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Syftet med studien var att besvara frågeställningarna: Hur definierar och beskriver fritidslärare 

begreppet meningsfull fritid? Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en 

meningsfull fritid?  I Studien användes en kvalitativ insamlingsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer, där även en fenomenografisk analys har använts för att ta fram 

resultatet.  Fem fritidslärare intervjuades på tre olika skolor. Resultatet visade på att meningsfull 

fritidsverksamhet består av olika faktorer som grunde sig i individens egna intressen och behov, 

där elevernas delaktighet och inflytande är viktiga aspekter för verksamheten. Resultatet tyder 

på att fritidslärare anser att utmaningar är viktiga för att eleverna ska få utvecklas och 

fritidslärarna betonar variationen av aktiviteter som betydelsefulla för att nya intressen, 

förmågor och erfarenheter ska utvecklas. Fysisk aktivitet bidrar även till positiva fysiska 

hälsoeffekter, men även psykiska. Exempelvis genom utmaningar i lekar och fysiska aktiviteter 

utvecklar eleverna det sociala samspelet med andra människor. 
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Inledning 

Människan lever idag i en högteknologisk värld där stora framsteg har gjorts. 

Framstegen har bidragit till att människans livsstil har blivit allt mindre fysiskt aktiv. I vår 

kommande yrkesroll som fritidslärare har vi möjlighet att påverka elevernas kunskap om hur 

och varför man bör utöva fysisk aktivitet, och vilka förändringar som sker i kroppen vid fysisk 

aktivitet. Vi anser att det är viktigt att belysa för eleverna att fysisk aktivitet bidrar till ett flertal 

positiva hälsoeffekter vilket stimuleras av en energifylld livsstil. I vår kommande yrkesroll är 

fysisk aktivitet ett återkommande moment som brukas frekvent utav eleverna på fritidshemmet. 

Med tanke på hur mycket fysisk aktivitet faktiskt utövas under tiden eleverna befinner sig på 

fritidshemmet så blev forskningsområdet plötsligt väldigt intressant för oss att undersöka. 

Under vår utbildning, inför i vår kommande yrkesroll, har vikten av att må bra och att trivas 

tillsammans varit ett ständigt återkommande inslag. Med detta som utgångspunkt och på grund 

av vår egen erfarenhet och upplevelse av fysisk aktivitet som meningsfull, beslutade vi att 

undersöka fritidslärarnas syn på vad en meningsfull fritidsverksamhet är och hur stor roll fysisk 

aktivitet har för meningsfullheten. 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer läsaren ta del av begreppsförklaringar, men även få ta del av 

forskning om fysisk aktivitet, bland annat hur den kan bidra till hälsofrämjande effekter, 

forskning om vad meningsfull fritid är samt vad skollagen säger, vilka styrdokument och 

allmänna råd som kommer följas. 

 

Begreppsförklaringar 

I denna studie beskrivs fysisk aktivitet som någon form av fysisk ansträngning. 

Begreppet fritidslärare är i denna studie ett samlingsnamn för yrkesverksamma 

personer med högskolexamen med inriktning mot pedagogiskt arbete i fritidshem. 

 

Tidigare forskning - fysisk aktivitet 

Forskning visar på att de högteknologiska framsteg som människan har gjort under de 

senaste femtio åren har förändrat människans livsstil markant i dagens samhälle. Människors 

arbete och fritid i dagens samhälle kan bestå av transportmedel, tv-tittande, datoranvändande 

och kontorsjobb som i sin tur bidrar till minimal aktiv rörelse (Statens folkhälsoinstitut, 2012; 

Hassmén och Hassmén 2005). Dagens samhälle står inför en kritisk tid, enligt World Health 

Organisation (2019) där kroniska sjukdomar ses som dagens samhälles mest kritiska 

folkhälsoproblem. Vidare menar WHO att ungefär 70 % av alla dödsfall över hela världen är 

orsakade utav icke smittsamma sjukdomar (NCD). Denna stora ökning av NCD är beroende av 

fyra stora riskfaktorer som tobaksbruk, fysisk inaktivitet, skadlig användning av alkohol och 

ohälsosamma dieter. WHO förklarar ytterligare att förr i tiden var den mest orsakande faktorn 

till sjukdom, smittsamma sjukdomar. I dagens samhälle står människan inför nya utmaningar. 

Dagens stora utmaningar som orsakar hälsoproblem är allt ifrån hjärt- och kärlsjukdomar till 

depression och många olika former av cancer, som står för den allra största samhällsbördan.  

Statens folkhälsoinstitut (2008) beskriver PROCEDE-PROCEED-modellen som ett 

betydelsefullt hälsofrämjande arbete, som har stärkt evidensen och som tyder på att det fungerar 

att ta sig an sociala problem och förebygga kroniska sjukdomar. Statens folkhälsoinstitut menar 

vidare att modellen är utvecklad för att genomföra och utvärdera hälsofrämjande program för 

arbete med fysisk aktivitet inom vården. Det hälsofrämjande arbetet lyfts fram som ett effektivt 

supplement, istället för de traditionellt kliniska behandlingarna som genomförs när sjukdom 

redan har skett. Faskunger (2013) styrker hälsofrämjande arbeten och dess effekter, där 

författaren skriver att det numera står klart att fysisk aktivitet är det som krävs för att uppnå 

hälsoeffekter. Det finns inga angivna mått för hur mycket en individ behöver anstränga sig, utan 
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det är upp till individens egen förmåga. Vidare menar författaren att den lägsta 

rekommendationen för att utveckla hälsoeffekter är 30 minuter per dag, där individer med ett 

stillasittande livsstil får större positiva hälsoeffekter om de börjar med fysisk aktivitet, än om 

individer som har en fysisk aktiv vardag, ökar mängden av fysisk aktivitet.  

