
 

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp 
Grundlärarprogrammet med inriktning fritidslärare, 180 hp 

Vt 2018 

INTERAKTIV MEDIA INOM 
FRITIDS 

-Dess påverkan på det sociala samspelet 

Isak Holm



 

 

Innehåll 
Interaktiv media inom fritids ................................................................................................. i 

-Dess påverkan på det sociala samspelet ................................................................................. i 

1.0 Sammanfattning .......................................................................................................... 1 

2.0 Inledning ..................................................................................................................... 2 

2.1 Syfte ......................................................................................................................... 2 

2.2 Forskningsfrågor: ..................................................................................................... 2 

3.0 Bakgrund .................................................................................................................... 3 

3.1 Centrala begrepp ...................................................................................................... 3 

3.2 Styrdokument .......................................................................................................... 3 

3.3 Tidigare forskning .................................................................................................... 4 

3.4 Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................... 5 

4.0 Metod .......................................................................................................................... 6 

4.1 Undersökningsmetod ................................................................................................ 6 

4.2 Urval ........................................................................................................................ 6 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 6 

4.4 Databearbetning - Meningskoncentrering .................................................................. 6 

4.5 Etiska överväganden ................................................................................................. 7 

4.6 Metoddiskussion ....................................................................................................... 7 

4.6.1 Undersökningsmetod 7 

4.6.2 Urval 8 

4.6.3 Datainsamling 8 

4.6.4 Databearbetning 8 

5.0 Resultat ..................................................................................................................... 10 

5.1 Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet och hur 
får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? .................................. 10 

5.2 Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? ......................................................................................................................... 13 

6.0 Diskussion, analys och slutsats. ................................................................................... 19 

6.2 Resultat Analys ...................................................................................................... 19 

6.2.1 Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet och 
hur får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? 19 

6.2.2 Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? 19 

6.3 Resultat diskussion ................................................................................................. 20 

6.4 Slutsats .................................................................................................................. 20 

6.4.1 Forskningsfråga 1 20 



 

6.4.2 Forskningsfråga 2 21 

Referenslista: .................................................................................................................. 22 

Bilaga 1. Missivbrev ........................................................................................................ 24 

Bilaga 2. Intervjuguide .................................................................................................... 25 

 
  





 

 

1.0 Sammanfattning 
 
Fritidsverksamheten är en skolverksamhet där barn lär sig av det sociala samspelet med 
andra. Syftet med denna studie är att genom pedagogernas upplevelser få ökad kunskap 
om barnens sociala samspel när de använder interaktiv media på fritidshemmet. vilket är 
ett uppdrag som skolverkets (2017) läroplan har givit fritidsverksamheten. Bakgrunden till 
denna studie är att mycket utav tidigare forskning inom detta område handlar näst till 
enbart om hur interaktiv media kan påverka skolan men inte fritidsverksamheten. Den 
metod jag använde att få svar på detta var att intervjua fyra olika fritidspedagoger för att 
höra deras reflektioner. Resultatet utav detta var att fritidspedagogerna saknade relevant 
kunskap och material för att kunna hålla i meningsfulla aktiviteter som gynnar det sociala 
samspelet. Deras reflektioner var dock att barn upplevdes ha ett väldigt positivt socialt 
samspel när de fick tillfälle att använda interaktiv media på fritidshemmet. Analysen 
berättar hur jag gick tillväga för att få fram resultatet. Till sist i slutsatserna så 
sammanfattas det kort vad studiens resultat har kommit fram till. 
 
Nyckelord: Fritidsverksamhet, socialt samspel, interaktiv media 
  



 

