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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vi har specificerat begreppet fritid, vad vi menar med fritid och vad 

uppslagsböckerna säger att fritid är. Vi har gett en historisk bakgrund till begreppet fritid. 

Vi har belyst vårt problemområde med hjälp av Vygotskijs kulturhistoriska teori om lek samt 

genom ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad barn i tioårsåldern gör på sin fritid och 

vilka faktorer som ligger till grund för deras val av fritidsaktiviteter. 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi genomfört samtal med åtta barn som 

diskuterat runt sin fritid. De resultat som vi fick fram av samtalen med barnen har vi delat in i 

tre teman; fritid, familj och vänner, framtid.  

Resultat: Vi har fått kunskap om vad barn gör på sin fritid. Barnen skiljer sig inte från vad 

som kommit fram i tidigare forskning beträffande valen av fritidsaktiviteter. Däremot skiljer 

barnen sig genom att de är mer aktiva än vad tidigare forskning påvisar. Datoranvändningen 

är inte särskilt utbredd i vår undersökningsgrupp, tvärtemot hur media idag framställer barns 

datorvanor. Vi ser även en könsfördelningen i barnens val av fritidsaktiviteter.  

Vi har fått en inblick i vad barnen har för syn på sin fritidssituation samt vilka visioner de har 

inför framtiden. Undersökningen har fått oss att inse hur betydelsefull familjen och vännerna 

är för barnens fritid.  

Resultaten som vi fått fram här kommer vi att ha användning för i vår framtida yrkesroll som 

pedagoger med inriktning mot skola, förskoleklass och fritidshem.  
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Inledning 
 
Enligt Bonniers svenska ordbok betyder begreppet fritid; ”Tid man är ledig från sitt arbete” 

(Malmström, Györki, & Sjögren, 1994). I Nationalencyklopedin är betydelsen; ”Den del av 

dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn”. Norling & Gunnarson 

(1994) definierar begreppet fritid som; ”Den del av dygnet som barn inte är i skolan”. Den 

sistnämnda definitionen stämmer väl överens med hur vi definierar fritid i vår undersökning. 

Med fritid menar vi den tiden från det att skolan slutar tills det att barnen går och lägger sig på 

kvällen. Fritiden innefattar även helgen.  

 

Redan inom den grekiska kulturen beskrev Aristoteles (384-322 f. Kr) och Platon (427-347 f. 

Kr.) fritiden som mycket viktig. Aristoteles gjorde skillnad på arbete och fritid. Fritiden var då 

människan vårdade själen och kroppen. Hos barnen betonades fri och ostyrd lek. Platon 

betonade vikten av fysisk träning.  Rosseau (1712-1778) förespråkade lekens och fritidens 

betydelse för själen och personlighetsutvecklingen (Norling & Gunnarsson, 1994). 

 

När Sverige fortfarande var ett jordbrukssamhälle fanns inte begreppet fritid. Under 

jordbrukssamhället och den tidigare delen av industrialismen hjälpte barnen till i hemmet och 

på gården. Vid industrialismens intågande flyttade människor från landsbygden in till 

städerna, för att komma närmare industrierna. Både kvinnor och män arbetade i industrin. Det 

var vid denna tid som barnstugorna och arbetsstugorna gjorde sitt intåg. Där fick barnen vara 

då föräldrarna arbetade. Allmän skolplikt infördes och Sverige genomgick ett stort 

reformprogram mellan 1930 och 1960. Ett välfärdsamhälle byggdes upp och det så kallade 

folkhemsbygget tog fart. En följd av detta blev förlängd skolgång och en offentligt 

organiserad fritidsverksamhet. Denna utveckling kom att påverka barnen och deras fritid 

(Hansen, 1999).  

De första studierna kring barns fritidsvanor gjordes på 1940-talet. Man var intresserad av vad 

barn gjorde på sin fritid. Syftet med den studien var att ta reda på vad barnen gjorde på sin 

fritid, för att på så sätt kunna förebygga problem och kriminalitet (Nilsson, 1994). Fritidens 

genombrottsår i Sverige var under 1930-talet. Svenska Turistföreningen öppnar 1933 sitt 

första vandrarhem. Tre år senare ordnas den första fritidsutställningen i Ystad och 1938 

infördes Sveriges semesterlag. Det blev på modet med friluftsliv och att vara ute i friska 

luften. Detta gjorde att fritiden blev en snabbt växande marknad. Att tälta, cykla och campa 

blev något som gemene man gjorde. År 1950 var sommarstugornas årtionde och 1960 gjorde 
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bilen sitt intåg och blev ett populärt sätt att ta sig till och från skogen eller sommarstugan. 

Under åren därpå följde segelbåtens intåg hos det svenska folket och det blev även populärt 

att fjällvandra. Det hade skapats en fritidskultur i Sverige (Olsson, 1995). 

  

Vi är intresserade av att belysa och analysera barnens fritid. Vi vill ta reda på vad barnen gör 

på sin fritid och vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för deras val av 

fritidsaktiviteter. Med fritidsaktiviteter menar vi all form av aktivitet som barnen kan ägna sig 

åt på sin fritid. Det kan vara organiserade verksamheter i föreningar eller att man sparkar boll 

med vänner hemma på gården. Det kan vara att man är med i någon förening eller att man ser 

på TV eller spelar på datorn. Vidare kan fritid vara att barnet tillbringar tiden med vänner eller 

att inte göra något särskilt.  

 

Vi anser att ämnet barns fritid är viktigt att belysa. Kunskaperna som studien ger oss kommer 

vi att få användning av i vårt framtida arbete som pedagoger med inriktning mot skola och 

fritidshem. Vår förhoppning är att få en ökad förståelse för barnens livssituation och deras 

fritid. Vi är intresserade av att se vilka val av aktiviteter barn i tioårsåldern gör på sin fritid 

och varför de väljer som de gör.  

Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad barn i tioårsåldern använder 

sin fritid till, och vilka faktorer som ligger till grund för deras val av fritidsaktivitet. 

Frågeställning 
  
Utifrån syftet med studien har vi följande frågeställningar:  

Vad gör barn i tioårsåldern på sin fritid? 

Vilka faktorer ligger till grund för deras val av fritidsaktivitet? 
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Tidigare forskning  
 

Lek 
 

Frågan vad barn gör på sin fritid ger många svar. Tidigare forskning visar att barns fritid ser 

mycket olika ut. Barnen väljer olika aktiviteter och vistas i olika miljöer. Det är idag möjligt 

att tala om skilda fritidskulturer. Fritiden binds samman med barnens hela livsstil (Nilsson, 

1998). Freud forskade om människans undermedvetna. I sin teori menar han att leken har två 

viktiga funktioner i barnets lek och utveckling. Dels ger leken barnet möjligheter att uppfylla 

önskningar, i leken är allt möjligt, dels är leken ett sätt att bearbeta problem och/eller 

händelser i barnets vardag. (Hägglund & Fredin, 1993). 

Rosseau däremot menar att leken och fritiden har betydelse för själen och 

personlighetsutvecklingen (Norling & Gunnarsson, 1994). Han var intresserad av 

barnuppfostran och han menade att leken är barns naturliga sätt att inhämta lärdomar. I hans 

uppfostringsroman  ”Emile” som utgavs 1762, propagerar han för att man skall ta till vara  

barnets naturliga resurser (Hägglund & Fredin, 1993).  I ”Emile” skildras den fria, 

självständiga och förnuftiga individens födelse. Målet var att fostra dugliga och 

samvetsgranna medborgare som själva kunde utföra kloka handlingar (Svedberg & Zaar, 

1998).   

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att i leken måste barnen lämna verkligheten och ge sig 

hän. Barnen förlorar sig i leken, de är som uppslukade, de varken ser eller hör. Utmärkande 

för lekens medvetandetillstånd är en hundraprocentig koncentration och hängivelse. Hon 

menar vidare att för att barn skall kunna leka så måste de kunna förhålla sig till verkligheten 

på lekens plan. De måste vara införstådda med att allt inte är vad de ser ut att vara, förstå 

dubbelheten i tolkningsmöjligheterna, att till exempel en pinne både är en pinne och en pistol.  

I leken tolkar barnet sina upplevelser och ger dem liv (Lindqvist, 1996). Lek och fantasi hör 

enligt Vygotskij och Bateson i (Knutsdotter Olofsson, 1992) ihop och är synonymt. De menar 

att lek och fantasi inte är på riktigt, de tar båda sin näring ur verkligheten, det råder här och 

nu, men kan även upplevas där och då.  
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Idrott 
 

Intresset för idrott är mycket stort bland dagens unga. Det är det intresset som barnen själva 

pratar mycket om och som de tycker mycket om att göra. Om barnen är duktiga i idrott är det 

något som ger status bland vänner. Att idrotta bör dock inte alltid förknippas med att träna och 

tävla i en förening. Idrott och fysisk träning betyder för många barn istället att de stärker sitt 

självförtroende och att de ökar sitt välbefinnande. Tävlingsmomentet blir för dessa barn 

mindre viktigt (Nilsson, 1998). Det finns mycket positivt vi kan förankra med spontanidrott. 

Samvaron med jämnåriga, pojkar och flickor tillsammans ger samhörighet och trygghet. Det 

skapar mindre krav på personlig färdighet, spänning, identitetsutveckling, samarbete och inte 

minst av allt alla roliga skratt tillsammans. Aktuell forskning visar att spontanidrotten (dvs. då 

barn på eget initiativ organiserar och genomför idrottsaktiviteter), har minskat kraftigt.  

