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Ämnesområdet för denna uppsats är barns fritid. Syftet är att undersöka hur barn i tredje klass 
i Fagersta disponerar sin fritid och vilka önskemål de har om ytterligare mötesplatser med 
andra barn. De frågeställningar som ligger till grund för arbetet med uppsatsen är: Vad gör 
barn i årskurs tre i Fagersta på sin fritid? Finns det skillnader mellan flickors och pojkars 
aktiviteter? Finns det skillnader mellan olika skolområden vad gäller barnens aktiviteter? 
Finns det, enligt barnen själva, bra mötesplatser i Fagersta? Har barnen själva önskemål om 
ytterligare mötesplatser? 
 
Undersökningen är en så kallad totalundersökning, där samtliga barn i tredje klass i Fagersta 
har ombetts att svara på frågor om sin fritid. Den metod som använts är kvantitativ med 
kvalitativa inslag; en enkät med både slutna och öppna frågor. Undersökningen genomfördes 
på Fagerstas låg- och mellanstadieskolor och av 106 barn var det 97 som besvarade enkäten. 
Efter avslutad undersökning på skolorna kategoriserades och kvantifierades materialet som 
sedan bearbetades i SPSS.  
 
Resultatet, utifrån de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen, stämmer till 
stor del överens med tidigare forskning på området. Resultatet visar bland annat att det finns 
skillnader såväl mellan flickor och pojkar som mellan de olika skolorna vad gäller barnens 
aktiviteter. Resultatet visar också att även om det finns mötesplatser för barn så finns 
önskemål om fler mötesplatser som inte är sportinriktade. 
 
En slutsats som dragits utifrån resultatet är att utbudet av fritidsaktiviteter i Fagersta tycks 
rikta sig mer till pojkar än till flickor. En annan slutsats är att det tycks finnas ett behov av 
mer riktade insatser för att öka barns intresse för och möjligheter att delta i organiserade 
aktiviteter, kanske framför allt på de skolor där deltagandet i sådana aktiviteter är lågt. 
 
Uppsatsens centrala nyckelord är: barn, fritid, fritidsaktiviteter, kön samt mötesplatser 
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The subject area for this essay is children�s out of school time. The purpose is to examine how 
children in third grade in Fagersta spend their leisure time, and if they wish for more meeting 
places with other children. The questions we try to find answers to in the essay are: What do 
children in Fagersta do in their leisure time? Are there differences between girls and boys 
activities? Are there differences between the different school areas, when it comes to 
children�s activities? Are there, according to the children, good meeting places for children in 
Fagersta? Do the children have wishes for more meeting places? 
 
This survey is a so called total survey, where all children in third grade in Fagersta have been 
asked to answer questions about their out of school time. We have used a quantitative method 
with qualitative elements; a questionnaire with both open and closed questions. The survey 
was made in the junior level schools in Fagersta, and out of 106 children there were 97 who 
answered the questionnaire. When the surveys on the schools were completed we categorized 
and quantified the material, which we later processed in SPSS (statistics software). 
 
The results of this study conflate with previous studies in this area. The results tell us that 
there are differences between girls� and boys� activities and also that there are differences 
between the different school areas when it comes to the children�s activities. The results also 
show that, even if there are meeting places for children, there are wishes for more meeting 
places that are not sport-related.  
 
One conclusion from the results is that the activities in Fagersta seem to be more adjusted to 
boys than to girls. Another conclusion is that there seem to be a need for more efforts to 
increase children�s interests for and possibilities to participate in organised activities, 
especially in the schools where the participation in organised activities is low. 
 
Key words: children, recreational time, leisure time, activities, gender and meeting 
places. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förord 
Ett par veckor innan det var dags att börja arbeta med C-uppsatsen �på allvar� nämnde Elinor 
Brunnberg, vår blivande handledare, att BUS-projektet i Fagersta kommun hade vänt sig till 
henne med en förfrågan. Kommunen undrade om det vid universitetet fanns några studenter 
som kunde tänka sig att göra en studie om vad Fagerstas tioåringar gör på fritiden. Vi 
intresserade oss för detta eftersom vi båda har nära anknytning till Fagersta och hoppade på 
projektet �från varsitt håll�. Vår handledare sammanförde oss, och vi fann snart att vi tänkte 
mycket lika angående studien, både vad gällde formerna för studien och vad vi ville 
undersöka. Så vi slog våra kloka huvuden ihop och resan började. 
 
Det har varit både intressant och roligt att arbeta med denna uppsats. Engagemanget har varit 
stort från alla berörda och vi har träffat många positiva barn som med liv och lust har gått in 
för att svara på våra frågor. 
 
Vi vill rikta vårt tack till Britt Mari Ligne Carlsson, projektledare för BUS-projektet, för 
hennes engagemang i vårt arbete med denna studie. Vi vill också tacka rektorerna på de 
skolor där vi har genomfört vår undersökning för det engagemang de visat och för hjälpen 
med att gå igenom våra enkätfrågor. Vi vill även tacka lärarna i klasserna vi varit i för den 
ovärderliga hjälp vi fått när vi genomfört undersökningen. Tack även till den lärare som 
hjälpte oss att genomföra pilotstudien. Ett tack också till vår handledare, Elinor Brunnberg, 
för stöd i och synpunkter på vårt arbete. Ett stort tack också till alla tredjeklassare i Fagersta, 
som ställde upp och fyllde i enkäterna, utan vars hjälp denna undersökning inte varit möjlig 
att genomföra! 
 
Katarina och Linda 
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1. Inledning 
I februari 2005 startade man i Fagersta Kommun upp ett projekt, Projektet för Barn och 
Ungdomssamverkan (BUS), där man fokuserar på barns och ungdomars situation. 
Målgruppen för projektet är ca 2000 barn i åldrarna 0-16 år. I projektets delrapport (2005) kan 
man läsa att målsättningen för projektet är att tidigt skapa generella insatser för barn och unga 
i Fagersta i syfte att minska riskerna för svårigheter samt minska behoven av kostsamma 
åtgärder i framtiden. Man vill stärka nätverket kring barn och ungdomar utifrån ett 
systemteoretiskt synsätt och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Målet är att öka 
samverkansarbetet mellan utbildnings- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i 
kommunen genom att utveckla nya metoder för ett samarbete mellan dessa förvaltningar. 
Några centrala begrepp i projektets arbete är; samverkan, god utbildning, föräldrastöd, 
nätverksteam, mötesplatser samt trygg miljö (se bilaga 1). 
 
Inför det fortsatta arbetet har projektledningsgruppen inriktat sig på att se till barns och 
ungdomars behov samt att utforma stöd, fritid och insatser utifrån ett helhetsperspektiv. En 
bra fritid är, enligt projektet, läkande för barn som inte har så mycket stimulans hemifrån och 
meningen med projektets arbete är att kunna stötta upp och hjälpa barn och unga till en bra 
fritid. I sitt arbete vill man genom en förstudie kartlägga vilka behov som finns för att 
utveckla fritidsaktiviteter som ger barn och ungdomar en meningsfull fritid. Utifrån resultaten 
från en sådan studie vill man sedan skapa arenor för de barn och unga som inte har en bra och 
meningsfull fritid. Målet är att i framtiden kunna stimulera alla barn så att de tar del av de 
fritidsaktiviteter som finns. Därför är det även av stor vikt att se till om barn i Fagersta saknar 
aktiviteter eller mötesplatser. 
 
Projektledningsgruppen pekar på vikten av att barn och ungdomar har en meningsfull fritid 
och menar att alla 10-åringar borde ha ett fritidsintresse. En tanke inom 
projektledningsgruppen är att många barn har för många fritidsaktiviteter medan andra barn 
helt saknar aktiviteter. Genom en förstudie hoppas man få svar på om denna hypotes stämmer. 
Projektets mål med förstudien är att skapa förutsättningar för alla barn att få en meningsfull 
fritid, att förebygga droganvändning och generera ett gott liv. Meningen är att den ska ligga 
som underlag för projektets fortsatta arbete med att kunna ge barn och unga i Fagersta 
kommun möjlighet till en meningsfull fritid. Målgruppen för förstudien är barn i tredje klass i 
Fagersta, alltså barn i nioårsåldern. 

2. Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn i tredje klass i Fagersta disponerar sin 
fritid och vilka önskemål de har om ytterligare mötesplatser med andra barn. 
 
• Vad gör barn i årskurs tre i Fagersta på sin fritid? 
• Finns det skillnader mellan flickors och pojkars aktiviteter? 
• Finns det skillnader mellan olika skolområden vad gäller barnens aktiviteter? 
• Finns det, enligt barnen själva, bra mötesplatser för barn i Fagersta? 
• Har barnen själva önskemål om ytterligare mötesplatser? 
 
Studien rör alla barn i tredje klass i Fagersta kommun och är alltså en totalundersökning av 
barn i en årskurs. De flesta av de berörda barnen är i nioårsåldern. Att studien ska handla om 
barn i tredje klass är ett önskemål från projektledningen. 
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3. Definition av viktiga begrepp 
Meningsfull fritid 
Projektledningsgruppen definierar begreppet �meningsfull fritid� som �en utvecklande och 
lärorik fritid som leder till en god livskvalitet under hela livet� (Arbetsmaterial � se bilaga 1). 
 
Fritid 
Fritid definieras som icke skoltid, d.v.s. den tid barnen inte går i skolan. 
 
Fri tid 
Fri tid definieras som den tid barnen själva bestämmer över. 
 
Bra mötesplatser för barn 
Bra mötesplatser för barn definieras som platser där barn naturligt kan träffa andra barn samt 
platser som barnen själva upplever är bra ställen att träffas på. 

4. Tidigare forskning 
Här kommer vi att ta upp tidigare forskning om barns fritid och vardag. Vi kommer att beröra 
barns familje- och boendesituation, men fokus kommer att ligga på forskning och studier om 
barns fritid. 

4.1. Familj och boende 
77 procent av alla nioåringar bor tillsammans med båda sina föräldrar (Statistiska 
centralbyrån 2005a:66). För de barn som inte bor tillsammans med båda föräldrarna är det 
vanligast att bo mest hos mamma och ibland hos pappa vilket gäller 19 procent av samtliga 
barn i studien. Ungefär 4 procent bor mest hos pappa och ibland hos mamma 
 
Det är vanligare att barn i landsbygds- och glesbygdskommuner bor med båda sina föräldrar 
än att barn i storstadskommuner gör det (Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 
1998:14). Andra faktorer som har betydelse för vilken typ av familj barnen bor i är vilken typ 
av område familjen bor i. I områden med hög arbetslöshet och stor omflyttning är det 
vanligare att barnen bor i splittrade familjer. Om de bor i villa eller lägenhet har också 
betydelse, vilken typ av område skolan ligger i samt skolans storlek. Barn i små skolor lever 
oftare med båda sina föräldrar än barn i stora skolor vilket författaren tror har ett samband 
med att små skolor ofta ligger i landsbygds- och glesbygdskommuner. 
 
89 procent av alla nioåringar har ett eller flera hemmaboende syskon (Statistiska centralbyrån 
2005a:114). 50 procent har ett syskon, 28 procent har två syskon, 8 procent har tre syskon, 2 
procent har fyra syskon, och 1 procent har fem syskon eller fler.  

4.2. Materiell standard  
De flesta 7-9-åringar har förvärvsarbetande föräldrar (Statistiska centralbyrån 2005a:179, 
183). 65 procent av mammorna och 79 procent av papporna arbetar. 8 procent av alla barn 
uppger att de har en mamma som studerar, jämfört med 3 procent av papporna. 20 procent av 
barnen har mammor som varken arbetar eller studerar, och 14 procent har pappor som varken 
arbetar eller studerar. Dessa föräldrar kan t.ex. vara arbetslösa eller hemma med barn. 
 
Det är vanligt att barn i 10-12-årsåldern är ägare till nyare teknisk apparatur såsom TV, 
mobiltelefon och dator (Statistiska centralbyrån 2005b:49). Pojkar tycks i högre utsträckning 
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än flickor äga t.ex. datorer, 31 respektive 23 procent. Däremot äger flickor i högre 
utsträckning än pojkar CD-spelare och mobiltelefon.  Barn som bor i villa har större tillgång 
till datorer än barn som bor i lägenhet, 72 respektive 52 procent (Statistiska centralbyrån & 
Barnombudsmannen 1998:21). Andra skillnader är att barn i villa oftare har större tillgång till 
kapitalvaror än barn i lägenhet.  

4.3. Barns fria tid 
Barn är en del av samhället och sin samtid (Engwall & Söderlind 2003:191). Deras tid 
påverkas av olika faktorer som de själva har svårt att styra över såsom familjesituation, 
ekonomiska förutsättningar och samhälleliga värderingar. Barn kan inte själva välja sin familj, 
de kan inte påverka familjens ekonomi och har få möjligheter att få sina röster hörda i 
politiken. En grundläggande fråga är vilken fritid vi vuxna vill att barnen ska ha i vårt 
samhälle. Hur mycket fri tid och tid till eget förfogande ska barn ha? Engwall och Söderlind 
menar att för mycket fri tid historiskt ofta har tolkats som bristande omsorg från närstående 
vuxna, och att organiserade aktiviteter på fasta tider setts som �uppfostrande� och anses ha en 
disciplinerande funktion. 

4.4. Barns fritidsaktiviteter 
En studie som genomförts i Barnombudsmannens kontaktklasser undersöker vad barn och 
ungdomar ägnar sig åt på sin fritid (Barnombudsmannen 2005:49ff). I studien ingick två 
ålderskategorier, 10-13 år samt 14-18 år. Idrott och friluftsliv samt att vara med kompisar 
hamnade högst på listan om man tittar på pojkar och flickor sammantaget. Dock är 
idrottsaktiviteter populärast bland pojkar och att vara med kompisar är populärast bland 
flickor. Fler pojkar svarade att data och Internet är roligt medan fler flickor svarade att 
familj/hemmet, kreativ verksamhet, kultur samt att ta hand om djur är roligt.  
 
Olika kultur- och fritidsaktiviteter innebär en positiv upplevelse både genom aktiviteten i sig 
men även genom det kamratskap aktiviteten resulterar i (Barnombudsmannen 2005:49ff). 
Vikten av att barn och ungdomar har kopplingar till kompetenta vuxna och till kamrater i en 
organiserad aktivitet såsom idrott eller musik för att bygga upp sin självkänsla betonas. Dock 
vill inte alla barn delta i sådana organiserade aktiviteter som ställer krav på regelbundet 
deltagande och på annat vis påminner om skolan. Dessa barn vill kanske hellre gå till en 
fritidsgård eller något liknande. Det är viktigt att se till alla barns olika behov och önskemål. 
Det är också viktigt att det hålls en hög kvalitet på de mindre strukturerade verksamheterna 
med variation i verksamheten, personaltäthet och kompetens.  
 
Vid diskussioner som Barnombudsmannen fört med sitt ungdomsråd framkom att ungdomar 
ofta inte känner till vilket utbud av aktiviteter som finns tillgängligt (Barnombudsmannen 
2005:49ff). Därför föreslår de att flera föreningar ska bjudas in till skolornas friluftsdagar och 
få chansen att presentera sin verksamhet. Idrottsföreningar ska också stimuleras att i skolans 
lokaler ordna aktiviteter för barn och ungdomar efter skolan.  
 
Barnombudsmannen föreslår att regeringen rekommenderar kommunerna att göra en 
behovsinventering bland barn och unga inför planering av fritidsaktiviteter 
(Barnombudsmannen 2005:52). Vidare föreslås att information om vilka fritidsaktiviteter som 
erbjuds barn och unga i den egna kommunen regelbundet sprids bland barn och vuxna. 
Regeringen bör även genom bidragssystemen uppmuntra samarbetet mellan lokala föreningar 
och kommunala fritidsgårdar för att drogfria aktiviteter ska arrangeras. Ju tidigare ett 
experimenterande med vuxenlivets vanor börjar, desto större blir riskerna. Även 
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socialstyrelsen poängterar vikten av att skjuta upp debuten av vuxenlivets vanor som en av 
kärnpunkterna i det förebyggande arbetet med barn och ungdomar (SoS 1995:13:103).   