2.0 Inledning 
Fritidshemmet är en social verksamhet där barn ska lära sig socialt samspel genom lek och 
aktiviteter. Det som har växt fram och utvecklats väldigt mycket under de senaste två 
decennierna är interaktiv media och detta har, till en viss grad, integrerats med 
fritidsverksamheten samt skolan. Interaktiv media är ett sätt att kommunicera med andra 
människor genom spel samt andra interaktiva plattformar och det är därför en viktig del i 
många människors liv att kunna vara en del av det sociala fenomenet, inte minst för barn 
som växer upp i detta samhälle är detta en väldigt utvecklande och viktig faktor. För 
speciellt barn så är datorspelande, eller spel överhuvudtaget, en viktig del av deras sociala 
utveckling då det diskuteras livligt på skolgårdar, runt middagsbordet och i alla möjliga 
andra sammanhang (Aarsand, 2008). Det bildas här en grupp gemenskap som flera 
stycken kan delta i. Detta är något jag själv också har varit med om, då jag också har vuxit 
upp i en värld där datorn och andra sociala medier är ständigt utvecklande. När jag gick i 
grundskolan kunde jag spendera dagar med att prata om spel som jag spelade med olika 
kompisar och i dessa samtalsämnen kunde ibland hela klassen delta. Baserat på egen 
erfarenhet med interaktiva medier och fritidshemmets nya uppdrag från skolverkets (2017) 
läroplan har jag ett primärt intresse för det sociala samspelet som interaktiv media medför. 
 

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och 
kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att 
utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden 
(skolverket, 2017).  

 
Eftersom ett av fritidshemmets syfte är läran i det sociala samspelet med andra så anser 
jag att interaktiv media är väldigt central inom verksamheten och det finns många positiva 
sidor med interaktiv media som kan appliceras till fritidshemmet.  
 
Med detta i åtanke har jag därför valt ut ett syfte och forskningsfrågor som ska hjälpa till 
att belysa det sociala samspelet som pågår när barnen använder interaktiv media. Detta 
besvaras genom fritidspedagogers upplevelser och erfarenheter genom deras egna och 
barnens användande av interaktiv media på fritidshemmet. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att genom pedagogernas upplevelser få ökad kunskap om barnens 
sociala samspel när de använder interaktiv media på fritidshemmet. 
 
2.2 Forskningsfrågor: 

● Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet och 
hur får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? 

● Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? 
  



 

3.0 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att redovisas. Den tidigare forskningen 
förklarar vilken vetenskaplig grund som studien baseras på. Styrdokumenten redovisas 
också, vad de säger om det pedagogiska uppdraget som fritidshemmet har för interaktiv 
media. Vidare kommer de centrala begreppen samt vilken teori som har valts för studien 
att redogöras för.  
 
3.1 Centrala begrepp 
Nedan presenteras de centrala begreppen som studien innehåller och deras betydelse.  
 
Socialt samspel kännetecknas som det sätt när människor samverkar med varandra 
(Falkner & Ludvigsson, 2012). Ett socialt samspel byggs av regler och normer som skapas 
med hjälp av det sociala. När man ska se hur barn upplever det sociala samspelet burkar 
man oftast kolla på hur de leker med varandra (Ibid.).  
 

De barn som inte förstår vad det är för normer som styr det sociala samspelet, 
kommer att bete sig ”fel” (även om de besitter kunskaper som egentligen skulle 
kunna stärka deras position) och i och med det får de en av de lägsta positionerna 
och kanske inte ens välkomnas i gemenskapen (Falkner & Ludvigsson, 2012). 

 
Philgren (2013) talar om informella kamratbaserade lärandeverksamheter. Dessa 
verksamheter grundar sig i att eleverna har en sådan kunskap om spelen som de spelar att 
de kan lätt lära ut till andra elever, de guidar alltså in en ny spelare. Dessa bildas i och med 
att personalen inte har samma kunskap inom området och kan därför inte lära ut samma 
information som eleverna kan.  
 
Interaktiv media kännetecknas som teknologi där personer kan styra vad som händer. Den 
vanligaste typen av interaktiv media är datorspel, mobilspel och TV-spel och iallafall en 
av dessa finns i näst intill vartenda hushåll i dagens Sverige (Falkner, 2007). Nu för tiden 
är interaktiv media inte en trend längre utan det har blivit en del av vardagslivet för 
många, spelandet har för många barn och ungdomar blivit något av en livsstil 
(Ungdomsstyrelsen, 2006).  
 
Spel, mer bestämt datorspel, är det väsentliga inom interaktiv media. Det är detta som gör 
digital media interaktiv och är den populäraste fritidsaktiviteten i många svenska hem 
(Philgren, 2013). 
 
Facebook är en social plattform där man har en profil med personlig info som kan andra 
kan ta del av. Även kan man lägga upp bilder, statusuppdateringar, anknyta sig till sociala 
grupper, föra samtal med andra genom chattar och ta del av nyheter (Ellison, Steinfield & 
Lampe, 2007).  
 