 

Gräsfläckar på knäna var eviga dag, rosiga kinder och halvt förfrusna fötter, blöta och 

leriga kläder efter fotboll, skridskoåkning och andra idrottslekar tycks nu höra mest till 

vuxengenerationens barndomsminnen (Lund, 1996 s.84). 

 

Samtidigt med att den spontana idrotten sägs ha minskat, så finns det litteratur som visar att 

de organiserade aktiviteterna ökar i mellanstadieåldern (Friberg & Jonsson, 1999). Med 

organiserade aktiviteter menas de aktiviteter som är ledarstyrda inom någon form av 

organisation. Flickor och pojkar väljer olika fritidsaktiviteter. I ridning, föreningsliv (inte 

idrott) och musikskolor är flickor klart överrepresenterade. Pojkar däremot är 

överrepresenterade i idrottsföreningar (lagsporter), motorsporter och dataspel. Både flickor 

och pojkar väljer sådana aktiviteter som hjälper till att bekräfta den egna identiteten. 

I undersökningar som tidigare gjorts bland 10-12-åringar så ligger fotboll i topp, som den 

populäraste idrotten bland både pojkar och flickor. Andra populära idrotter är bandy, 

ishockey, ridning och gymnastik (Lund, 1996). 

Dator 
 

När barn börjar läsa öppnar sig många nya världar för dem. Detta gäller även vid datorerna. 

Barnen kan nu klara av svårare program, där det ingår mycket text och det krävs ett större 

tänkande för att lyckas med programmet/spelet. Barn älskar att lära. När ett barn lär sig att 

bemästra en ny färdighet är glädjen och synen på sig själv som duktig stor. Barnet fullkomligt 
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strålar av lycka och är tillfreds med sig själv. Uppmuntrande ord från vänner och andra i 

närheten är också viktigt. För barn som kan läsa kommer nu dataspel att på allvar att spela en 

stor roll i barnens liv. Det finns spel inom många kategorier, så som actionspel, äventyrsspel, 

strategi- och simuleringsspel, sport och motorspel (Hamrin, 2001). 

Enligt von Feilitzen (2003) använder barn sin fritid till stor del till medieanvändning. Med 

ökad ålder upptar medierna allt mer av barnens fritid. Von Feilitzen menar att 

medieaktiviteter är de mest utbredda fritidsaktiviteterna av alla de aktiviteterna som barn 

utövar på sin fritid. Von Feilitzen  gör i sin undersökning ingen skillnad på media och data. 

Hon menar att det i media allt som oftast dyker upp indikationer på att barns 

medieanvändande ökar markant. Vidare konstaterar von Feilitzen att det hittills inte finns 

någon forskning som stöder detta (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2001, Banér, 2003).  

Grünbaum menar att datorspel ofta är föraktat av många vuxna, men ofta är det människor 

som inte vet vad det finns för spel för barn och som själva aldrig skulle drömma om att spela 

på en dator. Hon menar att det är beklagligt att höra eftersom det i dag finns många bra och 

intressanta spel för barn. De spel som finns idag är gjorda i underhållande syfte. De flesta spel 

arbetar mot ett bestämt mål som den som spelar ska försöka uppnå. En del spel fokuserar på 

barnets reaktionsförmåga och tävlingsinstinkt, menas andra har som huvudsyfte att barnen ska 

utveckla en äventyrlig historia. De lär sig att minnas och att utveckla sitt logiska tänkande. De 

lär sig att kombinera och känna igen mönster. Rumsuppfattning och koncentration tränas 

samtidigt. De får lära sig självständigt beslutstagande och att samarbeta (Grünbaum, 1997). 

Zlotnik i Grünbaum (1997) säger att datorspel ofta klassas som något fördummande och 

dåligt, något som kan ge ögonskador eller hjärnskador. Många vuxna försöker ofta att 

begränsa spelandet eller få ett slut på det säger Zlotnik. Vidare säger han att det är tråkigt, och 

att det är synd om barnen. Zlotnik berättar också att han under sina 22 år på den 

barnpsykiatriska avdelningen, aldrig har sett att flitigt dataanvändande har varit orsaken till 

barnens problem. Tvärtom menar han att datoranvändandet bara har påverkat barnen i positiv 

riktning.  

Familj  
 

Familjen spelar en central roll i barnens tillvaro och i synnerhet på fritiden. Familjen är 

grunden och tryggheten för barnen under deras uppväxt och spelar en mycket viktig roll i hur 

barnen utvecklas intellektuellt och socialt (Rosslind, 1991). Normalt sett är föräldrarna de 

första och mest stabila personerna och förebilderna i barnens liv. Samtidigt som föräldrarna 
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gradvis måste tillåta barnen att få en större frihet, måste de fortsätta att stötta barnen genom 

att ge vägledning och genom att ställa krav. Föräldrar som är auktoritära och är accepterande, 

varma och responsiva inför barnens tankar, känslor och behov utgör en viktig faktor i barnens 

utveckling till självständighet. För barnens utveckling till självständighet, egen identitet och 

en egen roll och position i samhället är det en förutsättning att de lyckas frigöra sig från sina 

föräldrar (Evenshaug & Hallen 2001). Äldre syskon fungerar som förebilder och som 

modeller för imitation. Med imitation menas att man vill efterlikna någon annan. 

Syskonrelationer tidigt i livet kan ha betydelse för barnets sociala utveckling (Evenshaug & 

Hallen 2001).  

Vänner 
 

Vänskap är viktigt för att växa som människa. En vän framkallar ens bästa sidor, men är 

också den som accepterar ens brister. Barn upptäcker världen tillsammans och blir själv 

upptäckt som den unika individ det är. Barnen leker ofta tillsammans. Jämnåriga vänner 

betyder mycket i barnens liv. Man kan leka på samma villkor och tycka om samma lekar. 

Barn känner en gemenskap tillsammans med andra barn och tillsammans har barnen roligt.  

Ofta spelar det ingen roll vad de hittar på, bara de är tillsammans. Barn identifierar sig med 

andra barn och det är viktigt för barnet att bli accepterat i en barngrupp. Det stärker barnets 

självkänsla (Nilsson, 1994). Alla barn behöver jämnåriga vänner för att utveckla sina 

intressen och förmågor, och för att trivas i tillvaron. Det är särskilt viktigt i 10-12 årsåldern 

(Wener, 1996). Barnet är en social individ som är beroende av att få vara delaktig i sociala 

relationer. Att få delta i en grupp (t.ex. familjen eller kamratgruppen) är en grundläggande 

social aktivitet (Lillemyr, 1990). Under förpuberteten (10-12 år) blir gemensamma intressen, 

närhet, ömsesidig öppenhet och förståelse viktiga delar i barnens syn på vänskap. Vänskapen 

uppfattas som något värdefullt i sig. Barnen förväntar sig att vänner hjälper varandra, 

samarbetar och är lojala mot varandra (Evenshaug & Hallen, 2001).   

Kön 
 

Nilsson (1996) menar att det förekommer påtagliga könsskillnader i fritidens innehåll. 

Flickornas värld inriktas på individuella relationer; de vill skapa nära känslomässiga band. De 

har ett mer individorienterat synsätt. Det är viktigt hurdan man är och hur man behandlar 

andra. Flickorna umgås ofta med ett mindre antal nära vänner än pojkarna. Pojkarna däremot 

vill gärna synas och verka på en offentlig arena. De är mer inriktade på att nå bekräftelse 
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genom det de gör. På detta sätt får de visa vem de är. Pojkarnas vänkrets är ofta större och 

mer ytlig än flickornas. Genom sitt stora umgänge förbereds pojkarna för den sociala arenan; 

vilket gör det lättare för dem att uppträda och hävda sig i offentliga sammanhang. Vidare 

menar Nilsson (1996) att flickor generellt sett är mer aktiva än pojkar inom andra föreningar 

än idrottsföreningar. Det vill säga inom olika kulturverksamheter som till exempel den 

Kommunala musikskolan.  

Friberg & Jonsson (1999) menar att ridning klassificeras som en typisk ”flickidrott”. Med 

”flickidrott” menas att det är fler flickor än pojkar som utövar den. Flickorna väljer ridning 

för att de tycker om att ägna sig åt ”omvårdnad”, samt att sköta om hästarna och se till att de 

har det bra. Vidare menar Friberg & Jonsson (1999) att ishockey anses som en typisk 

”pojkidrott”. Begreppet ”pojkidrott” syftar till att det är mest pojkar som utövar idrotten. 

Enligt Nilsson (1998) är det vanligt att pojkar önskar sig en idrottskarriär, att bli kända, 

berömda och framgångsrika. Det finns idag ökade möjligheter till att försörja sig inom idrott, 

musik och datorer och därför betraktar många unga det som ”nyckeln till framtiden”. Det 

finns samband mellan vad barnen har för planer beträffande val av yrke och utbildning, och 

hur de använder sin fritid (Werner, 1996).  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad barn i tioårsåldern använder sin fritid till, och 

vilka faktorer som ligger till grund för deras val av fritidsaktiviteter. Det finns en mängd olika 

teorier och perspektiv som vi kan använda oss av för att belysa vårt problemområde. Vi har 

dock inte utrymme för att presentera alla, utan har valt att använda oss av Vygotskijs 

kulturhistoriska teori om lek samt symbolisk interaktionism. 

