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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utreda om det är kraven från skolans håll eller ungdomarnas 
fritidsaktiviteter som gör att många elever idag är trötta och oengagerade i skolan. Begreppet 
fritid tillkom i början på 1900-talet med industrisamhällets intrång och har utvecklats med 
föreningsliv samt det tekniska datorsamhället. I rapporten definierar vi fritid som inte hör till 
arbete, studier, sömn eller hushållsarbete. Fritiden anser vi vara den tid som står till att förfoga 
över och disponera efter egen vilja. Vi har tidsgeografiskt gjort en undersökning under tre 
dagar med två grupper, en årskurs tre med nio- till tio-åringar samt en grupp från gymnasiets 
första år med sexton och sjuttonåringar. Båda grupperna har innehållit åtta informatörer, fyra 
flickor samt fyra pojkar. Undersökningen mellan grupperna har gjorts i samma stad. Vi har 
med enkätsvar valt ut de personer vi tyckt varit intressanta samt efter urvalet gjort intervjuer 
med personerna samt sammanställt dessa för att få en helhetsbild av deras fritidsaktiviteter, 
vilken finns med i rapporten. Vi har sedan i rapporten gjort tabellstaplar för att kunna göra en 
jämförelse mellan personer i grupperna samt mellan grupperna. Jämförelsen har gjorts med 
syfte att se hur skillnaden mellan kön samt ålder förhåller sig till vilka fritidsaktiviteter som 
utövas samt under vilken tid och hur länge. I förstudien har vi sammanställt material för att 
kunna se vad som förändrats under tid vad gäller fritidsaktiviteter, vad som fanns förr och vad 
som finns nu. Resultatet av analysen visar på att det är en stor skillnad mellan nio- till tio-
åringar samt sextonåringar både vad gäller rörelsemönster samt aktiviteter. Rörelsemönstret 
blir vidare med ålder då barnen kan med egna medel ta sig dit de vill, de yngre däremot måste 
lita till en vuxen i fall de ska en längre sträcka. Datorer och dess användande ökar också med 
stigande ålder. Även i sömnbehovet finns en skillnad som är markant. Yngre barn behöver 
mer sömn samt har en mer strukturerad vardag gentemot de äldre barnen. 
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1 Inledning 
 
Ute på praktiken har vi märkt att många elever säger sig vara trötta och att de upplever att de 
har svårt att engagera sig.  
 
I en klass under en praktik fanns det en elev som var konstant trött vilket bidrog till 
okoncentration och ouppmärksamhet. I lärarrummet påpekade lärarna ofta att ”nu är Olle trött 
igen för att han har varit uppe och spelat dator”. Men vid samtal med eleven framkom det att 
han inte ens ägde en dator. Kan det då vara rimligt, som lärarna sa, att hans trötthet berodde 
på datorn? Om vi som blivande pedagoger ska vara i kontakt med barn och ungdomar gäller 
det att vi förstår oss på dem. 
 
Datorns intrång, ett större rörelsemönster och ett större utbud av fritids aktiviteter har under 
de senaste åren påverkat och förändrat livsmönstret hos ungdomar. Inte minst kan man tydligt 
se dessa förändringar när det gäller skolan och fritiden. I dag är det till stor del den fria tiden 
som fostrar barn och ungdomar. Det är där som man provar olika stilar, söker identiteter, 
förbereder sig för vuxenvärlden och utvecklas och skaffar sig kompetenser. (Larsson 2005, s. 
8 ) 
 
När man jobbar som lärare är det viktigt att ha en god förståelse för hur eleverna använder sin 
fritid. Detta för att läxor och prov kommer att förändra fritiden och dessutom för att de elever 
vi möter i skolan starkt påverkas av hur deras tid utanför skolan ser ut. En elev som tränat 
hockey till klockan elva på kvällen eller en elev som suttit uppe till klockan ett på natten och 
pluggat till ett prov, kommer att vara som en sömngångare klockan åtta när skolan börjar 
dagen efter. Om vi som lärare har 5-6 elever som är så trötta påverkas/störs min undervisning. 
Därför är det bra om vi vet hur ungdomars liv ser ut. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en tidsgeografisk studie med tidsdagböcker studera om det 
är en ökad arbetsbörda från skolans håll eller en ökad användning av fritiden som gör att 
dagens ungdomar känner sig trötta och oengagerade. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur utnyttjar elever i olika åldrar sin fritid, vilka restriktioner påverkas de av enligt det 
tidsgeografiska begreppet och hur ser det ut om vi jämför den äldre undersöknings 
gruppen mot den yngre? 

2. Är det mycket läxor från skolans sida eller är det fritidens många aktiviteter som gör 
att eleverna är trötta i skolan?  

3. Är det någon skillnad mellan pojkar och flickors fritidsaktiviteter och är det någon 
skillnad i hur trötta de är i skolan?  

    



1.3 Avgränsningar  
Vi kommer att avgränsa oss till att i denna uppsats belysa ”fritidsbegreppet” med hjälp av 
tidsgeografiska analysbegrepp som tidrum, restrektioner och aktivitet. Vi har avgränsat oss till 
16 informatörer, 8 stycken i ålder 16-17 och 8 stycken i ålder 9-10. Hälften av de vi har 
intervjuat är flickor och den andra hälften pojkar, hälften är vidare involverade i någon form 
av organiserad fritidsverksamhet medan den andra hälften inte är med i organiserade 
verksamheter.   
 
1.4 Disposition 
Del ett är en inledning till arbetet, i del två kommer vi att ta upp och definiera det 
tidsgeografiska begreppet, belysa fritidens utveckling och lägga fram vår analys modell. Del 
tre är vår empiriska del som bygger på de tidsdagböcker som våra informatörer fyllt i och 
uppföljningsintervjuer som gjorts kring dessa samt en sammanställning av de känslo 
termometrar som informatörerna fått fylla i. I del fyra tolkar vi resultaten från de empiriska 
studierna i relation till vår teoridel.   
 
1.5 Metod 
Vi kommer att använda oss av material insamling på två olika sätt; dels via litteraturstudier,  
dels via intervjuer och tidsdagböcker. Litteraturstudien kommer att bli viktig för att ge oss en 
teoretisk grund att stå på.  
 
Den empiriska delen kommer vi att använda för att se om det är den förändrade fria tiden eller 
om det är skolans arbetsbörda som gör att många ungdomar idag säger sig vara trötta och 
oengagerade i skolan. Vi kommer här att använda oss av en tidsgeografisk studie med 
tidsdagböcker, se bilaga 2. Som kommer att lämnas ut till två klasser; en årskurs etta på 
gymnasiet på 26 elever och en årskurs tre på 21 elever. Utifrån hur dessa elever svarar 
kommer vi att göra ett selektivt urval på åtta elever från varje klass. Eleverna kommer att 
väljas ut efter kriterierna: två som är med i någon form av organiserad, schemalagd, 
fritidsaktivitet från varje kön och två som inte deltar i någon organiserad, schemalagd, 
fritidsaktivitet från varje kön. Med dessa kommer vi sedan att samtala om deras ifyllda 
tidsdagbok. Från detta kan vi sedan avläsa/se hur informatörerna använt sin dag, allt från tid i 
skolan till läxläsning och fritidsaktiviteter som tv-tittande, idrottande, datoranvändning mm. 
Vi kommer också att samtala om de upplever att deras fritisaktiviteter påverkar skolarbetet 
och om de anser att kravet från skolan är för stort. 
 
Vi kommer här att utreda vad tidsgeografi och tidsdagböcker är. Detta är hämtat ur uppsatsen 
Sex kvinnors fritid –ur ett tidsgeografiskt perspektiv skriven av den ena författaren till detta 
arbete (Backlund, Forsling 2005). Att mäta fritid ur ett mer komplext synsätt än att bara titta 
på den tid som människor inte arbetar har varit svårt. En tidsgeografisk studie kan man fånga 
ett bredare spektrum av aktiviteter och arbeten. Det empiriska materialet ställer vissa krav när 
man genomför en tidsgeografisk studie på vissa individer. En välanvänd metod för denna typ 
av studier är tidsdagböcker där individen får göra anteckningar om vad de gör under en viss 
tidsperiod. Med tidsdagböcker riskerar man dock att missa de aktiviteter som individen 
planerat att genomföra men inte kunnat. (Åqvist 1992, s. 49). Detta innebär inte att 
tidsdagböcker saknar vikt för de tidsgeografiska studierna, utan de är bra verktyg för att 
jämföra olika individers tidsanvändning. Tidsgeografin är en teori lämplig att använda vid 
studier av ungdomars vardag, där det inte finns en klar skillnad mellan skolarbete och fritid. 
Fördelen med tidsgeografi är att man kan studera detta på ett mer flexibelt sätt då man inte 
behöver dra skarpa gränser mellan fritid och skolarbete utan snarare kan följa en individ under 
till exempel ett dygn (Åqvist 1992, s. 150). 
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Ellegård och Wihlborg (2001, s. 20) menar att tidsdagböcker tillsammans med kvalitativa 
intervjuer kan ge en ökad förståelse för vardagen. En djupare förståelse som inte uppkommer 
om man studerar de enskilda delarna var för sig. Tidsdagböcker kan med fördel ligga till 
grund för frågorna man ställer under intervjun. Dagböckerna är främst ett verktyg för att 
belysa och synliggöra rutiner i vardagslivet som individen inte är medveten om. Författarna 
lyfter också fram metoder som videoinspelningar, deltagande observationer, intervjuer, 
tidmätningar och enkäter för att kunna mäta vardagen på ett vetenskapligt sätt. Det är viktigt 
att informatorerna fyller i dagböckerna under den dag de avser då det är mycket svårt att 
komma ihåg vad man gjort dagen innan och hur mycket tid man har lagt på just den 
aktiviteten (Ellegård & Wihlborg, 2001 s. 23). Dagboken måste vara enkel att fylla i och i ett 
behändigt format. Informatören ska behöva anstränga sig så lite som möjligt för att fylla i 
dagboken. En allt för avancerad dagbok har en tendens att få informatören att tappa intresse 
(Ellegård & Nordell 1998, s. 59). 
 
Vi har valt att kombinera en enklare tidsdagbok, som informatörerna fått fylla i under tre 
dygn, måndag till onsdag. Tidsdagboken är till för att medvetandegöra våra informatörer om 
hur de disponerar en dag. Detta knyts samman med hjälp av en kvalitativ intervju för att 
resonera kring resultaten samt för att få en djupare bild av deras syn på fritid. Fördelen med 
kvalitativa intervjuer är deras öppenhet, möjligheten till att skapa följdfrågor och utveckla 
svaren är stor. Vi har även förberett våra informatörer om syftet med uppsatsen för att de vid 
intervju tillfället skulle ha en bra helhetsbild av syftet och målet med uppsatsen. Detta i likhet 
med Kvales tankar om kvalitativa intervjuer (Kvale 1997, s 119). Intervjuerna kommer att 
genomföras i en lugn och ostörd miljö som valts av informatören själv. Valet av miljön för 
intervjun är viktig för att informatören ska känna sig trygg i situationen (Trost 1997, s. 42). 
 
Vi vill i uppsatsen undersöka om elevernas trötthet och oengagemang kommer från en tung 
arbetsbörda i skolan med mycket läxor eller om det kommer från fritidens många aktiviteter. 
Att mäta känslor har visat sig var svår, Rauna Patel beskriver i ”Grundbok i 
forskningsmetodik” ett alternativ som går ut på att använda sig av termometrar. Eleverna får 
fylla i en termometer för hur de upplevt känslorna: trötthet och hur arbetsamma de varit under 
dagen både i skolan och på fritiden (Tebelius & Patel 1987, s 150). Detta gör att vi till 
tidsdagboken kommer att tillföra termometrar. Varje dag som de fyller i tidsdagboken ska de 
också fylla i hur de upplevt skoldagen i form av trötthet och hur engagerade de har varit och 
hur det upplevt fritiden när det gäller trötthet och engagemang. För att öka trovärdigheten, 
validiteten, är det en fördel att till varje termometer tillföra en motsatts termometer. Därför 
kommer eleverna att få fylla i termometrar som visar på trötthet kontra pigghet, engagerad 
kontra oengagerad.    
 
Utifrån informatörernas tidsdagböcker kommer resultatet över hur pojkar och flickor i olika 
årskurser använder sin fritid att presenteras med texter och tabeller. De termometrar där 
informatörerna fyllt i hur trötta och engagerade de känt sig i skolan kontra fritiden kommer i 
resultatdelen att presenteras i tabeller. När vi t ex har läst av termometrarna för hur trött 
eleverna känt sig i skolan under dag 1 har vi ansett de som svarat över värde tre på vår 
femgradiga skala som trötta. Detta i likhet med Runa Patels samanställning av termometrar i 
boken ”Grundbok i forskningsmetodik” på sidan 151. I resultat analysen kommer resultaten 
att jämföras med hur vi teoretiskt kommit fram till att ungdomars fritid ser ut och hur skolans 
arbetsbörda har utvecklats jämfört med hur informatörerna ser på arbetsbördan. Vi kommer 
med andra ord att i resultatdelen se om det är en ökad arbetsbörda från skolans håll eller en 
ökad användning av fritiden som gör att dagens ungdomar upplevs trötta och oengagerade. Vi 
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kommer också att undersöka om det är olika fritidsvanor mellan flickor och pojkar och om 
detta leder till skillnad i trötthet och engagemang mellan könen. I kapitel fyra resultat analys. 
Kommer vi att utgå från tidsdagböckerna och intervjuerna samt samanställningarna av 
termometrarna som presenterats i resultat delen. Dessa resultat kommer sedan att tolkas 
utifrån våra frågeställningar och presenteras i resultat analys. I diskussionen kommer vi 
utifrån egna erfarenheter och observationer att ta upp olika faktorer som kan ha bidragit och 
påverkat vårt resultat.     
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2 Teori 
Avsnitten 2.1 tidsgeografi, 2.2 tidsgeografiska begrepp och 2.3 fritid är hämtade ur uppsatsen 
Sex kvinnors fritid –ur ett tidsgeografiskt perspektiv skriven av den ena författaren till detta 
arbete (Backlund, Forsling 2005). 
 