Twitter är en hemsida där användare skriver om vilket ämne som helst. Texten de skriver 
har en gräns på 140 tecken och andra kan välja att svara på denna text med samma gräns 
på antal tecken (Kwak, et al. 2010). 
 
Youtube är en webbsida där folk kan lägga upp videor på sig själva eller vad de gör och 
andra kan kommentera på deras videor (Hossler & Conroy, 2008).  
 
3.2 Styrdokument 
Detta är det som styrdokumenten beskriver om interaktiv media och uppdraget som 
fritidsverksamheten har kring social samverkan. 
 



 

I skolverkets (2014) allmänna kommentarer framgår det att personalen har i uppdrag att 
utgå från elevernas sätt att samverka med varandra för att utveckla deras sätt att 
kommunicera med varandra.  
 

Personalen i fritidshemmet bör: 
Utgå från samspelet i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att 
kommunicera samt lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och deras 
sätt att uttrycka sig (Skolverket, 2014). 
 
 

I de centrala innehållen för fritidshemmet av skolverkets (2017) läroplan framkommer 
dessa uppdrag kring interaktiv media: 
 

• Digitala verktyg och medier för kommunikation 
• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang 
• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 
• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och 
samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier.  

 
Fritidspersonalen ansvarar för att dessa uppdrag ställs i kraft på fritidshemmet och alla 
elever har rätt att ta del av dem. 
 
3.3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning om interaktiv media presenteras. 
 
Den aktuella forskningen kring användandet av interaktiv media inom skolväsendet är 
nästan enbart inriktad mot skolan och förskolan, forskningen kring fritidshemmet är ännu 
väldigt ny och därför inte alls lika utförligt arbetad som de andra skolverksamheterna 
(Alexandersson & Hansson, 2011; Hylén, 2013; Grönlund, 2014). 
 
Enligt Alexandersson & Hansson (2011) är många lärare skeptiska till att datorspelande 
kan fungera som lärresurs i skolan mer än i undantagsfall. Dock är de samtidigt överens 
om att det behövs ökad kunskap inom området. Att försöka hitta sätt att använda digitala 
verktyg, eller om man hittar spel som gynnar det sociala samspelet, är en utmaning som 
pedagoger ställs inför.  
Ett stort problem för skolan och fritidsverksamheten när det ska integreras med interaktiv 
media är att många pedagoger och lärare saknar väsentlig kunskap inom området för att 
effektivt kunna använda sig av och lära ut om interaktiv media. Dunkels (2007) säger att 
skolan till stor del saknar de nödvändiga kunskaperna.  
Dunkels (Ibid.) menar att det blir problematiskt då många av de tekniker som eleverna 
använder på fritiden skulle kunna utgöra viktiga redskap för aktivt lärande. Med detta 
problem så blir eleverna sina egna lärare och skolan erbjuder information som är väldigt 
självklara för eleverna. 
 
Enligt Philgren (2013) så är det positivt med att elever har bättre information än skolan. 
Hon säger att när elever blir sina egna lärare skapar de en djupare förståelse för spelet och 
kan därför lära ut till andra vilket skapar en informell kamratbaserad lärandeverksamhet, 
där en mer erfaren spelare guidar en nybörjare in i spelet. Detta är en typ av socialt 
samspel som många kamratbaserade spel medför, den sociala formen skapar en typ av av 
socialt samspel mellan kamraterna. 
Forskningen kring spel och lärande fokuseras ofta på hur själva spelen är utformade 
pedagogiskt, alltså hur spelet kan lära spelaren någonting. 



 

När fokus är på hur spelen lär ut bortser man ofta ifrån det sociala samspelet mellan 
spelare. Med detta förbiser man hur spelarna lär sig av spelet med hjälp av det sociala 
samspelet (Philgren, 2013). 
 
Jenkins (2006) menar att intresset kring frågor som rör ungas nätanvändning och bruket av 
datorer tar sig ofta i uttryck i pedagogiska frågeställningar. Man borde bli bättre på att se 
spel som läromedel där man går från rena spel till att se mer komplexa sammanhang som 
hur människor löser problem tillsammans. Jenkins (Ibid.) visar även på att bloggande och 
annat skrivande på nätet kräver kompetenser som är centrala för skolan.  
 