Almvärn & Fäldt (2001) anser att de grundläggande behoven som sömn, mat och vatten 

är viktiga för att kroppen ska må bra. Vidare menar författarna att det inte räcker med en god 

sömn och allsidig kost, utan kroppen är också beroende av stimulans från fysiska aktiviteter 

som bidrar till ökat välmående och positiva hälsoeffekter. Andra forskare styrker den fysiska 

aktivitetens effekter för en hälsosam livsstil, där fysisk aktivitet påverkar fysisk och psykisk 

hälsa, kognitiv utveckling och social kunskap, positivt. Vidare menar forskarna att god fysisk 

och psykisk hälsa är viktiga punkter för att människor ska kunna främja sina grundläggande 

behov (Huitfeldt, Bergström, Huitfeldt, Tärnklev & Ågren, 1998; Hassmén & Hassmén, 2005; 

Faskunger, 2013; Hassmén, Koivula & Uuetala, 2000).  

Psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen som samhället har drabbats av under 

dem senaste decennierna. Vidare beskriver författarna att fysisk aktivitet förebygger den 

mentala hälsan genom att kroppen utsöndrar dopamin som i sin tur utvecklar positiva känslor i 

kroppen, detta bidrar till att känslor som ilska, nedstämdhet och stress minskar. Vidare beskriver 

författarna att personer som utövar fysisk aktivitet minst två gånger i veckan upplever en högre 

nivå av sammanhållning och självkänsla, det framgår också att individer upplever en starkare 

känsla av social interaktion (Hassmén et al. 2000, 2005). 

 

Tidigare Forskning - meningsfull fritid 

Inom vetenskapen har det krävt mycket tid att finna en så korrekt definition utav 

begreppet fritid som möjligt. Begreppet fritid hör hemma i de flesta språk, men innebörden kan 

variera i den språkliga beteckningen, vilket orsakar delade meningar över hur begreppet bör 

avgränsas. Beteckningen leisure används i engelskan vilket kan vara jämförbart med lättja eller 

avkoppling på svenska, som i sin tur avser att gälla verksamheter som bidrar med återhämtning. 

Fritid beskrivs ur ett perspektiv där begreppet delas upp och sammanställs som fri tid, vilket är 

den tid som individen själv kan bestämma över, och som kan användas till berikande 

upplevelser och avkoppling (Tebelius, 2012). 

Både Ungdomsstyrelsen, (2003) och Falkner (2010) styrker Tebelius tidigare 

ställningstagande och menar också på att begreppet fritid knyts an till något roligt, och där 

utövaren upplever de sinnestillstånd som upplevs meningsfulla, där individen själv kan välja på 

vilket sätt fritiden ska spenderas. Foucault (1993) anser också att fritid är något som människor 
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utövar på olika sätt i sin vardag i olika stor utsträckning och kan betraktas som en social praktik, 

som består av individuella, konkreta handlingar. Enligt Ungdomsstyrelsen (2003) anger att 96% 

i målgruppen mellan 16–29 år menar att fritiden ska avsättas till något som är roligt. Vidare 

framgår det också i samma målgrupp att 80% vill tillbringa sin fritid åt att lära sig något nytt.  

Andra forskare menar på att elever behöver uppleva meningsfulla aktiviteter och möten 

med andra människor, begreppet meningsfull fritid, beskrivs som en form av meningsskapande 

som sker i en aktivitet som inte är styrd av en lärare. Det är först när eleverna själva får pröva 

och när kreativiteten får flöda som de kan ta sig an nya utmaningar (Falkner & Ludvigsson, 

2012; Hjalmarsson, Löfdahl & Saar 2012). Statistiska centralbyrån (2004) beskriver en kategori 

som är titulerad Fritid-arbete, kategorin omfattar fritidsaktiviteter som innefattar dels, motion- 

och idrottsaktiviteter som bidrar med lust och stimulans, men som dessutom medför bättre hälsa 

över tid. Kategorin beskriver vidare att arbete som omfattar fysisk eller psykisk påfrestning 

uppfyller både lust och välbefinnande.  

 

Styrdokument, skollag och allmänna råd 

I Skolverket (2017) och skollagen (2010:800), Sko1L, 14 kap. 2 § står det att 

fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid som har sin utgångpunkt i elevernas 

behov, intressen och välmående. Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan 

genom att lärandet i större utsträckning ska ske genom situationsstyrda, upplevelsebara och 

grupporienterade aktiviteter. Det innebär att fritidslärare ska ta del av, samt planera 

verksamheten, utefter elevernas individuella nödvändigheter som påverkar deras fritid och 

välmående. Vidare står det i Skolverket att fritidsverksamheten ska erbjuda varierande 

aktiviteter, som bidrar till en stimulerande fritid för eleverna. Dessa aktiviteter har bidragande 

faktorer för elevernas välmående och hälsa, där olika aktiviteter kan gynna elevernas behov i 

verksamheten. Skolverket (2014) skriver att de bidragande effekterna av de olika aktiviteterna 

i sin tur har en betydelsefull påverkan för den meningsfulla fritiden, där exempelvis relationer, 

välmående och nya intressen utvecklas. Vidare menar Skolverket att lekar och aktiviteter ska 

främja elevernas fantasi och sociala kunskaper, där bearbetning av intryck, identitetssökande, 

kreativitet och samarbetsförmågor, blir beprövade. 
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Studiens frågeställningar 

Studien har som utgångspunkt att undersöka följande frågeställningar: 

 

• Hur definierar och beskriver fritidslärare begreppet meningsfull fritid? 

• Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid? 
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Metod 

 Detta kapitel kommer tydliggöra vilka metoder skribenterna har använt sig utav, vilket 

tillvägagångssätt som har använts, hur tillförlitlig och trovärdig studien är, samt vilka etiska 

aspekter skribenterna har använt sig utav. Avslutningsvis sammanställs metoddiskussion som 

kortfattat beskriver händelseförloppets prövningar i vårt val av, metod, därefter problematiseras 

även ett alternativt urval, och på vilket sätt de kunde förändrat studiens innehåll. 