 

Leken är central i barnens liv; de pratar mycket om hur de leker och vad de leker. Vi anser att 

Vygotskijs lekteori kan hjälpa oss att förstå hur viktig leken är och vad den betyder för barnet. 

I leken utvecklar barnet sitt medvetande om världen. Barnet bearbetar och tolkar vardagliga 

händelser och bildar sig sin egen uppfattning. Leken ger barnet en möjlighet att utveckla sin 

fantasi.  

 

Genom symbolisk interaktion kan vi studera barnet i samspel med andra. Barn samspelar med 

varandra via symboler som ord och kroppsspråk. Genom detta samspel socialiseras de. Denna 

socialisationsprocess hjälper barnen att utveckla sitt Jag. Jaget utvecklas i samspel med 

omgivningen. Det är i detta samspel som barnen förverkligar sig självt och får en identitet i 

sina egna och andras ögon; barnen söker sin identitet. Människor i omgivningen har betydelse 

för hur barnen utvecklas som individer. Familjen och vännerna bildar den sociala arena där 

barnen utvecklar sin identitet och kultur.   

 

Vygotskijs kulturhistoriska teori om lek 
 
Vygotskij (1896-1934) menar i sin kulturhistoriska teori om lek att det är medvetandet som är 

det centrala begreppet och principen för individens utveckling. För barnen är det leken som är 

den viktigaste formen för att utveckla sitt medvetande om världen. Han ser leken som den 

viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla, och i leken är de inte skilda från 

varandra. Leken, menar Vygotskij, är barnets sätt att lära sig det sociala livet. Leken handlar 

också om en önskeuppfyllelse; i leken förverkligar barnet sina önskningar. I leken börjar 

också barnet att hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden och genom detta skapa en medveten 

form för sina handlingar (Lindqvist, 1996).  
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Vygotskij menar att grunden för barnets skapande finns i leken. Genom leken tolkar barnet 

sina upplevelser och ger dem liv. Det är genom leken som barnet bearbetar tidigare 

upplevelser och erfarenheter (Vygotskij, 1995). Vygotskij anser att barnet leker för att 

tillfredsställa olika behov och motiv. Leken beskrivs som ett dynamiskt möte mellan barnets 

inre, som är känslor och tankar, och den yttre verkligheten, det vill säga nuet. Leken uppstår 

ur den sociala världen då barnet aktivt försöker tillägna sig och förstå sin omvärld. Vygotskij 

menar att barnet inte självt är medvetet om motiven till varför det leker. Detta, menar han, 

skiljer leken som aktivitet från andra aktiviteter (Egeberg,1988).  

I leken får barnet användning för sin kreativa förmåga. Den kreativa förmågan kallar 

Vygotskij för fantasi. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor. Fantasiprocessen är en 

tolkningsprocess där verkligheten genomgår en förvandling, där allt är möjligt. Vygotskij 

kallar leken för vardagens negativ, i och med att barnen skapar en overklig situation så är det 

också ett medel för att utveckla abstrakt tänkande (Vygotskij, 1995). Leken speglar något som 

barnen har varit med om, leken hjälper dem att bearbeta och förstå denna händelse, genom 

leken tar de till sig händelsen och ger den en egen tolkning och innebörd. Barnens lek 

fungerar ofta som en reproduktion av vad de sett och hört från vuxna. Eftersom barnet också 

söker sin identitet genom leken så uppstår ett naturligt könsmönster. Flickor gör som mamma 

och tar hennes roll i exempelvis mamma-pappa-barn leken. Pojkar gör som pappa och leker 

typiska pojklekar som bilverkstad.  

  

Symbolisk interaktionism  
 
Symbolisk interaktionism kännetecknas av att människan är en social varelse och att jaget 

skapas i det sociala samspelet med andra. En av perspektivets grundare är Blumer (1900-

1987). Symbolisk interaktionism är ett perspektiv för en analys av den sociala verkligheten. 

Den fokuserar på det som händer i nuet. Perspektivet är ett redskap för att studera mänskligt 

gruppliv och mänskligt beteende. Symbolisk interaktionism försöker inte att förklara eller 

förutsäga verkligheten utan att förstå den. Den symboliska interaktionismen syftar till att 

utifrån människors handlingar förstå det sociala livet och dess förändringar. Det sätt en 

människa uppfattar en situation på, är inte bara hennes verklighet utan det styr också hennes 

beteende. Jaget ses som ett objekt som granskas, reflekteras över och förändras. Människan 

blir succesivt alltmer social när hon växer upp och socialiseras in i samhället. Hon lär sig de 

normer och förväntningar som finns där. Denna socialisering kallar Blumer för social 
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interaktion. Det finns betydelsefulla personer som står människan nära och är viktiga för 

henne (Johansson, 2004). Föräldrarna är exempel på viktiga personer som har stor betydelse 

för barnen tidigt i livet. De får en stor betydelse för hur barnens jag byggs upp. Genom livet 

har vi ett varierande antal människor runt oss som får betydelse för hur jaget utvecklas: 

föräldrar, syskon eller sociala grupper som klassen, fotbollslaget eller vännerna. Den sociala 

interaktionen hjälper människan att bli det hon blir genom en ständigt fortgående 

förändringsprocess. Men, att interagera/samspela med andra görs inte bara verbalt utan också 

genom kroppsspråket. En förutsättning för social interaktion är att människan kan sätta sig in i 

hur andra människor känner och tänker, det vill säga att empatisera. Att sätta sig in i 

situationer och identifiera sig med andra. Detta utvecklas till att människan kan se sig själv 

med den andres ögon och det är den viktigaste förutsättningen för identitetsskapandet. 

Symbolisk interaktionism handlar också om att människan kommunicerar med hjälp av 

symboler. Orden är de vanligaste symbolerna. När människan växer upp så lär hon sig det 

språk som talas runt henne. Först är orden bara ljud för henne, därefter blir de ljud med 

mening och därigenom symboler. Men de måste ha samma innebörd för den enskilda 

människan som för alla andra människor i hennes omgivning, för att hon skall kunna 

kommunicera med dem. Symbolisk interaktionism förutsätter föränderlighet. Människan 

handlar eller beter sig hela tiden, hon är aktiv. Att vara aktiv innebär att vara delaktig i en 

process. Symbolisk interaktionism förutsäger att en människas tillstånd kommer att förändras. 

Inget tillstånd är för evigt. De egenskaper en människa har är inte för evigt, det vill säga de 

kan komma att förändras. Till exempel om en människa anses som kunnig, så kan det avse ett 

visst område, det behöver inte betyda att hon är kunnig inom ett annat område eller att hon 

alltid har varit det. Människan är inte, utan hon gör - hon ändrar sig hela tiden. (Trost & 

Levin, 1996). 

 

Teorisammankoppling 
 
Vi anser att de två utgångspunkter är tillämpningsbara för oss i vår studie när vi vill ta reda på 

vad tioåringar gör på sin fritid och vilka faktorer som ligger till grund för deras val av 

fritidsaktiviteter. Barnen pratar i våra samtal om att de leker, samt att de leker med sina 

vänner.  

Vi ser i vår undersökning och av samtalen med barnen att leken är en viktig del av deras fritid. 

Genom Vygotskijs lekteori förstår vi hur viktig leken är för barnets jagutveckling och 
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identitetssökande. Symbolisk interaktionism kännetecknas av att människan är en social 

varelse och att jaget skapas i det sociala samspelet med andra. Vi förstår vikten av samspelet 

med andra. Vi har sett i vår undersökning att barnen påverkas av vännerna och andra i sin 

omgivning. Familjen och vännerna spelar en betydelsefull roll beträffande vad barnen gör på 

sin fritid. Symbolisk interaktionism hjälper oss att förstå hur viktigt detta samspel är för 

barnet.  
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Metod  
 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ studie. Syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som framkommer ur 

samtalen (Kvale, 1997). Ett viktigt kännetecken för den kvalitativa studien är att den utgår 

från studieobjektets perspektiv, medan kvantitativa studier i högre grad utgår från forskarens 

idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson, Sköldberg, 

1994). I vårt fall lämpade det sig inte med en kvantitativ studie. Vi var inte intresserade av 

mängden barn som utövade olika fritidsaktiviteter. Det som intresserade oss var istället att 

försöka förstå varför det enskilda barnet gör det val av fritidsaktivitet som det gör. Därför 

valde vi att göra en kvalitativ studie. 

Vi har genomfört samtal med åtta barn där vi diskuterade runt barnens fritid. Vi var 

intresserade av vad barnen gjorde på sin fritid och varför. Vi ville att barnen berättade så 

mycket som möjligt om sig själv, med fokus på fritiden.  

