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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att utöka kunskapen kring den så kallade Generationen Y eller 

Millennium generationen och hur deras förhållningssätt samt egenskaper påverkar deras barns 

sociala kompetens, elever som idag finns i våra fritidshem. Fokus i arbetet ligger på 

uppfattningen kring elevernas sociala kompetens och hur mycket de t.ex. påverkas av sociala 

medier samt hur personal vid fritidsverksamheten arbetar med social kompetens och elevernas 

självkänsla. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger.  

Resultatet visar tendenser till att barn/elever har en större självständighet men samtidigt en 

lägre självkänsla. Studien visar också att fritidshemsverksamheten är medveten om detta och 

arbetar målmedvetet för att förstärka elevernas självkänsla och deras sociala kompetens. En 

viktig slutsats är att fritidshemmet spelar en stor betydelse för utvecklingen inom dessa 

områden.  
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Inledning  
Inspirationen för detta arbete kom från ett Youtube klipp där en författare och föreläsare som 

heter Simon Sinek beskriver Millennials1. I detta klipp beskriver han fyra delar som 

Millennials har växt upp med och hur dessa delar kommer påverka dem i framtiden. Dessa 

fyra delar är föräldraskap, teknologi, otålighet och miljö.  I klippet beskriver Simon hur 

många av dagens ungdomar har växt upp med dåliga föräldraskapsstrategier, många av 

ungdomarna fick höra att de var speciella, de kunde få vad de än ville och några fick också 

medaljer enbart för att delta i en fotbollscup eller liknande. Men när de väl kommer ut i 

verkligheten får de höra att de inte är mer speciell än någon annan, att de inte kan få allt de 

vill ha och att man inte får en ”medalj” när man kommer sist. Detta leder till att helt plötsligt 

krossas barnets självbild och redan då har man fått en hel generation med lägre självkänsla än 

tidigare generationer.  

Efter det resonerar Sinek kring teknologin, som är sociala medier, data spel etc. Det som är 

farligt med sociala medier och internet är att det är som en drog, beroendeframkallande. Jag 

menar med det är att när en person går in på olika sociala medier och ser att de fått någon 

slags bekräftelse, det kan var en ”like”, en ny kompis på Facebook eller en ny följare på 

Instagram så utsöndras kemikalien som kallas för dopamin. Dopamin utsöndras också när 

man spelar på casinon, röker och dricker alkohol och det är också den kemikalien som gör att 

det känns bra när vi gör dessa saker, vilket också betyder att den är väldigt beroende 

framkallande. När en person är väldigt ung krävs endast bekräftelse av föräldrarna men när 

personen blir äldre krävs det bekräftelse av kompisarna. Simon beskriver vidare hur en person 

med t.ex. ett alkoholberoende väljer att, istället för att vända sig till en kompis, vänder sig till 

flaskan och menar nu på att ungdomar idag, istället för att vända sig till sina närmaste 

kompisar när de upplever stress, vänder sig till en enhet som t.ex dator, mobiler, ipads för att 

hantera de olika stressfaktorer som en individ upplever under sin livstid. Simon beskriver 

sedan att det gör så att ungdomar idag har svårt att skapa djupa och meningsfulla relationer. 

Nu har vi då en generation som inte har rätt verktyg för att hantera stress, en generation med 

lägre självkänsla. Så i slutändan har vi nu uppfostrat individer som har dålig självkänsla, svårt 

att skapa djupa betydelsefulla relationer och sedan förväntar vi oss att de ska bli fantastiska 

individer när de är vuxna. Simon Sinek menar att det är viktigt att lära dessa elever de sociala 

verktyg de saknar och att vi måste arbeta extra hårt för att bygga dessa personers 

självförtroende och självkänsla.     

I slutet av klippet lyfter Simon något som verkligen fångade mitt intresse och gjorde mig 

orolig. Han beskriver att det värsta som kan hända, fler depressioner och självmord bland 

unga och fler som hoppar av skolan, redan är på gång. En befolkning som inte finner tillvaron 

meningsfull eller lyckas hitta någon lycka i livet. 

“The best case scenario is you have an entire population growing up and going 

through life and just never really find joy they will never really find deep, deep 

fulfillment in work or in life they will just waft through life and it will be just fine” 

(https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU&t=574s) 

Klippet gjorde mig nyfiken på hur barnens sociala kompetens påverkas av såväl den tekniska 

utvecklingen som av de egenskaper som Millenium generationen1 visar. Om hans teori 

stämmer är det mer än någonsin viktigt att arbeta med den sociala kompetensen bland våra 

                                                           
1 Millennials/Generation Y, millenium generationen, en grupp människor födda sent 70-tal till tidigt 00-tal 
1 Millennials/Generation Y, millenium generationen, en grupp människor födda sent 70-tal till tidigt 00-tal 
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barn och unga.  Den här studien kommer att handla om fritidshemspersonalens arbete med 

barns utveckling av social kompetens, självförtroende och självkänsla, som enligt Simon 

Sinek, ungdomar/vuxna i dagens samhälle saknar när de kommer ut i den verkliga världen. 

Studien kommer också att handla om vad fritidspedagogerna anser om teknologins eventuella 

påverkan på elevernas sociala kompetens.  
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att nå kunskap kring fritidspedagogers uppfattning om 

elever till Generation Y- föräldrar i fritidshem samt att undersöka hur fritidshemmets 

pedagoger arbetar för att utveckla elevers sociala kompetens. 

Forskningsfrågor 
Vilka uppfattningar finns det hos fritidspedagoger kring elevernas sociala kompetens och 

självkänsla, har det skett någon förändring över tid? 

Hur arbetar man med social kompetens och självkänsla inom fritidshemmets verksamhet 

idag?  

Vilken påverkan anser pedagogerna de sociala medierna, tv-/dataspel har på elevernas sociala 

kompetens i fritidshemmet? 

Bakgrund 

Denna del presenterar synen på Generation Y och de uppfattningar som finns kring denna 

generation. I detta avsnitt redovisas också olika teorier kring utveckling av social kompetens, 

fritidshemmets läroplan och uppdraget kring hur de sociala målen ser ut inom fritidshemmets 

verksamhet.  I bakgrunden beskrivs också social kompetens, självförtroende, självkänsla och 

teorier kring inlärningen av dessa delar. 

Centrala begrepp  
Generation Y är detsamma som Millennium generationen/millennials och är ett uttryck som 

finns i amerikansk affärs- och medieverksamhet och omfattar personer födda sent 1970-tal 

eller tidigt 1980-tal till tidigt 00-tal (Generation Y 2016, 2 augusti) I studien används 

fortsättningsvis enbart begreppet Generation Y som ett namn på denna generation. 

Social kompetens definieras som kunskaper, färdigheter och förhållningsätt som gör det 

möjligt skapa och vidmakthålla sociala relationer (Ogden 2002) 

Självkänsla eller självuppfattning handlar om uppfattningen en person har om sig själv. 
(Självkänsla 2015, 6 oktober) 

Sociala medier är ett begrepp för olika webbplatser och tjänster på internet. Dessa kan 

beskrivas som platser där internetanvändare möts och bygger upp sitt eget innehåll, skapar 

kontakter och bildar nätverk med andra internetanvändare (Skolverket 2015). 

I denne studie är mobiltelefoner, tv-spel och dataspel samlat under ett gemensamt begrepp: 

Teknik. 

Generation Y 
Phil (2011) beskriver i sin bok Att leda nästa generation några av de karaktärsdrag som 

utmärker generation Y. Generation Y beskrivs som illojala, otåliga, orädda/tar för sig, odlar 

sitt personliga varumärke. De är många gånger ifrågasättande, feedbacktörstande, 

nätverkande, kräsna och bortskämda. De ser på arbete som ett intresse. De är jag-fokuserade, 

värderar delaktighet och ansvar och har sin trygghet i kompetens och kontakter. De är ofta 

multi-talanger och tekniskt kunniga. De anser att makt är att dela med sig och de uppfattas 

även som ambitiösa, de väljer fritt och har ofta fokus på pengar. 

Phil (2011) beskriver hur denna generation är väl medvetna om hur varje val de gör genom 

livet, privat och professionellt, kommer att ha stor betydelse för framtiden och i vissa fall även 
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öppnar dörrar till deras framgång som individ i samhället. Därför vill de gärna träffa 

människor på höga positioner för att bredda sitt nätverk. Denna generation är uppväxta med 

stora och globala nätverk och de inte är rädda för att använda dem. Samtidigt är de medvetna 

om vikten av att ha många kontakter.  2  

Parment (2008) anser i boken Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré att 

generation Y har stora sociala nätverk. Samhällsforskare påstår att generation Y som grupp, 

på grund av sina stora sociala nätverk, måste välja mellan att ha ytliga eller djupa och 

meningsfulla relationer. Parment påstår att detta är en myt och att skandinaviska ungdomar 

upplever att de har djupa och meningsfulla relationer i sitt stora sociala nätverk. Han beskriver 

vidare hur en individ med breda referensramar borde kunna få mera meningsfulla samtal än 

en person med smalare referensramar, vilket i sin tur leder till meningsfulla relationer.  