 

Val av metod 

För att undersöka studiens syfte och få svar på frågeställningar har semistrukturerade 

intervjuer gjorts. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att intervjuer är ett hjälpmedel 

som bidrar till att få fram människors syn om ett fenomen. Genom intervjumaterialet kunde 

skribenterna ställa frågor som belyste respondentens tankar, idéer och definitioner. Eftersom 

denna studie enbart berörde människors definitioner så genomfördes en kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer strukturerades med öppna frågeställningar som gjorde det möjligt 

att få ett djup och bredd i intervjun. Detta skapade ett klimat som bidrog till att respondenten 

upplevde ett inbjudande samtal mellan båda parter. Den semistrukturerade intervjun tillförde 

en röd tråd med inslag av öppna frågor som skapade en bredare förståelse om respondentens 

svar. Intervjuerna valdes att spelas in genom mobiltelefon. Bjørndal (2005) menar att 

ljudinspelning ger möjlighet att fånga många intryck och detaljer som är viktiga för studien.  

 

Urval 

Skribenterna gjorde ett bekvämlighetsurval till undersökningen. Enligt Bryman (2011) 

innebär bekvämlighetsurval att intervjua de personer i det område som ligger närmst 

skribenterna. Alvehus (2013) menar att bekvämlighetsurval kan vara ett problem då valet av 

intervjupersoner kan bli från samma arbetsområde och arbetsgrupp. Detta kan leda till att 

personerna har samma tankar, idéer och definitioner om studiens undersökningsområde. I 

hänsyn till den tidigare nämnda forskningen valde skribenterna att intervjua fem fritidslärare 

från tre olika skolor för att sprida urvalet så att svaren för undersökningen inte blev av liknande 

karaktär. En intervju genomfördes på den första skolan, tre intervjuer på den andra skolan och 

en intervju på den tredje skolan. Personerna som intervjuades har högskoleutbildning med 

pedagogisk inriktning mot fritidshem. Arbetslivserfarenheten varierar mellan 3 till 25 år som 

utbildade fritidslärare bland respondenterna.  
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Genomförande 

Skribenterna valde att kontrollera så att intervjumaterialet upprätthöll validitet och 

relevans. Detta gjordes genom att skribenterna kontaktade, samt genomförde en pilotintervju 

med en fritidslärare, med utgångspunkt från de första frågeställningarna (se bilaga 1). Efter 

pilotintervjun utvecklades intervjufrågorna för att nå ett mer omfattande datamaterial till vad 

denna studie undersöker (se bilaga 2). När de nya intervjufrågorna hade sammanställts 

kontaktades sju fritidslärare via telefon och mail (se bilaga 3), varav fem stycken tackade ja till 

intervju. Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i samma kommun. Intervjuerna gjordes 

på en plats där det var lugnt och tryggt för båda parter. Skribenterna tog hänsyn till 

platsfördelningen runt bordet för att skapa en mer inbjudande dialog. Intervjuerna tog ungefär 

lika lång tid, ca 30 minuter. En av skribenterna var ansvarig för att intervjua och den andra 

antecknade respondentens svar för att säkerhetsställa att all viktig information noterades. 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon. Skribenterna använde sig utav ett verktyg i 

form av en app som heter inspelare - inspelning.  Med hjälp av detta material kunde skribenterna 

på ett effektivt sätt transkribera eftersom tempot i ljudinspelningen var justerbart. 

Intervjumaterialet fördes över till ett USB-minne som förvaras under tillsyn på grund av 

skribenterna skulle säkerställa att datamaterialet inte sprids vidare, med hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. 

Skribenterna transkriberade det införskaffade datamaterialet direkt efter varje avslutad 

intervju. När samtliga intervjuer var transkriberade började analysprocessen. Analysprocessen 

beskrivs i den fenomenografiska analysmodellen och är refererat ifrån Dahlgren & Johansson 

(2015). 

 

Fenomenografisk analysmodell. 

Steg 1 – Att bekanta sig med materialet  

Skribenterna har läst det transkriberade materialet, gjort anteckningar, samt fört en 

diskussion sinsemellan om intervjuerna. Detta bidrog till att skribenterna blev bekanta med 

materialet som införskaffats.  

 

Steg 2 – Kondensation  

I detta steg har skribenterna markerat de mest utmärkande och betydande uppfattningar 

som materialet utgav. Därefter klippte skribenterna ut de funna styckena i materialet, vilket 

tillförde en överblick över det samtliga passager som har klippts ut. Detta steg bidrog till att 

jämförelsen mellan passagerna blev lättare.  
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Steg 3 - Jämförelse  

I detta steg jämförde skribenterna de framtagna passagerna som har klippts ut för att 

finna likheter och olikheter mellan de olika utklippta styckena. Detta bidrog till att vi lättare 

kunde gruppera de olika passagerna utifrån deras likheter och olikheter.  

 

Steg 4 – Gruppering  

I steg fyra grupperade skribenterna de olika passagerna utifrån deras likheter och 

skillnader. Att dela in de i olika grupper utefter deras likheter, förenklade nästa steg som innebar 

att artikulera de olika grupperna.  

 

Steg 5 – Artikulera kategorierna  

I detta steg artikulerade skribenterna de olika kategorierna i relation till dess innehåll, 

där kontentan av passagerna hittades i varje kategori. Detta bidrog till att varje kategori blev 

beskrivande och unik, vilket gjorde det lättare i nästa steg att namnge varje kategori.  

 

Steg 6 – Namnge kategorierna  

I steg sex namngav skribenterna varje kategori med utgångspunkt från kontentan i de 

olika kategorierna. Detta bidrog till en struktur som utgjorde en tydlig övergripande bild utav 

det resultat som skribenterna funnit i datamaterialet.  

 

Steg 7 – Kontrastiv fas  

I steg sju granskades samtliga passager och stycken, genom att kontrastera passagerna 

mot varandra såg skribenterna om kategorierna rymdes i fler än en kategori. Detta bidrog till 

att varje kategori blev så unik och beskrivande. 

