

och hela familjen blir involverad när barnet är inne i denna process, då dynamiken i gruppen 

ändras och eftersom familjen ingår i barnets microsystem. Olsson (2011, s.5) anser att barnets 

microsystem är den närmaste vänkretsen. Det vill säga familjen, grannskapet, skolan och 

vännerna, och det skapas olika sociala relationer med alla. Det kan vara gemenskapen med 

vänner, inom laget i fotbollsklubben eller varför inte under baletträningen. Men gemensamt har 
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de allihop att de hjälper barnet att anpassa sin identitet. Beck (1992, s.9) ser barnens uppväxt som 

organiserad då det är så mycket organiserade aktiviteter som styr barnens fritid. Familjen får en 

annan prioritet (Balldin, 2003, s.7) och det är vänner och fritidsaktiviteter som lockar istället. 

3.1.3. Lekens betydelse  

Leken har historiskt sett gått från att vara viktig inom alla samhällsklasser till att endast ses som 

ett tidsfördriv (Welén, 2003, s.14-16) till att bli viktig igen. Enligt Tullgren (2003, s.20) ses leken 

som terapeutisk och det är i leken som barnen upplever sin vardag. Redan Alva Myrdal, på 1930-

talet, ansåg att leken var nödvändig för barnens välmående och inredde storbarnkammaren så att 

det fanns plats för kamratrelationer och lek för barnen (ibid. s. 19). Tullgren fortsätter med att 

koppla det sociokulturella till lekens betydelse och att leken då ses som en aktivitet för barnen där 

de kan gå in i en annan roll och försöka förstå omvärlden genom just leken (ibid. s.21). Barn som 

leker mycket anses mer engagerade och kreativa än barn som inte leker. Enligt Tullgren (2003, 

s.62) är det så därför att barn som inte leker missar de utvecklande egenskaper som leken har. 

Welén (2003, s.17) ser att leken är en aktivitet där barnen samlar styrka och nya krafter, vilket är 

ännu en viktig fördel för lekens betydelse under uppväxten. 

 

Michélsen (2003, s.61) menar att de yngre barnen ser glädje i allt de gör och tycker det är roligt. 

Hon anser att de flesta småbarnsavdelningar på förskolorna runt omkring i landet är fyllda med 

skratt och massa känslor och känslouttryck. Pedagoger på förskolorna tar till vara detta och låter 

barnen utvecklas genom leken där de själva är med och inspirerar barnen (Tullgren, 2003, s.62). 

Men för att leken ska kunna ses som utvecklande och lärorik ska den vara spontan, den måste 

vara här och nu (Lindqvist, 1996, s.46; Tullgren, 2003, s.18), eftersom den kommer ur barnets 

medvetenhet av sin omgivning. 

 

Tullgren (2003, s.41) menar att barnen ska ta ansvar för sig själva och sin egen fritid och detta 

visar sig på förskolan genom att barnen ges frihet och tillit att själv rätta sig efter förskolans regler 

och normer. Hon menar även att barngruppen och omgivningen är beroende av varandra för att 

skapa en kontext där barnens lek kommer till sin fulla rätt och barnen kan utvecklas (ibid. s.22). 

Brown m.fl. (2011, s.575) anser också att ostrukturerad fritid och den fria leken leder till 

utveckling inom det sociala samspelet med andra hos barnet. En studie av psykiatern Stuart 

Brown Lawson (ibid.) visar att en blandning av strukturerad och ostrukturerad fritid är den bästa 

för barnens utveckling. Tullgren (2003, s.41) använder sig av den sociokulturella teorin för att gå 

djupare in på lekens betydelse. Hon menar då att leken blir en aktivitet för att utveckla sin 

medvetenhet om sin omgivning. 
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3.2. Teoretiska perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet står för att barn lär av varandra (Strandberg, 2006, s.11) och det 

är i lekens aktiviteter som lärandet sker. Med utgångspunkt i Vygotskijs kulturhistoriska teori om 

barns utveckling och lärande, menar också Olsson (2011) att det är de sociala relationerna som 

bygger vår identitet och stärker vår självbild. 

 

Vad innebär då begreppet fritid? Själva begreppet fritid kom med industrialiseringen då det 

gjordes en uppdelning av dagen i arbete och fritid (Berggren, 2000 s.37). Balldin (2003, s.7-9) 

pratar om att begreppet fritid från början handlade om ord som livskvalitet, frivillighet och frihet. 

Hon menar att fritid även kan ses som en social konstruktion som då handlar om tiden mellan 

olika förbestämda tider, såsom arbete, skola eller liknande. Under den fritiden har individen olika 

saker att göra som oftast är förbestämda och strukturerade, det kan till exempel handla om olika 

slags sportutföranden eller någon annan planerad verksamhet (ibid.s.7). Detta är något som även 

Rohlin (2003, s.99) pratar om, att all fritid inte alltid är helt fri. Med det menar Rohlin att all tid 

som inte går åt till arbete, skola eller liknande inte nödvändigtvis alltid kan kallas fri tid, just för 

att ofta sysselsätter sig med bestämda aktiviteter. 

 

Det går att se på fritid på många olika sätt, vilket Haglund (2009, s.32-33) skriver om, och 

därigenom får fritid som begrepp olika slags mening. Ser vi på fritid som överbliven tid efter 

arbete och andra bestämda sysslor blir fritiden endast en tid som inte ses som något viktigt. Har 

pedagoger denna syn på fritid blir till exempel fritidshemmens uppgift mest att vara en 

förvaringsplats för barn mellan skolan och hemmet, en mellanstation. Detta synsätt på fritid 

stämmer inte överens med vad Skolverket (2007, s.11) menar att fritidshemmens uppgift är, 

nämligen att fritidshemmen ska erbjuda alla barn, som är där, omsorg och en meningsfull fritid, 

men även stöd i deras utveckling. 

 

Ser vi istället fritid som en tid till aktiviteter där varje individ själv bestämmer över sin fritid får 

den lite högre status. Här får leken en betydande roll inom fritidshemmen och förskolan, men 

används inte till att lära sig något specifikt, utan mest för att barnen bara ska ha roligt. Ser vi som 

pedagoger däremot på fritid som tid för nyttiga aktiviteter, ger de aktiviteter som finns på 

fritidshemmen möjlighet till att lära sig något. Dessa aktiviteter ska vidga synen på lärande och 

visa att allt inte bara handlar om skolkunskaper (Haglund, 2009, s.35). Leken används då inte bara 

för skojs skull på förskola och fritidshem, utan även till lärande och utveckling.  

 

Det sistnämnda synsättet på fritid som Haglund (2009, s.36-38) skriver om är ett holistiskt 

perspektiv. Ur detta synsätt är inte dagen uppdelad i olika delar, utan allt ses som en helhet. Fritid 

är ur detta synsätt ett tillstånd där varje individs behov av upplevd frihet är viktigt. De aktiviteter 
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barnen deltar i ska också kännas berikande för en själv där de får chansen att utveckla sig själv på 

olika sätt (Haglund, 2009). Detta synsätt på fritid som Haglund skriver om är det sätt som mest 

stämmer överens med vad de övriga författarnas definitioner säger om fritid i det moderna 

samhället.  

 

Sammanfattas alla dessa olika definitioner av fritid är alla övergripande överens om att fritiden är 

till för rekreation, vila, olika slags upplevelser och personlig utveckling utifrån egna intressen. Den 

är också oftast en tid som varje individ själv bestämmer över (Berggren, 2000 s.43-44). Haglund 

(2009) menar att fritid och lärande inte behöver ses som uteslutande av varandra. Det är inte 

meningen att lärandet ska sluta bara för att skoldagen gör det (s.39). 

 

I alla möten med människor, vare sig det är på jobbet, i skolan eller på fritiden, skapas relationer 

människor emellan. Olsson (2011) tar upp hur barns sociala relationer påverkar deras välmående i 

vardagen, där familjen ses som den viktigaste sociala delen under barnens uppväxt (ibid.s.3). Barn 

kommer i kontakt med många vuxna och barn på sin fritid i olika situationer och verksamheter. 

Även relationer med kompisar är en stor del i ett barns liv, då hela dagen på förskolan eller skolan 

spenderas med andra barn. Men också de flesta av barnens fritidsaktiviteter spenderas 

tillsammans med andra barn och ofta då med barn av samma kön och ålder (ibid. s.7). 

3.3. Sammanfattning 

Det mesta som skrivits om barns fritid har utgått från samhälleliga perspektiv med fokus på hälsa 

och fritid. Det har även fokuserats mer på de äldre barnens/ungdomarnas fritid och vi har därför 

valt att inrikta oss på förskolebarnens och skolbarnens perspektiv på sin fritid. 