2.1 Tidsgeografi 
Tidsgeografin som begrepp är skapat av Torsten Hägerstrand i slutet av 1960-talet och 
härstammar ur kulturgeografin. Under 1950-, 60- och 70-talet skede en specialisering inom 
kulturgeografin och kulturgeografer blev mer inriktade mot samhällsplanering. Människan 
blev indelad i kategorier som boende, konsumment, förälder, anställd beroende på vilken 
planeringssituation det rörde sig om. Tanken att samma individ kunde växla roller under en 
och samma dag fanns inte (Ellegård & Nordell, 1998 s. 24). Teorin är en slags protest mot den 
vetenskapliga metod som bygger på att ett objekt lyfts ur sitt samanhang för att studeras som 
en enskild och isolerad händelse. I och med att man gör detta tappar man enligt Hägerstrand 
förståelsen för samspelet mellan olika företeelser (Carlestam & Sollbe 1991, s. 133). 
Tidsgeografin gör det möjligt att studera förlopp och händelser i tid och rum. Tidsgeografin 
söker kopplingar mellan kategorier, klassifikationer och specialområden. 
 
Tre grundläggande antaganden som teorin baseras på är: 
• Den tid som människor har till förfogande kan inte sparas eller överlåtas till någon annan 

människa. 
• Många aktiviteter kan däremot delegeras, ingen människa är outbytbar. Vissa personliga 

aktiviteter som sömn kan inte delegeras. 
• Varje människa är odelbar och kan bara vara på ett ställe samtidigt (Ellegård 1986, s. 32). 
 
Tidsgeografin är skapad på ett sådant sätt att den har en förmåga att beskriva parallellitet och 
kontinuitet i människors vardag. Man kan studera människor som ett objekt och följa deras 
rörelse och samspel på ett vetenskapligt sätt. Inom tidsgeografin betonar man också det starka 
samband som finns mellan händelser på samhällsnivå och händelser på individ/hushålls nivå. 
Ingen organiserad verksamhet på samhällsnivån sker utan tidigare initiativ från individnivån 
(Ellegård & Nordell 1998, s. 28) 
 
Tidsgeografins centrala frågor 

• Hur begränsas individens möjligheter att genomföra projekt i ett givet tidrum, och vad 
gör att vissa handlingsalternativ är möjliga och andra omöjliga? 

• Vilka är de omständigheter som styr tidsanvändningen, eller närmare bestämt 
tidrumsanvändningen? 

• Vilka effekter uppstår på grund av att fenomen, av vilka olika slag, existerar sida vid 
sida i tidrummet och vilka är konsekvenserna för samexistensen i tidrummet? (Åqvist 
1992, s. 36) 

Det tidsgeografiska synsättet, precis som andra synsätt belyser världen ur ett visst perspektiv. 
Detta innebär naturligtvis att vissa förhållanden lämnas obeaktade medan vissa 
uppmärksammas i större grad. Det tidsgeografiska perspektivet öppnar ett speciellt perspektiv 
på individen, sedd i relation till sin omgivning. Uppmärksamheten riktas främst på olika 
aktiviteters bundenhet i det fysiska och materiella rummet. Världen uppfattas inom 
tidsgeografin som ett fysiskt och konkret tidrumssammanhang. Tidrummet är en begränsad 
resurs, vilket medför att konkurrens uppstår mellan olika projekt som kräver plats i 
tidrummet. En infallsvinkel inom tidsgeografiska studier är att studera individer. Om man 
följer en individ beskriver man individbanorna i tidrummet. Studien riktas mot när och var en 
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individ är upptagen av ett visst projekt samt studier av vilka hinder tidrummet sätter upp. Det 
som är viktigt i dessa studier är att synliggöra vikten av att ha tid ”på rätt ställen” (Åqvist 
1992, s. 150). 
 
2.2 Tidsgeografiska begrepp 
De grundläggande dimensionerna inom den tidsgeografiska teorin är tid och rum. Mänskliga 
aktiviteter och fenomen kan med hjälp av dessa beskrivas på ett ”tekniskt” sätt. Förklaringen 
är att det finns fysiska begränsningar som reglerar vad vi som individer kan göra. Individen 
måste finnas till på någon plats, men bara på en plats åt gången och man kan inte flytta sig 
snabbare är de gängse transportmedlen tillåter mellan olika platser (Ellegård 1990, s. 1).  
 
Tidrum: Namnet tidsgeografi visar att det inte bara är rummet och miljön som är intressant 
utan även tiden. Intresset riktas på händelser eller processer som tar tid och kräver utrymme. 
Tid och rum betraktas som en enhet som Hägerstrand benämner tidrum. Olika aktiviteter i 
samhället kräver fysiskt utrymmer vilket gör tidrummet till en resurs. Dessa två är förankrade 
i varandra och kan inte existera utan varandra (Åqvist 1992, s. 20). Tidrummet är inte något 
som ligger fast utan det är i ständig rörelse och utveckling. 
 
Aktivitet och projekt: Begreppet beskriver individers och organisationers verksamhet i 
rummet. Ett projekt är en målinriktad aktivitet som består av ett antal olika moment och 
aktiviteter. En aktivitet kan tillhöra ett eller flera projekt. För att en aktivitet eller projekt ska 
kunna genomförs krävs det att fyra förutsättningar är uppfyllda. 
 

• Det måste finnas minst en aktör. 
• Det måste finnas en plats där aktiviteten kan genomföras. 
• Det måste finnas tid och plats i tidrummet för att aktören ska kunna genomför den 

planerade aktiviteten. 
• Det måste finnas hjälpmedel och material (Ellegård 1990, s. 45). 

 
Projekten kan utföras av individer eller av grupper. Projekten kräver utrymme i tidrummet 
och samordning av många individers individbanor. Tidrummet utgör ofta en begränsande 
resurs. Alla kan inte genomföra just sina projekt när de vill ibland måste man vänta och ibland 
till och med helt ställa in sitt projekt. Många projekt genomförs aldrig då det alltid finns mer 
dominanta projekt som tar mer utrymme, tid och pengar (Åqvist 1992, s. 22).  
 
Bakom de projekt som faktiskt genomförs ligger det mer makt än hos de projekt som 
misslyckats och inte blivit prioriterade. Projekt kan sträcka sig över olika lång tid. Projektet 
”barnuppfostran” är livslångt för föräldern medan projektet ”ordna middag för sina vänner” 
kan sträcka sig över några dagar. Varje människa löser projekt på sitt unika sätt (Ellegård och 
Nordell 1998, s. 18). 
 
Restriktioner 
Det som är intressant att studera ur ett tidsgeografiskt perspektiv är inte bara vad vi gör utan 
stor vikt läggs även på studier av vad det är vi inte kan göra och varför. Studien av 
restriktioner i tidrummet är en central del av tidsgeografin. 
 

• Kapacitetsrestriktioner är begränsningar i individens verksamhet. 
Kapacitetsrestriktioner kan vara fysiska, sociala och psykiska. Mänskliga behov av 
regelbunden sömn och mat utgör också en typ av restriktion. Detta är aktiviteter som 
inte kan förhandlas bort till förmån för annan verksamhet. En annan restriktion som 
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sorteras in under denna kategori restriktioner är hur vi påverkas av våra redskap, till 
exempel de transportmedel som vi har tillgängliga för att röra oss i tidrummet. Finns 
tillgång till bil kan individen röra sig i en mycket större del av tidrummet än om 
individen endast har tillgång till cykel. 

• Kopplingsrestriktioner uppkommer när olika individer, redskap och material ska 
sammanföras på samma ställe. De flesta av våra vardagliga projekt kräver att vi på 
något sätt samverkar med andra människor. För att en samordning ska kunna ske 
måste alla berörda individer vara på samma ställe med rätt resurser för att en 
samverkan ska kunna komma till skott, annars blir det för någon av individerna ett 
havererat projekt. 

• Styrningsrestriktioner är maktutövningen och kontrollen av rummet. Rummet vi lever 
i kontrolleras av individer och organisationer. Styrningsrestiktioner är nödvändigt för 
att det ska kunna ske ett samspel mellan människor på ett fredsamt sätt, men det 
inskränker också individens möjlighet att helt fritt röra sig i rummet. Lagar, regler, 
normer eller öppettider på affären eller dagis verkar som en styrningsrestriktion. 
Andra exempel kan vara en nations kontroll av sin gräns eller en husägares kontroll 
över sin tomt. Vissa restriktioner är starkare än andra men alla styr vår möjlighet att 
planera vår tillvaro (Åqvist 1992, s. 23-24). 

 
Individ och befolkning, är en anhopning av enskilda individer som tillsammans bildar en 
större enhet. Befolkningens individbanor bildar en väv i tidrummet. Själva begreppet individ 
används ganska flexibelt inom tidsgeografin och även kan innefatta djur och ting. I vår 
uppsats kommer vi att använda begreppet individ på människor. Den gemensamma nämnaren 
för alla individer är att de är odelbara. En individ kan således endast befinna sig på ett ställe 
samtidigt (Ellegård Nordell 1998, s. 29). 
 
Resurs: resurserna som människan kan använda och som räknas in i tidsgeografin är det som 
finns på jordytan. Det kan vara naturresurser såsom luft, mark och vatten men även saker 
producerade av människan såsom byggnader och vägar räknas in i detta. Även lokaliseringen 
av resursen är av vikt vid avgörandet om det är en resurs eller inte (Ellegård 1990, s. 2). 
 
2.3 Fritid 
När Sverige mellan 1850-1920 började sin utveckling från bondesamhället mot 
industrisamhället skedde en stor omflyttning av den ökande befolkningen. Under denna 
period ökade Sveriges befolkning från 3,5 miljoner till 5,9 miljoner invånare. Urbaniseringen 
var ett faktum och antalet människor i städerna ökade mellan dessa år från en tiondel till en 
tredjedel av landets totala befolkning. I samband med att jordbrukarna flyttade in mot 
städerna och fabriksarbetare synliggjordes avgränsades fritiden från det betalda arbetet. 
Industrialismen medförde en separation av lönearbete och fritid och skapade ett nytt 
samhällssystem (SOU 1996:3, s.17). Arbetet var inte längre uppgiftsorienterat och 
arbetsrytmen inte längre oregelbunden. Den nya produktionsteknologin och en kapitalistisk 
framåtanda ställde nya krav på tidsdisciplinering hos arbetaren och arbetsorganisationen. 
Tidens värde började mätas i pengar. Gränsen mellan arbete var nu ett faktum och fritiden 
började vid arbetsdagens slut (SOU 1996:3, s. 46-47). 
 
Kapitalismens intrång på 1900-talet gjorde att tiden blev mer framtidsinriktad och 
utvecklingsfixerad i den dåvarande borgerliga kulturen, även fritiden räknades in för att stärka 
och underhålla samhället. 
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När lagen om 48-timmarsvecka permanentades 1930 fick även arbetarna ökad fritid i syfte att 
höja bildningen samt kunna delta i demokratiska processer. Även när lagen om 2-veckors 
semester antogs 1938 var tanken densamma.  
 
Tanken bakom ökad fritid var att det både skulle gynna den enskilde samt samhället i stort. 
Oro fanns dock för att den gamla kulturen som kyrka, hem och grannskap skulle drabbas till 
förmån för de nya mer så kallade destruktiva aktiviteterna. Det växte upp olika organisationer 
vilka försökte fånga upp människor och föra in dem på den ”rätta vägar”, 
fackliga, kyrkliga, filantropiska och kommunala organisationer växte fram. 
 
Ökad befolkningstillväxt gjorde att andelen ungdomar ökade, eftersom de hade lite att göra 
och drog ute på gatorna, så ansåg sig samhället behöva rätta till problemet. Även 
föreningslivet tog sig an saken. 
 
Demokratins roll i det hela förutsätter att fritiden skall vara ett tillfälle för att kunna förvärva 
kunskaper och omdöme. Egenvärdet i fritiden ligger i att den skall fyllas med ett positivt 
innehåll vare sig det gäller intellektuellt, sportsligt, estetiskt eller kulturellt 
(Berggren, 2000 s 79-87). 
 