Parment (2008) beskriver vidare om trygghet och ängslighet och hur denna del förändras. Han 

menar på att tidigare förväntade man att samhället skulle ta hand om en, till skillnad från den 

uppväxt generation Y haft/har. De söker och vill ha trygghet och på samma gång också ha alla 

valmöjligheter.  Han beskriver vidare hur tryggheten för denna generation har sin bas i sociala 

medier, den egna kompetensen och vetskapen om att det finns alternativ för t.ex. försörjning. 

Precis som Parment (2008) säger Phil (2011) samma sak kring generation Y och den trygghet 

de har i sin egen kompetens och sin sociala kompetens.  Parment menar också att man genom 

att ha många valmöjligheter skapar  en trygghet för att man alltid kan ha en alternativ plan, 

plan b. 

Phil (2011) lyfter hur generation Y är orädda att ta för sig, säger vad de tycker och själva 

upplever att de alltid tillför något. Denna grupp människor är individualister och utgår därför 

utifrån egen vinning och deras självförtroende kan skrämma tidigare generationer. De är 

kommunikativt duktiga på att framhäva sig själva, de tar gärna för sig och de tackar ja till 

saker de ibland inte är helt säkra på att de har erfarenhet kring. Hon lyfter sedan skillnader på 

förhållningssätt i ett samhälle mellan tidigare generationer och generation Y. Generation Y 

tycker att mycket hänger på individen istället för på samhället och hur på samma gång de 

anser att företag och myndigheter ska uppfylla sitt ansvar. I slutändan beskriver hon hur 

generation Y är reflekterande och ofta söker en meningsfullhet. De är duktiga på att använda 

sig av ett brett register med uttryck när de ska beskriva något de upplevt och att de är vana att 

motivera sina ställningstaganden. Hon menar att denna generation till största del frigjorts sig 

från ”tvång” och ”måsten”, att de använder saker de möter i vardagen till att testa nya 

förhållningsätt och genom det hitta nya vägar. 

Parment (2008) anser också att generation Y:s förhållningsätt till chefer är ifrågasättande. Han 

menar att denna generation inte tycker att individer får status genom sin position, ställning 

eller titel utan statusen bygger på om individen har kompetens och gör det den ska. Eftersom 

att generation Y också har en annorlunda syn på arbetsgivaren så upplevs de väldigt krävande 

men också ambitiösa och flexibla. Generationens flexibla del har båda goda och mindre goda 

sidor. De tycker inte om att ha tråkigt vilket utesluter monotona uppgifter helt och hållet. Det 

är viktigt att de känner att det de gör är meningsfullt arbete och att det sker på bra villkor.  

Phil (2011) beskriver hur dessa ungdomar trivs med ett högt tempo, hur de gärna vill veta vad 

de tjänar på att fullfölja det jobb som de håller på med i dagsläget. De hittar gärna genvägar 

för att nå en befordran eller liknande. Hon påstår att anledningen till detta är att deras 

ambitiösa drag sätter enormt höga krav på utveckling och inlärningstakt. Effektivitet är det 

                                                           
1 Millennials/Generation Y, millenium generationen, en grupp människor födda sent 70-tal till tidigt 00-tal 



5 
 

som prioriteras där resultat är viktigare än själva processen och hur teknik är nödvändigt för 

att underlätta att få jobbet gjort. Hon beskriver också hur generation Y är tekniskt kunniga i 

jämförelse med tidigare generationer. Denna generation lever i symbios med de tekniska 

verktygen som är tillgängliga för oss idag och kan användas och anpassas till de problem som 

de står inför, som ett verktyg till allt ifrån det sociala livets relationer, arbetseffektivitet etc. 

Parment (2008) tar också upp denna generations brist på tålamod och hur de inte är vana att 

vänta på något då de växt upp i ett informationssamhälle som gör att man kan uppleva allt i 

realtid. Att vänta på något är inte aktuellt för denna generation. 

Läroplan fritidshem 
År 2016 blev läroplanen reviderad och fritidshemmets mål och uppdrag blev tydligare. Det 

gavs också ut material med kommentarer för att förtydliga fritidshemmets egna kapitel; 

läroplanen kap 4. I läroplanen (2011 red, 2016) skriver Skolverket om vikten av att utgå från 

elevens behov och intresse. Hur eleverna ska få möjlighet till att skapa kompisrelationer i 

gruppen. Att undervisningen i läroplanen ska syfta till att främja elevernas fantasi och 

förmåga, att lära sig i samspel med andra genom lek, rörelse och skapande, estetiska 

uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Att genom undervisning ska eleverna ges möjlighet 

till att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att kunna 

samarbete och kommunicera med andra. 

I fritidshemmets centrala innehåll står det att eleverna ska lära sig: 

 Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel och varför regler 

kan behövas,  

 Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa 

företeelser framställs i medier och populärkultur 

 Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna.  

 Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt 

sätt, skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt. (skolverket, 2011 red, 2016) 

I Skolverkets kommentarer (2016) beskriver de i syftet vikten av att utgå från barnens behov: 

Hur fritidshemmet ska jobba med att förbereda eleverna på att möta människor i olika 

sammanhang.  Hur fritidshemmet måste ta tillvara på att barnen ska lära sig att respektera och 

acceptera att andra kan tycka olika för att de också ska lära sig lyssna till andras erfarenheter.  

Syftet förtydligas ytterligare i Skolverkets kommentarer: Hur eleverna ska ges förutsättningar 

att utveckla tilltro till sig själv, sin förmåga att samarbeta och hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt. Hur viktig gruppen är för eleverna eftersom där uppstår situationer då 

sociala normer och värden prövas och sedan utvecklas. Hur gruppen ska fungera som en arena 

för social gemenskap, utveckling och lärande. Hur det finns många tillfällen att utnyttja 

situationer och samtal som uppstår i gruppen, och genom detta medvetet stödja elevernas 

förmåga att resonera och argumentera. Genom detta sätt ska konflikter användas för att 

utveckla barns kunskaper om hur man löser en konflikt på ett respektfullt och konstruktivt 

sätt, vilket sedan gör att barnen får möjlighet till att skapa kamratrelationer.   

I samma kommentarer från Skolverket (2016)  beskrivs det centrala innehållet av läroplanen 

mer utförligt. Det beskriver hur undervisningen ska bidra till en djupare förståelse för 

samspelet mellan individerna och hur gemensamma behov ibland måste gå före deras egna. 

Genom att lära sig detta ska eleverna också utvecklas sitt förhållningssätt till de gemensamma 

regler som finns i deras egen vardag.  
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Det beskrivs också hur fritidshemmet ska göra så att eleverna får möta innehåll som behandlar 

könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur det framställs i medier 

och populärkultur. Detta för att utveckla elevers kritiska förhållningsätt och lära dem att 

ifrågasätta och se alternativ till vad de annars kanske tar för givet, vilket gör det möjligt för 

eleverna att utmana förenklade och stereotypa skildringar. 

Social kompetens 
Ogden (2002) lyfter i boken Social kompetens och problembeteende i skolan hur social 

kompetens kan definieras som kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör det möjligt 

för en person att etablera och vidmakthålla sociala relationer och hur det är en förutsättning 

för att individen ska kunna hantera sociala sammanhang, uppnå socialt accepterande eller att 

etablera nära, personliga vänskapsförhållanden och relationer. Social kompetens består av 

olika faktorer kallade temperamentfaktor, karaktärsfaktor och till slut en som kallas för den 

socialmedvetna faktorn. 

Pape (2001) beskriver i boken Social kompetens i förskolan att social kompetens definieras 

som vilka resurser ett barn har för att möta utmaningar i ett samspelsscenario, där barnet 

samtidigt har god självbild och undviker att skada andra men också på samma gång trivs. Hon 

beskriver också betydelsen av balans, mellan hänsynen till sig själv och andra, som avgörande 

för barns sociala kompetens. Vidare beskriver hon hur social kompetens handlar om 

värderingar, färdigheter, motivation och kunskaper.   

Teorier kring utveckling av social kompetens 

Social inlärningsteori 
Ogden. (2002) beskriver hur det krävs vissa faktorer för att social kompetens ska utvecklas 

utifrån social inlärningsteori och social kognitiv teori. Kapitlet beskriver att det krävs att 

individen är motiverad och har ett mål. Målet kan vara så enkelt som att han eller hon vill vara 

kompis med någon. Efter det uppfattar individen signaler från omgivningen. Därefter 

översätts signalerna till en handlingsplan, som sedan används som data för ett beslut om hur 

denna individ ska agera för att svara på signalen som sänds ut. Den motoriska reaktion som 

skapas leder sedan till en förändring utifrån hur den andre individen reagerar. I slutändan 

uppfattar individen resultatet av sin handling och fullföljer återkopplingsslingan i modellen.  