Om vi på något sätt kunde föra över barnens entusiasm för kommunikation och 
textproduktion på nätet till skolan skulle alla vinna på det (Jenkins, 2006). 

 
Skolan och fritidsverksamheten måste bli bättre på att ta frågan om interaktiv media på 
större allvar och utnyttja den bättre professionellt för att den ska kunna användas i ett mer 
strukturerat lärandesyfte och för att det, i ändamål, ska gynna det sociala samspelet. 
 
3.4 Teoretiska utgångspunkter 
Här redovisas teorin om det sociokulturella perspektivet som är väsentligt för studiens 
diskussion- och analysdel. Även för fritidshemmet är det sociokulturella perspektivet 
väsentligt då fritidsverksamheten är en pedagogisk verksamhet som, bland mycket annat, 
har den sociala utvecklingen i fokus (skolverket, 2017). Denna teori tas sedan upp i 
Analys kapitlet. 
 
Det sociala samspelet som interaktiv media medför spelar stor roll i den enskilda 
individens liv. Människan är en social varelse och vi vill höra samman med andra 
människor i en social samvaro (Dunbar, 2006). Enligt Säljö (2005a, 2005b) så är 
individens utveckling starkt kopplad till det sociala sammanhanget och tillhörigheten 
utgör en drivkraft för lärande, till exempel ur ett sociokulturellt perspektiv.  
Det sociokulturella perspektivet utgår, kortfattat, från att individen lär sig utav det sociala. 
I sin kontakt med lärare, kamrater, familjemedlemmar och andra människor skapar sig 
individen en uppfattning av samhället på ett sätt som skolan inte kan lära ut. Eleven 
formas alltså av det sociala (Säljö, 2005a, 2005b). Fritidshemmet är en sociokulturell 
lärande verksamhet då det baseras på det sociala samspelet. 
Det sociala samspelet som det sociala sammanhanget tillåter och möjliggör är avgörande 
för vad och hur man lär. Det sociokulturella perspektivet på individen ger den 
sammanlagda funktionen av sociala möten och kontexter samt att människors möten ger 
underlag för olika rollspel och identitetsbildningsprocesser. Sociala kontakter, språk och 
berättande är här en motor för lärande (Säljö 2005a, 2005b). 
 
  



 

4.0 Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningsmetod, urval, hur jag samlade in data och 
bearbetade den, etiska överväganden samt metoddiskussion. 
 
4.1 Undersökningsmetod 
För att få ett bättre resultat för studien användes den kvalitativa metoden intervju. Detta 
för att framställa mer djupgående resultat till de forskningsfrågor som studien omfattar i 
jämförelse till kvantitativa metoder vilket innebär enkäter eller korta telefonsamtal 
(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 
Syftet med att använda intervjuer som metod var för att på ett effektivt sätt få fram svar på 
forskningsfrågorna genom informanternas upplevelser och erfarenheter. När 
informanterna berättar om situationer de har varit med om blir svaren mer tillförlitliga 
(Kihlström. 2007). Informanternas svar innehåller förhoppningsvis inte bara en åsikt eller 
en synpunkt utan även en berättelse som grundar sig på egen erfarenhet kring användandet 
av interaktiv media och även deras reflektioner på det sociala samspelet som speglas i 
barnen när man använder den. 
 
4.2 Urval 
Enligt Trost (2005) är det bra med variation bland informanterna vilket är varför fyra olika 
informanter mellan åldrarna 30-60 år har valts. Detta för att studien ska få mycket data till 
resultatet. Dessa informanter har jag tidigare varit i kontakt med genom jobb samt praktik 
och är intresserad på att ta reda på mer om deras erfarenheter och upplevelser med datorer, 
mobiler och iPads samt deras kunskaper i de områdena. De har i tidigare samtal visat ett 
intresse för det sociala samspelet som eleverna visar på när de använder interaktiv media. 
Utifrån dessa kunskaper och tidigare samtal sågs det potential till betydelsefulla och 
välstrukturerade intervjuer. Informanterna är utbildade fritidspedagoger som gav en 
inblick hur de ser på interaktiv media och hur de använder median på deras fritidshem. 
Även hur de vill kunna använda sig av interaktiv media för att vidare stödja barnens 
sociala samspel.  
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett med ljudinspelning på mobil. Detta för att inte behöva skriva 
ned intervjuerna för hand när de tog plats. Enligt Brinkman & Kvale (2009) är detta en 
metod att föredra framför att skriva ner det på en gång. Mestadels för att det ger 
intervjuaren friheten att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Det är också 
en mer tidseffektiv metod än en videoinspelad intervju, då mängden information som en 
videoinspelning medför tar alltför lång tid att transkribera i jämförelse till en 
ljudinspelning (Brinkman & Kvale, 2009). 
Intervjuerna tog plats på informanternas respektive arbetsplats och varierade mellan 8-17 
minuter att genomföra.   
 