4.4.1. Olika fritidsstilar och barns olika behov  
Ulf Blomdahl beskriver i sin fritidsforskning två olika typer av fritidsstilar bland olika 
ungdomsgrupper (SoS 1995:13:52f). Den expressiva fritidsstilen innebär ett sökande av 
omedelbar behovstillfredsställelse tillsammans med kompisar, utan något särskilt att göra. 
Denna stil skiljer sig från det beteende som belönas i skolan då den är kravlös och inte har 
något långsiktigt mål. Motsatsen till denna fritidsstil är den instrumentella fritidsstilen. Denna 
fritidsstil stämmer väl överens med skolans �framgångskod�. Den instrumentella fritidsstilen 
innefattar bl.a. idrottsträningar och andra organiserade aktiviteter.   
 
De offentliga stödsystemen gynnar organiserade aktiviteter, vilka i sin tur gynnar pojkar (SoS 
1995:13:110). Flickor, vilka ofta visar upp den expressiva fritidsstilen, missgynnas av de 
offentliga stödsystemen. Även fritidsgårdar har svårt att dra till sig flickor vilka har svårare att 
ta för sig av det offentliga fritidsutbudet och de vuxnas uppmärksamhet. Pojkar däremot tar 
själva kontakt med de vuxna och kräver uppmärksamhet. För pojkar tycks aktiviteten vara 
viktigare än relationerna medan det för flickor tycks vara tvärtom. Det kan vara så att 
aktiviteter i stora grupper passar pojkar bättre än flickor. Aktiviteter i stor skala är dessutom 
bäst lämpade för barn som är stresståliga och vana att umgås i stora grupper.  
 
Koutakis (2000) visar på vikten av struktur och vuxet ledarskap i verksamheter riktade mot 
barn och ungdomar. Ungdomar som deltar i organiserade fritidsaktiviteter har bättre relationer 
till sina föräldrar och trivs bättre i skolan. De uppvisar även färre normbrytande beteenden. 
Dessa ungdomar har dessutom en mer positiv syn på sig själva och en större tilltro till sin 
egen förmåga. Det motsatta gäller för ungdomar som inte deltar i organiserade aktiviteter på 
sin fritid. Ungdomar som inte trivs i skolan söker sig i större utsträckning till s.k. expressiva 
fritidsaktiviteter.  

4.4.2. Barns begränsade utevistelse 
Engwall och Söderlind (2003:185ff) menar att det under de senaste decennierna skett en 
förändring av var barn tillbringar sin tid. Rädslan för att barn ska förolyckas i trafiken är en 
bidragande orsak till att stadsbarn hänvisats till inomhusaktiviteter och särskilda, avgränsade, 
områden. En annan bidragande orsak är att vuxnas intresse och engagemang för barns 
utevistelse har minskat. Nybyggda bostadsområden saknar ofta fria ytor och det är ofta 
förbjudet att t.ex. spela boll. I stället har vissa områden reserverats speciellt för barn � 
lekplatser, skolgårdar och bilfria zoner anpassas efter barns behov av skydd. De menar också 
att skolan och skolgården har fått en allt större plats i de yngre skolbarnens vardag, bland 
annat för att fritidsverksamhet ofta bedrivs i skolorna. Barns öppna och större rörlighet har 
ersatts av �öar� i staden � begränsade ytor som omges av staket och murar. Detta påverkar 
barns synlighet i samhället, och också samhällets synlighet för barnen.  
 
Eftersom barn är en del av samhället bör man som en del i planeringsarbetet vid 
stadsplanering ta hänsyn till deras behov och rättigheter (Freeman 1995:169). Freeman 
hänvisar till Barnkonventionens artikel 31:�the child shall have full opportunity for play and 
recreation�the public authorities shall endeavour to promote the enjoyment of this right� 
(Freeman 1995:169). Barn har ofta klara idéer och förslag på vad som gör en plats till ett bra 
område för barn (Coffin & Williams i Freeman 1995:172). Vid planering tas dock barns 
medverkan i arbetet sällan på allvar (Freeman 1995:172). Barn bör få medverka i planering på 
liknande villkor som vuxna, speciellt då det är de själva som står i fokus för planeringsarbetet. 
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Om detta inte är möjligt bör de åtminstone tas på allvar. När ämnet barn och öppna platser 
kommer upp blir huvudfrågan dock snarare hur omgivningen ska skyddas från barnen och inte 
hur en förstörd omgivning skadar barn.      
 
För att barns kreativitet ska tillgodoses bör områden där barn leker och träffas erbjuda 
möjlighet till äventyr och upptäckter (Freeman 1995:171). På en bra plats för barn finns det 
naturligt lekmaterial som lockar till kreativa aktiviteter. Freeman hänvisar till flera studier 
som visar att barn föredrar att leka på naturliga platser där de kan känna frihet att upptäcka 
omgivningen. Barn väljer gärna naturliga öppna platser med för dem intressant innehåll såsom 
sand, träd att klättra i, material att bygga med, stenar och blommor: �If we had conserved 
more natural environments in the first place, perhaps there would not be the same need to 
create manconceived play environments� (Mason i Freeman 1995:171).  

4.4.3. Vikten av kommunal satsning på barn och unga  
I SoS 1995:13 (sid.45f) refereras till undersökningen Q-90 som barnläkarförbundet 
genomförde i sju kommuner i Sverige. Där upptäcktes att två kommuner skiljde sig markant 
åt vad gäller ungdomarnas hälsobeteende. Skillnaden mellan kommunerna låg på ett annat 
plan än det socioekonomiska och det familjära. Det visade sig att det var det förebyggande 
arbetet bland barn och ungdomar som bedrivits i kommunerna som gav den stora skillnaden.  
 
I kommun B fanns en hög nivå av mobbning, självmordstankar och depression (SoS 
1995:13:45f). Enligt ungdomarna var det många av dem som inte hade någon vuxen att tala 
med och de kände sig dagligen ensamma. I denna kommun såg man inte en kommunal 
satsning som angelägen. Det politiska budskapet hade varit att det är föräldrarnas uppgift att 
ge sina ungdomar en meningsfull fritid. Detta innebar att det fanns få ställen för barn och 
ungdomar att umgås på och att de inte hade tillgång till vuxna som rollmodeller eller 
samtalspartners.    
 
I kommun A mådde ungdomarna både fysiskt och psykiskt bättre och trivdes med livet och i 
skolan (SoS 1995:13:45f). De uppvisade även en låg frekvens av experimenterande med 
vuxenlivets vanor och riskbeteenden. I denna kommun hade man sedan 70-talet kontinuerligt 
och på bred front satsat på förebyggande arbete bland unga. Insatserna var bl.a. riktat till 
föräldrar och mot skolan och dessutom erbjöd kommunen alternativa fritidsaktiviteter för de 
unga med en påtaglig vuxennärvaro. Arbetet präglades av ett samarbete mellan förvaltningar 
och enskilda. Enligt forskarna förklarade den starka kommunala satsningen det mindre 
risktagandet och den bättre hälsan bland de unga. 
 
Forskarna i Q-90-studien menar att det krävs att vissa kriterier är uppfyllda för att ett 
förebyggande arbete ska lyckas; 
 
• Tidiga insatser 
• Ökad vuxennärvaro 
• Kontinuerliga, långsiktiga satsningar  
• Breda, generella satsningar 
• Gruppinriktat arbetssätt 
• Helhetssyn på barnets situation 
(SoS 1995:13:112) 

• Verksamhet som är lättillgänglig för 
alla barn 

• Kollektiva insatser 
• Tätt samarbete mellan vuxna som 

arbetar med barnen 
• Satsningar som ökar föräldranärvaro
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4.4.4. Barn och stress  
Barn och unga upplever att stress är vanligt eller mycket vanligt i deras vardag (Nyberg 
2003:145). Många situationer som ökar stressen möter barnen i skolan, med högt tempo i 
studierna, betygsjakt, många prov, stressig lunch och korta raster. Det finns också många 
stressfaktorer utanför skolan, t.ex. kris i familjen, för många fritidsaktiviteter och 
prestationskrav i idrott och andra aktiviteter. Problem med stress bottnar till stor del i att unga 
inte upplever att vuxna lyssnar på dem och tar hänsyn till deras åsikter. En aktiv fritid kan 
vara ett hjälpmedel eller verktyg för barn och unga att uttrycka sina åsikter och sin vilja. 

4.5. Organiserade föreningsaktiviteter för barn 
Det är vanligt att barn har en innehållsrik fritid med regelbundna organiserade aktiviteter på 
eftermiddagar och kvällar (SoS 1995:13:100). Dock har 20 procent av alla barn ingen 
eftermiddagsaktivitet alls. Skillnader finns mellan flickor och pojkar: flickor har ofta sådana 
aktiviteter en dag i veckan, medan pojkar ofta har sådana aktiviteter två dagar i veckan 
(Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 1998:32f). De vanligaste aktiviteterna för 
flickor respektive pojkar framgår av tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. De vanligaste regelbundna, organiserade fritidsaktiviteterna för flickor respektive 
pojkar. Andel flickor respektive pojkar som utövar aktiviteterna. 
Flickors vanligaste  Pojkars vanligaste  
Instrument, kör eller teater 37 Bollsport i lag, t.ex. fotboll 54 
Bollsport i lag, t.ex. fotboll 26 Annan idrott, t.ex. simning 15 
Ridning 20 Instrument, kör eller teater 15 
Annan idrott, t.ex. simning 18 Bollsport ej i lag, t.ex. tennis 10 
Gymnastik, balett eller dans 18 Friluftsaktiviteter, t.ex. scouter 8 
Friluftsaktiviteter, t.ex. scouter 12 Föreningsaktiviteter, t.ex. schack 6 
Föreningsaktiviteter, t.ex. schack 7 Ridning 2 
Bollsport ej i lag, t.ex. tennis 5 Gymnastik, balett eller dans 1 
Kurs, t.ex. data, slöjd 2 Kurs, t.ex. data, slöjd 1 

(Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 1998:32) 
 
Bland barn i 10-12-årsåldern idrottar 75 % någon gång i veckan eller oftare och tränar i en 
klubb eller en förening minst en gång i veckan (Barnombudsmannen 2004:52). Skillnaden 
mellan pojkar och flickor är liten. Däremot är det vanligare att barn idrottar om de kommer 
från ett tjänstemannahushåll med sammanboende föräldrar där familjen klarar sina löpande 
utgifter.  
 
De flesta barn, 78 %, anser att de har lagom många aktiviteter (Statistiska centralbyrån & 
Barnombudsmannen 1998:32f). 17 % tycker att de hade för få och 1 % att de har för många. 
Ett samband finns mellan hur många aktiviteter barnen har och om de tycker att de har för 
många eller för få aktiviteter. I områden med hög arbetslöshet och stor omflyttning saknar 
barn regelbundna organiserade aktiviteter i högre utsträckning än barn som bor i villa i 
områden med låg arbetslöshet och liten omflyttning. 

4.6. Aktiviteter i hemmet 
Vad barnen gör hemma efter skolan skiljer sig åt mellan pojkar och flickor och mellan barn 
som bor i villa och barn som bor i lägenhet (Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 
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1998:24). Skillnader fanns även mellan landsbygds- och glesbygdskommuner och 
storstadskommuner. 
 
Tabell 2. Andel av samtliga barn efter vad de hade för aktiviteter i 
hemmet dagen före undersökningstillfället 
 Flickor Pojkar 
Läste läxor 71 62 
Läste böcker eller tidningar 34 31 
Var med kompisar 34 35 
 
Spelade något instrument 14 11 
Såg på TV eller video 73 68 
Spelade dataspel 15 36 
 
Spelade bordsspel, typ monopol 4 6 
Ritade 21 15 
Lyssnade på musik 47 41 
Höll på med data eller IT 9 15 
Tog hand om husdjur 36 21 
Lekte utomhus 17 21 
Lekte inomhus 35 39 
Satt och pratade med vuxna 16 17 
Passade syskon 9 7 
Hjälpte till med matlagning eller dukade 23 18 
Sysslade med någon hobby 13 18 
Annat 20 16 

(Statistiska centralbyrån och Barnombudsmannen 1998:24) 
 
De sysslor som främst sysselsätter 10-11-åringar efter skolan tycks vara att läsa läxor och se 
på TV eller video, se tabell 2 (Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 1998:24f). 
Andra vanliga aktiviteter är att läsa, vara med kompisar och lyssna på musik. I tabellen syns 
också en skillnad mellan flickors och pojkars aktiviteter. T.ex. var det vanligare att flickor tog 
hand om husdjur än att pojkar gjorde det, medan pojkar oftare än flickor höll på med data 
eller IT. 
 
40 % av flickor och pojkar i åldern 10-18 år är flera dagar i veckan �helt lediga� och kan göra 
vad som faller dem in, t.ex. lata sig eller lyssna på musik (Statistiska centralbyrån 2005b:64f). 
Det är vanligt att barn umgås med kompisar. Hälften av samtliga barn åldersgruppen 10-18 år 
tar med kompisar hem varje dag, det är dock vanligast i 10-12-årsåldern. Dock uppger 5 % av 
barnen i 10-12-årsåldern att de träffar kompisar mer sällan än en gång i veckan. 
 
Flickor läser oftare böcker än vad pojkar gör då de är 10-12 år medan pojkar i samma ålder 
oftare än flickor följer nyhetssändningar på TV (Statistiska centralbyrån 2005b:60f). Det är 
även vanligt bland barn i åldern 10-18 år att gå på bio vilket 86 % av flickorna och 84 % av 
pojkarna gör. Flickor i samma åldersgrupp besöker nästan lika ofta biblioteket, 83 %, vilket 
pojkar gör i något lägre utsträckning, 77 %.  
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4.7. Medieanvändning 
Enligt von Feilitzen (2003:163ff) ägnar 9-14-åringar i genomsnitt 4¼ timmar om dagen åt 
medieanvändning. Till detta tillkommer tid för TV-spel och datorspel vilket ungefär en 
femtedel respektive en fjärdedel av barn i den här åldern spelar varje dag. Enligt 
Mediebarometern 2003 ägnar 9-14-åringar i genomsnitt 3,5 timmar om dagen åt 
medieanvändning (se tabell 3 nedan). Detta innebär alltså att medieanvändningen hos barn i 
denna ålder har minskat med ca 45 minuter. 
 
Tabell 3. Medieanvändningen en genomsnittlig dag, 9-14-åringar, år 2003  
Aktivitet Genomsnittlig tid per dag 
Tittande på TV  87 min 
Tittande på video  29 min 
Lyssnande på radio, kassetter, CD  45 min 
Läsande av tidningar  20 min 
Läsande av böcker  24 min 
Internetanvändning  13 min 
Totalt Ca 3,5 h 

(Mediebarometern 2003, nr 1, 2004:23) 
 
Medieaktiviteter utgör de mest utbredda fritidsaktiviteterna för barn (von Feilitzen 2003:165) 
Barn själva uppger en lång rad motiv för att använda medier som har med fritiden att göra � 
att ha roligt, spännande, att slappna av och få tiden att gå, få veta hur det är, få tips och råd 
och att lära sig om världen. Barn lär sig också mycket av program, spel, filmer och böcker och 
upplever själva att medierna har sociala och identitetsskapande funktioner.  
 