1953 gjorde den franske sociologen Joffre Dumazedier studier på vad som är fritid och kom 
fram till att fritid måste uppfattas som något i motsats till följande aktiviteter: ordinarie arbete, 
extraarbete eller tillfälliga arbeten, husligt arbete som hushållsarbete och trädgårdsarbete, 
personlig vård som måltider, sömn och hygien, familjeritualer och ceremonier, sociala och 
religiösa förpliktelser som besök hos släktingar och vänner, födelsedagsfirande, kyrkobesök 
och nödvändiga studier (Hall 1977, s.13). I vardagligt tal beskrivs fritiden som en motsats till 
arbetet. I svensk uppslagsbok från 1976 definieras fritid som semester, helg och tid efter 
arbetet. Eftersom att denna tid inte kan ses som fri tid utan tas upp av andra plikter och tvång 
krävs ytterligare definitioner. I 1962 års fritidsutredning definieras fritiden som ”all den tid 
som en person förfogar över det vill säga, som ej är bunden av arbete utom eller inom 
hemmet. Om en person av fri vilja ägnar mer tid åt sitt arbete än vad som krävs av honom 
eller henne, har detta räknats som en fritidssysselsättning.” (Hall 1977, s. 12). Övertidsarbete 
eller extraarbete tillsammans med resor till och från arbetet räknas således till fritid, vilket kan 
leda till en grov överskattning av vad som egentligen är fritid (Hall 1977, s. 12). 
 
En definition av fritid som den tid då man inte förvärvsarbetar skulle ge pensionärer, som 
slutat med förvärvsarbete, en oändlig fritid. Därför kräver definitionen vidare utveckling. 
Fritid kan inte bara ses ur en tidsanvändningsaspekt utan som en erfarenhet med värde för den 
enskilde (SOU 1996:3, s 13). 
 
Begreppet fritid började användas relativt sent i Sverige. Första gången det påträffas är i 
Svensk uppslagsbok (1954). Begreppet utreds på en hel spalt och det finns fyra ord som börjar 
på fritid (Aléx och Hjelm 2000, s. 8). Nationalencyklopedin, dagens uppslagsverk, har hela 18 
ord som börjar med fritid och här definieras fritid som: ”den del av dygnet och veckan som 
inte upptas av arbete, måltider och sömn”.(Nationalencyklopedin 1992). Före detta. 
fritidsdirektören i Stockholm Olof Zetterberg intresserar sig för fritidsverksamhet och 
föreningsliv och definierar fritid som ”den aktivitet människor ägnar sig åt när de inte arbetar 
eller sover. Idrott, kultur, friskvård m.m. faller därför naturligt inom fritidsbegreppet enligt 
min definition” (Zetterberg 1998, s. 10). Idag har omfattande teoretisk och empirisk forskning 
tagits fram inom ämnet fritid, som ett verktyg för samhällets kontroll, speciellt förhållandena 
mellan fritid och kön, fritid och livsstil och fritiden. För de flesta människor i Sverige intar 
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fritiden idag en mycket central roll. Fritidsaktiviteter av alla de slag formar till stor del 
individers sociala status och självbild. Fritiden är idag ett medel för att uppnå 
självförverkligande och utbudet på fritidsaktiviteter har aldrig varit större (Aléx och Hjelm 
2000, s. 15). 
 
Klockor, kalendrar och tidsscheman har i årtusenden använts som hjälpmedel för att 
kontrollera och styra tiden. Ett sätt att dela in tiden som människan har till sitt förfogande är 
indelningen mellan arbetstid och fritid. Denna indelning strukturerar vår vardag och 
bestämmer när vi ska göra olika saker. Begreppet fritid står för frihet, livskvalitet och 
frivillighet. Den sociala konstruktionen fritid infaller mellan bestämda tider, oftast mellan 
olika arbetstider, och består av både frivilliga men också på förhand bestämda förpliktelser. 
Den sociala konstruktionen fritid skiljer sig från den fria tiden genom att den inte alltid 
innebär känslan av att känna sig fri eller känslan av att kunna göra vad man vill när man vill. 
Tid kan användas för att ge struktur till vardagen men kan också få oss att känna en rytm och 
känsla som inte har med yttre tidsindelning att göra. 
 
Tid är den enda resurs som är fullständig jämlik och oberoende av kön, ställning i samhället, 
hudfärg eller ursprung. Varje människa har precis lika mycket tid till förfogande. Människans 
dygn består alltid av 24 timmar under förutsättning att man inte avlider under perioden då 
tiden naturligtvis blir kortare (Ellegård 1990, s. 7). 
 
Tid kan betraktas på många olika sätt. En variant är att tid är en variabel längs med en axel i 
ett oändligt förlopp. Detta linjära förlopp där tiden, med sekunder, minuter, dagar och år 
passerar kallas för tideräkningens tidsbegrepp. Den andra varianten av synsättet på tid är att 
göra tiden till en tillgång för individerna. Tiden knyts till exempel till en individs födelse och 
följer sedan denne. Det blir då den enskilde personen som blir ansvarig för sin egen tid 
(Ellegård 1990, s. 2). 
 
Arbetstid och fritid är några av de tider som kopplas samman med sinnesstämningar, som 
exempel står fritid ofta för glädje och frihet. Tid blir på detta sätt något som antingen kan 
sparas, slösas och betala för. Detta kan uttryckas genom uttrycket ”tid är pengar”, vilket 
påverkar vår dagliga inställning och hur vi ser på betydelsen av tid (Balldin 2003, s. 7-9). 
 
Som regel har den västerländska kulturen ansetts vara en ekonomisk tidsmodell där tiden 
uttrycks etiskt och som en sinnesstämning. Men i samband med en allt större och vanligare 
gränsöverskridande kulturell blandning sker idag kulturella influenser från olika modeller. En 
sådan modell är arabisk kultur och deras synsätt med att mäta tid i två begrepp, waqt som 
mäter sekunder, timmar, år och zaman som mäter värden som lycka, olycka, rätt och orätt 
framkallade av waqt. Tidens roll i samhället genomgår ständigt nya förändringar. Ett 
förändrat socialt ideal tillsammans med allt större flexibilitet och rörlighet förändras i samma 
takt som tidens roll förändras. De yngre generationerna strävar efter att hela tiden uppnå nya 
erfarenheter och föredrar att hålla alternativ öppna föra att på så vis kunna ha många bollar i 
luften samtidigt. Detta öppnar dörrar mot alternativa tidsmodeller som berör olika tider vilka 
när som helst kan brytas eller ändra riktning, allt för att ständigt vara beredd på förnyelse, 
vilket medför korta och ovissa tidsmodeller. Tiden rör sig snabbt och vill man hålla sig 
uppdaterad gäller maximal uppmärksamhet och medvetenhet. Nya tidsmodeller kommer att 
avlösa varandra, nya ideal skapas och raseras. Den sociala tiden och individens 
tidsanvändning förändras när samhällets utbud ökas och förändras (Balldin 2003, s. 9-13). 
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2.4 Ungdomars fritid 
Om man bortser från den tid som skolungdomar i ålder 13-25 ägnar åt skolarbete, så anser de 
flesta att de har förhållandevis gott om tid för fritidsaktiviteter. Den tid som man kan bortse 
ifrån, den ungdomarna själva räknat bort, är skoltid/arbetstid, läxläsning, sömn, hygien, 
måltider samt husgöromål. Säger cirka ¾ att de har 2 timmar fritid en vanlig vardag, 1/3 av 
ungdomarna uppger att de har mer än 4 timmars fritid på vardagar. Helger och skollediga 
dagar sker en ökning av fritidsverksamheten och 8 av 10 ungdomar upplever att de har mer än 
4 timmars fritid under dessa dagar (Nilsson 1998 s 62-63). 
 
Man kan dock se en skillnad mellan könen, betydligt oftare är det män som har mer än 4 
timmars fritid, 35 % för män gentemot 25 % för kvinnor. I åldersgruppen 16-18 år märks det 
ännu påtagligare, där det är 36 % för pojkarna och 19 % för flickorna (Nilsson 1998 s 62). 
 
Gruppen yngre ungdomar är en grupp som anser sig ha gott om fritid. 36 % av de tillfrågade 
13-15-åringarna uppger att de har mer än 4 timmars fritid. Högre upp i åldrarna 16-25 år, 
minskar det till 28 %. Man kan vidare se att mest fritid finns hos ungdomar med 
arbetarbakgrund samt de ungdomar vars föräldrar är arbetslösa eller studerande. Hos de 
ungdomar vars föräldrar är lantbrukare återfinns den minsta andelen av ungdomar med mer än 
4 timmars fritid (Nilsson 1998 s 63). 
 
Helgernas fritid för ungdomar minskar med stigande ålder enligt den forskning som beskrivs.  
Även med vilka ungdomar spenderar sin tid med ser olika ut för olika åldrar, de yngre 
ungdomarna spenderar helt naturligt en stor del av fritiden med sina föräldrar, medan de äldre 
ungdomarna däremot ägnar en större del till relationer med andra än föräldrarna (Nilsson 
1998 s 63-64). 
 
I den studie som gjorts i boken ”Fritid i skilda världar” kan man se vissa skillnader mellan 
olika åldersgrupper av ungdomar, de äldre ungdomarna ägnar mer tid åt arbete, familj och 
politik än de yngre. Man kan även se en skillnad mellan landsbygd och stad, där ungdomarna 
på landsbygden inte prioriterar, skola, politik samt annan kultur i lika stor utsträcknings som 
stadsungdomar gör. Skillnader mellan könen kan även ses, där det finns statistiskt säkerställda 
uppgifter. Kvinnor har större värderingar på skola, familj, vänner, annan kultur samt personlig 
stil än vad män har (Nilsson 1998 s 65). 
 
Skillnader i fritidsintressen gäller inte bra svenska ungdomar utan även utländska samt ålder, 
kön och social bakgrund. Vad nu ungdomar sysslar med på sin fritid kan rangordnas som 
följer: 

1 musik 
2 titta på tv video 
3 läsa böcker eller tidningar 
4 vara hemma med familjen 
5 träffa kamrater i hemmet 
6 vara tillsammans med pojkvän/flickvän 
7 idrotta, träna och tävla i någon förening/klubb 
8 prata 30 min eller längre i telefon  
9 syssla med sällskapsdjur   
10 idrotta, motionera och träna på egen hand 
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Det man kan se i undersökningen är att med stigande ålder finner man en stor skillnad i att 
vara borta från hemmet samt att söka relationer (Nilsson 1998 s 76). Fortsättningsvis tas det i 
boken ”Fritid i skilda världar” upp hur tiden är fördelad på olika aktiveter. Den öppna fråga 
som ställdes i frågeformuläret till ungdomarna löd ”Vilken eller vilka fritidssysselsättningar 
betyder mest för dig? Skriv högst tre sysselsättningar som du tycker särskilt mycket om att 
göra”. Det man ville få ut var vilken aktivitet som hade mest betydelse för ungdomarna, inte 
hur ofta de utövade den, utan enbart en värdering av aktiviteten. Detta för att slippa 
ickerelevanta sammanslagningar av olika typer av idrott.  Denna del av undersökningen vilket 
gäller 1520 16-åringar i Bengtsfors/Årjäng, Luleå, Stockholm city och Stockholm syd, där det 
tydligt syns hur flickor ägnar sig mer åt relationer pojkvän kamrater än vad pojkar gör. Största 
skillnaderna i undersökningen gäller läsning av böcker samt datoranvändning, där 94 % av 
pojkarna regelbundet använder dator och där 87 % av flickorna läser regelbundet. Jämnaste 
fördelningen hittar man när man ser hur många som regelbundet idrottar och tränar, här 
representerar flickorna 55 % jämfört med 45 % hos pojkarna, även när det gäller att vara på 
fest med kamrater samt titta på tv, video är fördelningen mellan könen likartad (Nilsson 1998 
s 77-78). 
 
Ungdomars prioritering av fritidsaktivitet är viktig, av de 16-åringar som varit med i 
undersökningen anser 2/3 att idrott betyder mest för dem bland fritidssysselsättningarna. 
Lagidrotter som innebandy, fotboll, etc. är sociala sporter där man träffar kamrater på ett 
nyttigt sätt. När man kommer till frågan vad ungdomar inte vill göra som fritidsaktiviteter 
handlar det mest om ”könsbundna” aktiviteter som t.ex. ridning, kyrkliga möten, handarbeta, 
balett, motorer, meka samt fiska. Det man kan utläsa är väl att pojkarna visar en större distans 
gentemot det flickor tycker om än tvärtemot (Nilsson 1998 s 79-80). 
 
För att ungdomar i dag ska kunna vara aktiva i fritidsaktiviteter krävs det att föräldrarna är 
engagerade i fritidsverksamheten. Det är inte bara frågan om att pengar, utrustning och bli 
körd till olika aktiviteter utan också att föräldrarna är engagerade i lotteriverksamheter, 
julmarknader, insamlingar och styrelseverksamheter. Dessa föräldrar beskrivs i boken 
”Elevens värld” som ”superföräldrar”. Det sociala nätverket som byggs upp runt dessa 
föräldrar medför att föräldrarna får ut mer av ungdomarnas fritidsaktiviteter än ungdomarna 
själva. Samtidigt kan man se att den verksamhet som är organiserad ser ut att öka, det finns 
också ett samband i de aktiviteter som skolan anordnar och elever som är aktiva. På sidan 438 
i ”Elevens värld” skriver Gunn Imsen ”Detsamma återspeglas i fritidsaktiviteterna i skolans 
regi. De elever som deltar är ofta de som redan har fullt upp att göra med organiserade 
fritidsaktiviteter.” De elever som är aktiva i skolans verksamhet är också aktiva på fritiden. 
De som däremot har liten fritidsaktivitet hamnar ofta utanför. Ett problem för elever med hög 
aktivitet är att de får mindre tid för att ägna sig åt sin hemmiljö samt närmiljö. Detta gör att 
den spontana leken ute med kamrater nästan helt håller på försvinna (Imsen, 2000 s 438). 
 