 

Statens medieråd (2010, s.9) har för första gången undersökt barns (2-9år) medievanor och 

resultatet därifrån är att cirka 10 % av barnen sitter framför tv-apparaterna mer än tre timmar om 

dagen. Detta stämmer väl överens med en studie gjord av Brown m.fl. (2011, s.576) som visade 

att barn använder olika medier flera timmar om dagen.  

 

Barns sociala relationer är viktiga för deras fysiska och psykiska välmående (Olsson, 2011, s.2-3) 

och det är oftast familjen som är den viktigaste källan till stöd under uppväxten. Men ju äldre 

barnet blir, desto mer lockar vänner och aktiviteter utanför familjen (Balldin, 2003, s.13). Leken 

är också en viktig del för barns utveckling och lärande, då de enligt det sociokulturella 

perspektivet lär av varandra (Strandberg, 2006). Även Tullgren (2003, s.22) och Welén (2003, 

s.17) anser att leken är viktig för barns välmående och sociala relationer. 
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De olika definitionerna som finns på fritid sammanfattas i att det är vila, rekreation, upplevelser 

och personlig utveckling som är kärnan (Balldin, 2003; Berggren, 2000; Haglund, 2009; Rohlin, 

2003) 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om vad förskolebarn och skolbarn gör på sin 

fritid och hur de uppfattar den. För att kunna undersöka detta syfte har vi valt att fokusera på 

fyra frågeställningar: 

4.2. Frågeställningar 

- Vad gör barn på sin fritid?  

- Vilka föreställningar har barn om sin fritid?  

- Vilket inflytande har barn över valet av fritidsaktiviteter? 

- Vad uppfattar barn vara viktigast med sin fritid? 
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5. Metod 

Vi valde till detta arbete att göra en kvalitativ undersökning genom samtalsintervjuer i enkätform 

med barn i åldrarna 3-9år. För att få en större bredd på undersökningen görs två delstudier, en 

med barn i förskola och hos dagbarnvårdare, och en delstudie med barn i årskurs 2. 

 

Då vi bestämde oss för att undersöka barns fritid visste vi att för att få reda på vad barn tänker 

måste vi prata med dem, ställa frågor och följdfrågor. Då vi riktade in oss mot de yngre åldrarna 

fanns inte möjlighet till enkäter eller liknande metoder där svaren måste skrivas ned. På detta sätt 

visste vi att vi skulle få barnens egna tankar direkt från dem, och därför valde vi intervju som vår 

metod. 

 

Esaiasson (2007, s.285-286) talar om att samtalsintervjuer kan användas när vi vill förstå andra 

människors syn på världen. Vi vill ta en annan persons perspektiv (Bjørndal, 2005, s.90), då vi vill 

undersöka hur barnen ser på och tänker om sin fritid. Därför anser vi att samtalsintervjuer är den 

bästa metoden.  

5.1. Urval 

Relevanta åldersgrupper i vår studie är barn från tre till nio år, då tidigare forskning nästan 

uteslutande har fokuserat på äldre åldrar. Alla barn i förskolan och skolan, som hade rätt ålder för 

denna studie, blev slumpmässigt utvalda då det var föräldrarna som bestämde vem som fick vara 

med i undersökningen. Det har inte tagits hänsyn till miljön eller de socioekonomiska 

förutsättningarna barnen kan tänkas ha utan fokus har legat på barnens ålder. 

5.1.1. Förskola 

Första urvalet gjordes av att några dagbarnvårdare kontaktades i ett område utanför innerstaden i 

en medelstor svensk stad. Då dagbarnvårdarna informerade om att de först brukade sätta upp ett 

informationsbrev på innedörren gjordes nu samma sak. Efter ett par dagar delades 

samtyckesbrev, med samma information som på informationsbrevet tidigare, ut. På det brevet 

fanns en svarstalong som föräldrarna fick lämna till dagbarnvårdaren. Dessa samlades senare in 

och hade de tackat ja skulle intervjuer av deras barn ske nästkommande fredag hemma hos 

dagbarnvårdaren. Dock var det bara fem av 20 som hade tackat ja, och resterande hade gett 

förklaringen att deras barn inte gjorde något på fritiden. 

 

För att få en större andel respondenter i de yngre åldrarna valdes en lämplig förskola, med en 

avdelning för barn i åldrarna tre till sex år, ut. Samma procedur skedde där då ett samtyckesbrev 
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med information delades ut till föräldrarna. Då alla barnen var i den åldersgrupp som var 

relevanta för studien behövdes inte ett ytterligare urval göras av barnen på avdelningen. Under 

två dagar skedde sedan intervjuer av de 10 barn som fått godkänt av föräldrarna att vara med. 

 

5.1.2. Skola 

Till valet av skola valdes en skola i ett mindre samhälle utanför en medelstor svensk stad där 

klasserna som kontaktades var årskurs 2. Detta för att få större bredd på ålder mellan de två 

delstudierna. På skolan fanns två stycken årskurs 2 med sammanlagt 46 elever. Första kontakten 

togs personligen med de båda lärarna som hade klasserna, syftet med studien förklarades och de 

båda lärarna godkände att undersökningen fick genomföras i deras klasser. Det lämnades ut ett 

brev till föräldrarna där det förklarades vad syftet med studien var, som deras barn skulle få delta 

i, och föräldrarna fick där en talong att skriva i om de godkände att deras barn fick delta eller inte. 

I brevet fanns även viktig information till föräldrarna, som det står mer om under rubriken etiska 

aspekter. Samtyckestalongerna från föräldrarna samlades in och gicks igenom för att se hur 

många barn som kunde intervjuas. Det kom in svar från ungefär hälften av föräldrarna och 18 

stycken godkände att deras barn fick vara med. Dessa barn var i huvudsak pojkar, 12 stycken, och 

resten var flickor.  
 

5.2. Metod 

5.2.1. Samtalsintervju 

Enligt Bjørndal (2005, s.91) finns det fyra olika typer av intervjuer och de är indelade från låg 

grad av struktur, där just samtalsintervju ligger, till hög grad av struktur, där det istället är 

standardiserad intervju med fasta svarsalternativ. Vi har till vår undersökning valt en metod med 

både låg grad av struktur och hög grad av struktur, och valt att använda en intervjuguide i 

enkätform som är indelad i olika teman inom det område vi vill undersöka. 

 

Denna intervjuform rymmer en stor del flexibilitet där frågor och själva strukturen på intervjun 

kan komma att ändras under tiden, beroende vilka svar den intervjuade ger. Samtidigt som 

intervjuguiden hela tiden gör att man håller sig inom sitt tema (Bjørndal, 2005. s.92). Vi har valt 

att låta intervjuguiden vara som en enkät som vi själva fyller under intervjuerna. Metoden får en 

relativt hög grad av struktur genom att vi på vissa frågor har fasta svarsalternativ som barnen får 

välja mellan. Detta för att vi ska vid behov, kunna hoppa mellan frågorna utan att tappa tråden, 

och kunna återkomma till tidigare svar och sammanfatta eller ställa följdfrågor. 
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Esaiasson (2007, s.298-300) anser att det är viktigt att börja med bakgrundsfrågor som gör att den 

intervjuade känner sig mer bekväm och trygg, och vi anser att då det handlar om barn är det 

väldigt viktigt att de känner sig trygga med oss som intervjuar. Även intervjuklimatet kan vara bra 

att tänka på (Bjørndal, 2005, s.93-94) och det ska helst ge intryck av en lugn och harmonisk kväll 

hemma. Om det finns möjlighet ska intervjun helst ske i en annan del av lokalen där man får vara 

ifred från störande moment, till exempel andra barn som är nyfikna. Som intervjuare måste du 

också veta att mobiltelefonen ska vara avstängd för att inte den ska ringa och störa under 

intervjun.  

5.3. Genomförande 

Båda delstudierna gjordes på lite olika sätt, då ena delstudien genomfördes med barn i förskolan 

och den andra med barn i skolåldern. Eftersom tillvägagångssätten för intervjuerna blev lite olika 

vid genomförandet kommer de beskrivas enskilt. 

5.3.1. Förskola 

Varje intervju pågick i ca 10-20min och började alltid med att barnet blev informerat om studiens 

syfte och att det när som helst kunde säga nej och gå därifrån. Intervjuerna skedde i ett rum, som 

av övrig personal och barn på förskolan kallades för dockvrån, där det gick att stänga dörren och 

utesluta alla ljud från avdelningen. En intervjuguide hade skrivits ut till varje enskilt barn där 

svaren kryssades i på de fasta alternativen eller skrevs ned. Barnen var hela tiden med och såg vad 

intervjuaren gjorde. Många gånger ville barnen själva kryssa i svaren och då fick de självklart det. 

 

Det var hela tiden viktigt att barnen kände sig avslappnade och trygga med att svara på frågor, 

och intervjuaren uppmuntrade barnen att berätta mer om saker de visade att de tyckte om genom 

ord, ansiktsuttryck och känslor. Ibland kunde samtalet ta en helt annan vändning än den intervjun 

skulle handla om, men då lyssnade intervjuaren tålmodigt på det barnet hade att säga och sen 

försökte försiktigt styra in barnet på den senaste frågan. Några av barnen ville bli klara fort, men 

det var inte någon som ville avbryta innan alla frågor var klara. 