4.4 Databearbetning - Meningskoncentrering 
Efter avslutade intervjuer har materialet sedan transkriberats. Detta har skett genom att 
ljudfilerna på mobilen har skickats över till en stationär dator och på samma dator har 
sedan intervjun skrivits ner. Transkriberingen är kopierat utefter de ljud och ord som hörs 
under inspelningen. Efter att transkriberingen var klar hittades sedan olika teman i den 
transkriberade texten som skulle passa in i resultatet. Dessa teman har sedan passats in i 
respektive forskningsfråga för att den ska bli besvarad. Denna typ av databearbetning 
kallas meningskoncentrering (Brinkmann & Kvale, 2009). Meningskoncentrering används 
för att få ut korta och koncentrerade svar från informanterna som passar in i den 
forskningsfråga de ska besvara. I denna studie har meningskoncentrering använts genom 
att läsa igenom alla transkriberingar, hitta det som informanterna pratar om gemensamt 



 

och sedan strukturerat resultatet efter de kategorier som informanterna pratar om. Efter en 
tids analyserande så kom jag fram till att två forskningsfrågor kunde svaras på i samma 
fråga. Eftersom dessa teman i informanternas berättelser var såpass lika varandra kunde de 
sättas ihop till samma svar.  
 
 
4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) tar upp de nya etiska överväganden som skall ske inför en 
forskning. Det är upp till mig som studiens författare att de upprätthålls under studiens 
gång. Det handlar om fyra väsentliga principer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet. 
 
Dessa fyra forsknings principer har alla blivit presenterade för informanterna innan 
intervjun och de har alla godkänt dem innan intervjun har ägt rum. 
För att bevara dessa fyra forskningsprinciper är alla namn ersatta av olika alias och de 
arbetsplatser som nämns är ersatta av andra alias.  Alias-namnen nämns senare i resultatet. 
  
Sekretess är en grundprincip som handlar om att allmänna handlingar är offentliga och 
personliga uppgifter kan sekretessbeläggas om de faller inom en bestämd paragraf inom 
offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna som har valt att 
delta i studien har godkänt att deras personliga uppgifter inte lämnas ut av mig eller dem 
själva. 
 
Som en uppföljare till sekretesslagen följer tystnadsplikten(ibid.). Om en uppgift är 
sekretessbelagt så har alla inkluderade en tystnadsplikt. Detta menar att alla inkludera får 
bara prata med varandra om uppgiften, men de får inte prata med andra som inte är 
inkluderade, exempelvis familjemedlemmar och andra vänner. Informanternas uppgifter 
kommer inte att nämnas någon gång under studiens resultat. 
 
Anonymiteten (ibid.) menar på att alla former av uppgifter som kan på något sätt avslöja 
vem informanten är inte ska inkluderas i studien. Oftast gäller detta när informanternas 
identitet inte är av intresse för studiens resultat. 
 
Konfidentialitet (ibid.) menar på att forskaren i studien vidtar alla åtgärder för att 
informantens identitet inte avslöjas. Informanternas namn kommer därför ersättas med 
alias namn, dessa namn är: Kalle, Pelle, Lisa och Anna. Mitt namn kommer inte att 
ersättas. Arbetsplatsernas namn ersätts med respektive informants namn, exempelvis 
Pelles Skola. 
 
4.6 Metoddiskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera metoden, hur det gick till väga och de val som 
gjordes, stärkta av argument och metodlitteratur. Jag belyser både för- och nackdelar med 
de val som jag har gjort. 
 