Däremot har de med låg aktivitet på fritiden svårt att hitta någon att vara tillsammans med. Att 
sedan fritidsaktiviteterna sjunker med stigande ålder verkar också vara ett konstaterat faktum i 
studier som gjorts. En liten skillnad kan synliggöras om man jämför olika socialgrupper. 
Ser man till invandrargrupper så finner man i en norsk studie gjord 1993 att det är dubbelt så 
många norska ungdomar som aktiverar sig än invandrargrupperna gör. Att det är mest 
arbetarungdomar som aktiverar sig i föreningar har blivit en myt de högre socialgrupperna 
aktiverar sig mer och ägnar sig åt fler aktiviteter samtidigt (Imsen, 2000 s 438-439). 
 
Att antalet fritidserbjudanden ökat under 1980-talet samtidigt som barnkullarna minskat gör 
att konkurrensen ökat för de attraktiva fritidserbjudena samt att det i prestations idrotter idag 
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är viktigt med kvalitén på utrustningen för att bli framgångsrik. För ungdomars del måste man 
se till att de själva styr sin fritid och inte att de vuxna gör det! Att ungdomar själva tar sitt 
ansvar bör vara prioritet ett (Imsen, 2000 s 439). 
 
Vår hundraåriga historia om hur friluftslivet ser olika ut under de olika perioderna fram till 
dagens samhälle, metod samt även kulturellt för olika syften. Den massmediala strömmen av 
material idag gör att människan bör finna tillbaka till naturen igen (Berggren, 2000 s 234). 
 
Att försöka lyfta fram att man själv ska styra sina val och ta ansvar för dessa måste man 
kanske som pedagog ta fram och motivera ungdomar till. Datorns användning av ungdomar 
har gjort att de kan leva ut sin fritid genom dessa och att det mönstret skulle behöva brytas för 
att få en mer aktiv fritid, utan att det påverkar skolarbetet. Ökad industrialisering samt mer tid 
för fritid har medfört en till viss del passivisering. De som har arbete eller är aktiva inom 
utbildningar visar på en större aktivitet inom fritidsutbudet. Ekonomin spelar säkert här en 
roll, de arbetslösa gentemot de som har ett fast arbete.  Man kan se en förändrad fritid i 
stigande ålder från 13 till 14 år vilka har en organiserad fritid med sport av olika slag till den 
tillfälliga fritiden för de upp till 16 år som mer ägnar tid till kamrater (Berggren, 2000 s 249-
250). 
 
2.5 Vår begrepps och analysmodell 
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Figur 2.1 Begrepp och analysmodell för fritid utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv 
 
Vår begrepps och analys modell bygger på tidsgeografiska referensramar. Tid och rum är 
integrerade och kallas i ett tidsgeografiskt begrepp för tidrum, ett föremål, liksom en 
förflyttning tar en plats i tidrummet. Om den personliga tillfredställelsen från fritiden ökar så 
känns restriktionerna inte lika stora och möjligheten till fritid ökas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



 
 

Skolan 

 Påverkar 
individens 
fritid 

Fritidsaktiviteter 
 
Fritiden 

Påverkar 
skolarbetet 

 Restriktioner t ex. läxor 
  

Individ 

 Skolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Koppling mellan skolan och individen.   
 
I vårt arbete har vi lagt fokus på att studera hur elever i olika åldrar utnyttjar sin möjlighet till 
fritid, vad de gör. När vi sedan vet vad ungdomarna gör har vi varit intresserade av att utreda 
om det är restriktioner från skolan som påverkar ungdomarnas möjlighet till fritid mest eller 
om det är fritids utnyttjandet som påverkar skolarbetet.  
 
2.6 Förankring i styrdokumenten 
Våra frågeställningar kan kopplas till skolans styrdokument. Här följer några citat från 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94 ) hämtat från Lärarnas riksförbunds 
studenthandledning. 
 
I 1994 år läroplan för de frivilliga skolreformerna (Lpf 94) under värdegrunden står det 
mycket om hur undervisningen ska anpassas efter elevernas behov. 
--- 
” Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpf 94, s. 43).  
 
Under gemensamma uppgifter för de frivilliga Skolformerna står det:  
”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lpf 94, s. 44). 
--- 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta” (Lpf 94, s. 44). 
--- 
När det gäller ungdomar ska skolan samarbeta med hemmen” (Lpf 94, s. 46). 
 
Under rektorns ansvar står det att rektorn har ansvar för skolans resultat och därmed, ansvaret 
för att: ”Undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar” (Lpf 94, s. 53). 
 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) tas det upp mycket om att 
undervisningen ska anpassas efter elevens behov men det mesta här liknar det som står i Lpf 
94 så det tar vi inte upp utan se ovan. Det skrivs här mer om hemmets ansvar för elevernas 
skolgång. Under skolans uppdrag står det att: 
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Under skolan och omvärldens står att alla som arbetar i skolan skall arbeta för att: 
”Verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö…” (Lpo 94, s. 24). 
 
Alla de citat som här tas upp relaterar till syftet med vårat arbete: att genom en tidsgeografisk 
studie med tidsdagböcker studera om det är en ökad arbetsbörda från skolans håll eller en 
ökad användning av fritiden som gör att dagens ungdomar känner sig trötta och oengagerade. 
Citaten ovan visar alla på kopplingen fritid – skola som alltid är en viktig faktor att tänka på i 
sin profession som lärare.  Om vi vet hur elevernas fritid ser ut så kan det underlätta för oss att 
anpassa undervisningen efter detta.    
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3 Studier av sexton ungdomars fritid 
 
I det här kapitlet presenteras den empiriska studien som genomförts. Vi har valt att lyfta fram 
varje informatör för sig för att åskådliggöra hur deras vardag och möjlighet till fritid ser ut. 
Informatörerna delas in i två olika grupper, den första innehåller informatörer som på fritiden 
ägnar sig åt någon form av organiserad fritidsverksamhet, den andra innehåller de som inte 
ingår i någon organiserad fritidsverksamhet. I respektive grupp presenteras informatörerna 
efter kön och ålder, med de äldsta först. Metoden att utifrån tidsdagböckerna framställt en 
lättöverskådlig bild av informatörernas fritidsaktiviteter och tidsåtgången för dessa har vi 
hämtat från Ellegår och Nordells bok (1998) ”Att byta vanmakt mot egenmakt.” 
Fritidsaktiviteterna har delats in i kategorier, en fullständig färgförklaring finns i bilaga 3, där 
de vita fälten i staplarna representerar aktiviteter som inte räknas som fritidsaktiviteter som 
sömn, städning, transport osv.     
 
3.1 Undersöknings grupp A, ålder 9-10. 
En sammanställning över vad barn i en årskurs trea, ålder mellan 9-10 gör på fritiden. De fyra 
första informatörerna, två flickor och två pojkar, är aktiva i någon form av organiserad 
fritidsverksamhet. De fyra sista, två flickor och två pojkar, är inte aktiva i någon organiserad 
fritidsverksamhet. 
 
3.1.1 Informatör 1A 
Är en 10-årig pojke som bor med sin familj samt syskon i ett hus på fem minuters 
gångavstånd till skolan. Han promenerar nästan alltid och åker bara bil när han ska till 
fotbolls- eller hockeyträningar.  
 

Teckenförklaring

 Läxläsning
24.00

Mediakonsumtion

Schemalagd aktivitet
20.00

Umgänge

Skola
16.00

Icke fritid

 Kommunikation
12.00

08.00

Dag1                Dag 2        Dag 3

 Figur 3.1.1 Informatör 1A fritidsaktiviteter 
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På fritiden umgås han med kompisar, spelar landhockey, fotboll, ishockey samt spelar poker 
på datorn. Det är även ett aktivt föreningsliv med mycket träning, både fotboll och hockey. 
Informatören blir skjutsad till sina aktiviteter och känner inte att han begränsas av det. 
 
Informatör 1A tycker att han kan känna sig trött på skolan när han har varit uppe sent och sett 
hockey, antingen live eller på TV. Annars tycker inte informatören att han varken blir piggare 
eller tröttare efter sina fritidsaktiviteter. Men han kan känna sig trött efter skolan beroende på 
att det varit mycket fotbollsspel på rasterna, inte beroende på skolarbetet. Efter fikat på 
eftermiddagen efter skolans slut känner han sig piggare. Informatör 1A tycker att det är för 
mycket läxor från skolan och vill gärna ha mindre. 
 
3.1.2 Informatör 2A  
Är en 10-årig pojke som bor med sina föräldrar och syskon i en villa nära skolan. Informatör 
2A går alltid till skolan, sommartid är det cykeln som gäller. På fritiden spelar informatör 2A 
gärna fotboll eller hockey där han även tränar aktivt, umgås med kompisar, ritar och åker 
skibord. Han läser även samt spelar dator ibland, men både dessa aktiviteter sker inte så ofta. 
 
Informatör 2A tycker att fritidsaktiviteterna gör att han känner sig pigg i skolan. Han kan 
ibland känna sig lite trött efter skolan, beroende på rastaktiviteter som består av relativt 
mycket fysisk rörelse i form av aktiv fotboll. En annan orsak kan vara att informatören varit 
uppe sent och sett på hockey live eller på TV. På fritiden känner sig dock informatören pigg 
och aktiverar sig mycket. När det gäller läxor anser han att det är lagom med dem som ges 
från skolan. 
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Figur 3.1.2 Informatör 2A fritidsaktiviteter 
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3.1.3 Informatör 3A  
Är en 9- årig flicka som bor växelvis hos sin mamma och pappa, vilka är separerade men har 
nya familjer, båda familjerna bor ca två-tre kilometer från skolan. Till skolan åker hon bil 
både när hon är hos pappa samt mamma, men ska börja åka buss till hösten, förbindelserna är 
goda gällande bussar. Det här är en flicka som är pigg och alert både vad gäller skola samt 
fritid. På fritiden är hon med kompisar, dansar regelbundet samt läser mycket, dator nyttjas 
men inte ofta. Informatören har även ett husdjur vilket hon tar hand om. 
 
Informatör 3A vill gärna gå ridskola, men ansökan tar tid vilket är det enda hindret som dyker 
upp, hon får annars skjuts till sina aktiviteter. Informatörens fritidsaktiviteter gör att hon 
känner sig både arbetsam samt mindre trött i skolan. Informatören läser läxor måndag, tisdag 
samt onsdag och hon säger att det inte är för mycket utan att det gärna kunde vara mer läxor. 
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Figur 3.1.3 Informatör 3A fritidsaktiviteter 
 
3.1.4 Informatör 4A  
Är en 9- årig flicka som bor växelvis hos sin mamma och pappa, vilka är separerade men har 
nya familjer, båda familjerna bor ca en kilometer från skolan. Informatören cyklar eller 
promenerar vanligtvis till skolan. På fritiden umgås hon gärna med kompisar, ser på TV, och 
umgås med familjen. Informatören tränar även fotboll, sjunger i kör samt läser böcker varje 
kväll. Det är inget som hindrar informatören att utöva det hon vill utan hon får skjuts till sina 
aktiviteter.  
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Informatör 4A anser sig vara mer pigg i skolan efter sina fritidsaktiviteter ”lättare att sitta i 
skolan” som hon uttrycker det. Hon tycker även att hon är mer arbetsam när hon rört på sig. 
De enda trötta dagarna efter skolan är när de haft idrott på schemat. Informatören kan även 
känna sig trött på fritiden efter att ha tränat fotboll.  
 
Läxor tycker informatören att det är lagom mycket av. Eftersom att informatör 4A är en 
morgonpigg flicka så känner hon sig framförallt trött på kvällen.  
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Figur 3.1.4 Informatör 4A fritidsaktiviteter 
 
3.1.5Informatör 5A 
Är en 10- årig flicka som bor med sin familj i ett hus cirka 500 meter från skolan och 
statskärnan. Eftersom att informatör 5A har så nära till skolan cyklar eller går hon vanligtvis 
till skolan. Efter skolan är informatören på fritids eller följer någon kompis hem, vid 16.00 går 
hon hem för middag. 
 
Informatör 5A leker gärna med kompisar samt läser ibland, resten av fritiden ägnas åt 
familjen. Informatören skulle gärna vilja gå ridskola på fritiden och hoppas komma in efter 
ansökan, vilket ses som ett hinder.  
 
Fritidsaktiviteterna gör att informatören känner sig pigg i skolan eftersom hon rört på sig. Hon 
tycker även att hon blir mer arbetsam i skolarbetet efter det hon rört på sig under fritiden. 
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Informatören kan känna sig lite trött efter skolan när det varit en jobbig dag på skolan men 
inte beroende på sömn. Läxor som matte och engelska tycker hon är jobbigt ibland men 
svenska går bra.  
 