De aktiviteter som främst trängts undan av barns medieanvändning är �gamla� 
medieaktiviteter (von Feilitzen 2003:165). Exempelvis har radiolyssnande ersatts av kassetter 
som i sin tur ersatts av CD-skivor och biograferna har trängts undan av först TV och sedan 
video. I andra hand är det barnens icke-organiserade fritid � den fritid när barn pysslar, inte 
gör något särskilt, �har tråkigt� etc. som ersatts av den ökade medieanvändningen. Barn som 
ägnar sig åt många organiserade aktiviteter ser mindre på TV än andra. von Feilitzen menar 
dock att det inte är TV:n som är orsaken till passivitet på fritiden, utan att sambandet är 
tvärtom � barn som inte erbjuds så många organiserade fritidsaktiviteter söker sig till TV:n för 
att de inte har något annat att göra.  

5. Teoretiska perspektiv 
För att få en förståelse för vikten av interaktion mellan människor samt vikten av deltagande i 
organiserade aktiviteter har vi i studien utgått från nätverksteori och det ekologiska 
perspektivet. Både nätverksteori och det ekologiska perspektivet representerar ett 
systemteoretiskt tankesätt. De är nära besläktade med varandra bl.a. genom att de strävar efter 
att se till helheten snarare än att fokusera på enskilda faktorer hos eller omkring individen.  
 
Dock antar studien framförallt ett barnperspektiv genom att det är barnen själva som får 
förmedla sina uppfattningar om sin fritid. De vuxnas uppgift är att tolka de utsagor och 
signaler som barnen förmedlar genom sina tankar och önskemål (Rasmusson i Sammarco 
2004). Då det är vuxna som formar generella barnperspektiv är det viktigt att försöka se 
världen med ett barns ögon. Ett barnperspektiv handlar både om vuxnas syn på barn och om 
barns egna perspektiv på sin egen tillvaro. Det som i första hand varit vår utgångspunkt är 
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FN:s barnkonvention som behandlar barns mänskliga rättigheter och då främst konventionens 
artikel 31 som behandlar barns rätt till fritid, lek och rekreation: 

 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig verksamhet för rekreations- och fritidsverksamhet. 
(Konventionen om barnets rättigheter, artikel 31) 

 
Vi lever alla i ett sammanhang där vi relaterar till andra människor på olika sätt och ger och 
svarar på �signaler� (Forsberg & Wallmark 1998:13). En persons sociala nätverk består av en 
persons alla relationer till alla de människor som utgör hennes sociala sammanhang, samt 
relationerna mellan dessa människor. Detta innebär att nätverket inte bara inbegriper den 
enskildes närmaste familj och vänkrets, utan även t.ex. skola/arbete, fritids, olika myndigheter 
etc. Dessutom ingår alla andra som den enskilde direkt eller indirekt samverkar med. Ett 
nätverksperspektiv innebär alltså att se till helheten omkring individen.  
 
Barn föds inte bara in i den lilla kärnfamiljen, utan även in i familjens nätverk och 
sammanhang (Forsberg & Wallmark 1998:17). Det individen gör får betydelse utifrån hur hon 
själv och andra bedömer det och den individen är utvecklas och formas i interaktion mellan 
henne och hennes omgivning. Samtidigt är hon med och formar omgivningens identiteter. 
Detta innebär att en människas identitet alltid fortsätter att utvecklas och omformas, utifrån 
dennes samspel med nätverket och omgivningen. 
 
Det ekologiska perspektivet är �en syn på individen som ingående i flera system av varierande 
intimitet/närhet� (Lagerberg & Sundelin 2003:373). Dessa system kan vara t.ex. familjen, 
vännerna, skolan/arbetsplatsen, samhället etc. Enligt det ekologiska perspektivet tillhör 
systemen olika nivåer (se figur 1) och interagerar med varandra.  
 

 

 

Makrosystem

Mesosystem

Exosystem

Skola 
(mikro) 

Familj
(mikro) 

Kamrater
(mikro) 

Förskola
(mikro) 

Makrosystem: Institutioner, 
ideologier, lagar, regler, vanor, 
tänkesätt 

Mesosystem: System av inbördes 
relaterade mikrosystem. 

Exosystem: Lokala strukturer: 
arbetsliv, barnomsorg, 
grannskap, media, myndigheter, 
hälso- och sjukvård, varor och 
tjänster, kommunikationer, 
kultur- och fritidsinstitutioner 
m.m. 

 Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska system, Lagerbergs och Sundelins tolkning (2003:19) 
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Ett ömsesidigt samspel äger rum mellan individen och de föränderliga miljöer denne lever i 
(Lagerberg & Sundelin 2003:19ff, 373). Detta samspel är en utvecklande process som pågår 
hela livet och påverkas av relationer inom och mellan både närmiljöer och större sociala 
sammanhang.  

6. Metod 
Denna uppsats syftar till att undersöka vad barn i nioårsåldern i Fagersta gör på sin fritid samt 
att se till deras önskemål om ytterligare mötesplatser. Vi har valt att göra en totalundersökning 
i form av en enkätstudie av samtliga barn som går i klass tre i kommunen. 
 
Metoder har både starka och svaga sidor och det går inte att fånga verkligheten med ett enda 
metodredskap (Holme & Solvang 1997:75). För att kunna besvara frågeställningarna som 
uppsatsen bygger på har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag valts. Intentionen har 
varit att göra en totalundersökning och vi valde att göra en enkätstudie trots att vi riktade oss 
till förhållandevis små barn, eftersom detta ger möjlighet att fånga upp samtliga barns åsikter. 

6.1 Avgränsningar  
Materialet ger många möjligheter till tolkningar men i uppgiften ingår att se till barns fritid 
och till vilka ytterligare mötesplatser barnen önskar sig. Därför avgränsas arbetet till att tolka 
vissa samband för att se mönster i materialet. Vänners betydelse för val av fritidsaktivitet 
kommer t.ex. inte direkt att granskas trots att det kan tyckas intressant. 

6.2. Urval och bortfall 
Samtliga tredjeklassare i Fagersta kommun, sammanlagt 106 barn, omfattades av 
undersökningen. Att undersökningen skulle gälla barn i tredje klass var ett önskemål från 
BUS-projektets ledning. 
 
Av de 106 eleverna går tre i särskolan (Olsboskolan). Det var från början inte självklart att 
dessa barn skulle delta i denna studie eftersom Olsboskolan genomför en egen undersökning 
om barnens möjligheter till deltagande i fritidsaktiviteter. Dock ansåg vi att det var viktigt att 
även dessa barn deltog i undersökningen. Denna grupp skiljer sig på många sätt från de andra 
skolbarnen och det kan tänkas att de har färre möjligheter till deltagande i aktiviteter än andra 
barn vilket i så fall känns viktigt att lyfta fram, även om klassen består av endast tre elever. 
 
Ingen förälder hörde av sig för att neka sitt barn att delta i undersökningen och samtliga barn 
accepterade att medverka i studien. Det externa bortfallet uppgår till totalt nio barn. Sju av 
barnen var sjuka eller hemma från skolan av annan anledning vid undersökningstillfällena. 
Två av barnen avbröt studien och genomförde endast en del av enkäten. Detta på grund av att 
undersökningstillfället i deras klass genomfördes under dagens sista lektion och de hade 
skjuts som väntade efter skolan.  
  
Målet med den pilotstudie som genomfördes var i första hand att kontrollera barns förståelse 
av frågornas formuleringar. Trots det har vi i efterhand upptäckt en del möjliga felkällor i den 
enkät som vi ställt till barnen. Det interna svarsbortfallet är mellan 1-6.2 %. Till viss del kan 
det interna svarsbortfallet bero på att barnen har lagt till egna svarsalternativ varför vi varit 
tvungna att bortse från dessa svar. Andra frågor har av många barn helt uppenbart 
missuppfattats. 
 
Fråga 6, som handlar om familjebilden, visade sig vara lite rörig för barnen då det kunde 
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kryssas i flera rutor beroende på hur deras familjer såg ut. Det interna svarsbortfallet var, trots 
detta, endast 1 %. Frågan är direkt hämtad från Liv & hälsa-undersökningen, vilken är 
utformad för äldre barn. I efterhand kan det konstateras att denna fråga skulle ha anpassats för 
den aktuella åldersgruppen. Den skulle ha utformats på ett enklare sätt med färre 
svarsalternativ.  
 
Fråga 7, som handlade om etnicitet, var för en del av barnen svår att svara på då de i tredje 
klass ännu inte har läst om alla länder. Vid diskussion efter första dagen kom vi även fram till 
att den frågan inte gav oss någon relevant information varför vi valde att stryka den. 
Dessutom kan en fråga som handlar om etnicitet uppfattas vara av etiskt känslig karaktär.  
 
Frågorna 11, 12 och 13 om barnens aktiviteter (se bilaga 3), var tänkta att hänga ihop så till 
vida att de aktiviteter som barnen skrev upp på fråga 11 skulle återkomma i fråga 12 och 13. 
Där skulle barnen svara på frågan med vem och varför de håller på med de aktiviteter de 
angett på fråga 11. Dock visade det sig att barnen i fråga 12 och 13 i en del fall har uppgett 
helt andra aktiviteter. Istället för att svara på med vem de gör den aktivitet de skrev på fråga 
11 så har de i fråga 12 funderat på vad de gör själv, med bästisen eller annan kompis och så 
vidare. Trots att det till en början tycktes som att vi inte fick relevanta svar på frågan så gjorde 
denna missuppfattning att barnen fick flera chanser att komma på vad de verkligen gör på sin 
fritid. En del barn som endast hade uppgett två eller tre aktiviteter på fråga 11 hade istället 
skrivit upp flera andra aktiviteter på fråga 12 och 13. Dock var denna frågeformulering inte 
tydlig nog och bör vid eventuella vidare studier skrivas om så att den blir mer lättförståelig för 
respondenten och även lättare för forskaren att analysera.  
 
I anslutning till fråga 15 har vi i efterhand sett att det saknas en fråga, nämligen hur barnen tar 
sig till sina aktiviteter. Det framkom då flera av barnen har lagt till �cyklar� eller �går� som 
alternativ i sina svar. Frågan är felställd i och med att det är två frågor i en vilket kan leda till 
missuppfattningar. 
 
I vissa fall har barnen missförstått anvisningen som säger att nästkommande fråga ska hoppas 
över vid ett nej-svar och svarat ändå. Denna formulering återkommer på två ställen i 
frågeformuläret och skulle för tydlighetens skull kanske ha undvikits.    
 
Som väntat hade fråga 22A och 22B om barnens deltagande i organiserade aktiviteter (se 
bilaga 3) det största interna bortfallet då dessa frågor är hämtade från undersökningen Liv & 
hälsa. Dessa frågor var alldeles för svårformulerade för nioåringar vilket visade sig i svaren 
som kom in. Förutom det interna bortfallet framkom detta även genom den kvalitativa 
analysen som genomfördes av fråga 11, 12 och 13. Vissa barn som har svarat nej på fråga 
22A och 22B har ändå angett olika typer av organiserade aktiviteter i fråga 11, 12 och 13. Vi 
återkommer till detta i resultat- och analysdelen. 
 
Samtliga barn har varit samvetsgranna och ambitiösa i sina svar och när det har saknats 
passande svarsalternativ har de själva lagt till sådana. Trots att enkäten innehöll många frågor 
och trots att vissa av frågorna krävde mer tid då barnen själva skulle skriva svaren så har de, 
utom i två fall, fullföljt hela enkäten. Tidsmässigt varierade det mellan 40 minuter och en 
timma för barnen att fylla i frågeformuläret. 

6.3. Metodval  
Metoden som använts för studien kan kallas för �enkät under ledning� vilken innebär att 
forskaren är med vid undersökningen och finns till hands för att kunna svara på frågor (Patel 
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1998:60). Då studien genomförs klassvis kan man också beskriva förfarandet som en 
�gruppenkät� (Holme & Solvang 1997:173). Den enkät som denna studie bygger på har till 
största delen fasta svarsalternativ men det förekommer även vissa öppna frågor. En sådan 
enkät har en hög grad av standardisering medan graden av strukturering varierar beroende på 
hur pass öppna eller slutna frågorna är (Patel 1998:61f). På Olsboskolan genomfördes enkäten 
som en strukturerad intervju vilket innebär att respondenten har ett litet svarsutrymme i och 
med de fasta svarsalternativen. 
 
Vi har valt att göra en enkätstudie trots att undersökningen riktades till förhållandevis små 
barn. Urvalsgruppen, tredjeklassare i Fagersta kommun, är inte särskilt stor vilket gav oss 
möjlighet att genomföra en totalundersökning. En sådan undersökning har fördelen att alla 
barn i målgruppen får möjlighet att framföra just sina åsikter. 

6.4. Enkätens utformande 
För enkätens utformande har använts tidigare enkätstudier efter tips från handledare och 
projektledningsgrupp. Annat material som använts har hämtats från referenser och till viss del 
även från tidigare kurslitteratur.  
 
Litteratursökning har gjorts i LIBRIS, Voyager, Elin@Örebro och ERIC. Vi har även använt 
oss av University of Colorados hemsida för sökning av litteratur. Sökord som använts är; 
barn, fritid, fritidsaktivitet, mötesplats, child, recreational activities, spare- samt leisure time. 
 
Inför denna studie har frågor och formuleringar utifrån studien Liv & Hälsa använts (2004). 
Liv & hälsa är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland skolelever på 
högstadiet och gymnasiet. Sedan 1995 genomför Landstinget i Västmanland tillsammans med 
länets kommuner dessa undersökningar vart tredje år i form av enkätundersökningar. 
Undersökningarna är tänkta att utifrån lokala förutsättningar utgöra underlag för det 
kommunala planerings- och uppföljningsarbetet bland unga. Projektledningsgruppen för BUS 
har haft frågeformuläret för årskurs sju som underlag i sitt arbete och tittat på utvalda frågor 
som bl.a. rört fritidsaktiviteter. Projektledningsgruppen önskade att fyra frågor1 skulle tas med 
i den här undersökningen i sin ursprungliga form för att i framtida studier kunna användas i 
jämförande syfte. 
 
Inför denna studie har även frågor och formuleringar i Cornell interview of children´s 
perceptions of friendships and peer relations, CIPF, studerats. Denna intervjuguide är 
framtagen och utprovad för amerikanska barn, men har senare anpassats även för svenska 
barn (Brunnberg 2003). Denna guide och dess frågeformuleringar har studerats för att ge 
inspiration till egna frågor. Dock rörde sig dessa frågor om vänskap vilket denna studie inte 
har som syfte att undersöka. Den har ändå gett vissa tips om hur frågor kan se ut för att barn 
ska förstå dem.    
 
Utifrån egna diskussioner och utifrån tidigare enkätstudier vi tagit del av gjorde vi ett första 
utkast till enkätfrågor. Dessa diskuterades sedan med handledare, projektledningsgruppen, 
rektorer och lärare innan enkätformuläret fastställdes. 

6.4.1. Pilotstudien 
Som en övning i svenska genomförde en lärare från annan kommun enkätundersökningen i 
sin klass som går i årskurs två. Syftet var att se hur barnen reagerade på frågeformuläret och 
                                                
1 Frågorna är nr. 40, 41, 43 samt fråga 66. 
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se om de förstod frågeformuleringarna. Det uppstod en del förvirring och frågetecken över 
vissa frågors utformande. Dessutom hade dessa barn vissa problem då både frågor och 
svarsalternativ fanns med på formuläret vilket skapade förvirring hos en del. Läraren föreslog 
därför att frågor och svarsalternativ skulle separeras vid den egentliga undersökningen och att 
barnen skulle få formulär med endast svarsalternativen. 