 

Efter alla intervjuer var färdiga transkriberades de och sammanställdes senare i ett resultat. 

5.3.2. Skola 

Dagen efter insamlandet av samtyckestalongerna, började intervjuerna. Eleverna i ena klassen 

intervjuades och gjordes färdig, innan intervjuerna i andra klassen påbörjades. Intervjuerna 

genomfördes vid ett bord ute i korridoren, medan resten av klassen var inne i klassrummet och 

arbetade. En elev i taget, av de som godkänts att vara med, kallades ut till bordet och fick sitta 
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mittemot den som intervjuade, detta för att kunna få bra kontakt med eleven. I förväg skrevs en 

intervjuguide ut till varje elev, att utgå ifrån under intervjun och elevernas svar skrevs sedan ner 

på dessa. Detta för att kunna hoppa mellan de olika frågorna och för att kunna sammanfatta 

svaren mot slutet av intervjuerna. Intervjuerna spelades även in för att senare kunna transkriberas 

och för att kunna gå tillbaka och höra svaren igen.  

 

Den ena klassen blev färdig under första dagen, andra klassen färdigställdes dagen efter. Varje 

intervju pågick mellan 5-15 minuter. När alla intervjuer var färdiga, transkriberades dessa på 

dator. Efter transkriberingen sammanställdes alla svaren, för att se vilket resultat som 

framkommit, vilka likheter och olikheter det fanns hos elevernas svar. 

5.4. Etiska aspekter 

När en undersökning görs på detta sätt och använder verkliga människor finns det etiska regler 

som forskare måste förhålla sig till (Esaiasson, 2007, s.290). Även om den intervjuade har tackat 

ja till att vara med så kan hon/han ändra sig under eller efter intervjun. Författaren får då inte 

publicera den intervjun eller använda sig av resultaten (vetenskapsrådet, 1990, s.7-15)) i sin 

kommande forskning. 

 

Enligt vetenskapsrådet (1990, s.6) finns det fyra huvudkrav för forskare att rätta sig efter. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Inom informationskravet är det av yttersta vikt att de medverkande får veta att allt sker frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta och säga att de inte vill vara med längre. De måste även få 

full tillgång till undersökningens syfte och vem som gör den. Även vart arbetet kommer 

publiceras och av vilka det kommer kunna läsas (vetenskapsrådet, 1990, s.7). All information om 

studiens syfte och informationskravet kommer föräldrar och andra berörda att kunna läsa om i 

samtyckesbrevet som barnen får med sig hem. Där kommer det även stå att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Barnen blir även informerade om detta i samband med intervjun. 

 

Samtyckeskravet handlar om att författaren måste inhämta samtycke från de inblandade innan 

hon påbörjar sin undersökning. Samtycke ska komma in från föräldrarna om barnen är under 

18år gamla (vetenskapsrådet, 1990, s.9). Vi måste alltså få in ett samtycke från alla föräldrar till de 

barnen vi tänkt intervjua då alla är under 18år. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande inte ska gå att identifieras enbart på deras 

svar (vetenskapsrådet, 1990, s.12). Författaren ska ta bort alla kännetecken som utseende, ålder, 

boende och namn. En utomstående ska inte kunna veta vilka personerna i undersökningen är. 
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Även namn på platser ska tas bort. Vi kommer till exempel beskriva förskolan och skolan som 

två institutioner i en medelstor svensk stad. 

 

Nyttjandekravet innebär att inget inspelat och nedskrivet material får användas på något annat 

sätt än till denna undersökning. När arbetet är klart kommer all insamlad data att förstöras 

(vetenskapsrådet, 1990, s.14). Med insamlad data menas de inspelade intervjuerna, 

transkriberingarna och alla anteckningar från intervjuerna. 

5.5. Reflektion över metoden 

Då det är yngre barn som ska intervjuas måste vi tänka på att hålla frågorna korta och inte heller 

vara för många. Barn tröttnar ganska snabbt på att sitta still och bara svara på frågor. Speciellt de 

yngre barnen i förskolan. 

 

I och med samtalet som sker under en intervju kan man gå djupare in på de svaren som kommit 

fram och det är lättare att upptäcka detaljer som annars kunde ha blivit förbisedda (Bjørndal, 

2005, s.90). I samtalsintervju kan missförstånd fort redas ut och det går att kontrollera att man, 

som intervjuare, förstått saker på rätt sätt. En intervju borde alltid avslutas med att den 

intervjuade får chansen att tillägga något till sina tidigare svar (Esaiasson, 2007, s.301). Esaiasson 

(2005, s.285-286) menar att samtalsintervjun är en förutsättning för att ta reda på hur andra 

människor tänker. Det går då relativt fort att på så sätt få veta och förstå hur andra uppfattar sin 

egen omvärld. 

 

Nackdelen med intervjuer är att det tar tid att förbereda och sedan transkribera. Finns det ingen 

bandspelare för att spela in intervjun är det lätt hänt att något väsentligt missas. Då det kan ta 

lång tid att intervjua så kanske alla man har tänkt intervjua inte hinns med, utan ett selektivt urval 

måste göras (Bjørndal, 2005, s.91). 

5.5.1. Validitet och reliabilitet 

Vi anser att de data vi har samlat in är tillräcklig för att svara på våra frågeställningar. Arbetet har 

en relativt stark validitet. Vi har velat fördjupa oss i barns fritid och deras föreställningar om den, 

och använt oss av just barn som respondenter för att samla in fakta som vi kan använda oss av i 

våra analyser. Vi har förlitat oss på svaren barnen gett oss och använt dessa i vår undersökning. 

Dock vet vi mycket väl att barnens åsikter kan skilja sig från föräldrarnas och inte alltid stämma 

med verkligheten. Men vi ville undersöka barnens egna föreställningar om fritiden, inte 

föräldrarnas. 

 



Sida 21 av 45 
 

 

 

Då vissa variabler har fått väljas bort, av att studien i annat fall skulle bli alldeles för stor, kan vi 

anta att dessa skulle ha påverkat studiens resultat. Barn i välbärgade områden kan tänkas ha 

dyrare fritidsaktiviteter än de barn som bor i miljöer där det är hög arbetslöshet. Då studiens 

utrymme är begränsad har ingen hänsyn tagits till miljö eller de socioekonomiska aspekterna på 

barns fritid, men det framkommer i barnens svar att ekonomi är en bidragande faktor till varför 

barnen inte kan ha en organiserad fritidsaktivitet och därför har detta även kommit upp i 

diskussionen. 
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6. Resultatredovisning och dataanalys 

Då vi har gjort två separata studier har vi valt att dela upp resultatet under varje frågeställning. 

Detta för att se att vi verkligen svarat på våra frågeställningar och för att inte blanda ihop de 

yngre barnens resultat med skolbarnens resultat. Vi har vidare valt att benämna de yngre barnens 

resultat som resultat från förskolan, men de innefattar även resultaten från barnen hos 

dagbarnvårdarna. 

 

Utifrån resultatet har vi valt att lägga språket så nära barnens sätt att prata som möjligt, dock utan 

att skriva ut alla uttalssvårigheter som vissa barn i de yngre åldrarna kan ha. Detta för att 

underlätta läsningen av arbetet. 

6.1. Vad gör barn på sin fritid?  

6.1.1. Resultat Förskola 

Under den första studien på barnen som tillbringade sina dagar hos dagbarnvårdare var 

responsen inte så väldigt positiv. Endast fem av 20 barn fick godkänt av föräldrarna att vara med. 

Och anledningen de gav till det var att deras barn ändå inte gjorde någonting speciellt efter tiden 

hos dagbarnvårdaren, så det skulle inte hjälpa studien någonting i alla fall, ansåg föräldrarna. 

Studien flyttades då till förskolan och tillsammans med resultaten från barnen i den första studien 

visar undersökningen att det är en tredjedel av de yngre barnen som har organiserade 

fritidsaktiviteter. 5 av 15 barn åkte hemifrån på eftermiddagen eller kvällen för att uträtta någon 

form av aktivitet. Och av alla de fem olika aktiviteterna så var det någon form av sport som 

utövades. Det var fotboll, ridning, gymnastik, tennis och simning. Fyra av barnen hade aktiviteter 

två dagar i veckan där de åkte iväg och det var då två olika aktiviteter det handlade om. 

 

De barnen som inte hade några organiserade aktiviteter utanför hemmet berättade att de gärna 

skulle vilja spela fotboll eller utöva någon annan sport, men att de var för små för det.  

- När jag blir lång och kanske 100år gammal så har mamma sagt att jag ska få spela fotboll. Eller 

kanske inte 100år, men jag måste bli lång i alla fall. 