 

Analysmetod 

Skribenterna har använt sig utav fenomenografisk ansats för att analysera datamaterialet 

och använde sig utav en framtagen fenomenografisk analysmodell.  

Fenomenografiska analysmetoden är framtagen för att beskriva människors olika sätt 

att se på sin omvärld. Enligt Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (2009) så går vanligtvis 

människan in i inlärningssituationer med olika uppfattningar på grund av våra tidigare 

erfarenheter eller associationer till ämnet, som regel, lämnar människan inlärningssituationen 

med nya, men fortfarande skilda uppfattningar. Fenomenografin bidrar till lärdom om andra 
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människors uppfattningar som i sin tur ger kunskap om nya infallsvinklar inom ett fenomen. 

Den bidrar dessutom till en ökad förståelse för det mänskliga lärandet, men även för att kunna 

förstå sin omgivning. Ett centralt begrepp inom fenomenografin är ordet “uppfattning”, den 

beskriver en individs syn på omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Dahlgren och Johansson menar även att genom infallsvinkeln i den andra ordningens 

perspektiv så får skribenterna fram andras uppfattningar om en viss företeelse. Eftersom 

skribenterna valt att rikta sitt fokus utifrån fritidslärares uppfattningar ansågs denna metod vara 

lämplig. Metoden har i sin tur hjälpt oss i rätt riktning, samtidigt som den bidrog till en röd tråd 

och slutligen gav oss validitet genom hela studien. Utmaningarna som skribenterna upplevde 

var att upprätthålla väl genomtänkta frågor som bidrog till att respondenten kunde ge sin 

fullständiga uppfattning om de fenomen som skulle undersökas. Vidare beskriver författarna 

att den fenomenografiska forskningsansatsen kräver att forskningsfrågorna erhåller en viss typ 

av egenart, som är helt avgörande för en lyckad undersökning, om forskaren lyckas formulera 

frågorna så att respondenten kan beskriva de fenomen som efterfrågas.  När respondenten tycker 

något om ett fenomen styrker detta ens åsikter istället för vad som är respondentens uppfattning. 

En uppfattning är vad någon anser om något som ligger till grund för vad som är sant eller falskt 

utifrån fakta. 

Analysmetoden grundar sig i en väl förberedd intervju där förståelse och kunskap om 

vad som skiljer sig mellan en åsikt och en uppfattning. Genom följdfrågor skapar skribenterna 

ett djup i huvudfrågan, det bidrar till en möjlighet för intervjuarna att få en förståelse ifall svaret 

är en uppfattning eller en åsikt. Detta tillförde en säker analys av materialet som sedan kunde 

sorteras och granskas utifrån den fakta som hade framkommit av intervjuarna (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

 

Databearbetning 

Skribenterna har exkluderat skratt, bekräftande svar som använts för att hålla igång 

dialogerna, pauser, hummande och annat irrelevant när transkribering skett för att få fram 

konkreta data för studien som kunde användas. Skribenterna valde att exkludera de tidigare 

nämnda delarna på grund av att undersökningen enbart ville ta reda på fritidslärarnas 

uppfattningar om ämnet. Dahlgren & Johansson (2015) menar att känslor och tyckande inte är 

någon fakta och därför anser skribenterna att de tidigare nämnda delarna, inte var någon 

uppfattning, utan enbart kopplade till tyckande och känslor. Därför har skribenterna enbart tagit 

med definitioner som inte är kopplade till tyckande och känslor. Under transkriberingen gjordes 

egna anteckningar för att enklare kunna återgå till materialet när data skulle analyseras. 
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Forskningskvalitet 

Bryman (2011) skriver att tillförlitligheten förklaras genom att resultatet speglar 

respondenternas riktiga uppfattningar. Skribenterna valde därför att ta med respondenternas 

uttalanden genom citat i resultatet, för att säkerställa tillförlitligheten.  

Ahrne och Svensson (2011) skriver att trovärdigheten i en kvalitativ undersökning har 

betydelse för hur generaliserbar studien är. Denna studie är generaliserbar eftersom varken 

tillfällighet eller miljö haft någon betydelse för studiens resultat.  På grund av att studien enbart 

omfattade fem fritidslärare minskar trovärdigheten eftersom generaliseringen inte kunde 

baseras på ett fåtal personer, men det kan ge en inblick i fritidslärares definition utav studiens 

frågeställningar. 

Direkt efter varje avslutad intervju så transkriberades data eftersom färskvaran skulle 

behandlas på ett så användbart och effektivt sätt som möjligt. Tjora (2012) menar att den 

viktigaste förlusten som skribenterna kan gå miste om när transkribering genomförs, är den 

visuella informationen. Därför menar författaren att tillförlitligheten ökar om det är samma 

personer som intervjuar och transkriberar, för att undvika sådana förluster. Därför deltog båda 

skribenterna i intervjuerna och vid transkriberingen för att öka tillförlitligheten i studien.  
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Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I studien tog skribenterna hänsyn 

till informationskravet genom att informera respondenterna både om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte, men även om deras frivilliga deltagande samt rätten att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebar att deltagarna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan. I studien gjorde skribenterna en muntlig överenskommelse med respondenterna om 

samtycke till medverkan. Vad gäller konfidentialitetskravet har skribenterna varit noga med att 

informera samtliga deltagare om sin tystnadsplikt, vilket innebar att respondenterna kommer 

vara anonyma. Deltagarna har dessutom blivit upplysta om att den information som bidras till 

studien i form av personuppgifter inte kommer vara lokaliserbar. Fjärde och sista huvudkravet 

var nyttjandekravet och innebar att den insamlade informationen endast får brukas i 

forskningsändamål. Därför har skribenterna informerat deltagarna om att inspelningsmaterialet 

kommer att förstöras efter att undersökningen är klar. Associationer till skribenternas 

anteckningar kommer inte vara möjligt.  