6.5 Tillvägagångssätt 
Temat till uppsatsen kom som en förfrågan från BUS-projektet i Fagersta Kommun. I första 
skedet var det fråga om att undersöka barn på en av Fagerstas grundskolor samt att det skulle 
innefatta 10-åringars fritid. Vår intention var dock att genomföra en enkätstudie som en 
totalundersökning av samtliga 10-åringar i kommunen. Diskussioner i projektledningsgruppen 
resulterade slutligen i att undersökningen skulle omfatta samtliga barn i årskurs tre i 
kommunen, d.v.s. barn i 9-årsåldern 
 
Rektorerna på de kommunala skolorna gick tillsammans med oss igenom samtliga frågor och 
kom med viktiga synpunkter. Även en lärare från annan kommun rådfrågades utifrån ett 
lärarperspektiv. Denna lärare genomförde dessutom undersökningen som en pilotstudie i sin 
klass.  
 
Handledaren rådfrågades och diskussioner fördes angående vissa formuleringar samt vissa 
frågors relevans för studien. Enkäten mailades till projektledningsgruppen som fått möjlighet 
att framföra åsikter. Även lärarna i de aktuella klasserna har fått enkäten per e-post för att 
kunna ge feedback på frågorna. Inga kommentarer har kommit från lärarhåll men däremot har 
en medlem ur projektledningsgruppen framfört synpunkter. 
 
Då projektledaren påpekade att vissa barn är visuella och förstår frågan bättre i skriven form 
medan andra barn är auditiva och förstår frågan bättre muntligt, valde vi att till en början gå 
igenom enkäten muntligt. Vi startade i samtliga klasser med en gemensam genomgång av de 
första frågorna för att sedan låta barnen jobba på i sin egen takt. För övrigt fanns vi hela tiden 
till hands för att kunna svara på barnens eventuella frågor angående enkäten. Antal vuxna per 
undersökningsgrupp varierade alltifrån en vuxen till fyra vuxna per grupp beroende på hur 
många lärare och assistenter som fanns i klassen. På särskolan genomfördes undersökningen 
som en strukturerad intervju med en vuxen per barn.  

6.6. Analysmetod 
För att analysera den kvantitativa information som enkäten ger används statistikprogrammet 
SPSS. För att en analys av den kvalitativa informationen ska bli möjlig i SPSS kvantifieras 
denna under analysen. På det viset utnyttjas den kvantitativa metodens analytiska egenskaper 
samtidigt som styrkan i den kvalitativa metoden tas till vara (Holme & Solvang 1997:87). 
 
En kvantitativ metod kan inte ge forskaren den förståelse för de sociala processer som har 
betydelse för sammanhanget vilket en kvalitativ ansats ger möjlighet till (Holme & Solvang 
1997:79). Då intentionen var att göra en totalundersökning av samtliga barn räckte inte tiden 
för att genomföra intervjuer varför en kvantitativ metod med kvalitativa inslag valdes. 
 
Vid en strukturerad enkätstudie med fasta frågor och svarsalternativ vet man inte i förväg med 
säkerhet att informationen man får är relevant för frågeställningen (Holme & Solvang 
1997:81). Dessutom går det inte att ändra på detta i efterhand om man under insamlingsfasen 
upptäcker att frågan är felställd. I en intervjusituation är forskaren mer flexibel och fri att 
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anpassa sina frågor efter respondenten. Av denna anledning har en pilotstudie gjorts inför 
enkätundersökningen med hjälp av en lärare från en annan kommun. Denna lärare 
genomförde studien i sin klass för att testa enkätens frågeformuleringar och se hur barnen 
uppfattade dessa. Dock var inte syftet med pilotstudien att undersöka frågornas relevans för 
studiens frågeställning.  
 
Frågorna om barnens aktiviteter (11, 12,13 samt 22A och 22B, se bilaga 3) har tillsammans 
analyserats kvalitativt för att en kvantifiering skulle bli möjlig. Utifrån dessa frågor skapades 
sex nya kategorier för att ge en tydligare bild av vilken typ av aktiviteter barnen sysselsätter 
sig med; 
 
organiserad fysisk aktivitet i sin tur uppdelat i lagsport2 samt individuell sport3 
annan organiserad aktivitet exempelvis scouter, miniorer, teater, kör 
antal organiserade aktiviteter det sammanlagda antalet organiserade aktiviteter 
icke organiserad fysisk aktivitet hit räknas rörliga lekar, utelekar, cykling, bad, m.m.  
 
annan icke organiserad aktivitet 

kortspel, bordsspel, etc. Även icke specificerade lekar har 
sorterats in under denna kategori 

medieanvändning TV- och videotittande, TV- och dataspel, Internetanvändning. 
 
Barnkonventionens artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla 
åtgärder som rör barn (FN:s konvention om barnets rättigheter). Artikel 12 talar om barns rätt 
att ha och uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, samt att barnen ska beredas 
möjlighet att framföra dessa åsikter till dem som fattar beslut. I detta sammanhang innebär 
detta, enligt vår tolkning, att de barn som berörs av denna undersökning ska beredas möjlighet 
att framföra sina åsikter omkring sin egen fritid. Deras åsikter ska också tas på allvar och 
respekteras, både av oss och av beslutsfattare i kommunen. 
 
Ett sätt att undersöka och lyfta fram barns synpunkter och åsikter är genom den s.k. 
höringmetoden (Rädda Barnen 2005). Denna metod innebär att barnen själva ses som experter 
på sin situation och att vuxna ger barnen möjlighet att säga vad de tycker. Barnen ska enligt 
denna metod få möjlighet att själva berätta om sina erfarenheter och delge sina tankar så fritt 
som möjligt, utan vuxnas tolkningar. 
 
I kapitel 8.5.2 där barnens egna förslag på hur bra mötesplatser kan se ut har vi använt en 
variant av höringmetoden. Frågan som använts för att nå barnens egna åsikter har ställts som 
en öppen fråga för att ge barnen utrymme att själva berätta vilka ytterligare mötesplatser de 
önskar sig. Resultatet presenteras med barnens egna ord och analyseras inte alls. 

6.7. Metoddiskussion 
Under detta avsnitt kommer antaganden, undersökningens reliabilitet och validitet samt etiska 
överväganden att diskuteras närmare. 

6.7.1. Antaganden 
En utgångspunkt i diskussionerna inför denna studie har varit att vissa barn har för många 
fritidsaktiviteter medan andra barn helt saknar aktiviteter på sin fritid. Ett antagande har varit 

                                                
2 Lagsport definieras som en sport som utövas i ett lag och där fokus ligger på lagets prestation. 
3 Individuell sport definieras som en sportaktivitet där den individuella prestationen är i fokus även om sporten i 
vissa fall utövas tillsammans med andra. 
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att det i vissa fall är föräldrar som manar på sina barn att vara med och prestera bra i sina 
fritidsaktiviteter. Detta medan andra föräldrar inte har samma möjlighet att låta sina barn delta 
i vissa aktiviteter på grund av t.ex. de kostnader det medför. Tidigare studier samt samtal med 
rektorer och lärare har inför denna studie gett en inblick i barns vardag och fritid samt ökat på 
vår kunskap inom ämnet. 

6.7.2. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien och hur väl instrumentet som använts står 
emot inflytande av slumpen (Patel & Davidson 1998:86ff). I en enkätstudie är möjligheten att 
kontrollera reliabiliteten i förväg liten. Det forskaren kan göra är att vara noga vid formulering 
av enkätfrågorna så att de blir tydliga och inte missuppfattas av respondenterna. Enkäten kan 
också provas på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen (Patel/Davidson 1998:88). En 
sådan pilotstudie genomfördes också innan den egentliga undersökningen. 
 
Reliabilitet kan också ses som en indikation på i vilken grad en mätning visar på en faktisk 
variation i det undersökta fenomenet och inte på skillnader i instrumentet i sig (Marlow 
2000:181f). Det kan röra sig om ord som olika människor definierar på olika vis, t.ex. orden 
�ofta� och �brukar�. Det kan också röra sig om respondenters olika reaktioner på forskaren 
och dennes presentation av studien 
 
Fel som kan smyga sig in under insamlande och bearbetning av material är bl.a. felställda 
frågor, fel vid kodning av svaren eller brist på noggrannhet vid inläsning av resultaten (Holme 
& Solvang 1997:163ff). Detta måste forskaren vara observant på under hela 
forskningsprocessen för att felen ska bli så få som möjligt och för att reliabiliteten ska bli så 
hög som möjligt. Ett mätinstruments reliabilitet kan ses som ett mått på i hur hög grad en 
mätmetod ger liknande resultat vid olika mättillfällen.          
 
Utifrån detta har vi i det längsta försökt vara så noggranna som möjligt vid utformandet av 
enkätfrågorna och tagit fasta på kommentarer från handledare och andra. Diskussioner har 
förts angående hur barn tänker och barns läsförståelse tillsammans med handledare, rektorer 
samt lärare 
 
Noggrannhet vid kodning och inläsning av resultaten har också företagits, varför studiens 
reliabilitet i det avseendet kan anses vara hög. Dock har vissa tveksamma ord såsom �brukar� 
samt �ibland� använts. Dessa ord kan ha tolkats olika hos olika barn. Dessutom delades 
enkäterna ut personligen och det kan inte garanteras att informationen som gavs till barnen 
blev exakt lika i alla klasser. Intentionen var att så långt det var möjligt genomföra 
undersökningarna tillsammans för att informationen till samtliga barn skulle bli så likartad 
som möjligt. Dock fick vi dela på oss i två klasser och genomföra studien var för sig.  
 
Två tumregler angående validitet säger att �god reliabilitet inte garanterar hög validitet� samt 
att �fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet� (Patel & Davidson 
1998:85). Validitet kan översättas med giltighet eller relevans då de insamlade uppgifterna 
ska vara relevanta för forskningens syfte (Halvorsen 1992:41). 
 
Innehållsvaliditet innebär att mätinstrumentet mäter det forskaren avser att mäta (Patel & 
Davidson 1998:86). Detta kan åstadkommas genom en logisk analys av mätinstrumentets 
innehåll. Denna bör genomföras av någon utomstående då forskaren själv lätt kan bli 
hemmablind och inte se svagheterna i sina egna frågeställningar. Inför denna studie har 
handledaren tagits till hjälp med att granska enkäten för att få synpunkter på frågornas 
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relevans för studiens syfte. 

6.7.3. Etiska överväganden  
Tillstånd inhämtades från barnen själva och deras föräldrar. Det skedde på olika sätt. Vid 
undersökningen i klasserna har barnen muntligen informerats om studiens syfte och 
användningsområde samt om att deltagandet är anonymt, helt frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan. Till barnens föräldrar skickades per post ett brev med 
information om enkäten (se bilaga 2). Föräldrarna ombads att höra av sig till oss eller 
klassläraren om de inte ville att barnen skulle delta i undersökningen. Föräldrarna hade 6-8 
dagar på sig att höra av sig, men ingen förälder hörde av sig. 
 
Då en undersökning genomförs i skolmiljö kan det vara svårt för barnen att förstå att de har 
rätt att tacka nej till att medverka (Wyse 2004:272). Det kan för barnen kännas tvingande då 
läraren säger att "idag ska vi genomföra en enkätundersökning" och alla klasskamrater deltar. 
Därför är det extra viktigt att forskaren i en skolsituation förklarar för barnen att de inte är 
tvungna att medverka samt att de inte behöver fullfölja enkäten. Vi var därför mycket tydliga 
med detta inför barnen ute i klasserna. 
 
Vanligen brukar man betrakta det som ett samtycke när personen besvarat enkäten. Det kan 
uppfattas gälla för barnen i den här studien. Det var också två barn som avbröt sin medverkan. 
Vi har valt att inte använda dessa utan räkna dem som bortfall. Barn har dock en speciell 
position. De är inte myndiga förrän vid 18 år men från 15 år finns i vissa rättsliga 
sammanhang en möjlighet att yttra sig. De här barnen var dock ännu yngre. Därför måste 
vårdnadshavarna informeras och samtycka till forskningen även om enkäten inte gällde några 
känsliga frågor. Detta enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning.  Samtycket skall 
vara frivilligt och preciserat till den här studien. Det skall även vara dokumenterat. I 
normalfallet vid forskning skall samtycket vara skriftligt. Om samtycket getts på annat sätt 
skall det dokumenteras.  
 
Studentarbeten under grundutbildningen uppfattas i normalfallet inte som forskning och 
omfattas därför inte av etikprövningslagen men skall ändå genomföras under etiskt 
godtagbara former (SOU 2005:78). Vår handledare tog därför kontakt med Etiska 
Prövningsnämnden (EPN) för att få ett klargörande kring frågan om dokumenterat samtycke. 
EPN menade vid detta samtal att frågan om hur dessa tillstånd ska hanteras är i ett gränsland. 
Ett dokumenterat samtycke behöver inte nödvändigtvis innebära ett skriftligt undertecknande.  
 
Med utgångspunkt i resonemanget ovan valde vi att inhämta ett dokumenterat passivt 
samtycke från barnens föräldrar. Detta har skett genom att brev skickats till föräldrarna med 
information om studien och dess genomförande samt garanti om anonymitet. Föräldrarna 
ombads att höra av sig till oss eller klassläraren om de inte ville att deras barn skulle delta i 
undersökningen. Det brev som sänts ut till föräldrarna betraktas därmed som en 
dokumentation. Något som i denna studie har ansetts viktigt är att barnen inte har pålagts 
något ansvar dels vad gäller överlämnande av brev till föräldrarna och dels vad gäller 
inhämtande av svar. Att barnen inte riskerar att känna sig utpekade eller kränkta av frågorna 
är också en viktig aspekt som har funnits med under arbetets gång. Den enda fråga som kan 
anses etiskt känslig gällde etnicitet vilken också togs bort. 
 
I Olsboskolan, Fagerstas särskola, går endast tre barn i tredje klass. Detta innebär att dessa 
barn i resultatpresentationen kan känna sig utpekade som grupp, dock inte som enskilda i och 
med att vi har gjort jämförelser mellan pojkar och flickor totalt samt mellan skolorna. Vi har 
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diskuterat och övervägt de etiska aspekterna omkring detta och har beslutat att trots denna risk 
ha med barnen i undersökningen. Denna grupp utgör en mycket liten del av det totala urvalet, 
men vi anser att det är viktigt att alla barn får möjlighet att komma till tals. 

7. Studiens tolkningsram 
I vår analys av de svar vi fått in från enkätundersökningen kommer familjens 
sammansättning, boendesituation och materiella standard att finnas med som bakgrund. Fokus 
kommer dock att ligga på barnens fritid; på organiserade såväl som icke organiserade 
aktiviteter samt på barnens medieanvändning. Vi har delat in de olika områdena i ett antal nya 
kategorier (se kap. 6.6). 
 
Utifrån dessa kategorier kommer vi sedan att göra jämförelser; mellan pojkar och flickor, 
mellan de olika skolorna, mellan barn som bor i villa och barn som bor i lägenhet m.m. Vi 
kommer använda de teorier och den tidigare forskning vi tagit del av för jämförelse och 
analys av våra resultat. Vi kommer även att titta på om det enligt barnen själva finns några bra 
mötesplatser för barn i Fagersta. 
Blomdahl (i SoS 1995:13) talar i sin forskning om expressiv kontra instrumentell fritidsstil (se 
kap. 4.4.1). I detta arbete har vi använt dessa begrepp för att beskriva skillnader mellan 
barnens olika fritidsaktiviteter. Vi har även utvecklat begreppen till att inkludera mötesplatser: 
 
Instrumentella mötesplatser definieras som platser som främst kopplas samman med 
organiserade aktiviteter, även när dessa platser används utanför den organiserade aktiviteten. 
Exempel på sådana platser kan vara fotbollsplanen eller hockeyrinken, skolgårdar, 
bowlinghallen, etc. 
 
Expressiva mötesplatser definieras som sådana platser som främst kopplas samman med icke 
organiserade aktiviteter, exempelvis hemma på gården, parker, skogen, etc. 
 