Informatör 5A verkar vara en aning trött vissa daga och leker ofta för sig själv, har varit sjuk 
ofta och hänger inte riktigt med i skolan. Enligt undersökningen verkar hon ändå ha kamrater 
samt vara pigg under fritiden, lägger sig tidigt! 
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Figur 3.1.5 Informatör 5A fritidsaktiviteter 
 
3.1.6 Informatör 6A 
Är en 9-årig flicka som bor med sina föräldrar i närheten av skolan. Hon går själv mellan 
skolan och hemmet. På fritiden läser hon mycket, är med kompisar och familjen. Hon är inte 
aktiv i någon förening, men har ansökt om att komma in på ridskola till hösten. Informatör 6A 
är engagerad och duktig i skolan men upplevs tyst och försynt. Hon känner sig ofta pigg både 
i skolan och på fritiden. Hon tycker inte att det är betungande med läxor utan tycker för det 
mesta att det är roligt, men så är hon också en tjej som älskar skolan! 
 
När skolan slutar för dagen är hon ofta med kompisar fram till middagen, efter maten gör hon 
ofta läxorna eller fortsätter att vara med kompisar. Men ibland tycker hon också att det är 
skönt att vara hemma och se på tv med familjen. Innan hon somnar läser hon ofta. 
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Figur 3.1.6 Informatör 6A fritidsaktiviteter 
 
3.1.7 Informatör 7A 
Är en 9-årig pojke med separerade föräldrar och bor växelvis hos mamma och pappa. Han har 
från båda föräldrarna nära till skolan vilket gör att han vintertid promenerar till skolan och 
sommartid cyklar. Han är inte på fritids efter skolan utan går direkt hem. Vanligtvis är han 
med kompisar direkt efter skolan men håller inte på med någon organiserad fritidsverksamhet. 
 
Han läser inte så mycket böcker, för han tycker att det finn så mycket annat roligt att göra. 
Det är vanligt att han ”glömmer” läxan hemma. Men han tycker för den skull inte att det är för 
mycket läxor.  Han är en fartig pojke som gillar att vara utomhus och leka med kompisar. Han 
är mycket aktiv på raster men har svårt att vara engagerad på lektionerna, han ägnar sin 
uppmärksamhet åt allt annat och åt alla andra än sig själv och sitt eget arbete. Han tycker att 
han är pigg i skolan.   
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Figur 3.1.7 Informatör 7A fritidsaktiviteter 
 
3.1.8 Informatör 8A 
Är en 10- årig pojke som bor med sin familj i ett hus i närheten av skolan. Informatören 
promenerar vanligen till skolan, efter skolan går han gärna hem till kompisar för att spela 
dator och leka. Sedan går han hem för att äta middag med familjen 
 
På kvällarna är informatör 8A ofta hemma med familjen och ser på tv, video, dator samt 
spelar tv-spel. Ibland kommer det kompisar hem till informatören och då spelar de dator. 
Informatören ägnar sig inte åt någon organiserad fritidsverksamhet men på vintern gillar han 
att åka skidor och han läser dessutom gärna.  
 
Informatör 8A är rätt så nöjd med sin fritid. Han tycker att fritidsaktiviteter gör så att han 
känner sig pigg i skolan och han känner sig inte heller trött efter skolan. 
 
Informatör 8A lägger sig vid 21-tiden på kvällen och anser att det räcker med den sömn han 
får. Läxor anser sig inte informatören ha för mycket av utan kunde gärna ha mer. Informatör 
8A är pigg och alert både när det gäller skola samt fritid. 
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Figur 3.1.8 Informatör 8A fritidsaktiviteter 
 
3.2 Undersöknings grupp B, ålder 16-17. 
En sammanställning över vad ungdomar i en årskurs etta på gymnasiet, ålder mellan 16-17 
gör på fritiden. De fyra första informatörerna, två flickor och två pojkar, är aktiva i någon 
form av organiserad fritidsverksamhet. De fyra sista, två flickor och två pojkar, är inte aktiva i 
någon organiserad fritidsverksamhet. 
 
3.2.1 Informatör 1B 
Är en 17- årig pojke som bor med sin familj i ett radhus cirka fyra kilometer från stadskärnan 
där skolan är belägen. Dagtid finns det goda förbindelser med kollektivtrafik men 
informatören cyklar vanligen, på kvällarna är förbindelserna sämre. På fritiden är informatör 
1B ofta med kompisar, styrketränar på gym, sitter framför datorn och ser på TV. 
Styrketräningen sker med kompisar från klassen direkt efter skolans slut, ungefär  
fem dagar i veckan.  
 
Informatör 1B skulle vilja vara mer med kompisar men känner att det är svårt att passa in tider 
när det fungerar eftersom att alla är så uppbokade med aktiviteter på kvällarna. Informatören 
säger: ”passar det för mig så är chansen minimal att det ska passa för de andra, alltid är det 
nån som har träning. För mig som styrketränar är det lätt att välja när jag själv vill träna, men 
många av mina kompisar spelar fotboll och ishockey och då kan de inte själva välja tränings 
tid utan har oftast träning mellan sju och nio på kvällen och då är liksom hela kvällen 
förstörd.” Men trots det så händer det att informatör 1B ibland hinner umgås med sina 
kompisar under de tre dagar som tidsdagboken ifylldes så hann de med att umgås dag 1.  
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Eftersom att kompisarna inte hinner träffas så ofta som de skulle önska så ”träffas” de istället 
via datorerna efter att alla ha hunnit med sina fritidsaktiviteter. Detta gör att det ofta blir sena 
kvällar/nätter framför datorn något som informatören också är medveten om men säger 
samtidigt: ”det är då alla har tid och det är då det är roligt att vara ”ute” och snacka med alla.”  
 
Informatören anser vidare att det är självklart att han känner sig mer koncentrerad om han är 
pigg. De sena nätterna framför datorn gör att han inte orkar vara lika alert och koncentrerad i 
skolan. 
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Figur 3.2.1 Informatör 1B fritidsaktiviteter 
 
3.2.2 Informatör 2B 
Är en 16-årig pojke som bor med sina föräldrar och syskon i en villa cirka 7 kilometer från 
stadskärnan där skolan är belägen. Vardagar är kollektivtrafiken god och informatör B2 åker 
vintertid alltid lokalbuss till skolan, sommartid är det cykeln som gäller och även föräldrarna 
ställer upp med skjuts. På fritiden spelar informatör 2B gärna fotboll, umgås med kompisar, 
läser, spelar dator, spelar gitarr och ser på TV. Spelade förut gitarr på musikskolan men 
hinner inte med det längre när skoldagarna har blivigt längre och när fotbollen tar allt mer tid 
utan spelar nu endast hemma när han får lust. I snitt tränar informatör 2B fotboll fyra pass i 
veckan, både med klubblaget och i en speciell inriktning i skolan som är mot fotboll, 
träningstiderna varierar under veckan. Ibland är det träning under skoltid, andra dagar direkt 
efter skolan eller sent på kvällen. Informatör 2B har under de dagar som tidsdagboken fyllts i 
haft fotbollsträning varje dag.  
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Informatör 2B tycker själv att han känner sig piggare och mer koncentrerad i skolan de dagar 
som han har fotbollsträning under skoltid eller tidigt på kvällen. Att ha sen träning, är enligt 
informatören värdelöst: ”Hela kvällen går jag och väntar på träningen och efteråt är man pigg 
så jag kommer aldrig i säng vilket gör att jag blir trött hela dagen efteråt.”  
 
Informatör 2B tycker att det är långa dagar i skolan och anser att han känner sig ganska trött 
när han kommer hem från skolan men att det är svårt att hinna med att vila när han har så 
mycket roligt han vill hinna med. Informatör 2B tycker inte att det är så mycket pluggande på 
fritiden förutom när det vissa veckor kan vara flera prov samtidig, då kan det hända att det 
känns körigt.  
 
Ibland kan informatör 2B känna att han saknar att spela gitarr på musikskolan men säger 
samtidigt att han är medveten om att han inte kan hålla på med hur många aktiviteter som 
helst på fritiden. De flesta av hans kompisar spelar också fotboll vilket gör att de har samma 
träningstider och de dagar de inte tränar är de ofta med varandra. Informatör 2B hinner inte 
lika ofta umgås med de kompisar som inte spelar fotboll eftersom att de ofta tränar på olika 
tider 
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Figur 3.2.2 Informatör 2B fritidsaktiviteter
3.2.3 Informatör 3B 
Är en 17- årig flicka som bor med sin familj i en lägenhet cirka tre kilometer från skolan och 
statskärnan. Eftersom att informatör 3B har så nära till skolan cyklar eller går hon vanligtvis 

 24



till skolan. På fritiden tar hon gitarr- och sånglektioner, umgås med pojkvännen, är med 
kompisar och ser på TV.  
 
Gitarrlektionen är på två timmar ett pass i veckan och sånglektionen på en timma två gånger i 
veckan. Sedan brukar informatören även träna på gitarr/sång hemma ca tre gånger i veckan 
Informatör 3B brukar ibland vara och simma men det blir sällan regelbundet, hon önskar dock 
att hon hade nog med disciplin för att varje vecka simma minst en gång. 
 
Informatör 3B känner sig oftast pigg i skolan och tror inte att hennes fritidsaktiviteter får 
henne att känna sig tröttare utan snarare gör att hon känner sig piggare och gladare. Hon anser 
däremot att hon är aktivare sommartid, informatören säger: ”jag blir lätt bekväm vintertid och 
vill en kompis att jag ska komma förbi efter gitarrlektionen ids jag inte eftersom att jag ändå 
inte hinner vara där så länge.” 
 
Informatör 3B tycker oftast att hem skolarbetet inte är allt för betungande. Hon tycker dock 
att det vissa veckor kan vara rätt så ”körigt” och svårt att hinna med allt som ska göras. 
Eftersom att gitarr lektionen tar 2 timmar har det ibland, om det varit prov dagen efter, hänt 
att informatören hoppat över spelningen. Men hon hävdar bestämt att det inte inträffat ofta, 
”jag älskar att spela gitarr och försöker verkligen att planera och organisera så att jag inte ska 
missa det” säger hon.  Enligt informatör 3B så kör det oftast ihop sig för att läxläsningen inte 
prioriteras så högt och lätt skjuts upp och då blir det oftast så att allt måste göras samtidigt.  
 

3.2.4 Informatör 4B 
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Figur 3.2.3 Informatör 3B fritidsaktiviteter 
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3.2.4 Informatör 4B 
Är en 16- årig flicka som bor med sin familj i en stadsdel fyra kilometer utanför statskärnan 
och skolan. Informatören cyklar eller promenerar vanligtvis när hon ska någonstans. På 
fritiden umgås hon gärna med kompisar, ser på TV, är ute på internet och tränar friidrott. 
Informatör 4B har i skolan inriktning friidrott vilket innebär att hon två dagar i veckan tränar 
friidrott på skoltid. Efter skolan tränar hon vanligtvis friidrott fyra pass i veckan plus tävling 
en helg i månaden. Friidrotten är en stor del av informatörens liv och det är främst på helgerna 
när det inte är så mycket träningar och så mycket skolarbete som måste hinnas med som hon 
hinner med att umgås med kompisar. 
 
Informatör 4B tycker inte att det är för mycket skolarbete som måste göras på kvällen utan 
anser att det bara gäller att planera sin tid. ”Att hinna med båda skolarbetet och alla träningar 
och att ständigt känna sig fullt fokuserad och koncentrerad kan ibland vara svårt. Men 
samtidigt så känner jag att jag i och med alla träningar måste vara fokuserad på vad som jag 
tycker känns relevant att hinna med när dagens träningspass är gjort t.ex. läxläsning.” 
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Figu r3.2.4 Informatör 4B 

De flesta av hennes kompisar håller också på med friidrott, men hon har även några som inte 
är så aktiva på fritiden. Ändå anser informatör 4B att hon hinner med att göra mer än de 
kompisar som inte är så aktiva. Hon säger: ”Det känns som att jag är så van att ha ett 
fullproppat schema att jag blir effektivare med min tid, har jag en lucka använder jag den till 
något som känns roligt t ex åker till en kompis eller så.”  

 26



 
Hon tror inte att hon sover för lite för att hon har så mycket träningar och hon anser sig inte 
vara särskilt trött i skolan. Men kan ibland känna att kroppen känns trött av allt tränande. 
Eftersom att informatör 4 är en morgonpigg flicka så känner hon sig framförallt trött på 
kvällen.  
 
3.2.5 Informatör 5B 
Är en 16- årig pojke som bor i en stadsdel sex kilometer från stadskärnan och skolan. På 
fritiden umgås han med kompisar, sitter framför datorn och ser ishockey. Han ser i princip 
stadens bästa hockeylags alla hemmamatcher under en säsong viket i regel innebär två dagar i 
veckan på isladan. Till matcherna åker han oftast bil med pappan men det händer även att han 
cyklar ibland. Till skolan cyklar han om vädret tillåter men åker även buss rätt så ofta.  
 