I forskningen ställs krav hos forskare att upprätthålla en hög kvalitet på arbetet såväl 

som integritet. I hänsyn till respondenternas integritet har intervjupersonerna blivit tilldelade 

fiktiva namn i formerna F1 - F5 för att skydda fritidslärarnas identitet utifrån 

konfidentialitetskravet.  

Enligt reglerna inom forskningsetiken ska forskaren tala sanning om den framtagna 

forskningen, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sin studie, öppet redovisa 

metoder och resultat. Öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, inte stjäla 

forskningsresultat från andra, hålla god ordning i sin forskning genom dokumentation och 

arkivering, bedriva en forskning utan att skada människor, djur eller miljö, du ska vara rättvis i 

din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vid kvalitativa studier finns en del riktlinjer som skribenterna måste förhålla sig till. 

Skribenterna ska förhålla sig tillförlitliga, och det ska framgå när hänvisningar görs till litteratur 

och när källor lyfts fram i arbetet (Trost, 2010).  
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Metoddiskussion 

När vi skulle formulera intervjufrågor upplevde vi att det var svårt att sammanfatta 

frågor som var så pass unika och av egen karaktär, men samtidigt beskrivande nog som gjorde 

det möjligt för respondenterna att tolka innehållet och återge deras uppfattningar. Vi upplevde 

också svårigheter i vårt urval som bidrog till ett mindre omfattande datamaterial när det kom 

till frågor som innehöll fysisk aktivitet, eftersom några av fritidslärarna inte hade idrott och 

hälsa som ämne, vilket vi upplevde under intervjuerna som ett problem. Därför anser 

skribenterna att ändamålsenligt urval hade passat bättre i studien eftersom respondenterna i så 

fall, har kunskap om ämnet som är relevant för studien.  Problemet med ändamålsenligt urval 

är att det krävs tid att hitta personer med rätt utbildning eller erfarenhet som skribenterna sökt 

efter. Även om ändamålsurval är anpassat för att ta reda på så ändamålsenliga data som möjligt, 

så anser skribenterna att urvalet kan resultera i att datamaterialets omfattning minskar eftersom 

respondenternas perspektiv kan vara för lika i sin karaktär. 
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Resultat 

I det här avsnittet kommer resultatet av analysmaterialet presenteras. Resultatet kommer 

delas in i fyra kategorier som har tagits fram utifrån analysmetoden: meningsfullhet, välmående, 

intresse, erfarenheter och upptäckter, samt effekter.  Begrepp som vissa, flera och alla tas upp 

för att beskriva antalet fritidslärare som anger en och samma uppfattning. Är enstaka fiktiva 

namn placerade i texten beskrivs det som en enskild individs beskrivning, alternativt för att 

styrka andras uppfattningar. I avsnittet finns representativa citat som styrker de slutsatser 

skribenterna gjort utifrån datamaterialet. 

I avsnittet kommer även en resultatdiskussion presenteras, som kort beskriver resultatet 

i koppling till tidigare forskning samt vilka slutsatser som tagits. Avsnittet avslutas med vidare 

forskning som beskriver både vilka idéer skribenterna har inför vidare undersökningar, men 

också på vilket sätt denna studie kan vara användbar till vidare forskning. 

  

Meningsfullhet 

Alla fritidslärare ansåg att de centrala begreppen som framgår i Lgr 11 (Skolverket, 

2017) var viktiga, men även har en koppling till varandra för att uppnå en meningsfull fritid.  

F3 beskriver sin definition av meningsfull fritid, vilket innebar att aktiviteterna på 

fritidshemmet ska bidra till glädje och erfarenheter för resten av livet. Vidare menar samma 

fritidslärare att vuxna ser meningsfull fritid på ett sätt, medan eleverna har en annan syn på 

vad begreppet faktiskt innebär. Vissa fritidslärare menade att friheten att kunna välja själv och 

få styra över sin egen fritid bidrar till en meningsfull fritid.   

Flera fritidslärare beskrev begreppet meningsfull fritid där eleverna fick ta del av ett 

brett utbud av aktiviteter, samt vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten.  

 

Välmående 

Begreppet välmående beskrivs som en grundläggande förutsättning för elevernas 

meningsfulla fritid. Vikten av rörelse, trygghet, självkänsla, delaktighet och sociala relationer 

anses vara betydelsefulla delar enligt fritidslärarna. Resultatet visar att samtliga fritidslärare 

anser att dessa tidigare nämnda begrepp påverkar hur elever mår i fritidshemmet. Trygghet och 

sociala relationer bidrar till att eleverna känner att de vågar vara sig själva, men att de också 

kan bidra med sina egna egenskaper till elevgruppen. 

Flera fritidslärare beskriver att trygghet och acceptans i verksamheten speglar 

välmående hos eleverna, men saknas dessa tidigare nämnda begrepp i verksamheten så vågar 

eleverna inte testa på och utvecklas vidare. Däremot anses rörelse, trygghet och gruppdynamik 
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som viktiga beståndsdelar för att uppnå självkänsla, vilket i sin tur leder till att elever vågar ta 

sig an nya utmaningar. F3 beskriver självkänslans betydelse för elevernas utveckling, enligt 

följande citat: “den är viktig, för känner de en trygghet så vågar de misslyckas”. 

Flera fritidslärare menade att de sociala förmågorna är viktiga för att eleverna ska 

trivas i verksamheten, men också individuellt i en grupp. Vidare framgår det att aktiviteten i 

sig spelar mindre roll ifall goda relationer och bra gemenskap finns i grupperna.  