Vissa mötesplatser skulle kunna höra hemma i båda kategorierna, exempelvis simhallen, som 
kanske främst kopplas samman med icke organiserad aktivitet trots att simklubbar och 
liknande håller till där. Andra mötesplatser verkar inte platsa i någon av de två kategorierna, 
exempelvis fritidsgårdar. Där finns tillgång till vuxna men det finns inga krav på att barnen 
ska komma dit en gång i veckan och inte heller något krav på att delta i vissa aktiviteter. 
Denna typ av mötesplatser har vi valt att benämna som semistrukturerade mötesplatser. 
 
För att ge barnen möjlighet att själva framföra sina synpunkter om vilka ytterligare 
mötesplatser de önskar sig har vi valt att använda en variant av den så kallade 
�höringmetoden� (se kap 6.6 för närmare beskrivning). 

8. Resultat och analys 
Detta avsnitt är uppdelat i olika teman utifrån de frågeställningar som använts, samt ett tema 
om bakgrundsfrågor. Varje tema är uppdelat i en resultatdel och en analysdel. Tema 8.2, 8.3 
och 8.4 är i sin tur uppdelat i två kategorier; organiserad aktivitet samt icke organiserad 
aktivitet och medieanvändning. 

8.1. Bakgrundsfrågor 
Detta tema innehåller bakgrundsinformation såsom könsfördelningen bland barnen i studien 
samt antal barn per skola och information om barnens bakgrund; deras familjesituation, 
boendesituation och föräldrarnas arbetssituation. 
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97 barn deltog i undersökningen. Av dessa var 57 % pojkar och 43 % flickor (se tabell 1 
nedan). Fördelningen mellan de olika skolorna var ojämn; t.ex. så går 32 % av barnen i 
undersökningen på Per Olsskolan, medan endast 3 % av barnen går på Olsboskolan, Fagerstas 
särskola. Fördelningen mellan pojkar och flickor var även den ojämn mellan de olika 
skolorna; exempelvis har Per Olsskolan en hög andel pojkar, 65 %, medan Lindgårdsskolan 
har en högre andel flickor, 67 %. 
 
Tabell 1. Antal elever på skolorna samt fördelning mellan könen totalt och på skolorna. 

 
Kön (procenten visar fördelningen 

mellan könen på resp. skola) 
Totalt (procenttalet visar 

andelen elever på resp. skola) 
  pojke flicka   
  Antal % Antal % Antal %
Skola Alfaskolan  13 59 % 9 41 % 22  23 %
  Lindgårdsskolan 5 33 % 10 67 % 15  15 %
  Mariaskolan 15 58 % 11 42 % 26  27 %
  Olsboskolan 2 67 % 1 33 % 3  3 %
  Per Olsskolan 20 65 % 11 35 % 31  32 %
Total (procenten visar fördelningen 
mellan könen totalt) 55 57 % 42 43 % 97 100 %

 
Barn i årskurs tre i Fagersta bor i 75 % av fallen tillsammans med båda sina föräldrar. 12 % 
bor ibland med mamma och ibland med pappa. 76 % av barnen i denna studie bor tillsammans 
med ett eller flera syskon. 
 
I denna studie är det vanligare att barnen bor i villa, 70 %, än att de bor i lägenhet. Vanligast 
är detta på Mariaskolan där 92 % av barnen bor i villa. Alfaskolan skiljer sig från de övriga, 
då det på denna skola är lika vanligt att bo i lägenhet som i villa. 
 
Man kan av denna studie utläsa att barn som bor tillsammans med båda sina föräldrar i något 
högre utsträckning har organiserade aktiviteter, 78 %, jämfört med barn som bor med en 
förälder, 67 %. Det framgår även av studien att bland de barn som bor i villa har 82 % uppgett 
att de ägnar sig åt en eller flera organiserade aktiviteter. Bland barn som bor i lägenhet är 
denna siffra 56 %. Bland villabarnen är det 18 % och bland lägenhetsbarnen är det 44 % som 
uppger att de inte har någon organiserad aktivitet.   
 
Vad gäller föräldrarnas arbetssituation så visar denna studie att 75 % av mammorna och 88 % 
av papporna arbetar. En skillnad kan utläsas angående pappornas arbetssituation. Papporna på 
Mariaskolan, 96 %, Olsboskolan, 100 %, och Per Olsskolan, 97 %, arbetar eller studerar i 
något högre utsträckning än papporna på Alfaskolan, 82 %, och Lindgårdsskolan, 87 %. 
Vidare kan man utläsa att mammorna på Alfaskolan, 95 %, Olsboskolan, 100 %, och Per 
Olsskolan, 87 %, arbetar, är barnlediga eller studerar i högre utsträckning än mammorna på 
Lindgårdsskolan, 80 %, och Mariaskolan, 77 %. 

8.1.1. Analys 
Denna studie visar att 75 % av barnen i Fagersta bor tillsammans med båda sina föräldrar 
medan 12 % bor ibland med mamma och ibland med pappa. Detta stämmer väl överens med 
tidigare forskning. Däremot är siffran lägre för barnen i Fagersta vad gäller syskon. Tidigare 
forskning visar att 89 % av barn i denna ålder har hemmaboende syskon medan denna siffra 
är 76 % för Fagerstas tredjeklassare. 
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Vad gäller föräldrarnas arbetssituation skiljer sig denna studie från tidigare forskning. I 
Fagersta arbetar 75 % av mammorna och 88 % av papporna medan tidigare studier visar att 
65 % av mammorna och 79 % av papporna arbetar. 
 
Att så hög andel av barnen i denna studie bor i villa kan tänkas bero på att undersökningen är 
gjord i en mindre ort med många villaområden. Om samma undersökning gjorts på en större 
ort hade andelen barn i villa sannolikt varit lägre. 

8.2. Vad gör barnen på sin fritid? 
Detta tema tar upp vad barn i årskurs tre i Fagersta själva uppger att de gör på sin fritid. I 
analysdelen diskuteras och jämförs en del generella mönster med tidigare forskning. 
 
Enligt Fagersta kommuns föreningsregister (2005), sammanställt av Utbildnings- och 
fritidskontoret, framgår att föreningslivet i Fagersta till största delen består av 
idrottsföreningar av olika slag. Det är allt från skidsport, ishockey och fotboll till brottning 
och karate. Bland övriga föreningar som finns med i förteckningen kan nämnas 
teaterförening, unga örnar och friluftsfrämjandet. Dock framgår inte av förteckningen vilka 
föreningar som har verksamhet för barn. 
 
Enligt resultaten från frågorna om organiserade aktiviteter (22A och 22B, se bilaga 3) är 51 % 
av barnen engagerade i någon typ av organiserad fysisk verksamhet och 26 % av barnen är 
engagerade i någon annan typ av organiserad verksamhet. Vid en närmare kontroll av dessa 
siffror utifrån en jämförelse med frågorna om fritidsaktiviteter (11, 12 och 13, se bilaga 3) 
visar det sig att 64 % av barnen uppgett att de är aktiva i någon organiserad fysisk aktivitet 
medan 22 % uppgett någon annan organiserad verksamhet. I presentationen av dessa områden 
nedan har vi valt att använda oss av de senare siffrorna. 
 
Siffrorna i denna studie pekar på att tredjeklassare i Fagersta i hög grad engagerar sig i 
organiserade aktiviteter. 75 % av barnen i undersökningen är med i någon typ av organiserad 
aktivitet (se figur 1 nedan). De flesta barn, 63 %, har en eller två organiserade aktiviteter. 12 
% av barnen har tre eller fler organiserade aktiviteter. 25 % av barnen har ingen organiserad 
aktivitet. De organiserade verksamheter barnen i undersökningen deltar i är allt från idrott av 
olika slag till friluftsverksamheter som t.ex. scouterna. 
 
Figur 1. Antal organiserade aktiviteter  
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Barnen i undersökningen tycks välja organiserade fysiska aktiviteter, 64 %, framför andra 
organiserade aktiviteter, 22 % (se figur 2 nedan). Några av barnen är med i både organiserade 
fysiska aktiviteter och andra organiserade aktiviteter. 
 
Figur 2. Typ av organiserad aktivitet 
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Den organiserade fysiska aktiviteten är i sin tur uppdelad i lagsport och individuell sport. I 
denna undersökning är det vanligare att barnen är engagerade i antingen någon typ av 
lagsport, 33 %, än i någon individuell sport, 20 %. Några barn, 10 %, är engagerade i både 
lagsporter och individuella sporter. 
 
De flesta av barnen i undersökningen, 80 %, uppger att de har lagom många organiserade 
aktiviteter. 15 % uppger att de har för få organiserade aktiviteter medan 2 % anser att de har 
för många. 3 % av barnen har valt att inte svara på denna fråga. 
 
Vid en jämförelse mellan frågan om lagom många aktiviteter (fråga 27, se bilaga 3) och antal 
organiserade aktiviteter visar det sig att de flesta, 57 %, av de barn som anser att de har för få 
organiserade aktiviteter har uppgett att de inte har någon organiserad aktivitet. De övriga barn 
som uppgett att de har för få organiserade aktiviteter återfinns bland de barn som har en eller 
två organiserade aktiviteter.  
 
De barn som uppgett att de har för många organiserade aktiviteter återfinns bland de barn som 
har en eller två organiserade aktiviteter. De barn som har tre eller fler organiserade aktiviteter 
har alla uppgett att de har lagom många organiserade aktiviteter. 
 
Undersökningen visar att 37 % av barnen skulle vilja delta i någon verksamhet, men av olika 
anledningar inte kan. De hinder som främst uppgetts är �inte tid� �annan orsak� och �får 
inte�. Det förekom också kombinationer av flera olika svarsalternativ (för frågan och de olika 
svarsalternativen, se bilaga 3). 
 
Det framkom också i undersökningen att 19 % av barnen saknar någon aktivitet. Av dessa 
barn var majoriteten, 67 %, engagerade i någon typ av organiserad aktivitet medan 33 % inte 
hade någon organiserad aktivitet. Som exempel på aktiviteter barnen i undersökningen anser 
saknas i Fagersta kan nämnas bågskytte och konståkning. Även platser omnämndes här, t.ex. 
äventyrsbad, större badhus eller ett café för barn. 
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En hög andel, 59 %, av barnen i årskurs tre i Fagersta lär sig att spela något instrument. De 
flesta av dessa barn har angett att de övar på sina instrument på fritiden. Dock hålls själva 
spellektionerna under skoltid, varför vi inte räknar detta som en renodlad fritidsaktivitet.  
 
67 % av barnen i undersökningen uppger att de på fritiden engagerar sig i någon typ av icke 
organiserad fysisk aktivitet (se figur 3 nedan). 83 % uppger att de har andra icke organiserade 
aktiviteter. 
 
Figur 3. Icke organiserad aktivitet samt medieanvändning 
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 De fysiska aktiviteterna består främst av olika rörliga lekar, utelekar, cykling, bada etc. 
Annan icke organiserad aktivitet kan vara exempelvis kortspel, läsning, bordsspel, innelekar 
samt icke specificerad lek, vilket vi valde att sortera in under denna kategori. Även 
vardagssysslor som att ta hand om husdjur och hjälpa till i hemmet finns under denna 
kategori. 
 
Barnen i denna undersökning ägnar sig i hög grad, 84 %, åt medieanvändning i den definition 
vi använt; TV- och videotittande, TV- och dataspel samt Internetanvändning.  

8.2.1. Analys 
Denna studie stämmer väl överens med tidigare studier angående barns deltagande i 
organiserade aktiviteter. De flesta barn har regelbundet en eller ett par aktiviteter i veckan 
(SoS 1995:13:100). Även då det gäller andelen barn som inte ägnar sig åt någon organiserad 
aktivitet ligger denna studie med 25 % relativt nära tidigare studier, vilka säger att 20 % av 
barnen inte ägnar sig åt någon organiserad aktivitet. Både barnen i denna studie och barnen i 
tidigare studier anser sig till största delen ha lagom många aktiviteter, 80 % respektive 78 %. I 
denna studie anser sig 15 % av barnen ha för få organiserade aktiviteter och 2 % av barnen 
anser sig ha för många. Detta stämmer väl överens med tidigare studier. Utifrån detta kan man 
dra slutsatsen att de flesta barn är aktiva och relativt nöjda med sin fritid. 
 
Det är viktigt att barn deltar i organiserade aktiviteter och att barn har kopplingar till både 
kamrater och kompetenta vuxna för att bygga upp sin självkänsla (Barnombudsmannen 
2005:51). Dock passar inte denna typ av aktiviteter alla barn. Organiserade aktiviteter som 
kräver regelbundet deltagande påminner om skolan och stämmer överens med skolans 
�framgångskod�. Denna instrumentella fritidsstil gynnas av de offentliga stödsystemen (Sos 
1995:13:52).  
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Barn som ägnar sig åt organiserade aktiviteter har en sundare livsstil och uppvisar färre 
normbrytande beteenden. Det är därför viktigt med struktur och vuxet ledarskap (Koutakis 
2000). 
 
De barn som inte deltar i någon organiserad aktivitet trivs kanske inte i en strukturerad 
verksamhet utan söker i stället omedelbar behovstillfredsställelse tillsammans med kompisar 
och �bara är� (SoS 1995:13:52). Denna expressiva fritidsstil har, till skillnad från den 
instrumentella stilen, inte något långsiktigt mål. De barn som inte trivs i skolan dras i större 
utsträckning till den expressiva fritidsstilen (Koutakis 2000). Det är därför viktigt att se till 
alla barns behov samt att hålla hög kvalitet på de mindre strukturerade aktiviteterna, såsom 
fritidsgårdar (Barnombudsmannen 2005:53).  
 
Barn har dock inte så stora möjligheter att själva styra över sin tid (Engwall & Söderlind 
2003:191). De är beroende av familjesituation och familjens ekonomi men även av vuxnas 
generella syn på barns fritid i vårt samhälle. Organiserade aktiviteter har historiskt setts som 
�uppfostrande� medan för mycket fri tid har tolkats som bristande omsorg från närstående. 
 
Ser man till Forsbergs och Wallmarks (1998:13) beskrivning av nätverksteori så kan den 
kopplas till Barnombudsmannens (2005:51) teori om vikten av deltagande i organiserade 
aktiviteter för uppbyggandet av individens självkänsla. Forsberg och Wallmark menar att 
individen utvecklas och formas i interaktionen med sin omgivning och att varje individ även 
medverkar till att forma omgivningens identiteter. 
 
Utifrån detta kan man konstatera att barn som ägnar sig åt organiserade aktiviteter har större 
möjlighet att utvecklas till ansvarstagande individer som inte ägnar sig åt normbrytande 
beteenden i framtiden. Dock är det uppenbart att det inte passar alla barn vilket också 
Barnombudsmannen påtalar. Att så hög andel som 25 % av barnen i denna studie inte ägnar 
sig åt någon organiserad aktivitet kan kanske bero på typen av organiserade aktiviteter som 
finns i kommunen. Då utbudet till stor del består av olika typer av sportaktiviteter begränsas 
kanske en stor del av barnen att delta då det inte finns något som passar dem. Till viss del kan 
eventuellt föräldrars inflytande på sina barns val av aktiviteter spela roll. Detta är inget denna 
studie har undersökt men Engwalls och Söderlinds resonemang om barns fria tid skulle styrka 
en sådan tanke. 
 
En hög andel av barnen i denna studie ägnar sig åt icke organiserade aktiviteter, framförallt 
icke organiserade andra aktiviteter. De aktiviteter som främst sysselsätter 10-11-åringar efter 
skolan är att läsa läxor samt se på TV eller video (Statistiska centralbyrån & 
Barnombudsmannen 1998:24). Endast en liten del av barnen i SCB:s och BO:s undersökning 
�Barns vardag� uppgav att de dagen före hade lekt utomhus, vilket i vår studie definieras som 
icke organiserad fysisk aktivitet. För barnen i denna studie var siffran betydligt högre då 65 % 
uppgav att de ägnar sig åt icke organiserade fysiska aktiviteter.  
 