Informatör 5B känner sig ofta trött i skolan men pigg på fritiden. Han tror själv att det beror 
på att han inte tycker att det är så himla roligt i skolan och att det blir ganska många timmar 
framför datorn varje dag. Han påstår själv att han kan sitta hur länge som helst framför datorn 
utan att känna sig trött men att han oftast blir trött dagen efter i skolan. Eftersom att 
informatör 5B är less på skolan och inte känner sig alltför motiverad så tycker han att det är 
för mycket läxor och hemarbeten och att han nästan aldrig orkar göra läxorna. Är det prov så 
pluggar han men annars känns det för jobbigt och då orkar han inte.  
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Figur 3.2.5 Informatör 5B fritidsaktiviteter 
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Informatör 5B har förut spelat både fotboll och ishockey men när det blev dags att välja 
vilken sport att sats på så slutade han istället, han säger ” jag var mest med för att det var kul 
med stämningen och kompisarna i laget, egentligen var jag väl rätt bra men jag kände inte för 
att satsa, det blev för seriöst helt enkelt.” Det var ganska många som slutade samtidigt i laget 
och de försöker att hitta på grejer tillsammans som att spela fotboll och hockey på skoj 
tillsammans.  
 
3.2.6 Informatör 6B 
Är en 16- årig pojke som bor i ett samhälle 35 kilometer från statskärnan och skolan. Han 
åker alltid buss till skolan, men bussförbindelserna är begränsade vilket innebär att det ofta 
blir ganska mycket väntande på bussen hem. På fritiden är informatör 6B ofta med kompisar 
och kör vintertid skoter, han gillar också att vara ute och springa och att sitta framför datorn.  
 
Han tycker ofta att det är jobbigt med alla läxor och skjuter oftast upp pluggandet till sent på 
kvällen, vilket gör att han ofta känner sig trött i skolan. Eftersom att han bor i en by som 
ligger en bit utanför stadskärnan brukar han ibland stanna kvar hos kompisar direkt efter 
skolan och sedan ta en senare buss hem, ibland när det går dåligt med bussar brukar han få 
hämtning av föräldrarna. Under de tre dagar som tidsdagboken fylldes i var informatör ett ute 
med skotern dag 1 och 2 och han säger själv att det i snitt brukar bli ungefär fyra dagar i 
veckan när det är säsong.  
 
 

Teckenförklaring

 Läxläsning
24.00

Mediakonsumtion

Schemalagd aktivitet
20.00

Umgänge

Skola
16.00

Icke fritid

 Kommunikation
12.00

08.00

Dag1                Dag 2        Dag 3

Figur 3.2.6 Informatör 6B fritidsaktiviteter 
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3.2.7 Informatör 7B 
Är en 16- årig flicka som bor med sin familj i en by 20 kilometer utanför stadskärnan och 
skolan. I byn där hon bor är det dagtid goda bussförbindelser in till stadskärnan och det 
fungerar bra att åka buss till och från skolan. På helgerna är det däremot sämre med 
kommunikationen men då ställer ofta föräldrarna eller kompisars föräldrar upp och skjutsar. 
På fritiden är informatör 7B gärna med kompisar, lyssnar gärna på musik, är ute på internet, 
ser på TV och promenerar.  
 
Förut var informatör 7B ofta i stallet och skötte om hästarna men det fick hon sluta med efter 
att hon blev allergisk mot hö: ”Det har känts jättetråkigt att inte ha något fritidsintresse att 
ägna sig åt på fritiden, nu har jag ju inte längre något kul att se fram emot på kvällarna.” Men 
informatören berättar vidare att hon tillsammans med några flickor från klassen kommer att 
börja en kurs i hemslöjd, med två träffar i veckan under åtta veckor. 
 
Informatör 7B känner sig varken mer eller mindre trött på fritiden än i skolan, men när hon 
inte har så mycket för sig säger hon att det är lätt att man slappar lite. Hon tycker att det är 
lämpligt mycket hemarbete från skolan, ”Jag väljer själv hur mycket jag vill lära mig, när jag 
valde att läsa naturprogrammet visste jag att det skulle vara mycket plugg. Men jag har ju valt 
det för att jag vill lära mig saker och då hör det till att man måste plugga också.”  
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Figur 3.2.7 Informatör 7B fritidsaktiviteter 
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3.2.8 Informatör 8B 
Är en 17-årig flicka som bor med sin familj i en lägenhet i statskärnan på fem minuters 
gångavstånd till skolan. Hon promenerar nästan alltid och åker bara buss ibland när hon ska 
hälsa på kompisar. På fritiden umgås hon med kompisar, shoppar, lyssnar på musik, är ute på 
internet och läser böcker i massor.  
 
Informatör 8B säger såhär om sig själv: ”Jag älskar att vara på stan med mina kompisar och 
sitta på café och prata bort halv dagen, jag är nog urtypen för en riktig stads flicka.”  Hon 
känner aldrig att fritidsintressena tar för mycket tid eller påverkar hennes skolgång men kan 
ibland känna att hon kan vara seg i skolan om hon suttit mycket framför datorn en kväll.  
 
Ibland kan informatör 8B känna att hon har hur mycket ledig tid, men eftersom att ingen av 
hennes kompisar heller håller på med någon organiserad fritidsverksamhet så har hon alltid 
någon att hitta på saker med. ”Jag känner mig aldrig uppbunden och kan verkligen känna mig 
fri att hitta på något, mina kompisar är lite galna och vi hittar alltid på något roligt” säger hon.   
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Figur 3.2.8 Informatör 8B fritidsaktiviteter 
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3.3 Sammanställning av termometrarna som beskriver känslor. 
Här sammanställs de termometrar som bifogats till de tidsdagböcker som informatörerna fyllt 
i. Informatörerna har samtidigt som de fyllt i vad de har gjort på fritiden fått fylla i hur trötta 
respektive engagerade de känt sig i skolan kontra på fritiden. När vi till exempel har läst av 
termometrarna för hur trött eleverna känt sig i skolan under dag 1 har vi ansett de som svarat 
över värde tre på vår femgradiga skala som trötta på liknande sätt har vi sedan gjort för 
engagerade. Till varje trötthetstermometer fick informatörerna också fylla i en 
pigghetstermometer, till varje termometer som svarade för hur engagerad informatören känt 
sig fick de också fylla i en termometer som visade hur oengagerade de känt sig. Detta för att 
vi skulle kunna kontrollera trovärdigheten i svaret. Om en informatör fyllt i att den känt sig 
pigg i skolan kan den samtidigt inte svara att den känt sig trött. Ett sådant svar är inte särskilt 
trovärdigt och den som fyllt i ett sådant svar har inte varit särskilt engagerad i sin uppgift. 
Men eftersom att vi lämnade ut tidsdagböcker till två hela klasser (totalt 26+16 elever) så 
kunde vi välja ut informatörer som hade fyllt i tidsdagboken på ett seriöst sätt.      
 
3.3.1 Hur arbetsvilliga/trötta informatörerna upplever sig vara i skolan. 

Antal informatörer i åk 3 som upplever sig trötta 
samt oengagerade i skolan. 
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Figur 3.3.1 Antal informatörer i åk 3 som upplever sig trötta samt oengagerade i skolan. 
 
En sammanställning över hur de åtta informatörerna i åk 3 känner sig i skolan. De första 
staplarna med flickor och pojkar visar hur trötta eleverna har känt sig i skolan under de tre 
dagar som de fyllt i tidsdagboken. De två sista staplarna med flickor och pojkar visar hur 
oengagerade informatörerna känt sig under de tre dagarna. Det är samma flicka som uppgett 
sig vara trött alla tre dagar. En pojke var trött dag tre och det berodde på att han varit och sett 
en ishockey match. Det är två pojkar som sagt sig vara oengagerade, den ena är informatör 1A 
och 8A. Men vi kan inte dra kopplingen att de elever som varit trötta också har varit 
oengagerade. Det är endast i ett fall som samma informatör uppgett sig vara trött och 
oengagerad.    
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Antal informatörer i åk 1 på gymnasiet som 
upplever sig trötta samt oengagerade i skolan.
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Figur 3.3.2 Antalet informatörer i Gy åk 1 som upplever sig trött samt oengagerade i skolan. 
 
En sammanställning över hur de åtta informatörerna i åk 1 på gymnasiet känner sig i skolan. 
De första flickor och pojkar visar hur trötta eleverna har känt sig under de tre dagar som de 
fyllt i tidsdagboken. De två sista flickor och pojkar visar hur oengagerade informatörerna känt 
sig under de tre dagarna. Pojkarna är både tröttare och mer oengagerade än flickorna.  Vi kan 
här se ett samband där de informatörer som sagt  sig vara trött också har sagt sig vara 
oengagerade.   
 

Antal informatörer i åk 3 som upplever sig trötta 
samt oengagerade på fritiden.
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Figur 3.3.3 Antal informatörer i åk 3 som upplever sig trötta samt oengagerade på fritiden. 
 
En sammanställning över hur de åtta informatörerna i åk 3 känner sig i skolan. De första 
flickor och pojkar visar hur trötta eleverna har känt sig på fritiden under de tre dagar som de 
fyllt i tidsdagboken. De två sista flickor och pojkar visar hur oengagerade informatörerna känt 
sig på fritiden under de tre dagarna. Det är bara flickorna som känt sig trötta och oengagerade.    
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Informatörer i åk på gymnasiet som känner sig 
trötta samt oengagerade på fritiden.
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Figur 3.3.4 Antal informatörer i Gy åk 1 som upplever sig trötta samt oengagerade på fritiden.  
 
En sammanställning över hur de åtta informatörerna i åk 1 på gymnasiet känner sig i skolan. 
De första flickor och pojkar visar hur trötta eleverna har känt sig på fritiden under de tre dagar 
som de fyllt i tidsdagboken. De två sista flickor och pojkar visar hur oengagerade 
informatörerna känt sig på fritiden under de tre dagarna. Här är det vanligare att flickorna 
känner sig trötta och oengagerade.    
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4 Resultatanalys 
 
Vi har i vår empiriska del belyst de fritidsaktiviteter som våra informatörer ägnat sig åt. Alla 
aktiviteter innebär en rörelse i tidrummet vilket också visas i kapitel 3. I detta kapitel redogör 
vi för de restriktioner som framkommit vid de kvalitativa intervjuerna. Resultatanalysen 
bygger på den analysmodell som presenteras på sidorna 11 och 12. Förutsättningarna till fritid 
är individuell och påverkas av den tid, det rum och de restriktioner som man lever i. Kvalitén 
på fritiden påverkar graden av tillfredställelse hos individen.   
 
I resultatanalysen har vi använt oss av begreppet barn för grupp A som är mellan 9-10 år och 
begreppet ungdomar för grupp B som är mellan 16-17 år. 
 
4.1 Frågeställning 1: Restriktioner enligt det tidsgeografiska begreppet 
En sammanställning av de olika restriktioner, enligt det tidsgeografiska begreppet, påverkar 
informatörerna. För varje restriktion görs en sammanställning inom undersökningsgruppen 
och en jämförelse mellan grupperna. 
  
4.1.1 Tidrummets betydelse för fritiden 
Tiden kan ses som både en resurs och restriktion. Olika skeden i livet påverkar hur stor 
individens möjlighet till fritid är. Om man jämför undersöknings grupp A med 
undersökningsgrupp B som så är det stora skillnad i rörelsemönstret i tidrummet. Grupp A har 
mer strukturerad vardag och ett fast rörelsemönster, en typisk dag för en informatör från 
denna grupp innebär uppstigning ungefär klockan 07.00 och säng gång vid 21.00. Efter 
avslutad skolgång ägnas tid åt kamrater och familj i hemmiljö, över lag så är dessa ungdomars 
vardag kopplad till närmiljön. För transporter och förflyttningar i tidrummet är barnen 
beroende av föräldrarna. Grupp B är inte på samma sätt beroende av föräldrarna för transport 
mellan olika aktiviteter. Detta medför i sin tur ett rörelsemönster som sträcker sig över ett 
större område och längre ifrån närmiljön. Dessa ungdomar har en längre skoldag och har en 
större läxbelastning om man jämför med grupp A. Men i tid som är ämnad att ägna åt 
fritidsaktiviteter jämnar ut sig tack vare att grupp B sover två till tre timmar mindre per natt. 
 
Om man jämför informatör A1 med informatör B2 så är det en markant skillnad på hur 
uppstyrd fritiden är. Informatör A1 har fast mattid, läxläsningstid och sovtid medan 
informatör B2 endas har fasta träningstider. Informatörerna har ungefär samma yta att röra sig 
på men informatör A1 rör sig på ett mer aktivt sätt inom sitt område. 
 
4.1.2 Kapacitetsrestrektioner 
Kapacitets restriktioner kan vara fysiska, social och psykiska. Under denna rubrik faller 
många typer av restriktioner in två av dessa kan vara skillnad i ekonomi och förutsättning till 
rörelse till aktiviteter. Informatörernas ekonomiska förutsättningar ser olika ut mellan 
grupperna, informatörerna i grupp A har mindre egna pengar att röra sig med och får till större 
del lita på familjens ekonomi. Informatörerna i grupp B har i regel en viss egen ekonomi och 
har en större summa egna pengar att röra sig med. Under intervjuerna har det dock 
framkommit att flera av informatörerna även i grupp B anser sig påverkas av begränsad 
ekonomi.  
 
För att ungdomarna ska ta sig för något på fritiden så krävs det ett färdigt paket, som bio eller 
dans etc. Medan de yngre har en förmåga att själva hitta på egna aktiviteter, de är mer 
kreativa. Detta gör att ungdomarnas aktiviteter ofta kostar pengar. 
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Om man jämför de olika undersöknings grupperna med varandra så är det en markant 
skillnad, ungdomarna har en betydligt större frihet och börjar bli självständiga individer. Detta 
gör att de fritt kan röra sig mellan sina aktiviteter, i tidrummet. Grupp A är däremot restriktivt 
beroende av sin familj för förflyttning i tidrummet.  
 