Social färdighetsträning har sammanfattats i sju punkter:  

1) genom inlärning (t.ex. via observation, modellinlärning, övning och återkoppling),  

2) sociala färdigheter handlar specifikt om konkret verbalt och icke-verbalt beteende,  

3) både effektiva och ändamålsenliga initiativ och respons,  

4) att maximera socialförstärkning,  

5) färdigheterna är interaktiva till sin natur och omfattar både effektiva och ändamålsenliga 

reaktioner, 

6) utförandet av färdigheterna påverkas av kännetecken i miljön, 

7) brister och överdrifter kan specificeras och används vid medling.  

Social inlärningsteori skiljer sig i lärandefasen och i praktikfasen och menar på att även om 

barn har lärt sig de rätta färdigheterna är det först när själva beteendet sker för första gången 

eller bekräftas som det börjar användas. Modellinlärning är också en stor del av barnens 
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utveckling av social kompetens i teorin om självinlärning. Modellinlärning är när vuxna och 

andra barn imiteras av yngre barn. De imiterar olika delar av förebildens sociala kompetens. 

Lärande situationen påverkar hur stor chans det är att barnet tar efter. 

Social kognitiv teori 

I den social kognitiva teorin använder man ett begrepp som kallas för självupplevd kompetens 

som handlar om individens egen uppfattning och bedömning av sin kompetens. Exempel på 

detta kan vara ”self-perceived competence” och ”self-efficay” teori som handlar om 

utvärdering av sig själv eller i jämförelser med andra. Ibland handlar det också om illusorisk 

kompetens som handlar om barns utvärdering av sin kompetens i jämförelse med föräldrar 

och bedömning av lärare.  Ju äldre barnen blir ju mer noggranna blir utvärderingen av deras 

egen kompetens. (Ogden, 2002). 

Självkänsla 

Öhman (2008) beskriver i sin bok hur en god självkänsla kan definieras som en upplevelse av 

meningsfullhet, att vara betydelsefull, att förtjäna framgång och att klara av de grundläggande 

utmaningar som livet kan ge en. Hur det handlar om att barn känner sig okej för den de är. 

Detta menar Öhman bidrar till att barn varken behöver vara elak mot sig själv eller någon 

annan. Det handlar om acceptera sig själv för alla styrkor och svagheter man har vilket i sin 

tur leder till att ett barn är öppen för förändring och kan acceptera det som är annorlunda eller 

olikt i sitt sätt att vara och tänka. Öhman beskriver vidare hur en individ med god självkänsla 

bidrar med en positiv självbild som sedan ger en individ en hög grad av självrespekt och 

trygghet, som därefter leder till att personen i fråga har en förväntan om att bli accepterad och 

att vara en eftertraktad lekkamrat. En individ med sämre självkänsla och en mer negativ 

självbild har motsatt effekt, dvs. en mer negativ självbild skapar en mer negativ bild av både 

självrespekt och känsla av personlig trygghet. Enligt Öhman skapar detta ett sorts 

känslomässigt filter som barnet filtrerar sina upplevelser igenom. Filtret kan då i sin tur 

påverka barns förmåga att ta upp feedback och beröm på ett negativt sätt, dvs. barnet låter inte 

dina ord påverka det för att det inte tycker de förtjänar feedbacken.  

Hur kan man påverka barns självkänsla? 
Öhman (2008) beskriver att till största del handlar det om hur de viktiga personerna i barnets 

närhet bekräftar barnet. Hon beskriver vidare att om barnet får det bekräftat att det är okej att 

visa känslor så skapar det också en förståelse för vad det är och hur det utvecklas, vilket i sin 

tur leder till en positiv påverkan av självkänslan. För att detta ska fungera krävs det att barnet 

känner sig tryggt och värdefullt med att det får en uppfattning av vem det är och att man visar 

ett intresse för barnets intentioner. 

Självförtroende    

Öhman (2008) beskriver hur självförtroende handlar om barns känsla av att de klarar av 

något. Detta är också kopplat till kapacitet och modet till att pröva nya saker, exempel på 

detta kan vara att spela fotboll, spela dataspel, pyssla, dansa etc. Hon beskriver vidare hur 

möjligheten till inflytande, initiativ, stöd och uppmuntran stärker självförtroendet.  Öhman 

betonar betydelsen av peppning och att när vuxna vill ge verbalt stöd till barn ibland glömmer 

bort att de har värderingar i sitt uttryck. Öhman beskriver vidare hur ofta, t.ex. en vuxen säger, 

- vad duktig du är! Detta kan stärka barnets självförtroende men det kan också kopplas till en 

prestation, vilket leder till att barnet upplever att de måste prestera för att få ”beröm” och 

duga. Öhman beskriver också hur för mycket beröm är dåligt beröm. Ett exempel är om man 

ger barnet en enkel uppgift att jobba med och sedan ger beröm då kan barnet uppleva att 

pedagogen tror lite om det här barnet. Öhman tycker att man istället ska tänka efter och 

fundera på, varför vill jag ge beröm? Istället för att bara säga ”bra jobbat”, ”vad duktig du är!” 

formulera något som är mer konkret. Hon beskriver också vikten kring hur vi ibland måste 
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låta barnet värdera sin handling själv istället för att barnet ska höra det från en pedagog. Hon 

beskriver hur konkret uppmuntran till känslomässig kompetens synliggör och stimulerar 

lärande kring elevers självförståelse och känslor, att det skänker upplevelser av glädje samt 

bidrar till en god känsla av samhörighet och positiv självvärdering. Detta bidrar i sin tur till 

utvecklingen av barnets egen motivation. 

Metod 
Val av metod 
För att nå kunskap inom detta ämne har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer.  

Valet av kvalitativ intervju gjordes för att det är en friare form att samtala i, detta ger 

informanten en större frihet.  Ämnet kan också ibland bli personligt och med lite friare 

samtalsformer så skapas förhoppningsvis också en tryggare miljö, vilket sedan leder till mer 

information till arbetet. Johansson & Svedner (2010) beskriver att denna form av intervju är 

intressant då det gäller att få svar kring elevernas värderingar och attityder.  

De intervjufrågor som var mina grundläggande frågeställningar finns med som bilaga (bilaga 

2). I intervjuerna har jag lagt till kortare kompletterande frågor om jag upplevt att svaren inte 

varit tillräckligt tydliga.  

Urval 
Studien är baserad på ett selektivt urval, där syftet var att hitta fritidspedagoger som var 

utbildade. Det krävdes också att fritidspedagogen hade arbetat åtminstone 10 år för att kunna 

beskriva en eventuell förändring under tid samt att den hade erfarenhet av att arbeta med barn 

i åk 4-6, för att kunna se elevers beteende i förhållandet till sociala medier. 

Jag har intervjuat tre fritidslärare av olika kön och i olika åldrar. De arbetar på olika skolor, en 

skola på landet, en i centrum och en i ett närliggande bostadsområde till centrum. Den 

fritidslärare som arbetat kortast tid hade arbetat 14 år inom fritidshemsverksamheten.  

Avgränsningar 
Informanterna som deltog i studien, var endast tre till antalet vilket innebär att det resultat jag 

redovisar inte svarar för hela fritidsverksamheten utan ger liten inblick i hur några pedagoger 

arbetar och problematiserar inom ämnesområdet. Alla informanter kom från samma kommun 

och det hade gått en tid sedan de gick utbildningen till fritidspedagog. 

Genomförande 
Första kontakten skedde via mail med påminnelser, detta följdes senare upp med telefon 

samtal för att kunna få kontakt med informanter som uppfyllde kraven. Alla informanter var 

kontaktade via sin rektor av mig som sedan gav förslag på en lämplig kandidat Innan 

intervjun skickade jag ett informationsbrev som beskrev etiska regler och syftet med mitt 

arbete (bilaga 1). Intervjutiden hade en tydlig startpunkt och slutpunkt och varade ca 20 

min/informant. Informanterna hade avsatt tid för att kunna genomföra intervjun och de 

behövde därför inte känna sig stressade. Intervjuerna genomfördes i olika lokaler på 

skolområdet och hela intervjun spelades in med hjälp av Iphones inspelningsprogram, vilket 

informanterna också informerades om och godkände. 

Efter att intervjuerna var klara transkriberades allt med hjälp av ljudinspelningarna som gjorts 

under intervjuerna. Detta skedde genom att jag spelade upp intervjuerna samtidigt som jag 

skrev ner vad informanterna sagt i ett Word program.  
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Analys och databearbetning 
Jag hade få informanter men från olika sorters skolor, olika skolklasser och från olika delar av 

kommunen. Informanterna kategoriserades som enskilda individer, d.v.s. alla intervjuer 

analyserades enskilt.  Jag kollade över varje intervju och försökte hitta likheter och skillnader 

som kunde svara på det syfte och de frågeställningar som min studie skulle undersöka, 

jämförelse har skett mellan alla informanter och alla deras svar.  

Efter analysen skapades rubriker utifrån frågorna i intervjuen och informanternas svar, sedan 

skapades gemensamma teman där varje informants svar hade en koppling till rubrikerna. 

Rubrikerna var också formade med en koppling till min studies övergripande syfte och 

frågeställningar.  