Att dessa mätresultat skiljer sig så markant åt kan till stor del bero på att det tidigare 
forskningsmaterialet i detta sammanhang inte är uppdelat efter denna studies modell. Däremot 
är siffrorna angående barns medieanvändning/tillgång till dator likartade i denna studie och i 
SCB:s och BO:s  studie (1998:24). Dock måste påtalas att medieanvändning i vår studie 
innefattar både TV- och videotittande, TV- och dataspel samt Internetanvändning medan 
tidigare studiers siffror visar på tillgång till dator. Den tid barn lägger ner på medier av olika 
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slag har enligt Mediebarometern sjunkit med ca 45 minuter på några år vilket denna studie 
inte har några jämförbara siffror till (2003:23).  
 
Både tidigare studier och denna studie visar på att barn tillbringar relativt mycket tid 
tillsammans med kamrater. Detta kan enligt nätverksteorin ses som viktigt i utvecklande syfte 
då identiteten enligt denna teori ständigt utvecklas och omformas genom samspelet med 
omgivningen. Även det ekologiska perspektivet talar om detta samspel som en utvecklande 
process.  
 
Att det finns ställen där barn kan träffas och umgås utanför en organiserad aktivitet är därför 
av vikt. Detta påtalar också Barnombudsmannen till viss del även om hon talar om 
fritidsgården som en mindre strukturerad verksamhet utan att direkt kalla det en icke 
organiserad aktivitet (2005:53).  
 
Q-90-studien pekar på vikten av att kommuner satsar på barn och unga för att minska framtida 
problem hos ungdomar (SoS 1995:13:45f). Studien jämförde olika kommuner och deras 
satsningar på barn och unga. Man kom fram till att i den kommun där man satsat på barn och 
unga i ett förebyggande arbete mådde ungdomarna bättre och uppvisade lägre riskbeteenden. 
Q-90-studien kom fram till ett antal viktiga punkter för att ett förebyggande arbete ska lyckas. 
Bland dessa kan nämnas; tidiga, breda samt generella satsningar, gruppinriktat arbetssätt och 
en helhetssyn på barnets situation m.fl.  

8.3. Flickors och pojkars aktiviteter 
I detta tema ligger fokus på skillnader mellan flickors och pojkars aktiviteter.  I analysdelen 
jämförs resultaten med tidigare forskning och skillnader och likheter diskuteras närmare. 
 
Både flickor och pojkar i denna undersökning är i hög grad engagerade i någon/några 
organiserade aktiviteter (se tabell 2 nedan). Det syns en skillnad mellan pojkar och flickor i 
antalet organiserade aktiviteter. Bland pojkarna är det vanligast att ha en aktivitet, 42 %, och 
näst vanligast är att ha två, 20 %. Bland flickorna är det ungefär lika vanligt att ha en som två 
organiserade aktiviteter, 33 % respektive 31 %. Dock är det vanligare att pojkar har tre eller 
fler organiserade aktiviteter än att flickor har det, 16 % respektive 7 %. 25 % av barnen, varav 
22 % av pojkarna och 29 % av flickorna, har ingen organiserad aktivitet över huvud taget. 
 
Tabell 2. Kön * Antal organiserade aktiviteter  
  Antal organiserade aktiviteter Total 

  En Två Tre eller fler Ingen   
  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Kön pojke 23  42 % 11  20 % 9 16 % 12 22 % 55 100 % 
  flicka 14  33 % 13  31 % 3 7 % 12 29 % 42 100 % 
Total 37  38 % 24  25 % 12 12 % 24 25 % 97 100 % 

 
Siffrorna i denna studie pekar på att både pojkar och flickor i årskurs tre i Fagersta i högre 
utsträckning väljer organiserad fysisk aktivitet framför andra organiserade aktiviteter. En 
skillnad mellan könen syns; 67 % av pojkarna och 55 % av flickorna är engagerade i någon 
typ av organiserad fysisk aktivitet. 
 
Bland de barn som är engagerade i någon typ av organiserad fysisk verksamhet syns en tydlig 
skillnad mellan könen (se figur 4.1 och 4.2 nedan). 
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Figur 4.1.                Figur 4.2. 
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Pojkar tycks i högre grad, 65 %, välja lagsporter framför individuella sporter, 16 %. 19 % av 
pojkarna är med i både lagsport och individuell sport. Flickor å andra sidan tycks föredra 
individuella sporter, 54 %, framför lagsporter, 33 %. 13 % av de flickor som är engagerade i 
organiserad fysisk verksamhet är med i både någon lagsport och någon individuell sport. 
 
Undersökningen visar att flickor, 26 %, i högre grad än pojkar, 18 %, är engagerade i någon 
annan typ av organiserad verksamhet än sport. Exempel på dessa verksamheter kan vara 
scouter, miniorer, teater, kör etc. 
 
En viss skillnad finns mellan flickor och pojkar i frågan om lagom många aktiviteter. 78 % av 
pojkarna och 83 % av flickorna i undersökningen anser sig ha lagom många organiserade 
aktiviteter. 14 % av vardera pojkar och flickor anser sig ha för några organiserade aktiviteter 
medan 4 % av pojkarna anser att de har för många organiserade aktiviteter. 
 
De flesta barn i studien, 60 % pojkar och 88 % flickor, tror att utbudet av fritidsaktiviteter i 
Fagersta är lika stort för flickor och pojkar. 25 % av pojkarna och 7 % av flickorna tror att det 
finns fler aktiviteter för pojkar. Endast 3 % av pojkarna och 1 % av flickorna tror att det finns 
fler aktiviteter för flickor. 
 
21 % av flickorna och 16 % av pojkarna i undersökningen uppger att de saknar någon specifik 
aktivitet. Pojkarna saknar i större utsträckning än flickorna sådana saker som bågskytte, 
fiskeklubb, go-cart etc. Flickorna däremot saknar i större utsträckning än pojkarna 
konståkning, ett café eller liknande där barn kan träffas etc. Både pojkar och flickor önskar sig 
ett större badhus eller ett äventyrsbad. 
 
Vad gäller att spela instrument är skillnaden mellan könen tämligen liten då 56 % flickor och 
62 % pojkar spelar någon typ av instrument. Denna skillnad är större mellan skolorna än 
mellan könen (se kap. 8.4). 
 
Barnen i årskurs tre i Fagersta ägnar sig över huvud taget i hög utsträckning åt icke 
organiserade aktiviteter. Dock syns en viss skillnad mellan flickor och pojkar (se figur 5 
nedan). 64 % av pojkarna och 71 % av flickorna ägnar sig åt icke organiserade fysiska 
aktiviteter, medan 78 % av pojkarna och 88 % av flickorna ägnar sig åt andra icke 
organiserade aktiviteter. 
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Figur 5. Icke organiserad aktivitet samt medieanvändning 
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Studien visar att flickor leker med flickor och att pojkar leker med pojkar. 64 % av flickorna i 
undersökningen har uppgett att de leker mest med flickor, medan 81 % av pojkarna har 
uppgett att de leker mest med pojkar. Det näst vanligaste alternativet var att leka lika mycket 
med både flickor och pojkar vilket 31 % av flickorna och 16 % av pojkarna har uppgett. 1 % 
av flickorna, och ingen av pojkarna har uppgett sig leka mer med barn av motsatt kön. 
 
Även vad gäller medieanvändning skiljer sig pojkar och flickor åt i undersökningen. 89 % av 
pojkarna och 76 % av flickorna uppger att de ägnar sig åt medieaktiviteter i den definition 
som använts. 

8.3.1. Analys 
Det är enligt både tidigare studier och denna studie vanligast att barnen ägnar sig åt en eller 
två organiserade aktiviteter (Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 1998:32, SoS 
1995:13:100). Dock tyder samtliga studier på att det är något vanligare att pojkar har två 
organiserade aktiviteter och att flickor ägnar sig åt en organiserad aktivitet. Bland barnen i 
denna studie ägnar sig den största andelen barn åt organiserade fysiska aktiviteter. Flickors 
och pojkars val av fysiska aktiviteter skiljer sig åt, både enligt den tidigare forskning vi tagit 
del av och denna studie. I samtliga studier visar det sig att pojkar i större utsträckning väljer 
lagsport medan flickor i högre utsträckning väljer individuell sport. Siffrorna i denna studie 
visar att 26 % av flickorna och 16 % av pojkarna väljer någon annan organiserad aktivitet. 
 
De organiserade aktiviteterna missgynnar flickor som ofta visar upp den expressiva 
fritidsstilen (SoS 1995:13:110). Flickor tar inte för sig av det offentliga fritidsutbudet medan 
pojkar själva tar kontakt och kräver de vuxnas uppmärksamhet. För pojkar tycks det vara 
aktiviteten i sig som är det viktigaste medan det för flickor tycks som att relationen är 
viktigare än aktiviteten.  
 
Utifrån detta kan man dra vissa paralleller till denna studie. En skillnad kan utläsas mellan 
pojkars och flickors deltagande i organiserade aktiviteter. Denna studie visar att 78 % av 
pojkarna och 71 % av flickorna ägnar sig åt någon form av organiserad aktivitet. 29 % av 
flickorna och 22 % av pojkarna kan sägas visa upp en expressiv fritidsstil då de inte deltar i 
någon organiserad aktivitet. Om detta är likartat med landet i övrigt kan vi utifrån den tidigare 
forskning vi tagit del av inte uttala oss om. Dock kan den expressiva fritidsstilen som framför 
allt flickorna i denna studie uppvisar eventuellt förklaras med den höga andelen av 
sportinriktat fritidsutbud som finns i Fagersta vilket inte intresserar alla barn och framförallt 
inte alla flickor. Tidigare studier liksom denna studie pekar dessutom på att flickor i högre 
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utsträckning väljer individuell sport framför lagsport (SoS 1995:13:100f). Detta medan fotboll 
och ishockey tycks dominera utbudet i Fagersta vilket kan tyda på att Blomdahls teori 
stämmer, då han menar att de organiserade aktiviteterna gynnar pojkar.   
 
Enligt den tidigare forskning vi inför denna studie tagit del av kan man utläsa att pojkars och 
flickors icke organiserade aktiviteter skiljer sig åt (Statistiska centralbyrån & 
Barnombudsmannen 1998:24). Pojkar ägnar sig i högre utsträckning åt dataspel och IT-
användning medan flickor i högre utsträckning ägnar sig åt att exempelvis ta hand om 
husdjur. Detta stämmer väl överens med denna studie som också pekar på att pojkarna i högre 
utsträckning än flickor ägnar sig åt medieanvändning. Samtidigt uppgav flickor i större 
utsträckning än pojkar att de ägnar sig åt icke organiserade aktiviteter, både fysiska och andra.  
 
von Feilitzen för en intressant diskussion om sambandet mellan barns TV-tittande och barns 
passivitet på fritiden (1998:165). Hon menar att det inte är TV:n som orsakar barns passivitet 
utan att det istället är barns passivitet som hänvisar dem till TV:n. Man kan i denna studie se 
att det är en större andel av flickorna än av pojkarna som inte deltar i någon organiserad 
aktivitet och att det är en större andel pojkar som ägnar sig åt medieanvändning. Skulle von 
Feilitzens resonemang stämma så borde en större andel av flickorna än av pojkarna ägna sig åt 
medieanvändning. Detta i och med att flickorna i större utsträckning inte deltar i någon 
organiserad aktivitet. Å andra sidan kan flickorna i denna studie knappast ses som passiva, då 
de i högre utsträckning än pojkarna ägnar sig åt icke organiserade aktiviteter. Man kan också 
se att samtliga barn på Olsboskolan ägnar sig åt medieanvändning samtidigt som ingen av 
dem deltar i någon organiserad aktivitet. Då antalet barn i Olsboskolan endast uppgår till tre 
kan man dock inte dra några slutsatser utifrån detta. Detta resonemang leder till slutsatsen att 
von Feilitzens teori inte kan kopplas till vår studie. Barns medieanvändning tycks istället vara 
kopplat till kön, både i tidigare studier och i vår studie.  
 
I Bronfenbrenners ekologiska system återfinns media i exosystemet (Lagerberg & Sundelin 
2003:19). Barnet och dess familj bildar ett mikrosystem som ingår i ett större mesosystem 
vilket består av flera mikrosystem som interagerar med varandra. Detta mesosystem ingår i 
sin tur i ett exosystem av lokala strukturer, arbetsliv och myndigheter. Enligt det ekologiska 
perspektivet interagerar individen inom och mellan de olika systemen med varierande 
intensitet. Även om individen i sitt mikrosystem inte har någon direkt möjlighet att påverka 
media i exosystemet, mer än att stänga av TV:n, kan däremot media i större utsträckning 
påverka individen. Detta kan möjligen förklara TV:s lockelse på uttråkade barn som inte har 
tillgång till någon passande organiserad aktivitet. von Feilitzen menar också att barn själva 
upplever att medierna har sociala och identitetsskapande funktioner (1998:165). 

8.4. Olika skolområden och barnens aktiviteter 
I detta tema ligger fokus på skillnader mellan de olika skolområdena med avseende på 
aktiviteter. I analysdelen jämförs resultaten med tidigare forskning och skillnader och likheter 
diskuteras närmare. 
 
Det syns en klar skillnad mellan de olika skolorna vad gäller organiserade aktiviteter (se 
tabell 3 nedan).  På Mariaskolan ägnar sig 88 % av barnen åt någon typ av organiserad 
aktivitet. Tätt efter följer Per Olsskolan och Lindgårdsskolan med 84 % respektive 80 %. På 
Alfaskolan är det endast 55 % av barnen som är engagerade i någon typ av organiserad 
aktivitet. Barnen på Olsboskolan har alla uppgett att de inte är med i någon typ av organiserad 
aktivitet. 
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Tabell 3. Skola * Organiserad aktivitet 
 Skola En eller fler organiserade aktiviteter Ingen organiserad aktivitet Total  
 Antal % Antal % Antal % 
Alfaskolan 12 55 % 10 45 % 22 100 % 
Lindgårdsskolan 12 80 % 3 20 % 15 100 % 
Mariaskolan 23  88 % 3 12 % 26 100 % 
Olsboskolan 0 0 % 3 100 % 3 100 % 
Per Ols-skolan 26  84 % 5 16 % 31 100 % 
Total 73  75 % 24 25 % 97 100 % 

 
En skillnad kan utläsas mellan de olika skolområdena (se figur 6 nedan) med avseende på 
vilken typ av organiserade aktiviteter barnen deltar i (Olsboskolan undantas från denna 
diskussion med avseende på att ingen av dess elever har någon organiserad aktivitet). 
 
Figur 6. Barnens organiserade aktiviteter, jämförelse mellan skolområdena 
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Organiserad fysisk aktivitet är vanligare än andra organiserade aktiviteter på alla skolorna. 
Dock skiljer sig skolorna från varandra gällande vilken typ av fysisk organiserad aktivitet som 
är vanligast förekommande. På Per Olsskolan och Mariaskolan är lagsporter vanligast 
förekommande med 52 % respektive 42 %. På Alfaskolan och Lindgårdsskolan är de 
individuella sporterna vanligare, 23  % respektive 27 %.  
 
Vid en jämförelse syns också en skillnad i �annan organiserad aktivitet� mellan skolorna. 
Barnen på Lindgårdsskolan och Mariaskolan är i högre grad än de övriga engagerade i någon 
typ av annan organiserad verksamhet. På Lindgårdsskolan är skillnaden mellan deltagande i 
organiserade fysiska och andra organiserade aktiviteter mycket liten, 53 % respektive 47 %. 
 