 

Urval 
 

Vi har valt att utföra studien i en klass, på en medelstor skola i ett bostadsområde i ett 

samhälle i väst- Sverige. Skolan vi valde att utföra studien på föll sig naturligt eftersom en av 

oss, har gjort sina vfu-perioder (verksamhets förlagda utbildning) på den skolan, och barnen 

känner henne väl. Kontakten med de barn som vi samtalade med skedde genom att vi tog 

kontakt med klassläraren och bestämde en dag då vi kom till klassen, och då berättade vi för 

barnen om vår studie. Vi ville själva berätta för klassen om vår undersökning. Vid det tillfället 

lämnade vi även information om undersökningen och syftet med vårt arbete.  Barnen fick ett 

informationsblad med sig hem till målsman där vi presenterade oss. (Se bilaga 1). På bladet 

fanns en talong som barnen skulle ha med sig påskriven med målsmans underskrift, om de 

fick lov att delta i undersökningen. Vi betonade frivillighet och anonymitet (Patel & 

Davidsson, 2003). Alla uppgifter som vi erhöll från, och om barnet behandlade vi 

konfidentiellt. Det innebar dels att vi inte fick lämna uppgifter till utomstående, dels att det 

inte fick vara möjligt att identifiera ett enskilt barn när vi presenterade vårt resultat. Varken 

barnets namn, klass eller skola skulle gå att identifiera i det slutgiltiga arbetet. Det var viktigt 

att barnen fick känna sig delaktiga genom att de fick ta eget ansvar för att 

informationsblanketten kom till hemmet och åter till skolan. Alla barn i klassen fick 
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möjligheten att vara med i utlottningen av de åtta platserna vi behövde för vår studie. Vi valde 

att samtala med fyra pojkar och fyra flickor. Därför delade vi in svarstalongerna i flick- och 

pojkhögar inför dragningen. Denna indelning gjorde vi för att få en jämn könsfördelning i vår 

undersökning. Vi ansåg att åtta samtal var lagom för vårt syfte och för den tidsram vi hade till 

vårt förfogande.  

 

Samtalen 
 

Vi valde att använda oss av enskilda samtal med barnen för att vi skulle kunna föra en dialog 

där barnen kände att de kunde prata fritt. Varje samtal varade i ungefär 30 minuter. Vi var 

med båda två vid samtalen. Den av oss som kände barnen hade huvudansvaret för samtalen, 

den andra av oss höll sig i bakgrunden och förde anteckningar om vad som hände under 

samtalen. Vi hade fått låna ett mysrum på skolan för våra samtal, och vi hade med oss fika 

eftersom vi ville skapa en trygg och trivsam stämning. Vi ville att barnen skulle känna sig 

bekväma för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av samtalen. Vi spelade in samtalen på 

band för att sedan skriva ut dem ordagrant. Tillsammans gav dessa faktorer undersökningen 

en hög reliabilitet (tillförlitlighet) (Patel & Davidsson, 2003).  Vi har lyssnat igenom 

materialet flera gånger för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt. Därefter har 

bandupptagningen raderats. Under samtalen fick barnen prata fritt om sin fritid. Utifrån det 

som barnen sa, ställde vi följdfrågor, för att undersökningen skulle få en god validitet (att vi 

undersöker det som vi avsåg att undersöka). Vi avsåg att studera barns fritid, därför behövde 

vi ibland styra barnen tillbaka in på rätt spår då de emellanåt pratade om saker som vi i denna 

undersökning inte var intresserade av. Validiteten kopplas till om forskarna lyckas skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Det är även viktigt för 

validiteten att man som forskare är medveten om och reflekterar över de olika val som görs i 

hanteringen av informationen och hur detta sedan kan påverka analysen (Patel & Davidsson, 

2003).    

Vi ändrade barnens namn, och gav dem fiktiva namn för att ingen skulle kunna gå att 

identifiera.  Dessa namn följer ett visst mönster, om vi av någon anledning skulle behöva gå 

tillbaka till det ursprungliga samtalsmaterialet. Barnen fick nya namn i bokstavsordning. 

Samtal 1, fick ett namn på A, samtal 2, fick ett namn på B och så vidare. Vi läste genom varje 

samtal ett flertal gånger. Vi tolkade och reflekterade över dem, i syfte att lyfta fram 
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gemensamma teman. Vi valde att betona viktiga uttalanden som barnen gjort i form av citat i 

texten. På detta sätt har vi velat ge läsaren en fördjupad förståelse för vårt problemområde.  

I efterhand så kände vi att några av barnen vi samtalat med borde ha övervägt sitt deltagande, 

med tanke på hur svårpratade och nervösa de var. Skulle vi ha formulerat förfrågningen om 

deras deltagande annorlunda och klargjort att undersökningen byggde på att man ville prata?  

Till en annan gång är det bra att tänka på att vara tydlig beträffande vad som krävs av de 

deltagande i undersökningen.  

 

Denna undersökning har gett oss en förståelse för hur barn i tioårsåldern i ett minde samhälle 

upplever sin fritid. Undersökningen kan dock inte ses som generell för alla tioåringar i 

Sverige utan för barn med liknande förutsättningar. Med det menar vi att man kan dra 

paralleller med barn i övriga Sverige som bor i liknande samhällen. Undersökningen kanske 

inte kan jämföras med barn som bor i storstäder eller på landet. 
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Resultat, diskussion och analys 
 

När vi studerar våra utskrivna samtal närmare så märker vi att olika teman blir synliga. Vissa 

teman ligger nära varandra, så det blir svårt att kategorisera dem, men allt eftersom vi läser 

vårt samtalsmaterial blir det en naturlig indelning.  

Följande teman framkom: fritid, familj och vänner, framtid. Beträffande ordet vänner så har vi 

valt att vara konsekventa då barnen använder flera olika uttryck för att beskriva sina 

kompisar, polare och kamrater. Vi kommer under respektive rubrik att redovisa vad barnen i 

vår undersökning säger om det aktuella temat. Under respektive tema har vi lagt vår 

diskussion och analys. 

 

Fritid 
 
Vi kommer här att rapportera vad barnen berättar om sin fritid. Vi är intresserade av hur de 

använder sin fritid. Vi bad barnen berätta om vad de gör på sin fritid. Nedan följer en 

beskrivning av det som vi fick reda på. 

 

Av flickorna i vår undersökning är det tre som har ridningen som intresse. Samtliga flickor är 

aktiva inom föreningsverksamheten juniorerna (juniorerna drivs i Svenska kyrkans regi och 

kan jämföras med skolans fritids). Ingen av pojkarna nämnde ridning eller juniorerna som 

fritidsaktivitet. Bland pojkarna ser vi en klar dominans av aktiva inom idrottsföreningar, inom 

fotboll, bandy och ishockey. Av flickorna är det en som eventuellt har tänkt börja spela 

fotboll. Den vanligaste aktiviteten bland pojkarna är fotboll, något som Bosse, Filip och 

Gustav håller på med. De spelar alla tre aktivt i den lokala fotbollsföreningen. Erik däremot 

berättar att han gärna spelar fotboll, dock inte aktivt utan hemma på gården, antingen ensam 

eller tillsammans med vänner. 

Annelie berättar att hon tycker om att gå på juniorerna för hon gillar att rita och tillverka 

smycken, något som det finns stort utrymme för på juniorerna. Annelie berättar också om sitt 

intresse för hästar och att hon rider på en ridskola. Hon säger också att hon ofta leker med sina 

vänner: Vi leker häst och springer runt med snören och så…. 

Cissi berättar att hon går på juniorerna, och om sitt stora musikintresse. Hon berättar att hon 

spelar fiol i den Kommunala musikskolan. Cissi berättar vidare att när hon leker med sina 
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vänner, så leker de ibland parvis och ibland flera tillsammans. Hon berättar att de leker allt 

möjligt: Vi spår varann, leker häst, hopptävling och så…ibland gungar vi. 

Diana berättar att hon håller på med mycket på sin fritid. Hon går på Juniorerna och spelar 

fiol i den Kommunala musikskolan. Hon är dessutom aktiv i gymnastikföreningen, ett intresse 

som hon har haft sedan hon var liten. Hon tycker också om att rida. Hon rider inte på ridskola 

utan hemma hos vänner som har hästar. Diana berättar att hon ibland brukar vara inne på 

Internet. Hon är medlem i en klubb där hon brukar spela och chatta. Hon säger att hon inte 

brukar spela spel på datorn så ofta. Diana berättar vidare om en trädkoja hon har tillsammans 

med vänner: nedanför den är det som ett kök med diskbänk, så vi kan gegga lite…. Hon 

berättar att hon tycker det är roligt att vara i kojan. Diana berättar också att hon ibland har 

med sig vänner hem efter skolan: vi brukar cykla eller så bara vi är. 

Hanna säger att hon har fullt upp på sin fritid. Hon berättar att hon gillar att cykla 

mountainbike, inte i någon organiserad verksamhet utan mest för att det är kul. Hon säger att 

hennes största intresse är att segla optimistjolle, något som hon säger att hon älskar och aldrig 

skall sluta med. Hon berättar också att hon seglar för ett lokalt Segelsällskap. Hanna säger att 

hon ibland kan sätta sig framför datorn och spela något spel. Hon berättar att familjen har två 

datorer, och hon berättar om några roliga spel som de har: Rallyspel och Legoracer. Hanna 

säger att hon gärna leker med sina vänner. Hon berättar att hon tillsammans med sina vänner 

leker polis och tjuv eller kung och betjänter. Ibland spår de varandra med en kortlek. Hon 

pratar också om att de brukar leka mini-deckare och smyga på folk. Hanna berättar även att 

hon tillsammans med sina vänner brukar leka Fångarna på fortet: Vi gör olika tävlingsgrenar 

som de andra får göra. 