Etiska regler 
De forskningsetiska principer som denna studie följt är Individskyddskravet.  Denna etiska 

princip handlar om att skydda informanterna. Individskyddskravet kan brytas ner i fyra delar; 

Nyttjandekravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Informationskravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera informanter om deras delaktighet i 

projektet och vilka villkor som gäller, de ska upplysas om att det är frivilligt och att de kan 

avbryta när de vill. Samtyckeskravet innebär att informanten ska medge samtycke till att delta 

i undersökningen och ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. 

Forskaren får inte heller påverka informantens ev. beslut om att inte delta. 

Konfidentialitetskravet gäller etiska uppgifter om enskilda individer. Om sådana uppgifter 

finns med i forskningsprojektet bör en förbindelse om tystnadsplikt skrivas. Alla uppgifter 

som kan identifiera informanten ska behandlas så att ingen utomstående kan få tag på 

uppgifterna. Nyttjandekravet handlar om att forskaren inte får använda uppgifter om enskilda i 

andra icke vetenskapliga syften.  (Vetenskapsrådet, 2002) 

Jag har förhållit mig till dessa regler genom att informera, både muntligt och skriftligt. 

Informanterna fick i första hand ett information brev (se bilaga 1) och sedan informerades de 

personligen, innan intervjun började, om ovanstående regler och krav. När intervjuerna var 

sammanställda raderades alla ljudinspelningar och dokument som skrivits under intervjun. 

Resultat 

För att hålla informanterna anonyma och följa de vetenskapliga etiska reglerna har jag valt att 

kalla informanterna; informant 1, 2 och 3. Jag har inte redovisat om det är en man eller kvinna 

som svarat. De tre informanterna som var delaktiga i mina intervjuer var två stycken 

fritidspedagoger som arbetade med äldre elever, årskurs 4-5 och en som arbetade med yngre 

elever, årskurs 2. Alla informanter hade arbetat minst 14 år inom fritidshemsverksamheten, 

detta visas i tabellen nedanför. 

Informanter  År i yrket 

 

Skola Elevgrupp  

1 14 år Kommunal skola 

utanför staden 

ÅK 2 

2 14 år Kommunal skola i 

staden 

ÅK 4-6 

3 30 år Friskola ÅK 4 
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Förändring vad gäller barnens nivå av social kompetens 
Alla informanter som jag intervjuade har sett en förändring av något slag, både positiv och 

negativ. En del av argumenten grundar sig mer på personliga åsikter/ställningstaganden och 

de hade kanske därför svårt att hitta sakliga skäl för sin ståndpunkt.  

”- egentligen så tycker jag inte att det har förändrats så himla mycket men… jag tänker 

mycket på det här med barngruppernas storlek, jag tänker på att de har fler kompisar 

och välja på, de måste inte vara med dem de inte kommer överens med, men självklart 

så blir det ju ändå fler bråk och konflikter, men det lär dem sig väldigt mycket av också” 

(informant 1) 

”- nej, jag skulle kanske snarare säga att den yttrar sig lite olika i sådana fall, jag skulle 

nog tycka att barn är mer socialt kompetenta än tidigare fast på ett annat sätt” 

(informant 2) 

Två av tre informanter upplevde inte att barnens sociala kompetens förändrats så mycket. 

Dessa informanter uppgav att social kompetens för deras elever i dagens samhälle har 

förändrats och att de är mer kompetenta än tidigare men att det visar sig på andra sätt. En av 

informanterna sa dock motsatsen då denna individ påstod att det har blivit sämre än tidigare.  

 ”-. Jag ser helt klart en skillnad. Jag tycker att den sociala kompetensen är sämre än 

förut, det är min absoluta åsikt. Jag tycker att det hänt något med barnen och jag tycker 

det är en oroande utveckling.” (informant 3) 

Barnens förhållningsätt till varandra, skillnad nu och förut 
När frågan om informanterna upplevt någon förändring kring barnens förhållningssätt till 

varandra under den tid de arbetat, beskrev två av tre informanter hur klimatet och språket 

mellan eleverna har blivit tuffare, men också hur en tydlig förändring skett som pekade i olika 

riktningar. 

”- jag tycker att jargongen har blivit tuffare, när det gäller ordförråd och sättet man 

pratar med varandra, hur man uttrycker sig mot varandra och det har gått ner i åldrarna, 

de har inte den här ”vanliga” jargongen som man borde ha mellan barn när man är 8, 9 

eller 10 år, den är annorlunda … Jag ser en stor skillnad, en betydligt negativ skillnad” 

(informant 3) 

En av informanterna uppfattar media och den tekniska utvecklingen som orsaken till det 

negativa förhållningsättet som beskrivs. Däremot anser de andra informanterna att det också 

finns en positiv förändring i hur barn förhåller sig till varandra. De beskriver hur elevernas 

förhållningsätt har förändrats men till det mer positiva då de respekterar varandra på ett annat 

sätt än vad de gjort tidigare.      

”-… dom accepterar ju varandra mycket mer som man är, det spelar ingen roll vad man har på 

sig för kläder och det tycker nog jag går åt rätt håll” (informant 1) 

”- Nej, egentligen inte, kanske mer att barn är mer respektfulla inför andra individers 

behov och rättigheter än tidigare, tidigare var det väl mera ett slags kollektiv, att barnen 

mera sågs litegrann som ett kollektiv av vuxna, nu känns det som att det finns mer fokus 

på de individuella rättigheterna och skyldigheterna och att barn också har anammat det.” 

(informant 2) 
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Samhällets påverkan på barnens självkänsla 
Under denna fråga lyfte två av tre informanter utseendet när det gällde uttalanden kring 

barnens självkänsla. De lyfte också de krav som finns på barn och ungdomar och betydelsen 

av en tydlig uppfostran, konsekvenserna av att vuxna inte tar sig/har tid med barnen och hur 

den tekniska utvecklingen samt stress påverkar barnens självkänsla.  

”- … att man inte ser varandra, att vi vuxna kanske inte alltid ser varandra utan vi 

stressar på för att hinna med vår egen karriär, vårt eget utseende och våra egna hobbys 

osv och dom sociala medierna, datorerna och tv-spel är en fantastisk barnpassning för 

många vuxna, tyvärr.” (informant 3) 

”- Jag upplever att skillnaden är att barn ska göra väldigt mycket saker idag, det handlar 

om träningar och det handlar om matcher, jag tycker att det är så stressigt för många av 

barnen, de ska nästan räknas upp hur mycket man gör och sedan jämföras med andra, 

status ligger i att ha fullt upp och det tycker jag är lite hemskt och det har litegrann med 

föräldrarnas stress och press på att det vill att barnen ska spela hockey och göra en 

massa saker.” (informant 1) 

”- Det är väl lite samma att den kollektiva synen på barn är lite uppluckrad och att det 

handlar kanske mera om barnens personliga känslor, personliga gränser och barn som 

person, än barn bara som en massa, alla fostrades mer lika förr i tiden, nu har man mer 

respekt för det enskilda barnet i fostrans frågor.” (informant 2) 

”-jag brukar säga att det aldrig är barnens fel att det är som det är runt omkring dem 

utan det är vi vuxna som har misslyckats eller lyckats, det är vi vuxna som ska se till att 

barnen har en trygg och bra uppväxt, vare sig om det är då med alla tekniska medel, det 

är ju inte så att bara för att man har tv-spel, dator och telefon att det blir problem, det är 

inte det jag vill säga, det handlar vi vuxna, om föräldraskapet, det handlar om skolans 

personal och alla vuxna runt omkring, hur man ser till att det sköts. Vi kan aldrig ta 

ifrån att vi har den utvecklingen i samhället som vi har, vi kan aldrig skylla på att 

barnen lär sig och så för att de spelar dator utan det handlar om att det är vi vuxna som 

har tillåtit det och köpt dem sakerna och då måste vi se till att de sköter sig och 

använder sig av dem på rätt sätt (informant 3). 

Informanterna beskriver att samhället förändrat sin syn på barnet och dess kompetens och att 

detta ställt större krav på barnen. Idag är förväntningarna högre på vad det enskilda barnet ska 

prestera och detta kan få följden att barnet upplever sig mer pressad än tidigare. En stress som 

sedan kan påverka självkänslan. 

  

Hur arbetar man med barnens självkänsla i skolan 
Under intervjun var det svårt för informanterna att vara tydlig kring hur de arbetade kring 

självkänsla och de beskrev svårigheter med att arbeta med något så abstrakt som självkänsla. I 

slutändan lutade svaren mot att bekräfta, uppmuntra och stödja de enskilda eleverna som ett 

sätt att förstärka självkänslan.   