Därför anser flera fritidslärare att det är viktigt för eleverna att känna samhörighet som 

innebär att varje elev blir bekräftad av lärare och andra elever. Delaktighet och inflytande för 

eleverna på fritidshemmet anses enligt flera fritidslärare, som en självklarhet, både i 

verksamheten, men även för elevernas meningsfulla fritid. Genom de två frågeställningarna, 

har du någonting mer som du skulle vilja tillägga som du har tänkt på, som vi kanske inte har 

frågat som du skulle vilja nämna i koppling till ämnet? och upplever du att eleverna påverkar 

aktiviteten, om det gör de, påverkar det en meningsfull fritid för eleverna? svarade 

fritidslärarana följande:  

 

F1: Att man har ett brett utbud att barnen har inflytande och delaktighet i verksamheten. Det tror 

jag är viktigt för en meningsfull fritid på fritids. 

F3: Ja att dem får vara med och påverka tycker jag är viktigt för det är deras fritid egentligen, men 

då kan man tycka att dem får göra vad dem vill. Dem ska ju självklart kunna påverka det och vara 

delaktiga. 

 

Flera fritidslärare anser att rörelse har en bidragande roll i koppling till välmående. De 

menar att elever mår bra av att röra på sig och att självkänslan på individnivå ökar samtidigt 

som sammanhållningen i elevgruppen förbättras genom rörelseglädjen. Vilket F2 styrker 

genom ett utdrag från datamaterialet “På individnivå ökar ju självkänslan när man rör på sig, 

men sen handlar det om rörelseglädje och sammanhållning i elevgruppen, för det handlar om 

att man är en del av någonting”.  

F5 beskriver att det är viktigt att kunna koppla av för att ta tillvara på sitt välmående 

och inte enbart utöva fysiska aktiviteter. Vidare beskriver samma fritidslärare att 

rörelsebaserade aktiviteter är en grundläggande förutsättning som främjar en hälsosam livsstil. 

 

Intresse, erfarenheter och upptäckter 

Flera fritidslärare anser att elevernas delaktighet och intressen utvecklar 

fritidsverksamheten, och menar på att undervisningen i fritidshemmet ska innehålla variation 
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med olika former av aktiviteter. Vidare menar fritidslärarna att olika aktiviteter bidrar till att 

elever får testa på och upptäcka nya intressen samt dela med sig av sina befintliga intressen. 

Vidare menar F1 att meningsfull fritid grundar sig i elevernas egna intressen, och vad 

dem själva upplever är roligt och meningsfullt att göra: Genom frågeställningen, hur definierar 

du meningsfull fritid i relation till intresse? svarade fritidslärarna följande: 

 

F4: Vi tar ju in deras intresse i verksamheten och utifrån de utvecklar [vi] en verksamhet.  

F2: När dem får vara delaktiga och när dem får ha inflytande hur verksamheten ska utformas det är då 

man liksom på något sätt kommer åt deras intressen. 

 

 Vissa fritidslärare menar också att elevernas tidigare erfarenheter kan spridas vidare 

och på så sätt skapas nya upptäckter, intressen och lärdomar för andra elever. Vidare menar 

fritidslärarna att eleverna måste testa nya saker för att utvecklas. Genom frågeställningen, 

upplever du att tidigare erfarenheter hos eleverna har någon betydelse för meningsfull fritid? 

svarade fritidsläraren följande: 

 

F1: Många har ju med sig olika erfarenheter och tar med dem hit till leken. 

 

F2 menar att fritidslärares inställningar till att lära sig nya saker smittar av sig till 

eleverna. Om lärarna själva vill lära sig något nytt och testa på nya saker så kommer eleverna 

också vilja det. Det påverkar hur eleverna ser på nya aktiviteter och utmaningar som dem 

eventuellt inte har testat innan, vilket kan bidra till nya erfarenheter och kunskaper. Vidare 

menar F2 att eleverna inte får tappa lusten att utforska nya saker eftersom då kan det var svårt 

att lära sig något nytt. Det kan i sin tur bidra till att eleverna förlorar intresset, och att 

nyfikenheten dör ut helt.  

 

Effekter 

Samtliga fritidslärare anser att det är viktigt att människan behöver röra på sig men 

beskriver fysisk aktivitet på olika sätt. Fritidslärarna beskriver fysisk aktivitet som någon form 

av pulshöjande fysisk ansträngning som kräver 60–80% av sin maxpuls, till enkla former av 

utomhuslekar. Rörelse beskrivs som ett moment där eleverna tränar sin motorik och 

koordination. Rörelse anses även vara en viktig del av elevernas vardag och som tillgodoser 

elevernas fysiska och psykiska behov på ett positivt sätt. Genom frågeställningen, vad är fysisk 

aktivitet? svarade fritidslärarna följande: 
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F1: Nej, men jag tänker egentligen allting när man rör på sig, leker, går, springer, spelar fotboll. Klättrar 

i träd. 

F2: Fysisk aktivitet ja det är ju rörelse, kort och gott. 

F5: Kan va till att du jobbar, vad heter de, 60 – 80% av din uppskattade maxförmåga på ett pulspass till 

att du är ute och leker i dungen. 

 

De flesta fritidslärarna menar att det är viktigt med rörelse, och att det sker flera positiva 

effekter i kroppen, exempelvis glädje, välmående och ökad självkänsla.  F5 beskriver rörelse 

som ett verktyg som bidrar till att ämnen i kroppen utsöndras, men det framgår inte i resultatet 

vilka ämnen som utsöndras. F1 förklarar att fysisk aktivitet leder till en förbättrad sömn, 

koncentration och inlärningsförmåga, och förklarar att det blir som en god livscykel när en 

individ är vardagligt fysiskt aktiv. Fortsättningsvis menar samma fritidslärare att elever som 

saknar intresse för rörelse skulle höja skolprestationen om de började röra på sig. Vissa 

fritidslärare menar att rörelsebehovet skiljer sig individuellt och att vissa har större behov än 

andra utav en fysisk aktivitet där eleven kan få springa av sig för att komma ner i varv. Genom 

frågeställningen, har psykiska behov någon betydelse för meningsfull fritid och i så fall hur? 

svarade fritidslärare följande: 

 

F5: När du rör dig så släpper du loss saker i hjärnan så att säga så du öppnar upp inlärningsfönstret utan 

att du kanske tänker på det för att kroppen skapar detta åt dig. 