4.6.1 Undersökningsmetod 
I samtal med informanterna som tog plats långt innan intervjuerna framgick mycket utav 
deras reflektioner och åsikter på interaktiv media och barnens sociala samspel. Dessa 
reflektioner kom dock fram med hjälp av diskussion mellan mig och dem, vilket det till 
stor del inte gjorde i intervju. Det kan ha varit mina intervjufrågor (Bilaga 2) som var 
bristfälliga i det område de skulle utforska, att de var otydliga eller dåligt utarbetade, eller 
att informanten var nervös. Trots detta anser jag att använda mig av intervjuer för att få 
svar på de forskningsfrågor jag hade var rätt sätt att gå till väga. Detta för att jag fick 



 

djupare svar än om jag hade skickat ut enkäter till olika fritidspedagoger. Det är i 
informanternas reflektioner och berättelser som resultatet har skapats och det hade inte 
blivit något vidare resultat ifall jag hade valt enkäter. Det hade resulterat i en redogörelse 
över hur fritidspedagoger jobbar, exempelvis att ett antal pedagoger jobbar inte med 
interaktiv media. Men detta hade enligt mig inte hjälpt till att få mer kunskap inom 
området, exempelvis varför de inte jobbar med interaktiv media, utan det hade enbart visat 
på att pedagogerna inte jobbar med det. 
Jag hade i början av studien idén att ställa frågor så att de kunde leda in på diskussion. 
Fördelen i att ha en diskussion med dem skulle istället ha varit att det hade blivit mer av 
ett neutralt samtal med varandra där man delar åsikter och tankar med varandra kring det 
aktuella ämnet. Enligt Brinkmann & Kvale (2009) är intervjuer bättre än samtal i 
forskningssammanhang då det enbart är informantens syn som står i fokus.  
 
4.6.2 Urval 
De pedagoger jag hade kontaktat för intervjuer har jag jobbat med innan och genom 
jobben har vi ibland diskuterat interaktiv media och hur det fungerar med barnens sociala 
samspel. Som skrevs i 4.6.1 så uppstod problem när vi väl genomförde intervjuerna. 
Problemen var att pedagogerna då inte visade samma sorts kunskap som de hade innan. 
Utöver det jag skrev som argument i 4.6.1 så tror jag även att faktorn i att jag som tidigare 
kollega har fört samtal med dem har påverkat deras svar i samtalen. Det blev ett samtal där 
deras reflektioner och åsikter kom fram mer utförligt och i relevans till det jag sa. Nu när 
samma ämne togs i intervju-form gjorde det större skillnad än vad jag var beredd på. Trots 
att det var ämnat för att vara en intervju, där det jag säger inte är av betydelse, så förekom 
det samtal mellan mig och en informant, liknande de som har tagit plats innan. Detta är 
hos mig en bristvara som intervjuare där mina åsikter kan förekommas spegla i framför 
allt denna informantens svar. Detta var dock något som tog upp en väldigt kort del av 
intervjun då resten är en legitim intervju, där bara informantens svar är i fokus. 
 
4.6.3 Datainsamling 
Ljudinspelningen på mobilen var ett bra val. Jag personligen har alltid spelat in intervjuer 
istället för att direkt skriva ned dem. Detta för att det låter informanten, samt mig själv, ta 
den tid vi behöver under intervjun utan att behöva vänta eller upprepa sig själv medan 
forskaren sitter och skriver.  
Jag använde min iPhone 8 med en ljudinspelnings applikation för att spela in och det 
fungerade bra, ljudet funkade och det upplevdes inga konstigheter. Eftersom intervjun tog 
plats på deras egna arbetsplats, i ett enskilt rum där vi inte blev störda, gjorde att ljudet 
inte stördes samt att informanterna kände sig mer bekväma samtidigt som det framgick 
som en seriös intervju. Jag tror det hade varit skillnad ifall intervjun hade genomförts på 
annan plats som exempelvis ett café.  
Som det framgick i 4.3 med hjälp av Brinkmann & Kvale (2009) så är ljudinspelade 
intervjuer att föredra, då de har en bra balans mellan information och transkribering än 
exempelvis videoinspelade intervjuer. Detta är något jag håller med om, då en 
videoinspelad intervju skulle behöva att man skrev ned kroppsspråket som de använde sig 
av samtidigt som de talade. 
 