4.1.3 Kopplingsrestriktioner 
De flesta av våra vardagliga aktiviteter kräver att individerna på något sätt samverkar med 
varandra. Kopplingsrestriktioner uppkommer när olika individer, redskap och material ska 
sammanföras på samma ställe. För att en samverkan ska kunna genomföras krävs det att 
berörda parter och resurser är på samma ställe. Utnyttjandet av kollektivtrafik och organiserad 
träning i någon form är två projekt som ofta innebär starka kopplingsrestriktioner.  
 
Kollektivtrafik som färdmedel utnyttjas och berör informatörer på olika sätt. I vårt fall så 
berör de våra olika undersökningsgrupper på olika sätt. Grupp A använder sig aldrig av 
kollektivtrafik utan att föräldrarna är med. Hos den här gruppen finns det vidare inte något 
behov till att utnyttja kollektivtrafiken när deras värld i stort kan sägas vara deras närmiljö. 
Hos grupp B är däremot kollektivtrafik för många av informatörerna en förutsättning för 
rörelse i tidrummet, främst vintertid. Detta är något som ungdomarna också ofta utnyttjar i sin 
frigörelse från föräldrarna.   
 
Grupp A har en snävare bekantskapskrets och man vill gärna ägna sig åt de aktiviteter som 
kamrater i gruppen gör, spelar en fotboll så spelar i regel alla det och oftast håller de på med 
flera olika organiserade verksamheter. Medan de i grupp B oftast redan har gjort sin val 
gällande vad de vill göra på fritiden. En informatör tillhörande grupp B som fotboll har oftast 
fotboll cirka fyra gånger i veckan och hinner inte med något annat. Detta gör att klassen i 
grupp B inte blir lika homogen gällande fritidssysselsättning som grupp A.      
 
4.1.4 Styrningsrestriktioner 
Styrningsrestriktioner är maktutövning och kontroll av rummet. Det kan ta sig uttryck i lagar, 
regler, normer. Några av dessa kan vara; öppettider på affärer, öppettider på fritids, 
träningstider och skoldagens längd. Vissa restriktioner är starkare än andra men alla styr vår 
möjlighet att planera vår vardag.  
 
Den störta skillnaden mellan våra två undersökningsgrupper är att familjen styr grupp A 
medan grupp B i större utsträckning styr sig själva. Detta gör att grupp A styrs av familjens 
restriktioner och påverkas av de regler, normer och värderingar som gäller inom familjen. 
Medan grupp B i betydligt större utsträckning styrs och påverkas av kamraternas regler, 
normer och värderingar.  
 
Skoldagens längd skiljer mellan de olika undersökningsgrupperna, grupp A tillbringar cirka 
sex timmar i skolan per dag medan ungdomarna i grupp B i snitt tillbringar åtta timmar per 
dag i skolan. Även normer och krav från skolans håll skiljer sig mellan de båda grupperna. 
 
Det är endast under organiserade verksamheter som vi upplever att styrningsrestriktionerna är 
densamma för båda undersökningsgrupperna. Det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet 
man håller på med kraven är densamma, att närvara, passa tiderna, ha med sig rätt material 
och att vara engagerad. 
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4.2 Frågeställning 2: Skolans och fritidens påverkan på eleverna 
En sammanställning av hur trötta och oengagerade informatörerna upplevt sig vara under 
skolan och under fritiden. 
 
4.2.1 Skolans påverkan på fridsaktiviteter 
Vi har utgått från de termometrar som informatörerna har fyllt i gällande hur trötta kontra 
oengagerade de känt sig på fritiden. Totalt har vi åtta informatörer i varje undersökningsgrupp 
varav fyra pojkar och fyra flickor. För varje kön finns det totalt under de tre dagarna som 
tidsdagboken fyllts i tre tillfällen att känna sig trötta, totalt kan de ha varit tolv trötta 
informatörer av vardera kön. Gymnasiets pojkar upplevde vid två av tolv tillfällen att de var 
trötta.  
 
Antal tillfällen informatörerna upplevt sig var trötta under fritiden i de olika 
undersökningsgrupperna uppdelat efter kön och totalt i gruppen.  
 
Grupp A 
0 av 12 tillfällen upplever pojkarna i åk tre att de är trötta på fritiden. 
1 av 12 tillfällen upplever flickor i åk tre sig vara trött på fritiden.  
Totalt: 1 av 24 det vill säga 4 % av tillfällena säger informatörerna i åk tre sig vara trött på 
fritiden.  
 
Grupp B  
2 av 12 tillfällen upplever pojkarna på gymnasiet att de är trötta på fritiden. 
3 av 12 tillfällen upplever flickorna på gymnasiet att de är trötta på fritiden. 
Totalt: 5 av 24 tillfällen det vill säga 21 % av tillfällena säger informatörerna i gymnasiet sig 
vara trött på fritiden.  
 
Jämför man undersökningsgrupp A med undersökningsgrupp B så är det stor skillnad mellan 
hur trötta informatörerna känner sig på fritiden, på gymnasiet är de 17 % tröttare än i åk 3. 
mellan könen och åldersgrupperna är skillnaderna marginell. 
 
Antal tillfällen informatörerna upplevt sig var oengagerade under fritiden i de olika 
undersökningsgrupperna uppdelat efter kön och totalt i gruppen.  
 
Grupp A 
0 av 12 tillfällen upplever pojkarna i åk tre att de är oengagerade på fritiden. 
1 av 12 tillfällen upplever flickor i åk tre sig vara oengagerade på fritiden. 
Totalt: 3 av 24 det vill säga 13 % av tillfällena säger informatörerna i åk tre sig vara 
oengagerade på fritiden.  
  
Grupp B  
4 av 12 tillfällen upplever pojkarna på gymnasiet att de är oengagerade på fritiden. 
6 av 12 tillfällen upplever flickorna på gymnasiet att de är oengagerade på fritiden. 
Totalt: 10 av 24 tillfällen det vill säga 42 % av tillfällena säger informatörerna i gymnasiet sig 
vara oengagerade på fritiden.  
 
Pojkarna i åk 3 upplever aldrig att de är oengagerade på fritiden. Om man jämför detta med 
gymnasie pojkarna ser man en ökning på 33 %. Jämför man flickorna så är det en ökning på 
25 % i oengagemang på fritiden hos dem som går på gymnasiet.  Totalt sett över de båda 
grupperna så är det 29 % större oengagemang.  
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Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att skolarbetet inte påverkar fritidsaktiviteterna för 
informatörerna i åk 3 medan man hos gymnasieinformatörerna kan urskilja en större 
oengagemang på fritiden. Hos gymnasie flickorna kan man även urskilj tendens till ett större 
oengagemang ju längre veckan lider. 
 
I de diagramsamanställningar, som presenteras i rapportens del tre, framgår det tydligt att 
informatörerna som går i åk 3 påverkas mindre under fritiden av skolans krav jämfört med 
gymnasie informatörerna. Detta syns extra tydligt under dag 3 då 3 av 4 flickor på gymnasiet, 
jämfört med 1 av 4 flickor i åk 3, upplever att de är oengagerade på fritiden.  
 
4.2.2 Fritidsaktiviteternas påverkan på skolan 
Vi har utgått från de termometrar som informatörerna har fyllt i gällande hur trötta kontra 
oengagerade de känt sig i skolan. Totalt har vi åtta informatörer i varje undersökningsgrupp 
varav fyra pojkar och fyra flickor. För varje kön finns det totalt under de tre dagarna som 
tidsdagboken fyllts i 3 tillfällen att känna sig trötta, totalt kan de ha varit tolv trötta 
informatörer av vardera kön. Gymnasiets pojkar upplevde vid sju av tolv tillfällen att de var 
trötta.  
 
Antal tillfällen informatörerna upplevt sig var trötta i skolan i de olika 
undersökningsgrupperna uppdelat efter kön och totalt i gruppen.  
 
Grupp A 
1 av 12 tillfällen upplever pojkarna i åk tre att de är trötta i skolan. 
3 av 12 tillfällen upplever flickorna i åk tre att de är trötta i skolan. 
Totalt: 4 av 24 tillfällen det vill säga 17 % av tillfällena säger informatörerna i åk tre sig vara 
trötta i skolan.  
 
Grupp B 
7 av 12 tillfällen upplever pojkarna i gymnasiet att de är trötta i skolan. 
3 av 12 tillfällen upplever flickorna i gymnasiet att de är trötta i skolan. 
Totalt: 10 av 24 tillfällen det vill säga 42 % av tillfällena säger informatörerna i gymnasiet sig 
vara trötta i skolan.  
 
Jämför man undersökningsgrupp A med undersökningsgrupp B så är det stor skillnad mellan 
hur trötta informatörerna känner sig i skolan, på gymnasiet är de 25 % tröttare än i åk 3. 
Pojkarna på gymnasiet är 50 % tröttare än pojkarna i åk 3 sett över alla tre dagar. Hos 
flickorna skiljer sig inte tröttheten någonting. 
 
Antal tillfällen informatörerna upplevt sig var oengagerade i skolan i de olika 
undersökningsgrupperna uppdelat efter kön och totalt i gruppen. 
  
Grupp A 
2 av 12 tillfällen upplever pojkarna i åk tre att de är oengagerade i skolan. 
0 av 12 tillfällen upplever flickorna i åk tre att de är oengagerade i skolan. 
Totalt: 2 av 24 tillfällen det vill säga 8 % av tillfällena säger informatörerna i åk tre sig vara 
oengagerade i skolan.  
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Grupp B 
6 av 12 tillfällen upplever pojkarna i gymnasiet att de är oengagerade i skolan. 
2 av 12 tillfällen upplever flickorna i gymnasiet att de är oengagerade i skolan. 
Totalt: 8 av 24 tillfällen det vill säga 34 % av tillfällena säger informatörerna i gymnasiet sig 
vara oengagerade i skolan.  
 
På gymnasiet upplev 34 % av alla informatörer att de är antingen oengagerade eller trötta i 
skolan medan motsvarande siffra för åk 3 endast hamnar på 8 %. Engagemanget är betydligt 
större i grupp A. 
 
Endast hos gymnasie informatörerna kan vi se tendenser som tyder på att deras 
fritidsaktiviteter påverkar skolgången. 
     
4.3 Frågeställning 3: Skillnader mellan flickor och pojkar 
På gymnasiet är pojkarna mycket tröttare i skolan än flickorna, fast betydligt piggare på 
fritiden. Pojkarna är i snitt vakna ca en timma längre per dag än flickorna, denna extra timme 
ägnas oftast åt datorn. I regel sitter pojkarna mer framför datorn än flickorna, vilket också kan 
bidra till att pojkarna blir tröttare. Flickorna är också mer arbetsamma i skolan, medan 
pojkarna är mer oengagerade, detta kan göra att flickorna är tröttare efter skolan och lägger 
sig tidigare på kvällen.  
 
7 av 12 tillfällen som informatörerna på gymnasiet fyllt i känslotermometrarna upplever de 
sig trötta på skolan medan endast 2 av 12 upplever sig trötta på fritiden. Detta borde i sig 
innebära att pojkarna ”vilar” sig på skolan för att sedan vara pigg på fritiden. Hos flickorna är 
det mer lika 3 av 12 upplever att de är trötta på fritiden och 3 av 12 upplever att de är trötta på 
skolan.  
 
Av diagrammen i arbetets del tre framgår det även att flickorna är 70 % mer engagerade i 
skolan än pojkarna på gymnasiet. Mer än dubbelt så många pojkar än flickor upplever sig vara 
trötta i skolan.  
 
Om vi i stället ser på informatörerna i åk 3 så är det betydligt ovanligare att man är trött i 
skolan och nästan alla barn upplever sig vara engagerade. Det är endast när de har haft 
fritidsaktiviteter sent på kvällarna. Det råder vidare inte heller någon markant skillnad mellan 
könen.       
 
Skillnad mellan könen hur trötta de upplever sig vara i skolan. 
 
Flickor 
3 av 12 tillfällen upplever flickorna i åk tre att de är trötta i skolan. 
3 av 12 tillfällen upplever flickorna i gymnasiet att de är trötta i skolan. 
Totalt: 6 av 24 tillfällen det vill säga 25 % av tillfällena säger flickorna vara trötta i skolan.  
 
Pojkar 
1 av 12 tillfällen upplever sig pojkarna i åk tre att de är trötta i skolan. 
7 av 12 tillfällen upplever pojkarna i gymnasiet att de är trötta i skolan. 
Totalt: 8 av 24 tillfällen det vill säga 33 % av tillfällena säger pojkarna vara trötta i skolan. 
 
Flickorna är lika trötta oberoende av undersökningsgrupp medan pojkarna är betydligt tröttare 
på gymnasiet. 
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5 Avslutande diskussion 
Vi har i vår undersökande del tydligt sett resultat som visar att informatörerna som går i åk tre 
påverkas mindre under fritiden av skolans krav jämfört med gymnasie informatörerna. Detta 
är ett resultat som inte förvånar oss, kraven från skolans håll ökar med ålder. Detta resultat 
kommer även Nilsson (1998) fram till i sin rapport, på sidan 63 skriver han: ”Allmänt gäller 
också att de ungdomar som enligt egen utsago har gott om fritid som regel tillhör gruppen 
yngre ungdomar.” Nilsson skriver vidare att ungdomar mellan 16-18 år    
 
I studien av sexton ungdomars fritid ser vi tydligt att fritids aktiviteter med stigande ålder 
hamnar allt längre ifrån hemmet. Detta är något som Per Nilsson (1998) också kommer fram 
till i sin undersökning.  
 