F1: Ja men allt är också att man rör på sig så fungerar hjärnan bättre, man tänker bättre, det går bättre i 

skolan. Det går egentligen bättre med allt. 

F2: På individnivå ökar ju självkänslan när man rör på sig. 

 

Vissa fritidslärare menar på att rörelse bidrar till det sociala samspelet, där lekar och 

olika aktiviteter kräver att elever förhåller sig till sociala koder, exempelvis turordning som 

krävs för att alla ska kunna delta. Genom frågeställningen, på vilket sätt upplever du att en 

fysisk aktivitet kan bidra till en meningsfull fritid? svarade fritidsläraren följande: 

 

F4: Det är ju nu som när de är ute och spelar King tillsammans, där får de både det sociala samspelet hur 

är man tillsammans, hur beter man sig, hur regler och sånt alltså, det bidrar till så mycket annat.  
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Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis menar fritidslärarna att en meningsfull fritid består av många olika 

faktorer. Resultatet antyder att meningsfull fritid är vad individen själv anser är roligt och 

intressant. Därför menar fritidslärarna att elevernas delaktighet och inflytande är viktig för en 

meningsfull fritidsverksamhet, men även elevernas behov och sociala interaktioner är en stor 

del av vad som uppfattas som meningsfullt.  

Fritidslärarna beskriver att verksamheten ska inspireras utifrån elevernas befintliga 

intressen för att det ska vara roligt. Fritidslärarna anser också att verksamheten ska stimulera 

eleverna till att hitta nya intressen för att kunna utmana sig själv och utvecklas vidare. Därför 

är en variation av aktiviteter viktig för att nå alla elever och utmana eleverna i olika aktiviteter.  

Fysisk aktivitet är en stor del av fritidshemmet där elever utvecklas på flera olika sätt. 

Fysisk aktivitet beskrivs som rörelse av olika slag, men för att det ska vara en fysisk aktivitet 

krävs någon form av ansträngning enligt fritidslärarna. Fysisk aktivitet bidrar till flera olika 

positiva hälsoeffekter som eleverna mår bra av, både fysiologiska, men även psykologiska 

effekter. Eleverna får även utmanas i sociala samspel när eleverna deltar i olika lekar och 

aktiviteter. Det utvecklar även elevernas sociala kunskaper som är en viktig del i deras 

vidareutveckling och kommande framtid.  
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Diskussion 

Resultatet visar att meningsfull fritid är vad individen själv tycker är roligt och 

intressant, men även något som uppfyller personens grundläggande fysiska och psykiska behov. 

Haglund (2009) förklarar begreppet fritid som överbliven tid där individen får bestämma själv 

vilka aktiviteter personen vill göra. Ungdomsstyrelsen (2003) menar att de flesta ungdomar 

anser att det är viktigt att de gör något roligt och även lär sig något nytt under sin fritid. Vidare 

menar fritidslärare att deras uppgift är att erbjuda en meningsfull fritid för eleverna som 

innefattar både fria och styrda aktiviteter.  

Hjalmarsson et al. (2012) beskriver meningsfull fritid som en form av meningsskapande 

som sker i en aktivitet som inte är styrd av lärare. Vidare menar Hjalmarsson att elever kan först 

ta sig an nya utmaningar när dem får prova på själva genom kreativa handlingar. Vi anser att 

fritidslärare behöver forma verksamheten utifrån elevernas intressen för att skapa en 

meningsfull fritid, men även låta eleverna få prova på själva utan att någon annan styr 

aktiviteten. Det möjliggör för eleverna att utvecklas och hitta nya intressen.  

Vi anser att den fria leken är betydelsefull, precis som Hjalmarsson et al. (2012) 

tydliggör i sin litteratur eftersom det bidrar till att eleverna får utmana sig själva utan hjälp av 

en vuxen. F2 menar på att när en aktivitet introduceras till elever så kan det bidra till att eleverna 

gör aktiviteten till en ny lek som kommer ifrån elevernas tankar och idéer. Hjalmarsson et al. 

(2012) menar att nya upptäckter leder till nya erfarenheter, det kan i sin tur bidra till en 

meningsfull fritid.  

Enligt fritidslärarna är rörelse, trygghet, självkänsla, delaktighet och sociala relationer 

betydelsefulla faktorer för en meningsfull fritidsverksamhet, men de är också viktiga för att 

eleverna ska känna samhörighet i elevgruppen och att kunna vara sig själva.  Almvärn och Fäldt 

(2001) menar att dem grundläggande basbehoven som mat, sömn och vatten är nödvändiga. De 

räcker inte med sömn, mat och vatten för att må bra utan eleverna behöver känna trygghet, 

samhörighet och gemenskap i hemmet och i skolan. Resultatet visar att välmående är en viktig 

del för en meningsfull fritid där eleven känner trygghet och samhörighet i gruppen på 

fritidshemmet. Fritidslärarnas uppfattningar stämmer överens med vad Almvärn och Fäldt 

framför i sin text, de beskriver att fysisk aktivitet bidrar till välmående och positiva 

hälsoeffekter.  

Den meningsfulla fritiden anser vi vara bred och komplex. Det är alltifrån elevernas 

grundläggande behov, men även fysiska och psykiska behov som behöver tillgodoses. 

Elevernas lekfullhet och intressen behöver komma till uttryck i den meningsfulla vardagen då 

känslan av glädje är viktig. Komplexiteten ligger i att en meningsfull fritid enligt resultatet är 
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individuellt och att vi anser att elever inte alltid vet vad som är viktigt för dem. De fysiska och 

psykiska behov som fritidslärarna anser vara viktiga för elevernas välmående och meningsfulla 

fritid ligger inte alltid i elevernas främsta intresse. Därför krävs en lekfullhet hos fritidslärarna 

som tillgodoser elevernas behov genom olika aktiviteter i fritidsverksamheten.   