”- jag tänker ju mycket på det här med att de ska lära sig själv, att man inte tar över, 

liksom att de frågar om hur jag gör det här, och sedan tar man över och gör det åt dem 

utan istället kan visa och förklara. Jag tänker liksom att de växer jättemycket som 

person, än att man ska följa med och visa och sedan prova själv eller att leverera en 

färdig lösning”(informant 1) 
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”- vi har kört med prova på dagar, vissa elever får vara lite ”lärare” för de som inte 

riktigt kan och det där har funkat hur bra som helst, de lite stökigare grabbarna har vuxit 

jättemycket och då kan det komma och säga att ”du jag lärde mig och det barnet det här 

och det här, på så sätt växer ju båda och då kan det våga vara med oftare ”.(informant 1) 

”- jag tänker att man kan bekräfta barnens känslor och barnens åsikter och barnens 

tankar utan att de behöver få igenom ”det dom tycker”, det här manandet stärker ju inte 

barnens självkänsla men om man istället bekräftar känslan som barnet har, jag förstår att 

det är jobbigt men vi måste göra det här ändå, kanske är ett bättre sätt” (informant 2) 

”- vi försöker verkligen se alla elever, vi försöker ta emot dem när de kommer, när de 

går hem, verkligen säga hejdå och på samma gång också småprata med dem, att 

verkligen ha den här kontakten och verkligen se alla. Kanske ge dem en klapp på axeln 

ibland och hjälpa dem med vardagliga saker som ryggsäckar och liknande och verkligen 

visa att man ser dem, det tror jag att vi gör i överlag på hela skolan.”(informant 3) 

Informanterna gav flera exempel på hur de arbetade med barnens självkänsla genom att de 

uppmuntrade och ingav mod till att bl. a. prova nya saker, att de inte ”tog över” barnens 

arbete när de fick svårigheter utan att de istället stöttade dem att fortsätta. De gav också 

exempel på hur de uppmärksammade varje enskild elev genom så enkla saker som att hälsa 

eller visa omtanke på annat sätt som bara var riktat mot den eleven.  

Läroplanens sociala mål  
I arbetet med läroplanens sociala mål beskrev alla informanter hur detta skedde kontinuerligt i 

vardagen och hur de arbetade utifrån läroplanen hela tiden. Informanterna beskrev vikten av 

att vara en bra social förebild för eleverna och betydelsen av gruppverksamhet.  

”- det där är ju något som man jobbar med hela tiden, nu när jag tänker på det, men det 

här vi har pratat om, den fria leken med turtagning, samarbete och att de lär sig läsa av 

varandra och konflikthantering, vi jobbar med rollekar, vi pratar jättemycket om sådant 

här i små grupper, vi har även kompissamtal och kill och tjej- snack har vi, då vi plockar 

ut dom i mindre grupper. Vi har också haft mycket samarbetslekar och det har ju 

faktiskt funkat jättebra” (informant 1). 

Nedanstående informant visar på betydelsen av att pedagoger är förebilder i att våga prova 

saker fast man inte är duktig på det. 

”- vi är med väldigt ofta och jag tycker att det är viktigt som pedagog att visa på att man 

kan och jag tycker att det är viktigt att visa att jag kan spela innebandy fast jag är 

skitdålig på det ”(informant 1) 

”- vi utgår inte så mycket från aktiviteter utan vi utgår från vilken miljö vi kan skapa 

med barnen, sedan får det generera aktiviteter av olika slag, därför värderar vi inte 

mobiler som mindre eller mer bra än något annat, om man då tänker att man har 

övergripande mål från läroplanen som till exempel kan vara: utveckla sin förmåga att 

kommunicera med varandra med språkliga uttrycksformer och olika sammanhang, 

(informant 2) 

Ovanstående informant försöker visa på att mobilen, även om det är ett tekniskt hjälpmedel, 

kan vara bra på att använda sig utav för att uppnå vissa av de sociala målen. 

Informanterna betonade betydelsen av att det fanns tydliga ”spelregler” kring vad som är rätt 

eller fel. Det handlade om att som pedagog vara lyhörd, tydlig och lyssnande. Det var viktigt 
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att låta alla barnen komma till tals, både individuellt och i grupp. De beskrev betydelsen av att 

få det sociala samspelet att fungera individuellt först för att det skulle fungera i gruppen. De 

uppgav också att det var viktigt att vara en tydlig ledare samt att lära barnen att lyssna på 

varandra och respektera varandra. 

Sociala mediers och teknikens påverkan på barnen 
Informanterna svarade väldigt olika på upplevelsen av hur sociala medier och mobiltelefoner 

påverkar barnen. En av informanterna ansåg att de sociala medierna bara var en annan arena 

för barnets skapande av sociala kontakter och identitetsskapande. En annan informant ansåg 

att mobiler och sociala medier motverkar utvecklingen av deras egen identitet och sociala 

kompetens då de kan gömma sig bakom ”skärmen”.  

”- jag tror att det kommer påverka många positivt, många kommer ha jättetrevligt med 

Instagram och sociala medier, många kommer ha vänner där och säkert utveckla en del 

saker och lära sig mycket, det är ju så med internet att man lär sig en massa också, men 

då finns ju också baksidan med dessa, påtryckningar av att man måste vara på ett eller 

annat sätt, att man kanske måste se ut på ett eller annat sätt och man måste inrätta sig i 

ledet på något vis, man måste vara som vissa tycker man ska vara… jag tycker det är 

problematiskt med sociala medier, man kan försvinna genom att vara någon annan 

bakom datorn och inte utveckla sin egen personlighet” (informant 3) 

”- Det är bara en arena, allt det dåliga som finns med mobiler finns i fotboll också och 

allt det dåliga som finns i fotboll finns i mobiler och allt det som är bra med båda finns 

det i båda men vi är så… pedagoger eller vuxna eller sådär, vi är så vana hur det yttrar 

sig det här är symptomet och så tittar man på det, men man kan kränka varandra med 

mobiltelefoner visst, men det är ju inte mobiltelefonens fel, då är det ju ett gruppklimat 

där kränkningar kan förekomma som är bekymret och man kan kränka varandra på en 

fotbollsplan också. men vi skulle inte förbjuda fotbollsplanen eller fotbollen men 

mobilen….. eller jag vet inte man mäter med olika mått.” (informant 2) 

Lärarnas förhållningssätt till sociala medier och teknik 
Även här fanns tydliga skillnader till hur läraren ska förhålla sig till sociala medier, alltifrån 

ett rätt strikt och begränsade förhållningsätt till ett mera öppet och accepterande förhållande.  

De beskrev hur de uppfattade att barnen tillbringade alltmer tid ”framför skärmen”. En del av 

informanterna såg detta som någonting negativt och ansåg att det var bättre att barnen 

stannade kvar på fritidshemmet istället för att gå hem och sitta ensam framför datorn eller 

mobilen. En annan informant uppgav att det var viktigt att förhålla sig till tekniken på ett 

accepterande och konstruktivt sätt: 

”- Man tänker att barn förhåller sig till det, sedan får väl vi finnas till att stötta om vi vill 

att barnen ska lära sig med mobiler och ”etikett” eller vad man än kallar det, så måste 

man ju tillåta, det är ju konstigt att kräva att de ska kunna det men samtidigt förbjuda 

det.  Vi kan aldrig handleda om det är förbjudet än om det är tillåtet” (informant 2) 

”- jag tänker att man ibland kan komma in med en sådan här förmanande om det liksom 

svajar litegrann, mobiler är bara en ytterligare arena och jag tror att vi förhåller oss till 

det när det händer något” (informant 2) 

”- Mobiler blir ju så, också en liten sådan här vuxen moral panik grej, det är lätt att 

diskutera mobilförbud och det har det ju diskuterats på skolan som helhet, men så är det 

ju alltid litegrann när det kommer något nytt, i synnerhet att när barn har någon slags 

”makt över det nya”, vi tillåter mobiler på den här avdelningen för att det är en så viktigt 
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del för många barns identitetsskapande och deras sociala sfär och jag tänker att det bara 

är som vilken arena som helst, jag försöker att inte göra någon skillnad. (informant 2) 

”- på den här skolan har det aldrig varit problem med mobiler i klassen eller på fritids, 

det har aldrig varit något problem alls, ”(informant 1) 

En av informanterna beskriver också vad den tror är orsaken till varför många vuxna förhåller 

sig negativa till internet och sociala medier samt om orsaken till varför mycket av det negativa 

kring internet kan ha uppstått.  

”-Vuxna kanske saknar erfarenhet av sociala medier och ser det på ett annat sätt så de 

lägger då större vikt på det hela, man fokuserar mer på ytan än på innehållet just då det 

gäller dom saker man själv inte behärskar, det är ju också så att barnet äger kunskapen 

och vi förstår den inte och då förbjuder vi den hellre, för den kan ju vara något som är 

negativt”.(informant 2)  

Sammanfattning av resultat 
Frågor kring generation Y-begreppet har jag inte kunnat ställa till informanterna då detta var 

ett relativt okänt begrepp för dem. Svaren visar på att pedagogerna gör en viss koppling 

mellan föräldrarnas egenskaper och levnadssätt och hur detta påverkar barnen, vad gäller den 

sociala kompetensen. Två av tre informanter har uttryckt att de upplever barnen alltmer 

socialt kompetenta samtidigt som de uttrycker en oro för hur barnen mår, hur deras 

självkänsla påverkas av den stress och press de lever under. De tre informanterna som 

medverkat i intervjuerna har alla haft åsikter och förhållningsätt som skiljer sig ifrån varandra, 

vilket blir tydligt i de svar som de lämnat bland annat vad gäller sociala mediers påverkan på 

elevernas utveckling av identitet. De beskriver samtliga hur de arbetar målmedvetet och enligt 

läroplanen för att uppfylla de sociala målen. Ingen av dem har ett negativt förhållningsätt till 

tekniska hjälpmedel i skolan men samtliga anser pedagogerna betydelsen av att ha uppsikt och 

insyn i vad som händer mellan eleverna på internet och sedan arbeta med det om det kopplas 

till kränkningar och annat negativt beteende.  
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Analys/diskussion och slutsats 
Det som väckte mitt intresse till det här arbetet var ett Youtube klipp där man pratade om 

Generation Y som en generation med andra egenskaper än de tidigare generationerna. En 

generation som bl.a. beskrivs som mer jag-fixerade och mer beroende av sociala medier än 

tidigare. Jag började fundera kring om denna generations beteende fick konsekvenser för 

barnen, deras självkänsla och sociala kompetens och om man kunde se förändringar i barnens 

sociala kompetens – hur arbetar personalen i fritidshemmet med dessa förändringar i så fall? 