Nilsson (1998) skriver vidare att 94 % av pojkarna regelbundet använder dator. Detta är något 
som vi också ser i våran undersökning, bland den äldre undersökningsgruppen (B) så är det i 
stort sett alla som använder datorn dagligen. I den yngre åldersgruppen är det dock inte lika 
vanligt att datorn används dagligen.  
 
I åk tre är de vanligaste läxorna svenska och engelska glosor, matte samt läsläxa. Läxan görs 
vanligtvis tillsammans med en vuxen och sker på bestämda tider. Läxförhören sker under 
bestämda dagar i skolan, vilka är densamma under hela terminen. Jämför man detta med 
gymnasiet så är det inte lika uppstrukturerat som hos de yngre eleverna. Det egna ansvaret är 
mycket större och läxorna är inte lika tydligt uttalade, pluggandet sker vanligen inför prov. 
Detta kan liknas vid ett citat; Robert Karl Oskar Broberg, låtskrivare och artist: ”Målet är inte 
allt, det är vägen dit som räknas.”   
 
Det är endast två av informatörerna i åk tre som upplever sig vara trötta i skolan, det ena är en 
pojke som dag 3 upplevde sig vara trött och det berodde på att han såg en sen ishockey match 
live på isstadion. Den andra är en flicka som upplevde sig var trött alla tre dagar som 
tidsdagboken ifylldes. Detta har sin förklaring i att hon ofta under sin uppväxt varit sjuk samt 
att hon har vissa syn problem.   
 
Bland informatörerna på gymnasiet så är hälften av pojkarna varje dag oengagerade, detta är 
troligen en kombination både av motivationsbrist och att det vi får känslan av att det är en 
attityd som genomsyrar många ungdomar i dagens skola. Det helt enkelt ”inne” att vara trött. 
Samtidigt så bidrar dagens konsumtions samhälle, med dator, teve mm till ett så optimalt 
tidsutnyttjande, för att hinna med allt, att ungdomarna helt enkelt blir trötta.       
 
Orsakerna till att pojkarna på gymnasiet är tröttare än flickorna kan ha många orsaker, en av 
dessa är att de har mycket som ska hinnas med på fritiden. Några av de aktiviteter som ska 
hinnas med varje kväll är att sitta framför datorn och att se på tv, det spelar ingen roll om 
informatören är aktiv på sin fritid eller inte, detta är något som alla måste hinna med.     
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5.2 Validitet och reliabilitet 
Vår undersökning bygger på tidsdagböcker samt intervjuer, vilket gör undersökningen till en 
kvalitativ metod med empiriska data. Vi har använt tidsgeografi som metod modell. Genom 
att först studera en grupp med bredd och sedan utifrån denna valt ut informatörer som passat 
in i vårat undersöknings syfte har vi fått en tillförlitlig undersökningsgrupp. Validiteten har 
varit god eftersom vi anser att undersökningen har gett de svar vi avsett få in. En svårighet vid 
ifyllandet av tidsdagboken kan ha varit att eleverna i åk tre fick hjälp av föräldrarna att fylla i 
tidsdagboken. Föräldrarna hjälpte sina barn att fylla i tidsdagboken, detta gör att ifyllandet 
inte ser likadan ut för de båda grupperna. Vi tror att föräldrarnas påverkan för informatörerna 
i åk tre har varit rätt stor. Detta anser vi oss se tydligt vid ifyllandet av termometrarna, ett 
tydligt exempel på detta är informatör 1A som uppgett att han är arbetsam både i skolan och 
på fritiden. Det intryck som vi har fått av denna elev under observationer är att han inte är så 
arbetsam i skolan som det har angivits. Han är troligen arbetsam hemma och då tar 
föräldrarna för givet att han även är det i skolan. En orsak till att han inte är så arbetsam i 
skolan beror på att han är så otroligt aktiv på raster och efter skolan. Han är duktig på att sitta 
still vid bänken men arbetstempot är lågt. Vi tror att detta beror på att det är full rulle hela 
tiden all övrig tid och att han blir helt slut när han sätter sig ner och ska arbeta. 
 
Vi har sett en skillnad mellan undersökningsgrupp A och B i form av skilda fritidsaktiviteter. 
Reliabiliteten styrks eftersom att vardera grupp uppvisar likartade svar fast på olika nivå i de 
aktiviteter de utför. Båda undersökningsgrupperna har visat på ett gott intresse av att fylla i 
sin tidsdagbok. 
 
Vårt syfte har varit att se på skillnader i fritidsaktiviteter samt hur det förhåller sig mellan 
ålder och kön.  
 
 
5.2 Fortsatt forskning 
Med tidsgeografiska studier kan man i ett längre perspektiv undersöka elevers vanor av 
fritidsaktiviteter i olika åldrar. Detta kan bidra till att öka förståelsen över förändringar under 
ungdomarnas uppväxt och skolgång. Det kan också bidra till att få eleverna att resonera om 
vad fritidsaktiviteterna betyder för dem och hur det påverkar deras skolgång. Vi anser att det 
är viktigt att veta hur förändringarna ter sig och påverkar dem. Med en jämförande 
tidsgeografisk forskning samt kartläggning både lokalt samt nationellt kan man få ett större 
perspektiv och förhoppningsvis en hjälp för skolväsendet. De skillnader vi kunnat se mellan 
de två grupperna är en sporre för fortsatt forskning men med ett tätare åldersintervall för att 
bättre kunna se förändringar av fritidsaktiviteter.  
 
5.3 Våra pedagogiska erfarenheter 
Med den begränsade tidsgeografiska undersökningen vi gjort kan man ändå se en stor skillnad 
mellan 10- och 16-åringar av deras fritidsaktiviteter. Det vi har kunnat utläsa är att 
förändringen är betydande mellan dessa två grupper och att man bör försöka förstå den yttre 
påverkan som finns utanför skolans gränser. I den fortsatta karriären kan man som pedagog 
använda materialet till att bättre förstå elevers trötthet i skolan och vad orsakerna är. En bra 
lärare vet vad eleverna gör även på fritiden, detta för att bättre kunna förstå elevernas 
situation. En bra samverkan mellan hem och skola är en förutsättning för en fungerande 
skolverksamhet.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Ålder? 

Boende? 

Avstånd till skola, från hemmet?  

Kollektivtrafiken i området, finns det, passar det era tider? (för de äldre informatörerna)  

Vad gör du på fritiden?  

Vad skulle du vilja göra på din fritid?  

Vad hindrar dig/begränsar dina fritids möjligheter? 

Får dina fritidsaktiviteter dig att känna dig pigg i skolan? 

Varför? 

Om du är piggare blir du då mer arbetsam/koncentrerad? 

Får dina fritidsaktiviteter dig att känna dig trött i skolan? 

Varför? 

Känner du dig ofta trött när du kommer från skolan?  

Tror du att detta beror på att det varit en jobbig dag i skolan eller är det för att du har sovit för 

lite? 

Känner du dig ofta trött på fritiden? 

Varför? 

Är det för mycket läxor från skolans håll? 

 

Övrig fråga: 

Tror du att du skulle känna dig piggare i skolan om du var aktivare på din fritid? 



Bilaga 2        
 
Hej, vi läser till lärare vi Luleå tekniska universitet och jobbar med en pedagogik uppsats på 
c-nivå. Vi är jätte glada att just du ställer upp för utan din insats skulle det vara omöjligt för 
oss att genomföra arbetet. Målet med uppsatsen är att göra en kvalitativ uppsats om hur 
skolungdomar i olika åldrar utnyttjar sin fritid och om fritidsutnyttjandet påverkar skolarbetet. 
 
Vi går under skollagen och har fullständig tystnadsplikt vad gäller namn på elever som varit 
med i undersökningen och skolor. I rapporten kommer det inte att förekomma några namn, 
istället använder vi oss av uttryck som informatör 1, 2, 3 osv.  
 
För att vi ska kunna genomföra undersökningen krävs ett godkännande av målsman. Vi 
hoppas att ni inte ser några problem med att ert barn deltar i undersökningen.  
 
 
Målsmans underskrift för godkännande. 
 
 
Så här fyller du i tidsdagboken: 
 
Skriv ner:  
• Mellan vilka tider du är i skolan, ej vad du gör.  
• Vad du gör (typ av aktivitet) efter skolan. Ta med både fritidsaktiviteter som t ex. 

fotbollsträning, tv tittande, dataspelande och läxläsning. Skriv med andra ord ner precis 
vad du gör när du inte är i skolan.  

• Mellan vilka tider aktiviteten sker. 
• Eventuellt färdsätt till aktiviteten och tidsåtgången för detta. 
• Tillsammans med vem som aktiviteten skedde. 
• Efter varje dag finns det åtta termometrar som skall fyllas i. 

 
I slutet av varje dag finns det åtta termometrar att fylla i. Tänk dig att du mäter hu trött du har 
känt dig i skolan under t ex måndagen. Du fyller i termometrarna genom att skugga upp till 
hur trött du känt dig under dagen. 0 är lite trött och 5 är mycket trött. Gör sedan likadant med 
de andra termometrarna.   

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Trötthets-
termomet
er

 
 
 
 
 
 

Lite 

Mycket  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoppas allt går bra! Med vänliga hälsningar, Emma Forsling och Nils-Göran Westermark
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Tid

Måndag 
Hur jag tog mig 
till aktiviteten:

 Med vem:Vad jag gör:  
06.00 

07.00 

08.00 

08.30 

09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

13.30 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

19.00 

19.30 

20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

22.00 

22.30 

23.00 

24.00 

01.00 

02.00 
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Skriv ner hur trött och hur arbetsam du har känt dig under dagen. 
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1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 
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2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Trötthets 
termometer 
Skolan 

Pigghets-
termometer 
Skolan 

Engagerad 
termometer 
Skolan 

Oengagerad 
termometer 
Skolan 

Trötthets 
termometer 
Fritiden 

Pigghets 
termometer 
Fritiden 

Engagerad 
termometer 
Fritiden 

Oengagerad 
termometer 
Fritiden 

Tisdag 
Hur jag tog mig 
till aktiviteten:Med vem: Vad jag gör:  

06.00 
Tid 

07.00 

08.00 

08.30 

09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

13.30 

14.00 

14.20 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 
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Med vem: 
Hur jag tog mig 
till aktiviteten: 18.30 

19.00 
Tid Vad jag gör: 

19.30 

20.00 

21.30 

22.00 

22.30 

23.00 

24.00 

01.00 

02.00 

 

 

Skriv ner hur trött och hur arbetsam du har känt dig under dagen. 

Tid Vad jag gör: Med vem: 
Hur jag tog mig 
till aktiviteten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Onsdag 
 
 
06.00 

06.30 

07.00 

08.00 

08.30 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Trötthets 
termometer 
Skolan 

Pigghets 
termometer 
Skolan 

Engagerad 
termometer 
Skolan 

Oengagerad 
termometer 
Skolan 

Trötthets 
termometer 
Fritiden 

Pigghets 
termometer 
Fritiden 

Engagerad 
termometer 
Fritiden 

Oengagerad 
termometer 
Fritiden 
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Hur jag tog mig 
till aktiviteten:Vad jag gör: Med vem: Tid 

09.00 

10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

19.00 

19.30 

20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

22.00 

22.30 

24.00 

01.00 

02.00 
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Skriv ner hur trött och hur arbetsam du har känt dig under dagen. 

 

 

 

 

Pigghets- 
termometer 

Engagerad 
termometer 
Skolan 

Oengagerad 
termometer 
Skolan 

Trötthets- 
termometer 
Fritiden 

Pigghets- 
termometer 
Fritiden 

Engagerad 
termometer 
Fritiden 

Oengagerad 
termometer 
Fritiden Skolan 

Trötthets-
termometer 
Skolan 

 
5 

4 

0 

1 

3 

2 

 

 

 

 

 

5 

4 

0
 

 

1 

3 

2 

5 

4 

0
 

 

1 

2 

3 

5 

4 

0
 

 

1 

3 

2 

5 

4 

0 

1 

3 

2 

5 

4 

0
 

 

1 

3 

2 

5 

4 

0 

1 

3 

2 

5 

4 

0 

1 

3 

2 
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Bilaga 3 

Teckenförklaring: 
 
 

Inköp: shopping och fixande med julklappar 
 
 
 
 
Umgänge: gäster i hemmet, spela spel både kort och dator, mat 
med andra, pimpla, fika på stan, vara med kompisar, besöka 
kompisar 
 
 
 
 
Schemalagd aktivitet: slöjdträff, ridning, fotbollsträning,     
gitarrlektion osv. Allt som görs under bestämda tider.  
 
 
 
 

                                  Inredning: sy och hänga upp gardiner osv. 

   
 
 
 
Kommunikation: prata i telefon, maila, chatta med folk.  
 
 
 
 
Mediakonsumtion: läsa tidningar och böcker, se på tv och film, 
surfa på nätet. 
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