Vidare anser vi att begreppet meningsfull fritid kan tolkas på flera olika sätt och därför 

är det viktigt att varje fritidslärare bedömer betydelsen av begreppet för att kunna tillgodose 

elevernas behov och intressen.  

Resultatet beskriver att fysisk aktivitet kan vara olika slags aktiviteter som kräver 

rörelse, men att någon form av enklare ansträngning till en pulshöjande aktivitet är ett krav för 

att det ska kallas fysisk aktivitet. Vidare framgår det att exempelvis glädje, välmående och ökad 

självkänsla ha bidragande effekter på hälsan som medförs av fysisk aktivitet.  Resultatet visar 

även att fysisk aktivitet bidrar till sociala interaktioner där elever får utveckla sina sociala 

kunskaper som är viktiga i fritidshemmet, men även för deras meningsfulla fritid. Huitfeldt et 

al. (1998) påpekar också att lek och rörelse har en enorm betydelse för den kognitiva och sociala 

utvecklingen. Den fysiska aktiviteten påverkar hälsan och livsstilen på många olika sätt. Vi 

anser att den fysiska aktiviteten bidrar till att elever får en meningsfull fritid.  

 

Vidare forskning  

För vidare forskning så rekommenderar vi att använda sig utav de fyra centrala 

begreppen som ett verktyg för att nå respondentens definition i relation till ämnet. Det har 

bidragit till struktur i form av enklare bearbetning av materialet. Det har också bidragit till att 

respondenterna på ett smidigare sätt kunnat knyta an de centrala begreppen till den meningsfulla 

fritiden. Som i sin tur bidragit till ett mer omfattande datamaterial i vår studie. 

Det vore intressant att fortsätta forska vidare inom ämnet ur ett elevperspektiv för att 

kunna finna eventuella likheter och skillnader mellan vuxna och barns uppfattningar om 

meningsfull fritid.  
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Bilaga 1 

 

• Hur definierar fritidslärare begreppet meningsfull fritid? 

• Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid? 

 

 

 

 

Frågor:   

 

• Hur definierar du begreppet meningsfull fritid?  

• Hur definierar du begreppet fysisk aktivitet? 

• Hur upplever du att fysisk aktivitet kan bidra till meningsfull fritid?  

• Hur kan fysisk aktivitet vara meningsfull för elever som saknar intresse för 

rörelse? 

 

 

Allmänna följdfrågor: 

❖ Kan du utveckla det lite mer? 

❖ Kan du beskriva lite mer ingående 

❖ Hur menar du nu? 

❖ Vad känner du då? 

❖ Varför känner du så? 

❖ Vad gör du då? “om du stöter på det här...? 

  



   

 

 
 

Bilaga 2 

• Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till behov? 

Har fysiska behov och någon betydelse för meningsfull fritid och i så fall hur? 

Har psykiska behov någon betydelse för meningsfull fritid och i så fall hur? 

➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till intresse? 
➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till erfarenheter? 
➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till utmaningar som 

inspirerar till nya upptäckter? 

 

• Maslows behovstrappa definierar grundläggande behov som alla individer har och 
i olika stor utsträckning. Hur tänker du om Maslows behovstrappa underliggande 
faktorer speglar individens meningsfulla fritid?  

 

• Hur definierar du begreppet fysisk aktivitet?  
➢  Vilken intensitetsnivå anser du att en fysisk aktivitet har?  

 

         Hur upplever du att fysisk aktivitet kan bidra till meningsfull fritid? 

➢ Kan en fysisk aktivitet vara mer meningsfull för en vardagligt aktiv person kontra 
en vardagligt mindre fysisk aktiv person?  

➢ Kan den meningsfulla delen grunda sig i något annat än de du tidigare nämnt? 
• Hur kan fysisk aktivitet vara meningsfull för elever som saknar intresse för 

rörelse? 

 

  



   

 

 
 

Bilaga 3 

 

Hej!  

Jag och Christopher skriver vårt examensarbete nu och vi skulle gärna komma ut och 

intervjua dig, gärna denna eller nästa vecka. Vi är flexibla och tar hänsyn till när ni har 

möjlighet såklart. Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. Vårt syfte i examensarbetet 

är att ta reda på följande:  

• Hur definierar fritidslärare begreppet meningsfull fritid?  
• Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid? 

Detta är våra intervjufrågor! Vi ser gärna att ni förbereder er på dessa frågor till samtalet. 

I läroplanen står det under kapitel 4 – Fritidshemmet att meningsfull fritid ska utgå ifrån 

elevernas behov, intresse och erfarenheter, men även utmaningar som inspirerar till nya 

upptäckter. För att definiera begreppet meningsfull fritid tänkte vi ställa frågor som 

bryter ner begreppet så mycket som möjligt med hjälp av frågor och även följdfrågor.  

Dessa frågor är följande:  

• Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till behov? 

Har fysiska behov någon betydelse för meningsfull fritid och i så fall hur? 

Har psykiska behov någon betydelse för meningsfull fritid och i så fall hur? 

➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till intresse? 
➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till erfarenheter? 
➢ Hur definierar du begreppet meningsfull fritid i relation till utmaningar som 

inspirerar till nya upptäckter? 

 

• Maslows behovstrappa definierar grundläggande behov som alla individer har och 
i olika stor utsträckning. Hur tänker du om Maslows behovstrappa underliggande 
faktorer speglar individens meningsfulla fritid?  

 

• Hur definierar du begreppet fysisk aktivitet?  
➢  Vilken intensitetsnivå anser du att en fysisk aktivitet har?  

         Hur upplever du att fysisk aktivitet kan bidra till meningsfull fritid? 

➢ Kan en fysisk aktivitet vara mer meningsfull för en vardagligt aktiv person kontra 
en vardagligt mindre fysisk aktiv person?  

➢ Kan den meningsfulla delen grunda sig i något annat än de du tidigare nämnt? 
• Hur kan fysisk aktivitet vara meningsfull för elever som saknar intresse för 

rörelse? 