De flesta berättade att deras föräldrar hade sagt att de skulle få börja med något när de började i 

skolan, men att de spelade fotboll och basket hemma med kompisar, föräldrar eller äldre syskon. 

Några av flickorna dansade hemma till musik eller hade egen gymnastik i soffan. Det var endast 

en av pojkarna och en av flickorna som hade gymnastik utanför hemmet. De barnen som hade 

äldre syskon berättade att deras syskon åkte iväg och tränade någonting minst en gång i veckan 
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och de brukade följa med och titta på. Men då hade de oftast leksaker med sig som de kunde leka 

med under tiden. Det var en pojke som brukade låna en fotboll och spela med pappan medan 

storebrorsan tränade. 

 

Hemma brukade de flesta leka inne med kompisar eller leka själva. Alla svarade att de brukade 

spela dataspel och/eller tv-spel nästan varje dag. De spelade då oftast tillsammans med ena 

föräldern eller något syskon. En av pojkarna berättade att hans belöning efter middagen var att få 

spela i en timme. Och fick då välja själv om han ville spela på datorn eller tv-spelet. Att titta på tv 

och film var något som alla barnen gjorde varje dag. Alla tittade på Bolibompa (vilket är ett 

barnprogram som börjar kl 18 varje dag) men även andra saker på barnkanalen eller någon film. 

På helgerna tittade många på filmer medan de lekte. Några av barnen berättade att de fick spela 

hur mycket de ville och några ville spela mer än de fick. Några berättade att de var ute ibland och 

lekte men då alltid tillsammans med en förälder.  

- Mamma brukar vara ute med oss och leka ibland. Det är roligt när hon är med. Ibland är pappa 

ute med oss. Jag vill att det ska komma snö snart så vi kan åka pulka. Det blir också roligt. 

Kom de hem sent från förskolan fick de inte leka med en kompis för då skulle de äta middag och 

sen var det dags för att bada och efter det gå och lägga sig. På helgerna kunde de vara ute mer 

och leka med kompisar. Eller så var de inne och lekte eller tittade på film. Om de inte måste åka 

iväg någonstans. 

 

Hjälpa till hemma var något som de flesta gjorde och det handlade då oftast om att städa sitt rum. 

Ibland hjälpte barnen mamman med att diska, eller ta hand om ett mindre syskon. Handla måste 

de följa med och göra eftersom de inte fick vara hemma själva.  

- Jag skulle klara mig hemma. Men mamma vill inte att jag gör det. Då måste jag följa med. Men jag 

kan titta på film själv. Det går bra. 

De flesta barnen ansåg att det var på förskolan det var roligast att leka, både med kompisar och 

med sig själva. Där fanns det andra leksaker än hemma och det fanns vuxna som ville vara med. 

Dockvrån var mest populär bland flickorna medan det var bilarna som var mest attraktiva hos 

pojkarna. Alla barn tyckte om att klippa, klistra och rita och om någon av pedagogerna var med i 

lekarna kunde barnen leka vad som helst.  

6.1.2. Resultat skola 

Resultatet från årskurs 2 eleverna visar att de flesta eleverna bor i villa i samhället. 13 stycken bor 

i villa, resten bor med sin familj på gårdar utanför samhället. Alla elever utom en har något 

syskon, de flesta har då ett syskon. Nästan alla tillfrågade elever går till fritidshem efter skoltid 

mer eller mindre, 15 av 18 säger att de går till fritidshem nästan varje dag, endast 3 går inte alls till 
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något fritidshem. Under den tid då eleverna är på fritidshem är det pyssel som är populäraste 

aktiviteten bland flickorna, medan det bland pojkar är mest populärt att rita eller att leka 

utomhus. Andra aktiviteter som sysselsatt eleverna på fritidshemmet har enligt dem varit att sy, 

spela spel och leka med lego. När eleverna fick frågan vad som var tråkigast på fritids svarade de 

flesta inget alls, men det svar som dök upp flest gånger var att leka i dockvrån, både bland pojkar 

och bland flickor.  

 

När det gäller aktiviteter utanför skolan och fritidshemmet så visar resultatet att de flesta pojkar 

spelar något, eller fler, av innebandy, handboll och fotboll på sin fritid. Bland flickorna är det 

hälften av de tillfrågade som sysslar med fotboll, eller innebandy, ingen spelar handboll. 

Innebandy är det som är mest populärt bland både pojkar och flickor och resultatet visar att 

största orsaken till att eleverna börjat är att deras kompisar spelar det, men en annan orsak är att 

det på idrottsklubben i samhället, där eleverna bor, endast erbjuder fotboll, handboll, innebandy 

eller gymnastik till barn. Många av pojkarna sysslar mer med aktiviteter där gruppen är viktig i 

jämförelse med flickorna där hälften sysslar med mer individanpassade aktiviteter så som dans, 

ridning eller simning, tillsammans med en kompis eller själva. Endast en av pojkarna sysslar med 

någon mer individanpassad aktivitet på sin fritid, nämligen pingis. En av pojkarna svarade även 

att han rider, detta för att familjen har hästar hemma, han är en av dem som inte spelar innebandy 

eller fotboll. Andra aktiviteter som också kommit upp vid intervjuerna med två av eleverna har 

varit slalom och spela instrument. 

 

När det gäller vad eleverna gör under sin fritid när de är hemma visar resultatet att alla leker 

tillsammans med kompisar någon gång i veckan, antingen hemma eller hos kompisen. Detta 

gäller både för flickorna som pojkarna, men är mer framträdande hos pojkarna. Beroende på 

väder och vind leker de antingen inomhus eller utomhus. Hos flickorna är det mer vanligt att de 

leker ensamma hemma. En annan populär aktivitet hos eleverna när de är på hemmaplan som 

resultatet visar, är att sitta vid datorn eller spela tv-spel. 10 av de 18 pojkarna sitter dagligen vid 

antingen datorn eller framför tv-apparaten och tre av de sex tillfrågade flickorna sitter dagligen. 

6.2. Vilka föreställningar har barn om sin fritid? 

6.2.1. Resultat förskola 

Alla barnen berättade att de någon gång under dagen lekte hemma, men att det var roligare att 

leka med kompisar eller ett syskon. Två pojkar tyckte dock att det ibland kunde vara skönt att 

leka själv också, för då behövde de inte göra som någon annan sa utan kunde göra precis som de 

själva ville.  

- Man måste ju leka nåt som kompisen vill också, och ibland vill man inte det. Då kan det vara bra 

att leka själv så man får bestämma allting själv. Men det är tråkigt också ibland.  
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Även om de flesta tyckte att det kunde vara lite tråkigt att bara vara hemma så var det skönt att få 

vila lite efter en hel dag på förskolan. Några av barnen tyckte inte om leksakerna de hade hemma, 

utan de var tråkiga och de längtade till julen då de kanske skulle få nya leksaker i julklapparna. Då 

skulle det kanske bli roligare att leka hemma. En pojke berättade att han brukade bygga 

beyblades1 av lego. Det var i och för sig ganska roligt, men han ville ha en riktig beyblade som 

snurrade ordentligt. Två av flickorna ville också ha beyblades så de kunde leka med sina kompisar 

som var pojkar eller sina bröder som var äldre och hade beyblades.  

- Det är bara min brorsa som får beyblades. Mamma säger att jag kanske får det av tomten om jag 

är snäll. Och jag har varit snäll. Och när min brorsa säger att jag inte får låna hans beyblade för att 

jag är tjej så är jag snäll. Men jag bygger beyblade av lego då, men de inge bra. 

Att hjälpa till hemma ansåg alla utom en flicka vara tråkigt. Och det tråkigaste var att städa sitt 

eget rum. Några barn fick veckopeng om de städade varje lördag och det var i och för sig 

spännande ansåg alla som fick det. Flickan som inte tyckte det var tråkigt att hjälpa till hemma 

ville gärna diska. Hon berättade att hon brukade låsa in sig i köket för att få vara ifred när hon 

diskade. Hon tyckte det var skönt och hon kände att hon fick vila då. Ibland ville hon ha 

mamman med sig för då fick de vara ifred. Men annars visade resultatet att barnen ville göra så 

lite som möjligt för att hjälpa till hemma. 

- Jag brukar hjälpa mamma att diska. Det är skönt att få vara ensam med mamma en stund ibland. 

Då brukar jag berätta saker för henne. 

De flesta barnen ansåg att de hade varit ute så mycket under dagen när de vistats på förskolan att 

de inte ville gå ut igen när de kom hem. Och nu på vintern var det så mörkt när de flesta kom 

hem så det var svårt att se vad det var man lekte. Det var jättetråkigt att vara på förskolan länge 

då. Resultatet visade att de flesta barnen tyckte det var roligt hemma där de kunde titta på tv eller 

spela tv-spel. Men cirka en tredjedel tyckte också att det kunde bli tråkigt att bara vara hemma 

ibland.  