I undersökningen syns även en skillnad mellan skolorna med avseende på om barnen känner 
att de har lagom många organiserade aktiviteter eller ej. Barnen på Mariaskolan anser i högre 
grad än barnen på de övriga skolorna att de har lagom många organiserade aktiviteter. 88 % 
av barnen i årskurs tre på denna skola anser sig ha lagom många organiserade aktiviteter 
medan 12 % anser sig ha för få. På Per Olsskolan anser sig 80 % av barnen ha lagom många 
organiserade aktiviteter medan 10 % anser att de har för få och 6 % att de har för många. 
Alfaskolan och Lindgårdsskolan ligger något lägre, med 77 % respektive 73 % barn som 
anser sig ha lagom många organiserade aktiviteter och 11 % respektive 26 % barn som anser 
sig ha för få. 
 
Om man ser till hinder för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter skiljer sig även detta 
åt mellan skolorna. Barnen på Mariaskolan och Lindgårdsskolan har i högre grad, 77 % 
respektive 73 %, sagt sig inte hindras att delta i någon aktivitet. På Alfaskolan och Per 
Olsskolan är motsvarande siffror 50 % respektive 67 %. För Olsboskolan med sina tre elever 
är det 33 % som skulle vilja delta i någon aktivitet men saknar möjligheter till detta. 
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Också på frågan om barnen saknar någon aktivitet i Fagersta skiljer sig svaren åt mellan de 
olika skolområdena. Barnen på Alfaskolan ligger här i topp med 27 % av barnen som saknar 
någon aktivitet, medan de andra skolorna ligger något lägre. På Mariaskolan är det 19 % som 
saknar någon aktivitet, på Lindgårdsskolan och Per Olsskolan ligger siffran på 13 % vardera. 
Även här ligger Olsboskolan på 33 %. 
 
Vad gäller att spela instrument syns en stor skillnad mellan skolorna. På Alfaskolan spelar 
samtliga barn i tredje klass något instrument. På Lindgårdsskolan är andelen 67 %, medan 
Mariaskolan och Per Olsskolan 42 % vardera. Olsboskolan ligger på 33 %. 
 
Figur 7. Icke organiserad aktivitet samt medieanvändning utifrån de olika skolområdena. 
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Som visats tidigare ägnar sig barnen i undersökningen i hög grad åt icke organiserade 
aktiviteter, både i fysisk och icke fysisk form (se tabell 7 ovan). Generellt kan sägas att, med 
undantag för Olsboskolan, barnen i något högre utsträckning verkar vara engagerade i �andra� 
icke organiserade aktiviteter än i fysiska aktiviteter. 
 
En viss skillnad kan utläsas angående icke organiserade fysiska aktiviteter mellan Alfaskolan 
där 59 % av barnen uppger sig ägna sig åt sådana aktiviteter och de andra större skolorna som 
ligger mellan 65 % och 71 %. På Olsboskolan med sina tre elever ligger deltagandet i icke 
organiserade fysiska aktiviteter på 100 %. 
 
Även vad gäller andra icke organiserade aktiviteter syns en liten skillnad mellan skolorna. 
Olsboskolans elever ägnar sig i lägst utsträckning, 67 %, åt sådana aktiviteter. Mariaskolan 
och Alfaskolan ligger procentmässigt nära varandra då 77 % respektive 81 % av barnen på 
dessa skolor har uppgett sig ägna sig åt andra icke organiserade aktiviteter. Lindgårdsskolan 
och Per Olsskolan ligger i topp med 97 % vardera. 
 
Också angående medieanvändning syns en viss skillnad mellan skolområdena. På 
Lindgårdsskolan och Olsboskolan uppger samtliga barn att de ägnar sig åt medieanvändning 
enligt den definition vi använt. Av barnen på Mariaskolan och Per Olsskolan har 85 % 
respektive 81 % uppgett att de ägnar sig åt medieanvändning, medan samma siffra för 
Alfaskolan ligger på 73 %. 

8.4.1. Analys 
Barnen på Mariaskolan deltar i högre utsträckning i organiserade aktiviteter jämfört med de 
övriga skolorna som ingår i denna studie. Barnen på denna skola bor i högre utsträckning i 
villa tillsammans med båda sina föräldrar. På Alfaskolan bor hälften av barnen i lägenhet och 
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dessa barn uppgav i lägre utsträckning, jämfört med de övriga skolorna, att de ägnar sig åt 
organiserade aktiviteter.  
 
Barn i villa har oftare än barn i lägenhet större tillgång till kapitalvaror (Statistiska 
centralbyrån & Barnombudsmannen 1998:21). Detta kan tyda på att dessa barns familjer har 
en bättre ekonomi. Då barn inte har möjlighet att påverka familjens ekonomi kan man förstå 
att även om barn i sämre bemedlade familjer vill delta i någon kostsam aktivitet är det kanske 
inte alla gånger möjligt (Engwall & Söderlind 2003:191). På Mariaskolan ägnar sig barnen i 
större utsträckning åt lagsport medan de barn på Alfaskolan som ägnar sig åt organiserade 
aktiviteter i större utsträckning ägnar sig åt individuell sport. Vissa lagsporter, t.ex. ishockey, 
kan kräva förhållandevis dyr utrustning vilket kan vara ett hinder för vissa barn att delta. 
Individuell sport eller annan organiserad aktivitet, t.ex. gymnastik eller miniorer kräver 
många gånger mindre kostsam eller ingen särskild utrustning. Detta kan vara en del av 
förklaringen till skillnaden mellan de olika skolorna. Naturligtvis finns det också billigare 
lagsporter och dyrare individuella sporter, vilket innebär att ovanstående resonemang inte kan 
ses som fullständigt då vi inte tittat närmare på vilka typer av lagsporter/individuella sporter 
som dominerar på de olika skolorna utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Fler barn på Mariaskolan jämfört med Alfaskolan har uppgett att de inte hindras att delta i 
någon aktivitet. Barnen på Mariaskolan anser sig dessutom i högre utsträckning ha lagom 
många aktiviteter jämfört med Alfaskolan. Detta medan högre andel barn på Alfaskolan 
jämfört med Mariaskolan saknar någon aktivitet. Dock spelar samtliga barn på Alfaskolan 
något instrument vilket mindre än hälften av barnen på Mariaskolan gör. 
 
Av detta kan man utläsa en viss skillnad mellan de olika skolområdena. Om detta beror på 
familjernas inkomst eller något annat kan vi dock inte utläsa av våra resultat. Inget samband 
kan utläsas mellan andelen flickor på skolorna och andelen barn som deltar i individuell sport 
eller annan organiserad aktivitet. Andelen flickor på både Mariaskolan och Alfaskolan är i det 
närmaste likadan, 42 % respektive 41 %. Ändå är skillnaden så pass stor vad gäller andel barn 
som deltar i organiserad aktivitet och val av organiserad aktivitet.  
 
Barnen i samtliga skolor ägnar sig i hög utsträckning åt icke organiserade aktiviteter vilket 
även barnen i SCB:s och BO:s undersökning gör, även om det i den studien till största delen 
rör sig om icke organiserade andra aktiviteter (Statistiska centralbyrån & Barnombudsmannen 
1998:24). Barnen har barnen på samtliga skolor uppgett en hög andel medieanvändning, 
främst Lindgårdsskolan och Olsboskolan där samtliga barn använder medier av olika slag. 
Dock ägnar sig de flesta av barnen också åt icke organiserade aktiviteter och inte enbart åt 
TV- och dataspel, vilket tyder på att det i denna studie inte finns något samband mellan låg 
aktivitetsnivå och medieanvändning. 
 
Barnkonventionens artikel 31 handlar om �barns rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder� samt att �konventionsstaterna skall respektera och främja barnens 
rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet� (FN:s konvention om barnets 
rättigheter, artikel 31). Detta bör även gälla samtliga barn i en enskild kommun, där 
fritidsaktiviteterna bör anpassas så att så många barn som möjligt vill och kan ta del av dem. 
Det gäller både att ta hänsyn till barns intressen och se till aktiviteternas kostnader.  

8.5. Bra mötesplatser för barn i Fagersta 
Detta tema skiljer sig från de andra i resultatpresentationen. I undersökningen har barnen fått 
frågor om bra mötesplatser för barn; om det finns bra ställen där barn kan träffas i Fagersta 
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och om de själva har några förslag på hur ett �bra ställe� skulle kunna se ut. I det första 
avsnittet, om det finns bra mötesplatser, kommer presentationen att varvas med en analys och 
jämförelse med den tidigare forskning vi tagit del av. Det andra avsnittet, om barnens förslag 
på hur bra mötesplatser kan se ut, kommer inte att analyseras alls. Där är det barnens egna 
önskemål som framförs. 

8.5.1. Vilka platser anser barnen själva är bra mötesplatser för barn? 
65 % av barnen i undersökningen anser att det finns bra ställen i Fagersta där barn kan träffas. 
29 % av barnen anser att det inte finns några bra ställen och 6 % har valt att inte svara på 
denna fråga. I diskussionen nedan överstiger den totala procentsumman 100, vilket beror på 
att flera barn har uppgett båda typerna av mötesplatser som bra ställen att träffas på. 
 
Vad barnen i undersökningen anser vara bra mötesplatser kan kopplas till de expressiva 
kontra de instrumentella mötesplatser som beskrevs i kap 6. Vissa barn i denna undersökning 
anser att bra mötesplatser är sådana platser vi definierat som instrumentella, exempelvis 
skolgården, miniorerna, fotbolls- hockey- eller bandyplanen, bowlinghallen, gymnastikhallen, 
på Lindgården (församlingshemmet), på fritids, m.m. 59 % av barnen har benämnt denna typ 
av mötesplatser som bra ställen att träffas. När skolan undantas hamnar denna siffra på 35 %. 
Av dessa barn är det 45 % som är engagerade i någon närliggande aktivitet, t.ex. spelar 
ishockey och anser att Fagerliden (ishallen) är ett bra ställe att träffas. 
 
Andra barn i undersökningen föredrar sådana platser vi definierat som expressiva; hemma på 
gården, i skogen eller på någon skogsväg, olika lekplatser och lekparker, andra parker, hemma 
hos sig själv eller hos sina kompisar, utanför någon affär eller i något specifikt 
bostadsområde. 54 % av de barn som anser att det finns bra ställen att träffas på har angett 
denna typ av mötesplatser. 74 % av dessa barn är engagerade i någon typ av organiserad 
aktivitet, något som möjligen kan tyda på att barn som redan har aktiviteter lättare ser de 
möjligheter som finns att skapa nya aktiviteter/mötesplatser. 
 
Barn har ofta klara idéer om hur en �bra plats� ska se ut där barn kan träffas och leka 
(Freeman 1995:172). De föredrar platser som inte är så tillrättalagda och där det gärna ska 
finnas naturligt material. Barn borde få vara med och bestämma då besluten angår dem, dock 
tas inte deras behov på allvar då det byggs nya områden (Freeman 1995:172, Engwall & 
Söderlind 2003:185ff) 
 
Att så många som 29 % av barnen i undersökningen anser att det inte finns några bra ställen 
att träffas på kan möjligen kopplas till just detta; att barn generellt sett inte tillfrågas om sina 
önskemål. Eller att de, när de får möjlighet att framföra sina önskemål, inte tas på allvar. Det 
är ofta vuxna som bestämmer vad som är �bra� för barn, och det är inte alltid barnen håller 
med om dessa saker. Detta är dock ingenting som visas i undersökningen och vi har heller inte 
några uppgifter från kommunen som säger om de tidigare har genomfört undersökningar på 
vad barnen egentligen vill och vilka behov barnen har. Därför bör denna diskussion snarare 
betraktas som en fundering än som en slutsats. 
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8.5.2. Barnens förslag på hur bra mötesplatser kan se ut 
34 % av barnen i undersökningen har lämnat förslag på hur bra ställen för barn att träffas på 
skulle kunna se ut. Här nedan kommer en del av dessa förslag att presenteras. Detta är barnens 
egna förslag, de enda ändringar som gjorts är att vi har rättat till några stavfel: 
 

 
 

Myshörna 

En koja 

En 
glassbar 

En stor sal med 
spel, ritpapper 
och färger 

En liten koja som inga vuxna 
vet om, med gosedjur och en 
säng så man kan sova över. 

Äventyrsbana 
i skogen 

En stor äng med 
en ihålig ek 

En häftig 
lekplats 
för större 
barn

Ett klubbhus 

En soffa med 
kuddar 

En större simhall 
eller äventyrsbad. 
Vattenrutschkana 

i simhallen 

Ett café för 
barn

Ett discorum, 
fast större med 
färgade ljus 

Det ska 
vara fint 
och trevligt

Ett café med 
spel där alla 
får komma in 
 

Och ljusslingor 
och värmeljus 

Ett ställe 
där alla 
mår bra 
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9. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn i tredje klass i Fagersta disponerar sin 
fritid och vilka önskemål de har om ytterligare mötesplatser med andra barn. Vi valde att göra 
en totalundersökning i form av en enkätstudie där samtliga barn i klass tre i kommunen 
ingick. Bortfallet uppgick till totalt nio barn. För att kunna besvara frågeställningarna som 
studien bygger på har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag valts. Vår intention har varit 
att se fenomenet utifrån ett helhetsperspektiv och vi har i analysen kopplat våra resultat till 
nätverkteori samt till ett ekologiskt perspektiv. 
 
En utgångspunkt i arbetet med studien har varit barnkonventionens artikel 31 om barns rätt till 
vila, fritid och rekreation. Uppsatsen antar ett barnperspektiv i och med att barnen själva har 
beretts möjlighet att förmedla sina uppfattningar om sin fritid och sina önskemål om 
ytterligare mötesplatser. Här har artikel 12, om barnens rätt att ha och uttrycka sina åsikter i 
frågor som rör dem och deras rätt att framföra sina åsikter till dem som fattar beslut i dessa 
frågor, varit vägledande. Även barnkonventionens artikel 3, vilken handlar om att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn, har varit vägledande. 
 
Resultatpresentationen i föregående kapitel visar hur fritiden ser ut för de barn som deltagit i 
undersökningen. Presentationen är indelad efter olika teman, vilka är direkt kopplade till 
uppsatsens frågeställningar. Dessa teman visar vad barnen gör samt lyfter fram skillnader 
mellan könen och de olika skolområdena. Resultatpresentationen belyser även barnens egna 
uppfattningar om vilka bra mötesplatser som finns, och hur de anser att bra mötesplatser ska 
se ut. Med avseende på detta menar vi att uppsatsens syfte är uppfyllt och att 
frågeställningarna är besvarade. 
 
Vi har i vår studie funnit skillnader både vad gäller pojkars och flickors val av aktiviteter samt 
skillnader mellan de olika skolorna då det gäller i hur hög grad barnen deltar i organiserade 
aktiviteter. Både pojkar och flickor i vår studie deltar i hög utsträckning i organiserade fysiska 
aktiviteter. Dock väljer pojkar i högre utsträckning än flickor lagsport medan flickor mer än 
pojkar väljer individuell sport. Flickor väljer också i högre utsträckning än pojkar annan 
organiserad aktivitet. Detta mönster kan man också se i den tidigare forskningen. 
Barnombudsmannens studie pekar åt samma håll och hon påtalar vikten av att se till alla barns 
behov då hårt strukturerade aktiviteter inte passar alla barn (2005:53). Det är dock viktigt att 
barn deltar i organiserade aktiviteter för att bygga upp självkänslan i mötet med kompetenta 
vuxna och med kamrater.  
 