4.6.4 Databearbetning 
För att bearbeta intervjuerna skickade jag över filerna från mobilen till datorn. På datorn 
kunde jag sedan lättare navigera i ljudfilen ifall jag behövde spola tillbaka eller framåt, 
samt även sänka hastigheten på intervjun vilket hjälpte väldigt mycket. Tidigare har ett 
problem med transkribering varit att man inte hinner skriva ner allt som sägs eftersom 
man pratar snabbare än vad man skriver. Detta åtgärdades genom att ha ljudfilen på 
datorn. 



 

Allting skrevs ned på ett Word-dokument och efteråt har jag läst igenom 
transkriberingarna för att hitta olika teman som informanterna pratar om. Efter att ha hittat 
olika teman har jag därefter delat in i vilka forskningsfrågor de har passat in i. Brinkmann 
& Kvales (2009) meningskoncentrering var här sättet jag konstruerade resultatet. Jag 
valde detta för att det är på det här sättet jag är van att konstruera resultatet, genom att 
gruppera teman efter det som informanterna säger och kort sammanfatta det som de har 
sagt. 
 
  



 

5.0 Resultat 
I detta kapitel kommer informanternas upplevelser och erfarenheter om barnens sociala 
samspel när de använder interaktiv media på fritidshemmet att presenteras 
 
Resultatet har givit många reflektioner kring hur informanterna använder sig av interaktiv 
media och hur de ser på den. Syftet med studien var att öka kunskapen om 
fritidspedagogernas upplevelser om barnens sociala samspel när de använder interaktiv 
media. Det är informanternas upplevelser och erfarenheter som hjälper till att besvara 
forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna är det som har varit i fokus under formandet av 
intervjufrågorna (se bilaga 2).  
 
Det som informanterna har berättat kommer att redovisas i punktform: 

● Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet och 
hur får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? 

● Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? 

 

5.1 Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet och 
hur får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? 
I det här avsnittet redovisas två forskningsfrågor. Dels informanternas syn och reflektion 
kring hur de arbetar med interaktiv media och hur barnen får använda den på 
fritidsverksamheten.  
 
Alla informanter som har intervjuats har en sak gemensamt om användandet av interaktiv 
media på fritidshemmet och det är att det används nästan alltid åt spel. Anledningen till 
detta är att de anser sig sakna relevant kunskap och har materialbrist för att på ett positivt 
sätt använda sig av interaktiv media. 
Alla informanter som har intervjuats har en sak gemensamt om användandet av interaktiv 
media på fritidshemmet och det är att det används nästan alltid åt spel. Anledningen till 
detta är att de anser sig sakna relevant kunskap och har materialbrist för att på ett positivt 
sätt använda sig av interaktiv media. I denna delen av resultatet har två forskningsfrågor 
gått ihop. De redovisar tillsammans informanternas syn och reflektion kring hur de arbetar 
med interaktiv media och hur barnen får använda den på fritidsverksamheten.  
 
På fritidshemmet där Kalle jobbar använder de interaktiv media för att stödja deras egna 
pedagogiska arbete. De använder ett program som heter Tempus. Tempus är deras sätt att 
kolla närvaro på alla elever istället för fysiska papper och listor. 
 

Kalle: Tempus är närvaro checklista kan man säga. Som vi förr hade papperslappar med 
överstrukna tider och suddade tider och missar å allt.  
 
Kalle: ...Sen kommer man på morgon och så hittar man sitt namn på iPaden trycker på sig 
och när man kommer hit så nuddar man in sig, å då har man även lagt in hemifrån vilka 
tider man ska va här. När du går hem då nuddar du helt enkelt ut dig. Fördelen för oss är ju 
att hela tiden under dagen, vart vi än är på skolgården eller i vilket rum kan man ta upp och 
kolla vilka som är kvar, hur många som är kvar i respektive klass. Det är betydligt lättare 
att få tider för lov, för att tempus hjälper till med att skicka ut mail till varje dag och 
påminna. Det är bra vid brand, och ta med sig för då vet man exakt vilka barn som är här. 
Den administrativa delen har blivit betydligt bättre och säkerheten. 
 