 

Mer än hälften av barnen skulle vilja göra något mer utanför hemmet på sin fritid. De flesta 

barnen säger att det är bra att röra på sig och inte bara sitta still framför en teve hela tiden. Det 

kom fram önskemål om att få spela fotboll och tennis både från flickor och från pojkar. En flicka 

ville lära sig spela gitarr. Hon hade gjort det en gång hos sina kusiner och tyckte det var roligt. 

Många av barnen ville börja med något som deras kompisar gjorde. T.ex. fotbollslekis eller gå på 

simskola.  

                                                

1 Beyblades är en slags leksak man snurrar på golvet och möter varandra i dueller där den första som slutar 

snurra förlorar. De krockar med varandra och försöker på så sätt stoppa den andra. De har olika krafter och 

specialeffekter som står på samlarkort man får med. Beyblades finns även som film och tv-serie. 
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- Det skulle vara coolt att åka och bada och gå på simskola. Det gör Anna som är min kompis. Hon 

kan simma och har fått medaljer. Jag vill också ha medaljer. Om jag lär mig simma så får jag det. 

Gymnastik tyckte de flesta skulle vara roligt. Flickorna ville göra kullerbyttor och hoppa hopprep 

medan pojkarna ville springa runt och klättra. För det var det de hade hört att man gjorde på 

gymnastiken. En av pojkarna, vars mamma hade valt fritidsaktiviteter åt honom, tyckte att det var 

jätteroligt med fotbollslekis och gymnastik.  

- Min mamma ville att jag skulle gå på gymnastik och eftersom jag visste att hon ville det så ville jag 

det också sen. 

Och han ville absolut fortsätta med det nästa termin också. Det bästa var att få springa och bli 

trött. För då fick de vila efteråt. En flicka som spelade fotboll tyckte att korven hon fick äta 

efteråt var det bästa med träningen. Det tråkigaste var att åka hem.  

6.2.2. Resultat skola 

Eleverna anser att fritiden är till för att lära sig nya saker som de gillar på ett roligt sätt och att 

umgås med kompisar. Alla som går till fritidshem efter skolan säger att de trivs där, vissa dagar 

och aktiviteter där är inte lika kul, men övergripande är alla nöjda. På fritidshemmet får eleverna 

chans att testa och lära sig nya saker tillsammans med andra. När det gäller de styrda aktiviteterna 

efter skoltid och fritidshemstid visar resultatet att alla elever trivs och tycker det är roligt på de 

aktiviteter de sysselsatt sig med. 

6.3. Vilket inflytande har barn över valet av fritidsaktiviteter? 

6.3.1. Resultat förskola 

– Min mamma säger att jag tycker det är roligt. 

Så svarade en av pojkarna på frågan vem som bestämde att han skulle spela fotboll. 

 

Resultatet visar att hos barnen i de yngre åldrarna är det oftast föräldrarna som bestämmer vad 

barnen gör på fritiden, och vad de inte får göra. Barnen får komma med önskemål, men det är 

inte alltid de önskemålen infrias, och om de gör det så kanske det inte händer på en gång. Flickan 

som ville spela gitarr hade till exempel blivit lovad att få börja ta gitarrlektioner när hon skulle 

börja i skolan. Två av barnen som spelade fotboll hade valt det själva, för en av deras föräldrar 

och en storebror spelade fotboll.  

- Jag vill bli lika bra som min bror på fotboll. Han ska spela i Barca sen. Det vill jag också 

De barnen som gick på gymnastik berättade att de valt det själva för att någon av deras kompisar 

gick på gymnastik och de hade sagt att det var kul. Några av barnen hade fått besked om att det 
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var för dyrt eller att det inte fanns tid just nu för den aktiviteten de vill utföra på fritiden. Och en 

pojke som gick på simskola ville egentligen inte göra det men mamma hade bestämt det, så då 

blev det så.  

6.3.2. Resultat skola 

Vid frågan om det är eleverna själva som fått bestämma sina fritidsaktiviteter svarade alla att så 

var fallet, men att det händer i samråd med föräldrarna. En pojke svarade att hans mamma tyckt 

att han skulle börja med handboll, då hans mamma var tränaren där, men resten av hans 

fritidsaktiviteter fick han bestämma själv. Många av elevernas aktiviteter valdes av intresse, men 

mycket av valen hängde även på att elevernas kompisar också sysslade med samma aktivitet. 

Några av eleverna sa om sitt val av aktivitet att det bara blev så, för att andra tyckte att de skulle 

börja. 

6.4. Vad uppfattar barn vara viktigast med sin fritid? 

6.4.1. Resultat förskola 

Resultat visar att alla barnen ansåg att det var viktigast att ha roligt på sin fritid, och att få vila 

efter en dag på förskolan eller hos dagmamman. Ibland hann de inte med det, eftersom de måste 

åka iväg någonstans men då kunde de vila i bilen.  

- Ibland när vi åker hem så åker vi nån annanstans. Och då kan jag vara trött och somna i bilen. Då 

får jag sova, men bara en liten stund säger mamma. Annars sover jag inte på kvällen. Men jag kan 

titta på film i bilen. Det är skönt, för då säger mamma att man vilar också. 

Att få leka när de kom hem var också viktigt, och de flesta sammankopplade leken med att ha 

roligt. Några av barnen tyckte att det var jobbigt att åka iväg och göra saker om de var trötta, men 

det gjorde inte så mycket. För det var ändå roligt att få vara med mamma och pappa.  

6.4.2. Resultat skola 

Det är att ha roligt som är det absolut viktigaste under fritiden, nästan alla intervjuade elever har 

svarat att de aktiviteter det gör utanför hemmet och skolan bara är roligt.  

- Det måste ju vara roligt. Annars är det ju inget kul. 

Några av de sporter som eleverna sysslar med är också jobbiga, men att det är det som är 

meningen med dessa, menar eleverna. Eleverna anser också att det är viktigt att lära sig något nytt 

och att vila, men att det inte har samma svarsfrekvens som att ha roligt. Många av eleverna anser 

att de har roligast tillsammans med andra och därmed är även att umgås och leka med kompisar 

väldigt viktigt under deras fritid.  
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6.5. Sammanfattningar 

Som ett andra led i våra analyser av resultatet har vi valt att sammanfatta våra resultat i enskilda 

texter för förskola och skola, för att sedan kunna göra en jämförelse mellan dessa resultat. 

6.5.1. Sammanfattning förskola 

Inom förskolan är det ofta de sociala relationerna som styr valet av barnens fritidsaktiviteter. 

Barnen vill göra det som deras kompisar gör. Om kompisen simmar vill man göra likadant. Men i 

slutändan är det alltid föräldrarna som bestämmer. Många gånger gör barnet någonting utanför 

förskolan för att föräldrarna tycker att det är bra, eller för att något äldre syskon sysslar med 

samma sak. I de flesta fallen där det är föräldrar som har bestämt vad barnen ska syssla med 

tycker barnen också att det är kul och vill fortsätta med det nästa termin också. 

 

I de svaren barnen har gett kan man se ett genomgående mönster där det är mamman som oftast 

är inblandad i barnens fritidsaktiviteter. När barnen pratar om någon förälder är det oftast 

mamman som nämns. Är det mamman som har det yttersta ansvaret i dessa familjer eller är det 

bara att mamman är den förälder som dessa barn lättare förknippar med hemmet. Detta kan fort 

bli en genusfråga där det tidigare setts på som att det är mamman som ska ta hand om barnen 

och hemmet och pappan är frånvarande och jobbar hela dagarna. Men baserat på att barnen ofta 

säger mamma och pappa i andra frågor drar jag slutsatsen att dynamiken i familjerna är mer 

jämställd än så och att barnen använder mamma som begrepp för båda föräldrarna. Självklart kan 

det i vissa fall vara mamman som har tagit beslutet, och barnen kan ha frågat mamman först och 

fått nej. Men det är inget som betyder att pappan inte varit med i beslutet.  

 

Barns fritidsaktiviteter är ofta en ekonomisk fråga och flera av barnen berättade att de hade fått 

svaret att de inte hade råd. Det kan vara dyrt att hålla på med någon sport eller någon annan 

fritidsaktivitet och finns det då flera barn i familjen kostar det mycket om alla vill göra något. 

 

Många av barnen anser att det fortfarande är leken som är viktigast och att det ska vara roligt. 

Både den enskilda leken och leken tillsammans med andra ska präglas av glädje.  

6.5.2. Sammanfattning skola 

Huvudresultatet från skolan visar att de flesta av eleverna går till fritids efter skolan, därmed har 

fritidshemmen en betydande roll i elevernas vardag och deras utveckling. På fritidshemmen är 

kompisrelationer och aktiviteter tillsammans med kompisar viktiga. Även utanför fritidshemmet 
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är det oftast kompisar som styr då de flesta av eleverna sysslar med någon form av lagidrott på 

sin fritid, där kompisarna finns. Men detta kan även bero på att det just i detta samhälle endast 

erbjuds innebandy, fotboll, handboll eller gymnastik från idrottsföreningen där, och att det är 

några mil till närmaste större stad där annat erbjuds. Författaren bor själv i detta samhälle och har 

varit i kontakt med den lokala idrottsföreningen för att få fram information om vad som erbjuds 

till barn och ungdomar.  