Generation Y:s påverkan på barnens sociala kompetens 
Generation Y kommer att vara föräldrar till barn som inom kort eller redan nu finns inom 

fritidshemmens verksamhet. Vi vet att vuxna, främst inom familjen, är viktiga 

förebilder/modeller vad gäller utvecklingen av social kompetens och jag tror att föräldrarnas 

egenskaper har stor betydelse för barnen, deras självkänsla och sociala kompetens. Öhman 

(2008) beskriver i sin bok hur viktigt det är för barnet att bli bekräftad av de viktigaste 

personerna i dess närhet för att utveckla en bra självkänsla. En god självkänsla leder sedan till 

en trygghet som påverkar barnet så att det får en positiv bild av sig själv som en bra 

lekkamrat, d.v.s. den sociala kompetensen ökar. 

Några av de karaktärsdragen som utmärker generation Y. är att de beskrivs som illojala, 

otåliga, orädda/tar för sig, odlar sitt personliga varumärke. De är många gånger ifrågasättande, 

feedbackstörstande, nätverkande, kräsna och bortskämda. De ser på arbete som ett intresse. 

De är jag-fokuserade, värderar delaktighet och ansvar och har sin trygghet i kompetens och 

kontakter. De är ofta multi-talanger och tekniskt kunniga. Makt är att dela med sig, anser de 

och de uppfattas även som ambitiösa, de väljer fritt och har ofta fokus på pengar (Phil, 2011). 

Detta beskriver också de informanter jag har intervjuat under detta arbete: ”- … då samhället 

är som det är, att man liksom inte ser varandra, att vi vuxna kanske inte alltid ser varandra 

utan vi stressar på för att hinna med vår egen karriär, vårt eget utseende och våra egna 

hobbys osv… ” (informant 3)  

Utifrån hur generation Y beskrivits undrar jag om det finns en acceptans mot eventuella s.k. 

personliga svagheter då mycket av deras fokus ligger på egen vinning, karriär och pengar. 

Klarar generation Y av att ge sina barn en god självkänsla? Öhman (2008) anser att en god 

självkänsla kan definieras som en upplevelse av att vara betydelsefull de upplever att de är 

betydelsefull, att de klarar av de grundläggande utmaningar som livet ger en. Öhman lägger in 

en viktig aspekt i sitt resonemang kring god självkänsla, att det handlar mycket om att 

acceptera sig själv för de styrkor och svagheter man har. Utifrån Öhmans resonemang och 

teorierna kring Generation Y, kan jag känna en tveksamhet kring hur denna generation klarar 

av att skapa en god självkänsla hos sina barn. 

Men det finns också en annan syn angående påverkan på den sociala kompetensen. Flera av 

de problem som författarna Phil (2011) och Parment (2008) beskriver i sina böcker handlar 

om de stora valmöjligheterna som denna generation har men också hur samhället förändrats 

och ser ut idag. Valmöjligheterna kan även få positiva konsekvenser som t.ex. en utökad 

social kompetens. Utifrån de valmöjligheter som finns påstår Parment (2008) och Phil (2011) 

samma sak kring generation Y och den trygghet de har i sin egen kompetens och sin sociala 

kompetens.  Han menar också på att genom att ha många valmöjligheter skapas en trygghet 

för att man alltid kan ha en alternativ plan, plan b. I intervjuerna beskriver en informant hur 

den upplever att den sociala kompetensen ökat utifrån en känsla av att barnen idag har en 

annan syn på sig själva som enskilda och självständiga individer: 
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, jag skulle nog tycka att barn är mer socialt kompetenta än tidigare fast på ett annat 

sätt… jag tycker eleverna mer har en förmåga att tala för sig, eller så är det bara en bild 

jag har… jag tänker att barn känner att dom har större rätt att existera… att de värnar sin 

integritet i lite högre grad nu än tidigare.” (informant 2) 

Denna grupp människor, Generation Y, är individualister och utgår därför utifrån egen 

vinning och deras självförtroende kan skrämma tidigare generationer. De är kommunikativt 

duktiga på att framhäva sig själva, de tar gärna för sig och de tackar ja till saker de ibland inte 

är helt säkra på att de har erfarenhet kring (Phil, 2011). Det är viktigt att inte glömma att de i 

ett individualistiskt samhälle kan bidra med en positiv utveckling. Jag tror också att de 

positiva egenskaperna har en större chans att påverka deras barn, detta håller både författare 

och en av informanterna jag intervjuade med om.  

”… barn är mer respektfulla inför andra individers behov och rättigheter än tidigare, 

tidigare var det väl mera ett slags kollektiv, att barnen mera sågs litegrann som ett 

kollektiv av vuxna, nu känns det som att det finns mer fokus på de individuella 

rättigheterna och skyldigheterna och att barn också har anammat det.” (informant 2) 

”vi är och ska acceptera varandra som man är, liksom olikheter och i för sig så tycker 

jag för bara sådär 10- 14 år sedan, det här med olikheter och så där var mindre 

accepterat då än vad det är idag och det tycker jag har förändrats jätte, jätte mycket, 

alltså bara en sådan här enkel sak kring vad man ska ha på sig, vilken färg och så. När 

jag var liten, inte fasen hade grabbar rosa på sig, alltså bara en sådan enkel grej. Jag 

tycker att de här barnen är mycket, mycket mer … alltså dom accepterar ju varandra 

mycket mer som man är. det spelar ingen roll vad man har på sig för kläder och det 

tycker nog jag går åt rätt håll (informant 1) 

När jag läste på om denna generation beskrivs de ambitiösa drag och hur denna generation 

sätter enormt höga krav på utveckling och inlärningstakt. Effektivitet är det som prioriteras 

där resultat är viktigare än själva processen (Phil 2011). Jag kände igen mig då jag under min 

praktik kunde se hur flera elever hade väldigt höga krav på sig själv och utmanade sig när de 

fick chansen. Detta bekräftades också av informanterna. Jag tror också att detta är en 

konsekvens av att föräldrarna arbetar väldigt mycket, är väldigt ambitiösa och har höga krav 

på sig själva som sedan lett till att de har höga krav även på sina barn, vilket sedan har lett till 

att det visat sig i verksamheten. 

” - Jag upplever att skillnaden är att barn ska göra väldigt mycket saker idag, det handlar 

om träningar och det handlar om matcher, jag tycker att det är så stressigt för många av 

barnen, de ska nästan räknas upp hur mycket man gör och sedan jämföra med andra, 

status ligger i att ha fullt upp och det tycker jag är lite hemskt och det har litegrann med 

föräldrarna stress och press på att det vill att barnen ska spela hockey och göra en massa 

saker.”(informant 1) 

Sammanfattningsvis har jag kunnat konstatera att det inom fritidshemmets verksamhet finns 

en del av de egenskaper som utmärker generation Y, såväl hos barn som hos föräldrarna. 

Samtidigt kan dessa egenskaper vara både positiva och negativa. Barnets sociala kompetens 

kan förstärkas utifrån att de lär sig vara mer självständiga och individuella. Den mer negativa 

inverkan kan vara att de kan känna sig osäkra utifrån brist på tid och uppmärksamhet av sina 

upptagna föräldrar vilket påverkar deras självbild/självkänsla negativt. 
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Teknikens påverkan på barnens sociala kompetens 
I dagens samhälle kan man ofta uppleva att den äldre generationens syn på sociala medier 

mobiltelefoner, tv-/och data spel, är att de har en väldigt negativ syn på tekniken och dess 

påverkan på oss människor. I dagens fritidsverksamhet är detta inget undantag då jag, under 

min praktik och min tid som vikarie, både hört och diskuterat med andra vuxna pedagoger just 

omkring teknikens inverkan på barn i allmänhet. Jag kom till ungefär samma slutsats som de 

informanter jag intervjuade.    