Bosse berättar att fotbollen är det han ägnar mest tid åt. Förutom i fotbollsföreningen spelar 

han gärna hemma, på en närbelägen fotbollsplan. Han berättar vidare att han gärna och ofta 

spelar på datorn. Bosse delar sitt intresse för datorer med övriga familjen. Han berättar att de 

just nu har två datorer, men att de snart ska få ytterligare en. Han berättar att han är inne på 

Internet ibland och kollar runt. Han säger att han ibland kan sitta och spela hela dagen. Han 

berättar också att han tittar en del på TV. Bosse berättar att han brukar leka med sina vänner: 

Vi leker tåg eller buss, ibland polis och tjuv fast utan vapen….  

Intresset för datorer delar Bosse med Erik som även han har det som ett stort intresse. Erik 

pratar mycket om sin tid vid datorn, han berättar att de har två datorer i familjen. Erik berättar 

att han och pappa har ett gemensamt favoritspel, Svea Rike 1,2 och 3:  
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Det är soldater, svenska soldater, så ska man ta så mycket folk som helst och då kommer 

Danmark, eller Tyskland eller Ryssland eller nåt´… Den här marken vill vi ha! Då säger 

vi Nej! Då vill dom ha krig, då kommer soldater och börjar kriga med kanoner och sånt´. 

 

 Han berättar även att han gärna spelar James Bond: Han är grym.  Ett spel där man kör 

motocross är ett annat favoritspel.  

Erik säger också att han är en aktiv kille som håller igång efter skolan med att cykla, åka 

inlines och skateboard eller sparka boll. Han berättar vidare att han ibland leker med 

cowboyer och indianer:  

 

Jag har en, det är rött på den där bak, det har kommit färg på den, så ibland när jag 

leker att det är rån så står han i affären och diskar och då…Freeze! Det här är ett rån! 

Så bara diusch….  

 

Erik pratar om att han också håller på med luftgevärsskytte samt att han kör motocross vid 

familjens stuga:  

 

Jag tränar med crossen om jag skall köra tävling, en gång så kom jag i en kurva så blev 

jag rädd för det var nånting som sprang ut, jag tror det var en råtta eller nåt´. Och jag 

blev rätt rädd, då kom jag snett och flög framlänges.  

 

Erik berättar vidare att pappan är med och hjälper till och håller koll eftersom han inte får 

utföra vare sig utföra crossåkning eller luftgevärsskytte på egen hand. Han pratar vidare om 

att han spelar bandy på vintern: han spelar då i den lokala bandyföreningen. 

Filip berättar att han spelar fotboll, bandy och ishockey aktivt i de lokala föreningarna. Han 

säger att han är en aktiv kille som ofta cyklar och åker inlines. Han berättar vidare att han trivs 

i skogen där han håller på att bygga en stor koja tillsammans med en vän: den är i ett träd, 

och så hittade vi en parasoll i en container som vi spika upp till tak. Filip berättar att han 

spelar på datorn ibland, när han inte har något annat att göra.  Han berättar att han då spelar 

Matteraketen: Data är kul för man lär sig om matte och sånt. Han säger att han också spelar 

Fem myror… och Jönssonligan. Gustav berättar att han spelar fotboll, bandy och ishockey i 

de lokala föreningarna. Han pratar vidare om att han ibland spelar på datorn, då oftast 

kortspel. Han spelar ibland hos någon vän, men minns inte vad spelen heter. Gustav berättar 

också att han brukar leka med sina vänner. Då brukar de spela basket eller fotboll.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att barnen är mycket aktiva på sin fritid. Alla flickorna har ett 

gemensamt intresse som är juniorerna. Hästar är ett annat intresse som flera av dem pratar om, 

flera av flickorna rider. Pojkarna spelar alla aktivt i någon idrottsförening, och då i någon 

lagsport. Både flickorna och pojkarna pratar om att de leker med kompisar. Ett par av 

pojkarna pratar om sitt intresse för datorer.    

  

Diskussion och analys  
 
Leken är en av de fritidsaktiviteter som barnen i vår undersökning pratar mycket om. Vi inser 

att lek för barnen är en stor del av deras vardag. Många av barnen pratar om att de gärna leker 

med sina vänner. De berättar att de gör allt möjligt, ibland säger de att de bara är. De leker 

parvis eller i grupp. Det är i samspel med andra som människan utvecklas (Angelöw & 

Jonsson, 1990). Jaget uppstår och utvecklas i samspel med andra och det omgivande 

samhället. Individen och samhället/gruppen är en helhet som måste studeras tillsammans. Två 

eller flera barn som står i ett ömsesidigt förhållande till varandra interagerar. Anglöw & 

Jonson menar vidare att det symboliska interaktionistiska perspektivet ser barnet som en 

symbolförmedlande varelse som i samspel med andra skapar sitt medvetande och sin 

jaguppfattning.  

Vi anser att det är viktigt för barnen att de får ägna sig åt aktiviteter som inte behöver vara 

styrda. För barnen är det inte det viktigaste vad de gör, utan att de får vara tillsammans. Det är 

så mycket i barnens liv idag som är styrt. Skolan och viss del av deras fritid, gör att barnen får 

ett pressat schema. Det pratas mycket om stress idag, och det gäller även för barnen. Upplever 

barn stress? De kanske vill dra sig undan från alla krav genom att leka och få utlopp för sin 

fantasi. I leken och fantasin får barnen möjlighet att bearbeta händelser i vardagen. Leken 

uppstår i den sociala världen då barnen försöker förstå omvärlden. Barnen måste kunna 

förhålla sig till verkligheten och förstå att allting inte behöver vara det som det är för att 

kunna leka. Vi ser samband med detta i våra samtal där barnen berättar att de leker häst med 

ett rep som tjänar som grimma. För att förstå leken måste barnen se att det är skillnad mellan 

verklighet och lek. I leken finns det inga begränsningar och i lekens värld är allting möjligt. 

Vi ser att barnen väljer lekar som bekräftar deras könstillhörighet. Flickorna pratar om att de 

leker häst eller till exempel Diana som berättar om sin koja och sa: ett kök med diskbänk, så vi 

kan gegga lite. Pojkarna pratar om att köra cross, skjuta luftgevär eller spela i någon lagsport. 

Vi ser tydliga skillnader i deras lekar. Flickorna utför ”kvinnliga” aktiviteter som att ta hand 
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om hus och hem, samtidigt utför pojkarna det ”manliga”. Vygotskij tar upp detta i sin lekteori 

som vi har nämnt i våra teoretiska utgångspunkter. I leken bearbetar barnen sin vardag 

(Hägglund & Fredin, 1993). Detta ser vi tydligt i vår undersökning; de leker vad de ser på TV, 

exempelvis ”Fångarna på fortet”. Barnen ser TV-programmet och utifrån det gör de sedan 

egna tävlingsmoment som de turas om att utföra. Tävlingsmomenten behöver inte vara som 

på TV, utan barnen genomför dem på ett lekfullt sätt utifrån sina fysiska och materiella 

förutsättningar. Vi anser också att barnen vill efterlikna förebilder som finns runt dem. Det 

finns ett stort antal förebilder kring barnen idag: familj, vänner, idrottsprofiler eller TV-

kändisar. Men media visar inte den sanna bilden av verkligheten. Barn kan lätt tro att allt är 

guld och gröna skogar bara man är känd och framgångsrik, ”baksidan” av att vara en offentlig 

person framgår inte i media. Vi vuxna förstår att offentligheten inte bara är positiv. Vi ser att 

det är viktigt att vi gör barnen medvetna om hur media vinklar och framställer idrottsprofiler 

så bara den positiva sidan syns. Även förebilder är vanliga människor ibland med fel och 

brister. 

 

Tidigare forskning påvisar att spontanidrotten har minskat (Lund, 1996). I vår undersökning 

framkom däremot att barnen är väldigt aktiva på sin fritid. Många av barnen berättar att de 

gärna cyklar, åker inlines eller sparkar fotboll. Detta gör de utan att de är aktiva i någon 

förening. Vi anser att detta kan bero på att barnen bor i ett mindre samhälle. De har nära till 

skogen, fotbollsplanen och vännerna. Om barnen bott i en storstad, så kanske det inte hade 

varit lika enkelt att kunna gå ut och aktivera sig. I ett mindre samhälle har barnen oftare 

närmare till platser där de kan vara aktiva, än vad barn i storstäderna har. Det finns inte heller 

lika mycket trafik i ett mindre samhälle, vilket gör att barnen kan röra sig friare utan att vara i 

vägen för trafiken. Trafikstockningar i storstäderna kan också ställa till det, i form av 

svårigheter att komma till och från sina aktiviteter. 

 

De flesta barnen i vår undersökning berättar att de är med i olika idrottsföreningar där de 

tränar aktivt. Barn har ett naturligt behov att få röra på sig. Tidigare studier bekräftar att de 

organiserade verksamheterna har ökat, och då särskilt i mellanstadieåldern (Lund, 1996). Vi 

är övertygade om att detta stämmer. En möjlig förklaring, som vi ser det, är att tendenserna 

och larmrapporter i media påvisar att barn idag rör sig för lite. Vi ser en möjlig förklaring i att 

föräldrar vill att deras barn ska vara föreningsaktiva, och på så sätt få röra sig regelbundet. 

Det finns även fler risker i samhället idag mot förr: mycket trafik, ”fula gubbar” och droger. 

Vi anar att föräldrarna kanske är rädda att det skall hända deras barn något. För att undvika 
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det och för att kanske ha bättre koll på vad barnen gör så väljer de organiserad verksamhet. 