 

Även hemma är att leka med kompisar en viktig aktivitet för eleverna. Detta visar att för 

skoleleverna är fritiden i huvudsak till för att umgås och ha kul tillsammans med sina kompisar 

och skapa nya kontakter och relationer. En orsak kan vara för att det inom skolans värld finns 

mycket krav och saker som måste göras, medan det på fritiden är mer fritt för eleverna att göra 

det som de tycker om, tillsammans med andra.  

 

Många av de intervjuade eleverna påpekade just kompisarna, vare sig det är i skolan, hemma eller 

annars under deras fritid som den viktigaste faktorn för dem. Därmed kan en slutsats dras att 

elevernas val av fritidsaktiviteter inte är slumpmässiga, utan grundar sig mycket i deras sociala 

relationer med deras kompisar, detta även om det är vissa skillnader mellan flickornas och 

pojkarnas svar. Att de sedan även lär sig något under alla dessa aktiviteter kan då mer ses som en 

bonus frånsett den sociala delen. 

 

6.5.3. Resultatsammanfattning 

Enligt undersökningarna visar det sig att det är föräldrarna överlag som bestämmer över barnens 

fritidsaktiviteter. Hos de yngre barnen är det mer vanligt att föräldrarna säger vad barnen ska göra 

på eftermiddagarna, då det ofta är sena dagar på förskolan och det finns rutiner som måste göras 

när familjerna kommer hem. Några barn har dock fått komma med önskemål och det har då varit 

baserat på vad deras kompisar gör. Detta kan vi även se hos de äldre barnens val av 

fritidsaktiviteter. Dessa baseras också ofta på de sociala relationerna de har med sina vänner, men 

det är till slut även där föräldrarna som bestämmer om deras önskemål går igenom eller inte. 

De äldre barnen har ett större utbud av olika fritidsaktiviteter än förskolebarnen, då olika 

idrottsklubbar inte erbjuder lika mycket aktiviteter för barn under 6år. 

 

De yngre barnen benämnde nästan alltid föräldrarna som mamma. Och det verkade vara mamman 

som bestämde över barnens fritidsaktiviteter. Men hos de äldre barnen verkar båda föräldrarna ha 

lika mycket att säga till om. De använder både begreppen mamma och pappa i sina svar. 

 

Nästan alla barnen är nöjda med sin fritid, men några skulle vilja ha fler organiserade aktiviteter. 

Att vara hemma på sin fritid kan vara både skönt, roligt och även ibland tråkigt. Några av barnen 
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ansåg att det var skönt att få vila och ta det lugnt medan andra tyckte det var tråkigt när de inte 

hade någon att leka med. Det alla barnen ansåg var viktigt med sin fritid, oavsett ålder, var att få 

leka och ha roligt. 
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7. Diskussion 

Med bakgrund av de teman vi har tagit fram i vår resultatdel har vi nu delat in diskussionen i olika 

teman som vi vill fokusera på. Då vår huvudfokus har legat på barns fritid och vad de vill göra på 

sin fritid vill vi börja med att ta upp vad barnen själva anser att deras fritid är för något. Och kan 

man egentligen kalla förskolebarns fritid för fritid? De tillbringar hela dagarna på förskolan med 

att leka och skapa sociala relationer med andra barn och vuxna, medan de äldre barnen går i 

skolan ett visst antal timmar för att sedan antingen gå hem eller till fritidshemmet. Alltså kan man 

säga att de har en annan slags fritid än förskolebarnen. Men övergripande från de alla är att 

fritiden ska vara rolig och glädjefylld. 

7.1. Medier och fysisk aktivitet 

Även de yngre barnen är väl medvetna om vad det finns för olika medier till deras förfogande. 

Och tittandet blir en stor del av deras vardag (Brown m.fl., 2011, s.574; Statens medieråd, 2010, 

s.8; von Feilitzen, 2003, s.163-164), dock inte de 3timmarna som statens medieråd (2010, s.17) 

fick fram i sin undersökning. Då några av barnen inte riktigt visste hur mycket de fick använda 

datorn går det inte att jämföra ordentligt med de siffror som finns. Vissa barn berättade att de 

ibland satt jättemycket framför datorn eller tv-apparaterna och andra dagar ingenting, för 

föräldrarna hade sagt att det inte var bra att sitta still för mycket. Både Brown m.fl. (2011, s.574) 

och von Feilitzen (2003, s.167) menar att barns övervikt ökar genom stillasittande och Statens 

folkhälsoinstitut (2011, s.6) använder sig av rekommendationer på minst en timme om dagen för 

fysisk aktivitet för barn.  

 

Barn måste redan i förskoleåldern bli mer aktiva på sin fritid med tanke på de skrämmande 

siffrorna från medierådet att även tvååringar tillbringar tid framför datorn och teven så mycket 

som mer än tre timmar om dagen. Ibland kanske barnen anses vara för små för att föräldrarna 

ska tycka det är värt att lägga ut pengar på någon organiserad aktivitet, eller att det inte finns 

något särskilt stort utbud av aktiviteter för barn i de yngre åldrarna. Efter kontakt med kansliet i 

tre olika fotbollsklubbar i staden får författarna veta att till exempel erbjuds inte fotboll förrän 

barnen är fyllda sju år. Innan dess kan barnen gå på fotbollslekis från det de fyllt fem år.  

 

Kan det kanske vara så att det inte bara är dåligt att föräldrar försöker styra en del av sina barns 

fritid? Med tanke på den rådande debatten om barns växande ohälsa och att de inte själva tar 

initiativ till fysisk aktivitet kan det vara en fördel att föräldrarna tar det yttersta ansvaret att se till 

att barnen får den rekommenderade dagliga motionen på minst 1timme. 
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Något i resultatet som stämmer överens med undersökningen gjord av Statens medieråd (2011, 

s.16-20) är att nästan alla elever, speciellt pojkarna i skolan, sitter dagligen framför datorn eller tv-

apparaten. Oftast är det spel som gäller, men även film och söka på internet är det som lockar. 

Om majoriteten av de intervjuade gör detta själva eller tillsammans med kompisar kom inte fram 

i resultatet, men några av pojkarna berättade att de i alla fall brukade titta på film tillsammans 

med andra. Däremot var det inte någon större skillnad på medieanvändningen i de yngre barnens 

resultat. Även medierådet (2010, s.8-9) uppmärksammar att det inte blir någon större skillnad 

mellan könen på barnens medievanor förrän högre upp i åldrarna. Barns medieanvändning ökar 

även när de kommer högre upp i åldrarna (von Feilitzen, 2003, s.165).  

 

Något som de allra flesta i samhället vet är att idrott ger ett bättre fysiskt välmående och 

motverkar övervikt. Det är fakta vi blir matade med nästan dagligen genom de olika medier som 

finns till vårt förfogande och Nyberg (2003, s.144) menar att idrott kan öka självförtroendet och 

stärka individen.  

7.2. Leken och fritid 

Leken är viktig för barns lärande och utveckling (Welén, 2003, s.34; Tullgren, 2003, s.62) och på 

förskolan är pedagogerna medvetna om lekens betydelse. Detta syns även i resultatet då barnen 

berättar att pedagogerna ofta är med i leken tillsammans med barnen. Hemma leker de oftast 

själva eller med en kompis, istället för en vuxen. Barnen var inte så upptagna med att de måste 

leka med en kompis, men det genomgående svaret var att det var leken som var viktigast hemma. 

Både hos pojkar och hos flickor.  

 

Är det så att föräldrarna inte anser att leken är speciellt viktig för barnet då det genomgående 

svaret var att de vuxna inte leker med barnen hemma., eller är det av tidsbrist som föräldrarna 

inte har tid över att leka med barnet. Brown m.fl. (2011, s.575) menar att barn som inte leker 

växer upp till oroliga vuxna som inte förstår lekens betydelse.  

 

Leken är bland det viktigaste i barns liv, då det är i leken som de upplever och utforskar sin 

verklighet (Tullgren, 2003, s.21;Welén, 2003, s.27) och resultatet visar att leka tillsammans med 

andra är bland det vanligast förekommande under elevernas fritid, när de är på hemmaplan. Att 

leka och ha roligt är viktigt för eleverna. Detta skriver både Welén (2003, s.15) och Michélsen 

(2003, s.61) om, då det är i leken som barnen får använda sina nyvunna kunskaper och utvecklas. 