”- Mobiler blir ju så, också en liten sådan här vuxen moral panik grej, det är lätt att 

diskutera mobilförbud och det har det ju diskuterats på skolan som helhet, men så är det 

ju alltid litegrann när det kommer något nytt, vi tillåter mobiler på den här avdelningen 

för att det är en så viktigt del för många barns identitetsskapande och deras sociala sfär 

och jag tänker att det bara är som vilken arena som helst, jag försöker att inte göra 

någon skillnad.” (informant 2) 

”-Vuxna kanske saknar erfarenhet av sociala medier och ser det på ett annat sätt så 

lägger det större vikt på det hela? ” informant 2) 

Så kan vi då lita på att det negativa med sociala medier endast är skapat av vuxnas 

uppfattningar och avsaknad av erfarenhet inom den tekniska och ”sociala medier världen”? 

Troligen inte, för bland informanterna fanns åsikter om att de sociala medierna påverkade 

barnens sätt att förhålla sig till varandra på ett negativt sätt. 

”- jag tycker att jargongen har blivit tuffare, när det gäller ordförråd och sättet man 

pratar med varandra, hur man uttrycker sig mot varandra och det har gått ner i åldrarna, 

de har inte den här ”vanliga” jargongen som man borde ha mellan barn när man är 8, 9 

eller 10 år, den är annorlunda än var den var förut det tycker jag helt klart. Jag ser en 

stor skillnad, en betydligt negativ skillnad som man kanske kan härleda till den här 

tekniska utvecklingen, kanske datorn, internet och kanske att man ser en massa på tv- 

spel, man har andra samtalsämnen än vad man hade tidigare”(informant 3) 

Jag håller med denna informant kring klimatet och hur jargongen har blivit tuffare och på 

samma gång att det sjunkit i åldrarna. Det man kan fundera över här är just att mycket av det 

som denna informant beskriver är nog inte bara tv-spels eller sociala mediers påverkan utan 

också filmer, tv-program samt vuxnas sätt att kommunicera med varandra då vi är förebilder 

för våra barn. 

”-jag brukar säga så här att det aldrig är barnens fel att det är som det är runtomkring 

dem utan det är vi vuxna som har misslyckats eller lyckats, det är vi vuxna som ska se 

till att barnen har en trygg och bra uppväxt, vare sig om det är då med alla tekniska 

medel, det är ju inte så att bara för att man har tv-spel, dator och telefon att det blir 

problem det är inte det jag vill säga det handlar vi vuxna, om föräldraskapet, det handlar 

om skolans personal och alla vuxna runtomkring… ”(informant 3) 

Frågan kring sociala mediers påverkan är inte alldeles enkel. Nedan beskriver informanten 

både positiv och negativ påverkan av sociala medier.  

”- jag tror att det kommer påverka många positivt, många kommer ha jättetrevligt med 

Instagram och sociala medier, många kommer ha vänner där och säkert utveckla en del 

saker och lära sig mycket, det är ju så med internet att man lär sig en massa också, men 

då finns ju också baksidan med dessa, påtryckningar av att man måste vara på ett eller 

annat sätt”( informant 3) 
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En informant lyfter betydelsen av att de vuxna kring barnen även måste arbeta med miljön 

kring barnen, även när det gäller sociala medier och mobiltelefoner, för att den ska bli mer 

accepterande.  

 ”- Det är bara en arena, allt det dåliga som finns med mobiler finns i fotboll också och 

allt det dåliga som finns i fotboll finns i mobiler och allt det som är bra med båda finns 

det i båda men vi är så… pedagoger eller vuxna eller sådär, vi är så vana hur det yttrar 

sig det här är symptomet och så tittar man på det, men man kan kränka varandra med 

mobiltelefoner visst, men det är ju inte mobiltelefonens fel då är det ju ett gruppklimat 

där kränkningar kan förekomma som är bekymret och man kan kränka varandra på en 

fotbollsplan också men vi skulle inte förbjuda fotbollsplanen eller fotbollen men 

mobilen…”(Informant 2) 

”- jag tror det bara är en vuxen föreställning som vi är vana vid, …..utan det är också bara ett 

sätt att prata även fast det är skrivet, så att jag tror inte att det påverkar eleverna något mer än 

något annat. Jag hävdar att det bara är en annan form” (informant 2) 

Kan vi nu dra slutsatsen att barns sociala kompetens och självkänsla inte påverkas av sociala 

medier? Nej, det kan vi inte, det som påverkar barnen mest är inte de skrivna orden som finns 

i mobilen eller på nätet. För barnen är detta bara ett annat sätt att kommunicera och många av 

barnen som växt upp med mobiler, internet etc. är vana med detta sätt att kommunicera. 

Problemet är, enligt min åsikt, att vuxna inte tar sitt ansvar för att påverka barnen att förhålla 

sig till varandra på ett respektfullt sätt samt att de många gånger inte har insyn i vad barnen 

skriver. 

”- … för att hinna med vår egen karriär, vårt eget utseende och våra egna hobbys osv och dom 

sociala medierna, datorerna och tv-spel är en fantastisk barn passning för många vuxna, 

tyvärr.” (informant 3) 

Om det är så att de sociala medierna, data- och tv-spel används som ett sätt att ”roa” barnen 

minskar detta barnens möjlighet till kvalitativ tid med vuxna. Med det försvinner också de 

vuxnas möjligheter att påverka barnen positivt, att genom bekräftelse och uppmuntran stärka 

barnets självkänsla och sociala kompetens. 

Sammanfattningsvis kan det vara ett problem att den äldre generationen saknar insyn och 

förståelse och kanske ibland kunskap om hur de sociala medierna och annan teknik fungerar 

kring barnen vilket innebär att de blir oförstående och saknar insyn på en ”arena”, där de som 

vuxna förebilder är viktiga. Det är också tydligt att det finns både positiva och negativa 

aspekter på hur teknologin/sociala medier påverkar barnen.  

Fritidshemmets arbete med social kompetens 
Parment (2008) påstår att det är en myt att Generation Y har brister i sin sociala kompetens 

och att skandinaviska ungdomar upplever att de har djupa och meningsfulla relationer i sitt 

stora sociala nätverk. Han betonar att det är skandinaviska ungdomar. Det som gör detta 

intressant är att skandinaviska ungdomar går i en skola som har fritidshem och det får mig att 

fundera kring om det är fritidshemmen som bidrar till att dessa ungdomar ändå upplever att de 

har djupa och meningsfulla relationer. Om jag skulle ha rätt har fritidshemmen en stor 

betydelse för barnens upplevelser av att ha ett meningsfullt liv.   

Han beskriver vidare hur en individ med breda referensramar borde kunna få mera 

meningsfulla samtal än en person med smalare referensramar, vilket i sin tur leder till 

meningsfulla relationer. (Parment 2008).  
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Vad gäller gruppens betydelse för den sociala utvecklingen framkommer i denna studies 

resultat att förutom den eventuella negativa betydelsen med stor barngrupp, bidrar det med ett 

större utbud av möjliga kompisar. 

 ”- jag tänker mycket på det här med barngruppernas storlek, jag tänker på att det har ju 

fler kompisar och välja på, de måste inte vara med dem de inte kommer överens med” 

(informant 1)  

Även fast jag personligen inte tror på att elever måste välja vilka kompisar de vill umgås med, 

har mitt mål alltid varit att alla ska försöka umgås och komma överens med alla. Det finns ett 

socialt lärande i detta. Jag kan ändå inse betydelsen av att inte hela tiden behöva söka nya 

kontakter. Det ständiga utbytet av kamrater kan påverka upplevelsen av trygghet. Jag tror det 

är viktigt att hitta en bra balans i detta, skapa trygghet men samtidigt erbjuda alternativ. Jag 

anser att man måste vara trygg i sin miljö för att kunna ta kontakt med nya människor. Jag tror 

att även fast det finns möjlighet att välja bort vissa personer så borde ändå fritidshemmet 

sträva efter att alla ska våga prova på att vara med nya vänner då det kan bidra med nya idéer, 

lekar och nya sätt att hantera andra kompisar som finns i klassen. Jag anser att gruppen är 

viktig för barnets utveckling av den sociala kompetensen. Social kompetens, enligt Ogden 

(2002) handlar om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör det möjligt att etablera 

och vidmakthålla sociala relationer samt att detta är en förutsättning för att individen ska 

kunna hantera sociala sammanhang. I läroplanen beskrivs hur viktig gruppen är för det där 

uppstår situationer då sociala normer och värden prövas och utvecklas.  

Är det då fritidslärarens arbete som påverkar barnen eller är det miljön i sin helhet som 

utbildar elevernas sociala kompetens och att vi lärare finns bara där för att se till att barnen 

inte far illa?  Personligen skulle jag vilja säga att det är både miljön och fritidslärarens arbete. 

För att förklara detta närmare vill jag först beskriva vad social kompetens betyder och sedan 

hur elever lär sig dessa sociala verktyg och utvecklar sin sociala kompetens.  

Social kompetens kan definieras som kunskaper, färdigheter och förhållningsätt som gör det 

möjligt för en person att etablera och vidmakthålla sociala relationer och hur det är en 

förutsättning för att individen ska kunna hantera sociala sammanhang, uppnå socialt 

accepterande eller att etablera nära, personliga vänskapsförhållanden och relationer (Ogden 

2002). Efter att vi skaffat oss en förståelse kring vad det social kompetens är måste vi se hur 

detta beskrivs av Ogden. 