Den organiserade verksamheten känns trygg för föräldrarna, då de vet att det finns andra 

vuxna tillhands. 

Beträffande barnens val av aktiviteter ser vi en skillnad mellan flickor och pojkar. Flickor och 

pojkar väljer olika aktiviteter beroende på att pojkar vill synas och bli bekräftade.  Flickor 

däremot väljer mer individuella aktiviteter med personligt engagemang. I likhet med tidigare 

forskning är alla de pojkar som vi samtalat med aktiva inom någon lagsport (Nilsson, 1996). 

Vi anar att de vill bli duktiga i laget för att på så sätt bli bekräftade. För pojkarna är det viktigt 

att vara duktiga och få andras uppskattning. Flickorna, som vi samtalat, med väljer aktiviteter 

som juniorerna eller ridning. Dessa aktiviteter är individuella och framhåller ett vårdande 

perspektiv. På juniorerna får flickorna pyssla, måla samt var kreativa. Genom ridningen får 

flickorna sköta om djuren och se till att de har det bra. Vi anser att barnen omedvetet gör 

dessa val för att utveckla sina manliga respektive kvinnliga identiteter. Det är kanske normer 

och värderingar som barnen har med sig hemifrån som gör att de agerar på olika sätt. Vi ser 

det som en möjlig förklaring att flickorna ser det som sin uppgift att en dag ta hand om hem 

och familj, medan pojkarna ser sig som målinriktade och karriärsökande. 

 

Tidigare forskning (Banér, 2003) visar att barns datoranvändande ökat markant på de år som 

datorn har funnits i hemmen. Det finns indikationer på att barn tillbringar många timmar 

framför datorn varje dag. Detta stämmer inte överens med det vi fått fram i vår undersökning. 

Vi ser att barnen i vår undersökning använder datorn förhållandevis lite på sin fritid, i 

jämförelse med de övriga aktiviteterna som de har. När de använder datorn, så är det när de 

inte har något annat att göra. Vi anser återigen att det beror på att barnen i vår undersökning 

bor i ett mindre samhälle där de har närhet till vänner och det finns miljöer som inbjuder till 

lek i skiftande miljöer. För att göra en överdriven jämförelse så tänker vi på barn som bor i 

storstäder: för dem är det kanske inte så lätt att bara gå ut och leka. Omgivningarna kanske 

inte inbjuder till lek, på samma sätt som i ett mindre samhälle.  Kanske bor de i höghus med 

asfalterade lekplatser och betong. De kanske måste ta tunnelbanan för att komma till sin 

aktivitet. Vi menar därför att det blir lättare för barnen i storstäderna att sitta framför datorn. 

De två barn som berättar att de spelar mycket dator (i förhållande till övriga barn i vår studie), 

är de som samtidigt nämner att någon av deras föräldrar har datorn som eget intresse. Här ser 

vi att barnen följer i föräldrarnas spår. Vi anser att det är lättare för ett barn att utveckla 

intresset för datorer om barnet har föräldrar som själva är intresserade av datorer. Vi anar att 

dessa barn tillåts att utforska datorn samt tillbringa mer tid vid den. Det kan vara så att 
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föräldrar utan kunskap eller intresse för datorer kanske tycker att det är bättre om barnen gör 

något som föräldrarna tycker är bra, eller som de förstår sig på. För att återigen koppla till 

storstäderna så kan det vara så, att i ett mindre samhälle är det lätt för föräldrarna att säga till 

barnet att gå ut och leka för att de vet att det finns möjligheter för barnet alldeles runt 

husknuten.  

Ett förslag på fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan 

barn i en storstad och barn i glesbygd. 

 

Familj och Vänner 
 

Under våra samtal berättar barnen hur det kom sig att de började med sina aktiviteter. Barnen 

berättar att familjen och vännerna ofta påverkar dem i valet av fritidsaktivitet. 

 

Gustav berättar att han började spela både fotboll och bandy för att han tyckte att det verkade 

kul. Han spelar även ishockey, det började han med efter att han sett det på TV. Han berättar 

att han har blivit pushad av mamma som tyckte att han skulle prova det. Erik talar om att han 

började spela bandy bara för att han själv ville det. Han säger att han ville ha något att göra på 

vintern. Erik berättar att hans familj har en stuga som de brukar tillbringa ledig tid i. När 

familjen är vid stugan kör han motocross, den har han fått av morfar. Erik berättar även att 

han brukar skjuta luftgevär vid stugan. Han säger att intresset för luftgevärsskytte delar han 

med pappa och morbror: som båda är aktiva jägare. Erik berättar att han ofta får följa med 

dem ut i skogen och jaga. Hanna och Diana berättar att de började med sina aktiviteter efter 

att de hade fått information via skolan. Segelsällskapet och den Kommunala musikskolan 

lämnade ut blanketter om sin verksamhet för nybörjare via skolan. Skolan i sin tur förmedlade 

detta vidare till barnen och hemmen.  

Juniorerna är en fritidsaktivitet inom Svenska kyrkan, de gör utskick direkt till hemmen. Cissi 

berättar att det var på detta sätt som hon kom i kontakt med juniorerna. Cissi berättar vidare 

att hon spelar fiol för att hennes äldre syster spelar och att det var därför som hon blev 

intresserad och började. Annelie berättar att hon rider och att hon började med det för att hon 

gillar hästar, och för att hennes äldre syster rider. Diana berättar att hon började spela fiol för 

att hon har en vän som spelar klarinett i en orkester. Filip berättar att han har börjat med både 

fotboll och scouterna tack vare att vänner lockat med honom. Han berättar att han tidigare 
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spelat fotboll: men att han slutat för att han inte tyckte att det var kul längre. Här berättar han 

hur det kom sig att han började igen: 

 

Han (vännen) tvingade mig och sa att, kom igen då, det är ju jättekul, så då sa jag att jag 

har ju spelat förut, men jag kan väl börja igen då, och nu är det jättekul. 

 

Filip och Hanna berättar att de blev intresserade av sina aktiviteter tack vare sina pappor. Filip 

berättar att hans pappa är aktiv inom ishockey och att hans pappa undrade om inte Filip ville 

börja spela. Filip tyckte det verkade kul och började. Hannas berättar att hennes pappa är aktiv 

cyklist inom mountainbike. Hon berättar vidare att hon sedan hon var liten alltid har följt med 

på tävlingar, och ibland ”tränat” med pappa. Hon berättar: 

 

När pappa är på tävling så finns det tävlingar för barnen också, som vi brukar köra, och 

så händer det så mycket kul runt omkring. 

 

Hanna berättar också att hennes lillebror cyklar även han, så cykling är ett intresse som 

familjen har gemensamt. 

Bosse berättar att han har fått sitt stora intresse för datorer från mamma. Han berättar vidare 

att familjen sällan gör saker tillsammans. Annelie berättar att hennes familj gillar att vara 

hemma och mysa. Ett annat intresse familjen har är farfars husvagn: där de tillbringar tid på 

sommaren. Cissi berättar att hennes familj inte har något uttalat intresse, och att de inte gör 

något speciellt tillsammans. Hon säger att de mest är hemma.  

Diana berättar att familjen är engagerade i en bilklubb, vilket gör att pappan tillbringar 

mycket tid i garagen då han grejar med bilarna. Hon säger att de förutom garaget i huset även 

har ett garage i stan. Hon berättar att de ofta åker till familjens stuga på helgerna. Hon berättar 

även att hon och mamman brukar åka till olika köpcentrum för att handla kläder. 

Gustav berättar att hans familj har en husvagn som är uppställd på kusten där de spenderar 

mycket tid. Han berättar även att hans föräldrar inte har några andra intressen. Erik berättar att 

hans familj har ett gemensamt intresse, stugan. Han berättar ingående om hur han tillsammans 

med pappa skjuter luftgevär. Vi får en lektion i hur man laddar och skjuter:  

 

Det finns en silvrig sak så, du vet så finns det under en sak, så drar man ner den så(visar 

med mantelrörelse) och knäcker, sen laddar man in skotten och tjiisch…. 
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Erik berättar vidare att mammas stora intresse är trädgården: hon brukar mest hålla på i 

rabatterna och plantera blommor.  

Filip berättar att hans föräldrar är skilda och att han bor varannan vecka hos mamma och 

varannan vecka hos pappa. Han berättar att hans mamma och hennes man lägger all sin tid på 

att renovera deras hus. Den tid han är hos sin pappa brukar de ofta göra utflykter och fika. 

Filip kommenterar detta:  

 

Jag brukar tjata på mamma att vi ska gå på utflykter, men hon säger bara nej. Dom har 

mycket att göra med huset, dom har fullt upp hela tiden… 

  

Hanna berättar att hennes föräldrar båda gillar att cykla. Hon berättar även att pappan är 

engagerad i andra motionsformer med tävlingsinriktning. Hanna berättar att hennes mamma 

brukar promenera: gå en runda. Hon säger att familjen gör mycket tillsammans, grillar korv 

på berget och åker till stugorna. Hon pratar även om att familjen alltid följer med pappa när 

han tävlar någonstans. Hon säger att de brukar campa när tävlingarna är långt borta. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de vanligaste anledningarna till varför barnen börjar med 

någon aktivitet, är att vänner eller syskon påverkar dem. Några av barnen är inspirerade av 

sina föräldrar. Av ”våra barns” familjer är det flera som har stuga eller husvagn där de 

tillbringar tid. Det är endast ett fåtal av barnen som berättar att någon av deras föräldrar utövar 

någon idrottsaktivitet. De flesta föräldrarna har hemmet som ett stort intresse.  