 

Barnen pratade om att de inte fick vara ute så mycket när de kommit hem från förskolan och 

Tillberg (2001, s.200-202) tar upp detta med att föräldrar kan tycka det är läskigt att släppa ut sina 

barn utan ordentlig tillsyn. Det finns många faror utanför hemmet och nu när det mörknar så fort 

är det inte alltid att de farorna syns.  
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Då nästan all tidigare forskning om de yngre barnen resulterar i att det är leken som är viktigast 

för deras utveckling och välmående, kan då förskolan ses som de yngre barnens fritid? Förskolan 

ska fokusera på leken i barnets lärande. 85 % av barnen i skolan går till fritids efter skoldagens 

slut (www.skolverket.se, 2011), vilket brukar vara runt 13–13.30 och oftast räknas fritidshemmen 

till en del av barnens fritid då det är en del av dagen där barnen, till största möjliga mån får 

bestämma över sin egen tid (Haglund, 2009, s.33). Men då förskolan stänger vid 17-18tiden om 

dagarna (www.vardochbildning.se, 2011) har inte de yngre barnen fritid på samma sätt. De har i 

alla fall kortare tid att själva råda över.  

 

Michélsen (2003, s.59) menar att leken ska vara glädjefylld och barn ska ha roligt i allt de gör. 

Detta visar sig i resultatet då alla barnen ansåg att det var viktigast att ha roligt på sin fritid. På 

förskolan är avdelningarna fyllda med skratt och barnen mår bra och visar känslor (ibid. s.61), 

och detta följer sedan med barnet hem.  

 

Michélsen (2003, s.72) anser att barn som är aktiva med andra barn och delar glädjestunder med 

andra i sociala sammanhang påverkar sin självbild positivt och stärker sin identitet. Många barn 

tyckte att lek och att ha roligt var samma sak och det var det som var viktigast för dem. 

 

7.3. Sociala relationer 

Olsson (2011, s.8) menar att pojkar och flickor väljer olika slags aktiviteter beroende på kön. 

Pojkar vill ha mer grupprelaterade aktiviteter medan flickor väljer aktiviteter som är lite mer 

individuella. Detta var ingenting som syntes i resultatet från förskolan då både pojkar och flickor 

gick på gymnastik som är mer individuellt, eller fotboll som är mer gruppaktivitet. Den enda 

skillnaden som visade sig var att en flicka red.  

 

Olsson (2011, s.8) skriver om att kompisrelationer är viktiga i barns liv, de sysslar ofta med 

samma slags fritidsaktiviteter, detta visar resultatet att det stämmer. Olsson fortsätter även med 

att skriva att pojkar oftare väljer gruppaktiviteter, medan flickor väljer mer ensamaktiviteter, vilket 

resultatet i denna undersökning bekräftar.  

 

Här visar resultatet att Tillbergs (2001, s.206-207) teori om den kvalitativa tiden mellan barn och 

föräldrar har en validitet. Enligt Tillberg anser föräldrar att tid med barnet inte behöver spenderas 

i hemmet utan kan vara var som helst. Till exempel i bilen på väg någonstans. Men barnen tycker 

tvärt emot deras föräldrar. De saknar tiden när föräldrarna bara finns till hands hemma. Flickan 

som tycker om att diska är gärna själv medan hon gör det, men uppskattar tiden då hennes 

http://www.skolverket.se/
http://www.vardochbildning.se/


Sida 34 av 45 
 

 

 

mamma kommer in i köket och tillbringar tid med bara henne. Det är alltså inte alltid själva 

aktiviteten som är det primära ur barnets perspektiv, utan umgänget med andra i barnets närhet.  

 

Det är med vänner, familj och andra människor de kommer i kontakt med. Som t.ex. tränare för 

ett fotbollslag. Resultatet visar att barnen är nöjda med de aktiviteter de har efter förskolan, men 

att de gärna skulle vilja göra mer. Gärna då något som deras kompisar gör, vilket visar att de 

uppskattar de sociala relationerna (Olsson, 2011, s.2,6-8) och anser att de är viktiga. Även här 

visar resultatet att det inte är speciella skillnader i flickors och pojkar aktiviteter på fritiden när de 

är i de yngre åldrarna.  

 

Barns välmående baseras bland annat på hur deras sociala situation ser ut, men också på hur 

meningsfull deras fritid är för dem själva, detta skriver Berggren (2000, s.) om.  

 

Resultatet visar att alla eleverna är nöjda med deras fritid, vilket tyder på att de känner att de 

aktiviteter som de sysslar med på sin fritid är meningsfulla och roliga. Även de barn som inte har 

så många styrda organiserade fritidsaktiviteter är nöjda med sin fritid, men de sitter mer vid 

datorn eller framför tv-apparaten än de som till exempel spelar innebandy eller fotboll. 

7.4. Vem bestämmer över barnens fritid? 

Enligt Beck (1992, s.18) är det alltid föräldrarna som bestämmer över barnets aktiviteter och över 

den tid som spenderas mellan barn och föräldrar. Det är den vuxna som säger var, hur och när 

och även om den sociala relationen mellan barn och vuxna är viktig (Olsson, 2011, s.3) så sker allt 

på den vuxnes villkor. Det syns även i resultatet där det är den vuxna som måste godkänna 

barnets önskan om fritidsaktivitet, och det är inte alltid den går igenom. Det kan självklart bero 

på olika anledningar, men här hade några barn fått förklaringen att det var för dyrt. Då är det den 

vuxnas ekonomi som styr beslutet. I andra relationer bestämmer den vuxna vad barnet ska göra, 

och detta kan bero på vad den vuxna har för erfarenheter från sin egen barndom (Beck, 1992, 

s.15). 

 

Resultatet visar att elevernas val av fritidsaktiviteter oftast baseras på deras sociala relationer, och 

då helst med kompisar, detta är något som Olsson (2011, s.8) skriver om. Desto fler kompisar 

som sysslar med en viss aktivitet, desto större är sannolikheten att eleverna väljer samma aktivitet. 

En annan orsak, som kan spela in vid elevernas val av aktivitet, kan vara deras föräldrars 

fritidsaktiviteter och intressen. Sysslar föräldern med en viss aktivitet finns det en sannolikhet att 

eleven väljer att syssla med samma sak. Ett exempel från intervjuerna är pojken som rider, just 

för att de har hästar hemma och hans föräldrar själva rider. 
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Hos de yngre barnen var det mamman som stod i fokus för vem som bestämde medan båda 

föräldrarna var inblandade hos de äldre barnen. Detta betyder inte att det alltid är så att mamman 

bestämmer för de yngre, men här kan man se likhet med Hirdmanns (1988) genuskontrakt där 

kvinnan ska vara underordnad mannen och ta mer ansvar för hemmet. I många familjer är det så 

att det är kvinnan som är hemma med barnen när mannen jobbar och när barnen då går på 

förskolan senare kan detta sitta kvar hos barnen. Och därför blir det automatiskt att man 

förknippar hemmet med mamman. Äldre barn, och speciellt då pojkar, relaterar mer till pappan 

som en förebild i deras liv. Därför kanske de lättare använder båda föräldrarna i sin beskrivning 

av vem som bestämmer. Medan de yngre barnen lättare kan relatera till mamman som den 

omhändertagande föräldern i hemmet. Detta baseras självklart på ett gammalt tänk om genus 

som dessvärre lever kvar. Genus skapas mellan människor och precis som barns identitet skapas 

av sociala relationer (Olsson, 2011) så skapas även deras genustänk av det sociala livet 

(Hirdmann, 1988, s.53-54). Hirdmann(1988) ser genus som det socialt skapade könet och menar 

att genus är en fortskridande process som pågår runt omkring oss hela tiden (ibid. s.50-52). 
 

Många av barnen uttryckte en önskan om att delta i diverse fritidsaktiviteter men blev 

förhindrade att göra detta eftersom föräldrarna ansåg att de var för små. Menar föräldrarna då att 

de är för unga eller för små i kroppsstorleken. Som vi kunde läsa i ena citatet under 6.1.1. tidigare 

i texten trodde den pojken att hans mamma menade att han var för kort för att spela fotboll. 

Medan mamman antagligen hade använt sig att orden för liten, och som då även kan tolkas att 

han var för ung. Detta är ett av alla de hinder som vuxenvärlden reser för barns önskningar. Men 

dessa hinder är inte bara för att föräldrarna inte vill att barnen ska ha olika aktiviteter. Utan en del 

av hindrena är för att föräldrarna måste ta med det i beräkningen. T.ex. ekonomin. Finns det inte 

pengar så kan inte barnet t.ex. spela fotboll i en klubb. Även åldern är också en viktig fråga då 

många klubbar inte erbjuder aktiviteter till barn under en viss ålder. 
 