Man kan förstå Barnombudsmannens (2005:51) resonemang om att barn har olika behov 
utifrån de olika fritidsstilarna som Blomdahl beskriver (SoS 1995:13:52f). Blomdahl skiljer 
mellan instrumentell och expressiv fritidsstil och menar att den instrumentella stilen har 
långsiktiga mål och är mer strukturerad och kräver regelbundet deltagande till skillnad från 
den expressiva stilen. Därför menar vi att det är viktigt att en kommun satsar på barns och 
ungas fritid och ser till de olika behov som kan finnas vilket också Barnombudsmannen 
påtalar. En rekommendation till regeringen är att den ska uppmana kommunerna att göra en 
behovsinventering bland barn och unga inför en planering av fritidsaktiviteter 
(Barnombudsmannen 2005:53).  
 
Q-90-studien visade att en satsning i förebyggande syfte från kommunalt håll lönar sig (SoS 
1995:13:45f). Ungdomar i en kommun där långsiktigt förebyggande arbete utfördes mådde 
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bättre än i en kommun där det inte förekom något sådant arbete. Forskarna i Q-90-studien 
fann att ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att ett förebyggande arbete ska lyckas. De 
talar om att insatserna ska vara tidiga, långsiktiga och generella och att man ska arbeta 
gruppinriktat och att vuxennärvaron ska ökas.  
 
Fagersta Kommuns satsning i BUS-projektet är en del av ett förebyggande arbete bland barn 
och unga. De kriterier som Q-90-studien påtalar känns till viss del igen även i BUS-projektets 
arbetssätt då de vill nå ut till samtliga barn i åldern 0-16 år i kommunen. Att undersöka vad 
barn egentligen gör på sin fritid menar vi är ett bra initiativ. Dock krävs vidare satsningar för 
att fortsätta engagera barnen i de frågor som rör dem. Utifrån denna undersökning kan man 
sedan fundera på vad de skillnader som framkommit beror på. Man kan dessutom se var 
behovet är störst och var extra resurser bör sättas in.  
 
Vad gäller barns egna idéer om bra mötesplatser visade denna studie att det finns många 
sådana i Fagersta; barnen hade många förslag på både instrumentella och expressiva 
mötesplatser. Barnen i vår studie hade möjlighet att själva lämna förslag på hur en bra plats att 
träffas på ska se ut. Flera av dessa förslag är enligt oss fullt realiserbara medan andra kanske 
är mer fantasifulla. Det syns ett klart mönster bland barnens förslag om ytterligare 
mötesplatser, vilka pekar på att många barn saknar en plats där de kan träffas och umgås.  I 
presentationen av barnens önskemål har vi valt att, i enlighet med höringmetoden, inte göra 
någon analys av denna fråga, utan att helt enkelt framföra barnens egna önskemål med 
barnens egna ord. 
 
I föreningsregistret vi tagit del av framgår att en stor del av föreningsverksamheten i 
kommunen är sportinriktad. Det syns dock inte vilka föreningar som har någon typ av 
barnverksamhet. Barnens förslag på hur bra mötesplatser kan se ut och vilka 
aktiviteter/mötesplatser de saknar tyder på att många barn saknar aktiviteter som inte är 
kopplade till fysiska organiserade aktiviteter. Eftersom Fagersta kommun redan har ett stort 
utbud av fysiska och andra regelbundna organiserade aktiviteter är vårt förslag att kommunen 
tittar närmare på behovet av semistrukturerade mötesplatser för barn, exempelvis en 
fritidsgård för yngre barn. 
 
Barnombudsmannen påtalar att det vid diskussion med det egna ungdomsrådet framkom att 
ungdomar många gånger inte vet vilket utbud av aktiviteter som finns tillgängligt (2005). Ett 
förslag är därför att information om vilka fritidsaktiviteter som erbjuds barn och unga i den 
egna kommunen regelbundet sprids bland barn och deras föräldrar. Hur det ser ut bland barn 
och unga i Fagersta angående vetskapen om vilket utbud som finns för dem har vi ingen 
uppgift på. Dock menar vi att ett föreningsregister skulle kunna bli tydligare med en särskild 
barnavdelning där det klart framgår vilka verksamheter som riktar sig till barn och unga. 
 
Att graden av deltagande bland barnen på de olika skolorna skiljer sig åt vad gäller 
organiserade aktiviteter är ganska tydlig i denna studie. Alfaskolan och Olsboskolan är de 
skolor där barnen i lägst utsträckning ägnar sig åt organiserade aktiviteter. Kanske behövs 
närmare studier av dessa skolor för att finna orsaken till detta och för att kunna utveckla 
åtgärder som är specifikt anpassade till dessa barns behov. 
 
Något vi funderat på under studiens gång har varit Barnombudsmannens ungdomsråd 
(2005:52). Möjligen skulle något liknande, i mindre skala, kunna vara till hjälp för BUS-
projektet. Ett av projektets mål är att vidareutveckla arbetet runt barn och unga och en del i 
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detta kan vara att underlätta för barn och unga att själva komma till tals i de frågor som rör 
dem. 
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I 

Arbetsmaterial � BUS-projektet 2005-10-25 
 
 
Fritidsstudien �Alla 10-åringar borde ha ett fritidsintresse�  
 
Varför genomförs undersökningen? 
Projektledningsgruppen för barn och ungdomssamverkan (BUS) har ofta återkommit till 
diskussioner om vikten av en meningsfull fritid för barn och ungdomar. En hypotes är att 
många barn har alltför många fritidsaktiviteter och svårt att hinna med medan andra barn 
helt saknar aktiviteter på fritiden. Är det så och vilka hinder finns i såfall för dessa barnen 
som saknar fritidsaktiviteter? 
Med utgångspunkt i detta resonemang finns det anledning att undersöka vilket behov av 
stöd som finns för att skapa en meningsfull fritid för eleverna i åk. 3 i Fagerstas skolor.  
 
 
Uppdraget 
Studien syftar till att undersöka vilka behov av meningsfull fritid som finns hos samtliga 
barn som går i åk. 3 i Fagerstas skolor. Studien utförs under höstterminen 2005 efter 
avstämning med projektledaren, rektorerna och föräldrarna i form av en enkät till eleverna i 
klasserna.  
 
Ledningsgruppen för BUS-projektet framhåller som ledord: 
  
Anonymitet 
Jämställdhetsperspektivet 
Registrera skola 
Föräldrastöd 
Studien Liv och hälsa 
Mötesplatser 
Hinder 
 
 
Projektledningsgruppens definition på meningsfull fritid 
En utvecklande och lärorik fritid som leder till en god livskvalitet under hela livet. 
 
Syfte 
Skapa förutsättningar för alla barn att få en meningsfull fritid, att förebygga 
droganvändning och generera ett gott liv.  
 
Det övergripande syftet 
Skapa arenor/mötesplatser för barn som saknar meningsfull fritid och stimulera varje barn 
att ta del av möjliga fritidsaktiviteter. 
 
 
Tidsplan  
V.45 information till rektorerna 
V.46 information till föräldrarna och återkoppling till projektledargruppen den 18/11. 
 V 47, 48, 49  skall enkäten genomföras i klasserna. Uppsatsen skall vara klar efter 
årskiftet.  
 
Liv och hälsa � ung 2004 
Om ni går in på www.ltvastmanland.se/folkhalsoarbete så hittar ni frågeformuläret. 
Vi har tittat på fråga 40, 41, 43 och 66. Hittar ni någon fråga om mötesplatser skulle det 
vara intressant.  
 
 
Britt Mari Ligne Carlsson 
projektledare
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II 

Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro Universitet. 
Inför vår C-uppsats har vi fått i uppdrag av BUS-projektet (Barn-och UngdomsSamverkan) 
som drivs av Fagersta Kommun att undersöka vad barn i klass tre i Fagersta gör och vill göra 
på sin fritid. Vi skulle därför vara glada om ni som föräldrar vill ge ert samtycke till att vi med 
hjälp av en enkät ställer frågor kring detta tema till ert/era barn. Detta kommer att ske 
gemensamt i klassen under lektionstid och tillsammans med klassläraren och enkätsvaren 
kommer att vara anonyma. Undersökningen kommer att genomföras under v. 47. 
 
Om ni inte vill att ert/era barn skall delta i undersökningen: Hör av er, antingen till oss, eller 
till barnets/barnens lärare senast den 18/11. Om vi inte hör något ifrån er innan dess, antar vi 
att ert/era barn har tillstånd att delta. Vi vill betona att för att undersökningen ska bli så 
heltäckande som möjligt är det bra om alla barn som går i tredje klass medverkar.  
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
 
 
�������������  �������������� 
Katarina Olsson   Linda Pousette 
 
Vid frågor om undersökningen, ring:  Vid frågor om BUS-projektet, ring: 
Katarina: 070-608 78 14   Britt Mari Ligne Carlsson: 
Linda: 070-776 97 07   0223-441 29 
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IV 

1. Är du pojke eller flicka? 
$ Pojke   $ Flicka 
 
2. Vilken skola går du i? 
$ Alfaskolan $ Mariaskolan $ Olsboskolan 
$ Lindgårdsskolan $ Per Olsskolan 
 
3. Går du på fritids efter skolan? 
$ Ja   $ Nej 
 
4. Åker du skolskjuts till skolan 
$ Ja   $ Nej 
 
5. Hur bor du? 
$ I lägenhet   $ I villa 
 
��������������������������������. 
 
6. Vem bor du tillsammans med? (sätt kryss i de rutor som stämmer för dig) 
$ Mamma   $ Styvmamma (pappas nya fru eller fästmö) 
$ Pappa    $ Styvpappa (mammas nya man eller fästman) 
$ Ibland mamma, ibland pappa $ Syskon, i så fall hur många������� 
$ Någon annan vuxen 
 
7. Var är du/dina föräldrar födda? 
 Sverige  Övriga  Något 

Norden  annat land 
Du själv $  $  $ 
Pappa $  $  $ 
Mamma $  $  $ 
 
8. Vad gör din pappa? 
$ Arbetar   $ Är långtidssjukskriven/sjukpensionär 
$ Arbetslös (söker jobb)  $ Studerar (går i skolan) 
$ Är barnledig/Hemmaman $ Annat, i så fall vad?  ���������� 
   �������������������.. 
 
9. Vad gör din mamma? 
$ Arbetar   $ Är långtidssjukskriven/sjukpensionär 
$ Arbetslös (söker jobb)  $ Studerar (går i skolan) 
$ Är barnledig/Hemmafru  $ Annat, i så fall vad?  ���������� 

�������������������... 
 
10. Vilka av följande saker gäller hemma hos dig och din familj? (Sätt ett kryss på varje 
rad)     Ja Nej 
Finns det dator hemma hos dig?......................................................... $ $ 
Kan du använda Internet hemma?...................................................... $ $ 
Har familjen fritidshus/sommarstuga?................................................ $ $ 
Äger familjen en båt som man kan sova i?......................................... $ $ 
Äger familjen husbil/husvagn?........................................................... $ $ 
Brukar familjen åka på utlandssemester? ����������... $ $ 
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V 

Brukar familjen åka på skidsemester?................................................ $ $ 
Brukar familjen planera fritidsaktiviteter tillsammans?......................$ $ 
Är du med i samma förening som dina föräldrar?.............................. $ $ 
Har du samma hobby (intresse) som någon av dina föräldrar?.......... $ $ 
Brukar du vara ute i naturen tillsammans med dina föräldrar?...........$ $ 
 
11. Vad gör du på din fritid? (gärna fler exempel, skriv in dem där det passar bäst) 
 
$ Varje dag ��������������������������������. 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
$ En eller flera gånger varje vecka���������������������...... 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
12. Med vem gör du oftast dessa saker? (Skriv bredvid vilken sak det gäller) 
 
$ Själv����������������������������������.. 
 
$ Med min bästis������������������������������. 
 
$ Med klasskompis����������������������������... 
 
$ Med annan kompis����������������������������... 
 
$ Med förälder/föräldrar���������������������������.. 
 
$ Med annan vuxen�����������������������������. 
 
$ Med någon annan, i så fall vem?.............................................................................................. 
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13. Varför håller du på med de här aktiviteterna? (skriv bredvid vilken sak det gäller) 
 
$ Det är roligt�������������������������������... 
 
�������������������������������������.. 
 
$ Mina kompisar gör det���������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
$ Mina föräldrar gör det���������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
$ Mina föräldrar vill det���������������������������.. 
 
�������������������������������������.. 
 
$ Det finns inget annat att göra. ������������������������. 
 
�������������������������������������.. 
 
$ Annat, i så fall vad....................................................���������������� 
 
�������������������������������������.. 
 
14. Brukar du göra olika saker med olika kompisar? 
$ Ja  $ Ibland  $ Nej 
 
15. Om det behövs skjuts till aktiviteten, vem brukar oftast skjutsa? 
$ Mamma   $ Kompisars föräldrar 
$ Pappa   $ Annan vuxen, i så fall vem?.................................... 
$ Mamma och Pappa lika ofta ���������������������.. 
 
16. Tycker du att det finns bra ställen där barn kan träffas i Fagersta? 
 
$ Ja, i så fall vilka? ����������������������������� 
 
�������������������������������������. 
$ Nej. 
 
17. Har du något/några förslag på hur ett bra ställe skulle kunna se ut? 
 
$ Ja, i så fall hur? ����������������������������� 
 
�������������������������������������. 
 
�������������������������������������.. 
$ Nej 
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18. Finns det någon aktivitet som du skulle vilja delta i, men inte kan? 
 
$ Ja, i så fall vad? ����������������������������� 
 
�������������������������������������. 
$ Nej. (hoppa till fråga 20) 
 
19. Vad saknas för att du skulle kunna delta i denna aktivitet? 
$ Vill inte gå själv  $ Handikapp av något slag 
$ Skjuts/hämtning  $ Jag är flicka, och det finns bara pojkgrupper 
$ Familjen har inte råd  $ Jag är pojke, och det finns bara flickgrupper 
$ Har inte tid  $ Annat, i så fall vad?................................................. 
$ Får inte   ���������������������.. 
 
20. Tror du att det finns mest aktiviteter för flickor eller för pojkar i Fagersta? 
$ Det finns lika många aktiviteter för flickor som för pojkar 
$ Det finns fler aktiviteter för flickor 
$ Det finns fler aktiviteter för pojkar 
 
21. Leker du mest med flickor eller med pojkar? 
$ Flickor  $ Pojkar  $ Lika mycket 
 
22A. Har du varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport, under de senaste 12 
månaderna? 
$ Nej 
$ Ja 
Vilken/vilka aktiviteter?................................................................................................................ 
 
�������������������������������������... 
 
22B. Har du varit med i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation under 
de senaste 12 månaderna? 
$ Nej 
$ Ja 
Vilken/vilka föreningar?............................................................................................................... 
 
�������������������������������������.. 
 
23. Lär du dig att spela något instrument? 
 
$ Ja, i så fall vilket/vilka?��������������������������� 
 
$ Nej 
 
24. Saknar du någon aktivitet i Fagersta? 
 
$ Ja, i så fall vad? ����������������������������� 
 
�������������������������������������. 
$ Nej (hoppa till fråga 27) 
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VIII 

25. Var har du hört talas om denna aktivitet? 
$ Från kompisar  $ I skolan 
$ Från föräldrar  $ I tidning/på TV 
$ Från annan vuxen  $ Annat, i så fall var?.................................................. 
$ Vet ej   ���������������������.. 
 
26. Om denna aktivitet fanns i Fagersta, skulle du då hålla på med den? 
$ Ja, i så fall varför? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
$ Nej, i så fall, varför inte? 
 
������������������������������������....... 
 
27. Tycker du att du har lagom många organiserade fritidsaktiviteter? 
$ Ja, lagom många $ Nej, för några $ Nej, för många 
 
28. Är det något du vill lägga till eller berätta om kan du göra det här: 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack så mycket för att du var med i undersökningen! 
Katarina och Linda 

 
 