 

Diskussion och analys  
 

Att familjen har en stor betydelse för barnets utveckling har vi fått bekräftat genom vår 

litteraturstudie beträffande tidigare forskning inom området. Barnets första kontakt med 

världen är genom familjen. Det är där som normerna och värderingar grundläggs (Rosslind, 

1991). Föräldrarna blir på detta sätt den första trygga anknytningen för barnen, och på så sätt 

en viktig förebild. Det är viktigt att barnet är tryggt i sig själv för att det ska kunna utveckla en 

egen identitet. Barnet påverkas av de närmaste i sin omgivning. På ett liknande sätt pratar 

barnen i vår undersökning, om familjen och vännernas betydelse för vilka val av 

fritidsaktiviteter de gör på sin fritid.  
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Barnen i vår undersökning som väljer att följa sin/sina föräldrars val av aktivitet, gör det då 

föräldrarna själva är aktiva. Barnet och föräldern/föräldrarna får ett gemensamt intresse och 

föräldern/föräldrarna blir den/de som barnet vill identifiera sig med. Erik till exempel berättar 

att han har flera gemensamma aktiviteter tillsammans med sin pappa. Många av barnen i vår 

undersökning har börjat med sina aktiviteter, för att deras vänner eller syskon är aktiva. Åter 

igen kopplar vi till barnets behov att identifiera sig med någon. I första hand menar vi att 

syskonen har den största påverkan för barnet när det gäller att välja aktivitet, vilket också 

uppmärksammats av Evenshaug & Hallen (2001). Det är en trygghet för barnet att följa sina 

syskon. Syskonen tillhör familjen, som ju är den första gruppen människor, som barnet 

identifierar sig med. Ofta vill barn göra som sitt/sina syskon som då blir deras 

identifikationsobjekt. Vännernas påverkan har betydelse vid valen av aktivitet. Genom 

samhörighet får barnet en trygghet i, och, plats i gruppen. För ett barn som exempelvis inte 

spelar bandy kan han/hon känna sig utanför om alla vännerna spelar. Börjar barnet spela 

bandy så ger det tillträde till den gemenskapen. 

Vår slutsats blir att barnet måste ha någon att identifiera sig med, oavsett om det är familjen 

eller vänner, eller både och.  

 

För Hanna som har vuxit upp med en cyklande pappa är det lätt att hon gör som han. Hon 

slussas på så sätt in i en trygg värld. Pappan är hennes förebild och han är väldigt positiv till 

det hon väljer eftersom han själv tycker om det han gör.  I vår undersökning framkom det 

även att det fanns barn som hade valt sina aktiviteter själva. Dessa barn hade stöd i föräldrarna 

som var positiva till barnens idéer och val av vad barnen ville göra på sin fritid. De finns även 

de barn vars föräldrar var negativt inställda och inte tillät barnen att börja med det de ville. Vi 

anser att det är viktigt att föräldrarna stöder och vägleder sina barn i de val de väljer att göra. 

Det är viktigt att föräldrarna stöder dem, oavsett vilka val de gör beträffande fritiden. Vi är 

dock medvetna om att det finns många bakomliggandefaktorer som kan påverka föräldrarna i 

deras beslut. Det kan vara ekonomiska hinder som försvårar att föräldrarna tillåter sina barn 

att göra det de vill. Vi har dock inte utrymme, att diskutera dessa aspekter här i denna uppsats.  

 

Framtid 
 

När vi pratar med barnen om vad de gör på sin fritid så kommer vi in på om de är nöjda med 

hur deras fritidssituation ser ut eller om de skulle vilja förändra den. Vi vill veta om de skulle 
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vilja göra något mer, eller mindre på sin fritid, än det som de gör i dagsläget. I de fall där 

barnen önskar någon form av förändring så vill vi veta vilken förändring som de önskar att 

göra och vilka hinder som finns.  

 

Under våra samtal med barnen framkommer det att två av barnen är nöjda med sin situation. 

Hanna berättar själv att hon är jättenöjd med de aktiviteter hon har, och då särskilt med att 

segla. Hon berättar att hon har funderat på en keramikkurs som tidsmässigt krockade med 

seglingen, men då föll valet på seglingen som hon tycker är roligast. Gustav berättar att han är 

nöjd med sin situation. Vi frågar om han vill göra något mer än de tre idrottsaktiviteter som 

han har, han säger att han inte ville det. Han säger att föräldrarna tycker att det räcker med de 

idrotter som han redan har, men att han säkert skulle få börja spela något instrument om han 

skulle vilja. Men det är han inte intresserad av. De övriga barnen önskar någon form av 

förändring. Filip berättar att han vill börja köra motocross, men att han inte får det för 

föräldrarna. Han berättar vidare att han är villig att sluta med allt annat, om han får börja köra 

motocross, men det hjälper inte:  

 

Pappa har lovat mig en cross en gång, fast det tror jag inte att han håller. Men morfar 

skall köpa en cross till mig, han har hittat en 50- kubikare hos en bonde. 

 

Bosse berättar att han har funderat på att spela bandy, men att han inte får det för att han har 

varit med tidigare och slutat en gång. Han säger att han har varit med på så många olika 

aktiviteter som han har hoppat av. Han berättar att hans mamma tycker att det räcker med en 

aktivitet, och då har han valt fotbollen. 

Annelie berättar att hon vill rida mer på ridskolan och att hon även skulle vilja börja spela 

fotboll. Men: Mamma och pappa tycker att det blir för mycket. Cissi berättar att hon själv 

tycker att det räcker med de två aktiviteter som hon redan har. Hon nämner att hon vill börja 

spela badminton och att föräldrarna tycker att det är bra: Mamma säger att det är bra att jag 

gör nåt´ sånt. Cissi berättar att hon då själv vill sluta med en av sina andra aktiviteter för att 

det annars blir för mycket. Hon säger att hon ännu inte har bestämt sig för hur hon skall göra. 

Diana berättar att hon funderar på att börja spela fotboll. Hon säger att det kan bli stressigt 

eftersom hon har flera andra aktiviteter. Hon säger att hon inte riktigt vet hur hon skall göra. 

Erik berättar att han vill börja spela fotboll, men att han inte får det för föräldrarna. Han säger 

att föräldrarna tycker att det förmodligen blir svårt eftersom de mest är i stugan på sommaren 
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då fotbollen är i gång. Han säger vidare att på vintern spelar han bandy och det tycker hans 

mamma räcker. 

Under samtalen med barnen framkommer det att alla pojkarna har visioner om att tävla och 

bli framgångsrika inom någon av de idrotter som de utövade. Erik berättar att han även har en 

dröm att ta jägarexamen, precis som sin pappa. 

Av flickorna är det endast Hanna som berättar att hon har drömmar att tävla, och då i segling.  

Diana berättar att hon vill fortsätta med att spela fiol: Jag tycker det är roligt att lära mig nya 

saker.  

 

Sammanfattningsvis så ser vi att två barn är helt nöjda med sin fritidssituation och inte vill ha 

någon form av förändring. De andra barnen önskar någon form av förändring. De vill göra 

något mer än de aktiviteter de redan har. Den vanligaste anledningen till varför förändringen 

inte genomförs är att deras föräldrar har åsikter.  

 

Diskussion och analys  
 

En del av barnen som vi samtalar med uttrycker att de vill förändra sin fritidssituation, de vill 

göra något mer på fritiden än det de redan gör. Men, de kan eller får inte ha flera 

fritidsaktiviteter. De skäl som de uppger till varför denna förändring inte görs är ofta 

föräldrarna. Det vanligaste skälet är att föräldrarna tycker att det blir för mycket. Vi anar att 

föräldrar idag inte har tid att låta barnen hålla på med för mycket på fritiden. Båda föräldrarna 

arbetar ofta heltid, de skall hinna med hemmet och eventuellt övriga barn. En annan tänkbar 

orsak menar vi kan vara ekonomin. Många familjer lever idag under pressade ekonomiska 

förhållanden och har kanske inte utrymme att låta barnen spela exempelvis ishockey, som är 

en förhållandevis dyr sport.  

  

Många av barnen vi samtalat med pratar om att de vill bli framgångsrika inom den idrott som 

de är aktiva inom. Nilsson (1998) menar att pojkar gärna vill få en idrottskarriär. Vi ser ett 

samband med de manliga förebilder som framställs idag. Det visas idag mer herridrott än  

damidrott, vilket gör det lättare för pojkarna att se förebilder. Vi ser på TV idag vilken lycka 

och glädje som förmedlas då någon till exempel gör mål i fotboll, och blir en hjälte i laget. 