Var man bor kan ha betydelse för de aktiviteterna som erbjuds i samhället och det är inte alltid de 

aktiviteter barnet vill syssla med finns i närmiljön. I och med detta är det ibland inte möjligt för 

vuxna att ha tiden, ekonomin eller möjligheten att skjutsa barnet till aktiviteten. Och är barnet för 

litet är inte buss ett alternativ heller. Ibland kan man lösa det genom att samåka med andra, men 

det är inte heller alltid detta är möjligt. Det är många aspekter på detta med fritidsaktiviteter som 

vuxna behöver ta ställning till, som barn inte tänker på, innan de kan fatta ett beslut. 
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8. Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att barn har mycket för sig på sin fritid, ofta är det någon sport 

som utövas och att det är i samråd med föräldrarna som fritidsaktiviteter väljs. Största orsaken 

för barn att börja med en viss aktivitet är att barnen finner det intressant och roligt, men även det 

att kompisarna sysslar med samma aktivitet bidrar till valet.  

 

I och med barns alltmer stillasittande på fritiden och eftersom det inte finns speciellt mycket 

forskat på just yngre barns fritid skulle det vara intressant att vidare se vad en mer omfattande 

forskning om detta kan komma fram till. Detta för att olika föreningar och instanser i samhället 

ska kunna erbjuda yngre barn en mer, för dem, anpassad, intressant och meningsfull fritid. För 

även yngre barn måste få chansen att uppleva nya saker och utvecklas på olika sätt, inte bara på 

förskolan eller i hemmet.  

 

En annan aspekt på forskning inom barns fritid som kan vara intressant, är att se hur föräldrarnas 

liv och intressen överförs till barnen, detta är även något som Brown m.fl. (2011, s.578) pratar 

om. Men även föräldrars åsikter och tankar om hur deras barns fritid påverkar resten av familjens 

aktiviteter kan vara av intresse i en fortsatt forskning inom barns fritid. 
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10. Bilagor 

1. Intervjuguide 

2. Samtyckesbrev till föräldrar i förskolan 

3. Samtyckesbrev till föräldrar i skolan 
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10.1. Intervjuguide 

 

1. Vad heter du?___________________ 

 

2. Hur gammal är du?_______________ 

 

3. Hur bor du? 

 

( )Villa  ( )Lägenhet 

 

( )Gård  ( )Annat:__________ 

 

4. Har du några syskon? 

JA(  )           NEJ(  ) 

- Hur många?_________________ 

 

5. Är du i förskolan/hos dagmamman/på fritids varje dag?) 

JA(  )          NEJ(  ) 

 

6. Tycker du det är roligt att vara här? 

JA(  )          NEJ(  ) 

 

- Vad är roligast? - 

- Vad är tråkigast?- 

 

7. Brukar du göra något speciellt efter att du har varit på  

förskolan/skolan/hos dagmamman/på fritids? 

JA(  )          NEJ(  ) 

 

- Vad brukar du göra? 

 

Organiserad gruppaktivitet: 

 

Handboll Fotboll 

 

Hockey Innebandy 

 

Bandy Basket 

 

Dans  Kör 

 

Scouter Gymnastik 

 

Bowling Annat:____________ 
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Organiserad egen aktivitet: 

 

( )Dans ( )Ridning 

 

( )Konståkning ( )Tennis 

 

( )Gymnastik ( )Sång 

 

( )Instrument ( )Pingis 

 

( )Annat:___________ 

 

 

Spontanaktivitet: 

 

( )Leka inne själv ( )Leka ute själv 

 

( )Leka inne med kompis/ar 

 

( )Leka ute med kompis/ar 

 

( )Spela dator ( )Titta på tv/film 

 

( )Spela tv-spel ( )Rita 

 

( )Bygga/snickra ( )Hjälpa till hemma 

 

( )Annat:___________ 

 

 

 

- Hur tycker du att det är där? - 

(Efter varje aktivitet som barnen säger) 

 

 

- Vad är roligast/tråkigast?- 

 

 

8. Vad skulle du vilja göra?: 

 

Organiserad gruppaktivitet: 

 

( )Handboll ( )Fotboll 

 

( )Hockey ( )Innebandy 

 

( )Bandy ( )Basket 

 

( )Dans ( )Kör 
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( )Scouter ( )Gymnastik 

 

( )Bowling ( )Annat:____________ 

 

 

Organiserad egen aktivitet: 

 

( )Dans ( )Ridning 

 

( )Konståkning ( )Tennis 

 

( )Gymnastik ( )Sång 

 

( )Instrument ( )Pingis 

 

( )Skytte ( )Bågskytte 

 

( )Annat:___________ 

 

 

Spontanaktivitet: 

 

( )Leka inne själv ( )Leka ute själv 

 

( )Leka inne med kompis/ar 

 

( )Leka ute med kompis/ar 

 

( )Spela dator ( )Titta på tv/film 

 

( )Spela tv-spel ( )Rita 

 

( )Bygga/snickra ( )Hjälpa till hemma 

 

( )Annat:___________ 

 

 

9. Har du valt själv att du vill göra detta? 

JA(  )                 NEJ(  ) 

 

- Varför ville du göra det? 

 

10. Vad är viktigast för dig på din fritid? 

 

( ) att vara med familjen 

( ) att vara med kompisar 

( ) att ha roligt 

( ) att få vila 

( ) att få leka 

( ) att få åka iväg och göra något utanför hemmet 
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11. Är det något mer du skulle vilja  

berätta om din fritid, något vi missat? 

NEJ(  ) 

JA: 
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10.2. Samtyckesbrev till föräldrar i förskolan 

Hej 

Laila Fredriksson heter jag och studerar på lärarutbildningen vid _______ universitet. Jag är inne 

på min sista termin och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag skriver tillsammans med en annan 

som kommer göra en liknande undersökning på en skola i ________. 

Jag har valt att fokusera på barn i åldern 3-6år och studien kommer handla om barns fritidsvanor 

efter tiden hos dagbarnvårdare/förskolan/fritids. Era barn kommer att få svara på några enkla 

frågor i form av en enkätintervju, då jag sitter tillsammans med barnen och samtalar om frågorna 

och fyller i svaren som barnen ger mig. Ni kan själva få titta på frågorna som kommer ställas. 

Att delta i studien är helt frivilligt, och ni kan när som helst ångra er medverkan. Studien är helt 

anonym, inga namn kommer alltså att användas i resultatet i studien. Ingen information som 

lämnas under intervjuerna kommer att föras vidare, utan kommer endast användas till denna 

studie.  

Har ni frågor om studien så ta kontakt med mig: 

Laila Fredriksson 

Mob: 0739-35 27 66 

Mail: laila-fredriksson@hotmail.com 

Ni kan även kontakta ansvarig lärare vid _________ universitet.  

Lektor Finn Calander 

Mob: 0702-05 59 88 

Fyll i den blankett och lämna till mig eller annan pedagog på _________ snarast möjligt. Skriv 

under med ditt och ditt barns namn.  

Tack. 

 

(  ) Ja, jag godkänner att mitt barn får intervjuas för studien 

(  ) Nej, jag godkänner inte att mitt barn får intervjuas för studien 

 

Namn: 

mailto:laila-fredriksson@hotmail.com
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10.3.  Samtyckesbrev till föräldrar i skolan 

Hej föräldrar till barn i årskurs 2 på _________skolan! 
 

Michael Ericson heter jag och studerar på lärarutbildningen vid _______ universitet. Jag är inne 

på min sista termin och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag skriver tillsammans med en annan 

som kommer göra en liknande undersökning på en förskola i ________. 

Era barn har blivit utvalda av mig att delta i en undersökning som kommer handla om barns 

fritidsvanor efter skoltid. Jag kommer att välja ut några från ert barns klass till intervjuer om vad 

de gör på sin fritid och vad de tycker om det, intervjun tar ca 10-15 minuter och genomförs av 

mig under skoltid och fritidstid. 

Att delta i undersökningen är helt frivillig för era barn och de kan när som helst hoppa av 

undersökningen, det är i så fall bara höra av sig till mig. Undersökningen är helt anonym, inga 

namn eller liknande kommer alltså att användas i resultatet i studien. Ingen information som 

lämnas i intervjuerna kommer att föras vidare utan kommer endast användas till denna studie.  

 

Har ni frågor om detta så hör av er till mig: 

Michael Ericson  

Mob: 0709-385126 

Mail: micke.e@n21mail.net 

Annars kan ni höra av er till ansvarig lärare från ______ universitet: 

Lektor. Finn Calander Mob: 0702-05 59 88 

 

Tack på förhand! 

Det jag nu vill veta är om ni föräldrar godkänner att era barn får vara med i denna undersökning. 

Kryssa i och skriv på, klipp av och skicka tillbaka till läraren snarast, senast tisdag 29/11! 

 

(   ) JA, jag godkänner härmed att mitt barn är med i undersökningen. 

(   ) NEJ, jag godkänner inte och vill inte att mitt barn är med i undersökningen. 

 

Barnets namn:_____________________________________________________________ 

Förälders underskrift:________________________________________________________ 

mailto:micke.e@n21mail.net