Social inlärningsteori detta enligt Ogden kan sammanfattas i sju punkter  

1) genom inlärning (t.ex. via observation, modellinlärning, övning och återkoppling),  

2) sociala färdigheter handlar specifikt om konkret verbalt och icke-verbalt beteende,  

3) både effektiva och ändamålsenliga initiativ och respons,  

4) att maximera social förstärkning,  

5) färdigheterna är interaktiva till sin natur och omfattar både effektiva och ändamålsenliga 

reaktioner, 

6) utförandet av färdigheterna påverkas av kännetecken i miljön, 

7) brister och överdrifter kan specificeras och användas vid medling. 

I dessa teorier finns det tydliga gemensamma detaljer hur barn utvärderar sin kompetens i 

förhållande till föräldrar och bedömning av lärare. Enligt dessa teorier krävs det någon att 

jämföra sig med eller någon form av återkoppling för att barn ska utveckla sin sociala 

kompetens. När jag frågade informanter om hur de hade arbetat med utveckling av social 
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kompetens fick jag till svar att det handlade om att vara goda förebilder både i ord och 

handling. Det var viktigt att skapa ett tillåtande miljö som ändå hade fasta och tydliga regler.  

När informanterna beskriver hur de arbetar med social kompetens framkom att det var viktigt 

att vara lyhörd, tydlig och lyssnande som vuxen och pedagog. Ville man som pedagog få det 

att fungera socialt i gruppen måste man även arbeta individuellt med dessa saker.  

Informanternas beskrivning av hur de arbetar med elevernas utveckling av social kompetens 

har en tydlig koppling till den modellinlärning som Ogden (2002) beskriver i sitt stycke.  

”- vi är med jätteofta och jag tycker att det är viktigt som pedagog att visa på att man kan…” 

(informant 1) 

”- … om man bekräftar barn inför varandra liksom att man har ett bekräftande klimat, att man 

inte försöker vara så dömande, då tänker jag att det smittar av sig, (informant 2) 

Här beskrivs en tydlig koppling till läroplanen vad gäller uppdraget för fritidshemmet att 

arbeta med normer och regler i barnets vardag, hur konflikter kan hanteras osv. 

”- vi utgår inte så mycket från aktiviteter utan vi utgår från vilken miljö vi kan skapa 

med barnen, sedan får det generera aktiviteter av olika slag, därför värderar vi inte 

mobiler som mindre eller mer bra än något annat, om man då tänker att man har 

övergripande mål från läroplanen som till exempel kan vara: utveckla sin förmåga att 

kommunicera med varandra med språkliga uttrycksformer och olika sammanhang, 

(informant 2) 

Informanterna beskriver att arbetet med normer och regler pågår ständigt i verksamheten. De 

pratar om den fria leken, turtagning och samarbete/konflikthantering.  

Sammanfattningsvis beskriver informanterna i intervjun hur de målmedvetet arbetar med den 

sociala kompetensen utifrån målen i läroplanen. De beskriver hur de genom att vara goda 

förebilder, bekräftar och uppmuntrar i både ord och handling, betonar regler (ibland 

spelregler) och också hur det sociala samspelet uppmärksammas och prioriteras. Inflytande, 

uppmuntran och stöd stärker självförtroendet. 

Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet 
Jag anser att tillförlitligheten i mitt arbete är god av flera olika anledningar. Samtliga 

informanter har lång erfarenhet av att arbeta inom fritidshemsverksamheten. Informanterna 

arbetar i olika geografiska delar i kommunen. De arbetar både på kommunala skolor och 

friskolor. Alla informanter var kontaktade via sin rektor som sedan gav förslag på en lämplig 

informant. Jag anser att även detta påverkar tillförlitligheten positivt då rektorn, d.v.s. den 

som har översikt på det mesta i skolan, ledde mig till en bra och lämplig kandidat. Jag fick tre 

informanter vars svar var välformulerade och genomtänka samt gav mig mycket fakta till mitt 

arbete. En orsak till att jag uppfattade svaren som genomtänkta kan ha berott på att 

intervjufrågorna skickades ut tillsammans med ett informationsbrev via mail, vilket gav 

informanterna en chans att tänka efter och skriva upp vad de ville svara i förväg. En annan 

orsak som kan ha påverkat tillförlitligheten av arbetet är att varje individ hade väldigt olika 

personlighetsdrag/värderingar, detta skapade en bredd i svaren. De olika informanterna gav 

tillsammans ett brett perspektiv på hur man ska arbeta med barnens sociala kompetens och 

självkänsla. 
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Reliabilitet 

Alla intervjuer utgick från samma mall och samlades in på samma sätt, alla utfördes med 

samma grundfrågor till alla informanter. Intervjutiden hade en tydlig startpunkt och slutpunkt. 

Informanterna hade avsatt tid för att kunna genomföra intervjun och de behövde därför inte 

känna sig stressade. Alla intervjuerna skedde ostört förutom då ett störningsmoment dök upp 

mitt under intervjun. Jag anser dock inte att detta påverkade helheten i intervjun då vi återgick 

relativt snabbt till där intervjun var innan vi blev avbrutna. Jag anser också att mina frågor var 

välformulerade då jag fick väldigt mycket data från varje informant. 

Metodologisk reflektion 

Jag har reflekterat över hur endast tre intervjuer kan ha påverkat mitt resultat. Jag insåg också 

att det var mycket svårare att få tag på informanter än vad jag tidigare trott, men på samma 

gång upplevde jag också att jag hade lite otur. En av rektorerna blev sjukskriven då jag var på 

god väg att få en till intervju på denna skola. Om jag haft mer tid på mig tror jag inte att jag 

hade haft samma problem. 

Att fortsätta denna studie med en jämförelsestudie mellan olika länder hade varit intressant. 

Då olika länder har olika skolkulturer hade detta skapat ett intressant resultat kring 

fritidshemmets påverkan på elevernas sociala kompetens och skillnader mellan de olika 

länderna.  

Slutsats 
De slutsatser som påvisats i denna studie är att barnen är mer socialt kompetenta men 

samtidigt stressade och pressade utifrån den stress de lever under. Här är det både samhället 

och föräldrarna som ställer krav på barnen. Studien har inte kunnat fastställa en tydlig 

koppling mellan Generation Y:s egenskaper och de konsekvenser det eventuellt fått på 

barnens sociala kompetens på ett fulländat sätt. Däremot visar studien att det finns tendenser 

till de egenskaper som definierar Generation Y och att detta även avspeglar sig hos barnen. 

Arbetet med social kompetens inom fritidshemmets verksamhet genomsyrar större delen av 

det arbete som utförs av fritidslärare. Studien visar på att man målmedvetet arbetar med 

elevers självkänsla och sociala kompetens, utifrån läroplanens uppsatta mål. Det sociala 

samspelet uppmärksammas och prioriteras och är en viktig del av undervisningen. 

Under studien har det visat sig att sociala medier, tv-och dataspel påverkar barnen både 

negativ och positivt. Jargongen upplevs ha blivit tuffare samtidigt som det finns inslag av att 

teknik haft en positiv inverkan på den sociala kompetensen. 

Social kompetens bland barn och unga- en bristvara? – inte alls! 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
Jag heter David Vikström och utbildar mig till grundskollärare med inriktning fritidshem på 

Umeå universitetet. I dagsläget skriver jag mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att 

beskriva ett begrepp som kallas ”generation y” eller ”millenium generationen” och ta reda på 

om några av de egenskaper som beskrivs i dessa begrepp är synliga inom fritidshemmens 

verksamhet. Ett annat syfte med mitt arbete är att utforska hur personal vid fritidshemmen 

arbetar med elevernas sociala kompetens och självkänsla, egenskaper som är viktiga för att få 

ett meningsfullt och socialt berikande liv.   

Du kommer att vara delaktig i en kvalitativ intervju som är helt anonym. Intervjun är 

beräknad att ta ca 40 min. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta för mig att 

sammanställa svaren. Resultatet i mitt arbete kommer mina klasskamrater att opponera på. 

Det är också viktigt att du som deltar i intervjun vet om att det är helt frivilligt för dig att delta 

och att du kan avbryta intervjun när du vill.  

Kan du tänka dig att ställa upp på denna intervju kontakta mig genom att svara på detta mail, 

så snart som möjligt. 

David Vikström 

david.o.vikstrom@gmail.com 

  



 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetat inom fritidshemmets verksamhet? 

Har du sett någon förändring under tiden du arbetat vad gäller elevernas nivå på social 

kompetens? 

Under den tid du arbetat - har du uppmärksammat någon förändring vad gäller barnens 

förhållningsätt till varandra och i grupp? På vilket sätt? 

Hur upplever du att samhället påverkar barnens självkänsla nu i förhållande till tidigare? 

Hur arbetar ni med barnens självkänsla? Exempel?  

Hur arbetar ni utifrån läroplanens sociala mål på det här fritidshemmet? T.ex. grupp 

gemenskap, trygghet i gruppen, empati och goda kamratrelationer etc.? 

På vilket sätt tror du sociala medier påverkar eleverna? 

Hur arbetar ni med förhållningsättet till sociala medier?  