Detta påverkar barnet; om jag blir framgångsrik så blir jag blir accepterad. Med detta menar 

vi inte att barnet inte redan är accepterat, men det kanske strävar efter att bli accepterat och 
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hyllat i världen. Vi ser att pojkarna i vår undersökning pratar om att bli kända. De har ett mål 

med sin träning, ett mål de strävar efter. De vill bli lika duktiga som sina förebilder. Vi anar 

även att pojkarna drömmer om att tjäna stora pengar som de ser förebilderna göra. En av 

pojkarna i vår undersökning berättar att han började spela ishockey efter att han sett ishockey 

på TV. Kanske tyckte han att det verkade tufft att tacklas och spela match, därför har 

hockeyspelare blivit hans förebild. Erik berättar att han gärna spelar krigsspel på datorn. Han 

berättar också att han ofta är med pappa, som är jägare i skogen. Erik berättar att han själv vill 

ta jägarexamen. Här ser vi att han har en förebild han vill efterlikna. Han vill bli som sin 

pappa. Erik har ett tydligt intresse; vapen. Han spelar spel där vapen förekommer och han 

skjuter själv luftgevär. Det är ingen av de andra barnen som pratar om vapen, med ingen av 

dem har sagt att de har föräldrar som jagar, de har ingen att identifiera sig med när det gäller 

vapen och jakt.  

 

Av de flickor som vi intervjuat är det bara Hanna som pratar om att hon vill tävla i sin idrott i 

framtiden. Hanna skiljer sig från de andra flickorna i gruppen och från tidigare forskning 

(Nilsson, 1998) då hon uttrycker en vision om att tävla. I valet av aktivitet skiljer hon sig inte 

från de andra flickorna i vår undersökning. Idrotten hon vill tävla inom och bli framgångsrik i 

är optimistjolle, vilket är en individuell sport inom segling. Hannas ambitioner att tävla anser 

vi har en förklaring i att hennes pappa tävlar i olika sporter. Hon pratar även om att hon är 

med när pappan tävlar. Då ser hon sannolikt att det även finns flickor som tävlar; och här anar 

vi att hon har sett att även flickor kan tävla och bli framgångsrika. De andra flickorna i vår 

undersökning har inte dessa förebilder. Vi menar att det är viktigt för både flickor och pojkar 

att ha förebilder som barnen kan efterlikna. Det är idag vanligare att pojkarna har förebilder, 

vi tänker på hur till exempel kvinnliga respektive manliga idrottsutövare framställs. De 

manliga får mer uppmärksamhet i media. Sportkanalerna på TV fokuserar mest på manliga 

prestationer, de kvinnliga prestationerna kommer i skymundan. Ett förslag på fortsatt 

forskning som framkommer när vi analyserar, är hur flickor respektive pojkar ser på sina 

förebilder och hur manliga och kvinnliga idrottsideal framställs i media. Ett annat förslag kan 

vara att undersöka hur man arbetar i skolan med dessa frågor.   
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Slutsats 
 
Genom vår kvalitativa undersökning där vi har samtalat med åtta barn har vi sett vad barn i 

tioårsåldern gör på sin fritid och vilka faktorer som ligger till grund för deras val av 

fritidsaktiviteter. Vi är medvetna om svårigheterna att dra generella slutsatser efter att ha 

samtalat med åtta barn. Vi anser ändå att vi kan dra slutsatser med hjälp av vårt empiriska 

material som vi har analyserat och tolkat utifrån våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Vi har genom vår undersökning konstaterat att de barn som vi samtalat med inte skiljer sig 

från tidigare forskning beträffande val av fritidsaktiviteter. Tidigare forskning visar att de 

vanligaste sporterna hos barn idag är fotboll, bandy och ridning, vilket vi bekräftar genom vår 

undersökning. Barnen skiljer sig dock från tidigare forskning som visar att spontanidrotten 

bland barn minskar. I vår undersökning ser vi att barnen är mycket aktiva, både beträffande 

organiserade aktiviteter, spontanidrott och lek. Vi ser även tydliga könsmönster i deras val av 

fritidsaktiviteter. Barnen skiljer sig inte från vad tidigare forskare kommit fram till, nämligen 

att flickor och pojkar söker sig till de aktiviteter som bekräftar och utvecklar deras identitet. 

Pojkar söker sig ofta till lagsporter och flickorna söker sig ofta till mer individuella aktiviteter. 

Även Vygotskij belyser könsperspektivet i leken med sin kulturhistoriska lekteori, när han 

pratar om att barnen väljer lekar som hjälper barnet att finna sin identitet. Våra samtal med 

barnen visar att leken är en stor del av deras fritid, både för pojkar och flickor. Barn leker 

gärna och de har ett uttalat behov av att bara vara.  

Beträffande barnens datorvanor så ser vi att i vår undersökning skiljer sig resultatet mot vad 

tidigare forskning påvisar. Våra barn är mycket aktiva på sin fritid och de flesta använder 

datorn bara om de inte har något annat att göra. Forskning påvisar att barn idag använder 

datorn allt mer. Detta stämmer inte med det vi kommit fram till i vår undersökning. 

  

Barnen berättar att familjen och vännerna har betydelse beträffande vilka val av 

fritidsaktiviteter de gör. Det symboliskt interaktioninstiska perspektivet påvisar att människan 

är en social varelse som utvecklas och skapar sin identitet i samspel med andra. Barn behöver 

någon att identifiera sig med. Vi konstaterar att barn påverkas av vad familjen och vännerna 

gör.  
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Vi anser att det har varit intressant och lärorikt att genomföra denna undersökning. Arbetet 

har gett oss insikten och förståelsen som vi sökte, även om vi tidvis har haft svårt att begränsa 

oss. Vi anade dock att vi skulle se en större datoranvändning bland ”våra barn” än vad 

resultatet visade. Vår ambition har varit att belysa och analysera allt intressant som barnen har 

berättat för oss. Vi ser det som en stor fördel och tillgång att vi har arbetat tillsammans. Under 

hela arbetets gång har det varit en trygghet att ha varit två som har tänkt tillsammans. Det har 

gett oss mycket att kunna ”bolla” idéer och tankar med varandra. Vi har under arbetets gång 

sett saker från olika perspektiv. Detta har gjort att vi har fått ett bra slutresultat. Det har gett 

oss mycket att diskutera tillsammans. Arbetet har varit roligt och arbetsamt; vi har samarbetat 

bra, mycket tack vare att vi tänker lika. Vi har inget negativt att säga om vårt samarbete.  

 

Vi ser att den kunskap som vi har fått genom denna undersökning kommer att vara till stor 

hjälp för oss i vår framtida yrkesroll. Vi ser det som en fördel att veta vad barn i denna ålder 

gör, samt vilka faktorer som ligger bakom deras val av fritidsaktiviteter. Vi menar att som 

pedagoger, och då särskilt vi som har inriktning mot skola, förskoleklass och fritidshem samt 

med fördjupning i idrott & hälsa, har en stor möjlighet att stödja och hjälpa barnen i deras val. 

Vi kan på ett positivt sätt påverka barns attityder och värderingar genom att vara bra 

förebilder och leva som vi lär. Vi, som pedagoger, och som vuxna, måste förgå med gott 

exempel. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Barnen är vår framtid. 
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Tack 
 

Vi vill tacka alla som har gjort vår undersökning möjlig och alla som har hjälpt oss på vägen 

till en färdig C-uppsats. 

Först vill vi tacka alla barn som vi fick tillåtelse att samtala med, utan Er hade inte 

undersökningen kunnat genomföras. Vi vill även tacka pedagogerna på skolan som ”lånade 

ut” barnen och sin lokal. Tack också till barnens föräldrar för att vi fick tillåtelse att intervjua 

Era barn.  

Ett stort Tack till vår handledare Hassan Sharif för ditt tålamod med oss och för att Du trodde 

på oss. 

Ännu ett Tack till våra familjer som har stått ut med oss och vårt arbete som vi har haft med 

oss dygnet runt. 

Vi vill sist men inte minst tacka oss själva, för många glada skratt, goda sallader och för den 

ännu djupare vänskapen. 

 

Lena & Ulrika 
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Bilaga 1 

Hejsan alla föräldrar och barn! 
Vi är två studenter från Högskolan i Vänersborg, där vi läser 6:e terminen på 
Lärarprogrammet. Som slutuppgift innan vår examen, ska vi nu göra en 
undersökning inom något område som intresserar oss. 
Det ämne vi valt, handlar om barns fritid. Vi vill undersöka vad barn i 10- 
årsåldern gör på sin skolfria tid och vad som påverkar dem och varför de gör, de 
val de gör. För att få reda på detta vill vi nu prata med 8 barn i klassen, 4 pojkar 
och 4 flickor. Vilka som kommer med blir det slumpen som får avgöra.  
Det är självklart frivillig att deltaga, men vi vore tacksamma om barnen ville vara 
med. 
 
Vi har redan presenterat oss för barnen och vi hoppas på att få komma igång 
med vår undersökning snarast.  
 
För att göra detta måste vi ha Er föräldrars underskrift att det är okey att 
barnen får delta. Samtalen med barnen spelas in på band som vi senare kommer 
att skriva ut på data. Allt som barnen säger under samtalen är givetvis anonymt 
och varken barnets namn, klass eller skola kommer att nämnas i det slutgiltiga 
arbetet. Är det något som Ni undrar över är Ni välkomna att kontakta oss. 
 
Vi hoppas att Ert barn får/vill vara med i undersökningen och att ni snarast 
returnerar nedanstående talong till klassläraren.   
 
Tack för Er medverkan 
Med vänlig hälsning  
 
Ulrika Kristoffersson & Lena Augustsson 
Tel. × × × × - × × × × × ×   Tel. × × × × - × × × × × × 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      Ja, mitt barn får/vill gärna vara med i undersökningen 
 

    Nej, mitt barn får/vill inte delta. 
 
Namn:___________________________________________ 
 
Återlämnas snarast till klassläraren. Dock senast Fredag 14 Maj -04 
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