Kalle: …Det är ett väldigt smidigt program och håller koll på närvaro otroligt väl.  

 



 

Tempus i detta läget är alltså ett medel för skol- och fritidsverksamheten då det enligt 
Kalles berättelse är ett väldigt lätt system att lära sig och väldigt bra för att ha reda på 
närvaro samt frånvaro i elevgruppen.  
Att applicera den här typen av teknik och digital media till fritidsverksamheten visar sig 
enligt Kalle vara väldigt positivt för verksamheten. Det blir lättare att hålla närvaro och 
underlättar den administrativa delen mycket. 
 
När det kommer till att använda interaktiv media för barnens sociala samspel är 
personalen enligt Kalle inte lika väl avancerade. 
 

Isak: använder ni interaktiv media för att utveckla det sociala samspelet? 
 
Kalle: Vi har inte gjort det här med förskoleklass. 
 
Isak: Inte med förskoleklass.. 
 
Kalle: Nae. Vi har inte börjat här. 

 
Isak: Varför har ni inte alls haft det? än så länge. 
 
 Kalle: Brist på... hårdvara.  

 
Arbetet med interaktiv media blir dock snart bättre för Kalle och hans personalgrupp. 
Detta för att de har fått in 14 stycken iPads till fritidsverksamheten och för att 
personalgruppen har börjat förbereda med planering kring området.  
 

Kalle: det är på G, nu när vi fick dem hära iPadsen så är det lite filmskapande på G 
och fotograferingar. 
 
Kalle: Jag hoppas att vi får ännu mer iPads så vi får chansen. Nä, men det blir kul 
vi ska börja med någon film här nu. Film och bild fotografering, Karin är väl på 
spåret som är väldigt intresserad. Så vi ska se vad hen drar igång. Annars gör vi 
det vi kan, håller igång 

 
Kalle säger här att en kollega, vid alias-namn Karin, redan har börjat planeringen då hon 
är väldigt driven och engagerad inom området.  
 
På en annan skola där Pelle jobbar är resultatet nästintill likadant. Men de arbetar 
annorlunda med interaktiv media och här är det också äldre barn. 
 

Isak: Hur arbetar ni med interaktiv media inom fritidsverksamheten? 
 
Pelle: Ingenting. Asså inte, inte med någonting som är planlagt, utan det är ju mer 
spontant. Om nån råkar få tag i en iPad så, visst jag menar dem, barnen letar ju 
själva efter saker, så att eh, å jag vet för längesen, jag vet inte om det är relevant 
nu men då hade vi ju ändå, vi hade ju en pedagog som va här. Som hade uppsatt 
en gång i veckan just det här hur man beter sig på nätet å det tror jag är en bra 
tanke, lite grundläggande. 

 
Pelle säger här att på deras skola hade de tidigare en utbildad pedagog inom ämnet som 
hade uppstyrda tillfällen där barnen fick chansen att använda sig av interaktiv media. Nu 
när den pedagogen har slutat så finns det fortfarande tillfälle att sitta med interaktiv media 
fast det är inte längre en pedagogstyrd aktivitet utan det faller in på barnens egna initiativ 
att komma på vad de vill göra.  
 

Isak: Jag tänker på när jag var här på besök så hade ni ju dator-tillfällen varje 
tisdag, på fritids. 



 

 
Pelle: Aa å det var ju den, den utgick ifrån från början, men sen, det dom hade där 
va fritids på datadagen eller vad man ska säga, va ju fritt, det var ju inte något 
styrt, utan dem fick i princip göra det dem var intresserade av själva. Det är ju på 
gott och ont, vi hade väl inte så  
stor koll på vad de var inne på eller såna saker. Men det började med, det var ju en 
styrd verksamhet sen på grund av att vi inte har kunskapen så gick det över till att 
bli en fri aktivitet så att säga 

 
Även här säger Pelle att de saknar relevant kunskap inom området. Detta gör att de inte 
kan styra upp en meningsfull aktivitet för barnen utifrån styrdokumenten och det 
pedagogiska arbetet blir istället utifrån barnens initiativ. 
 
 

Pelle: vi har inte så mycket digitalt tyvärr, så att, nä jag tycker… visst nä. Det kan 
bli, allt kan bli mycket bättre! Och jag säger ju det, vissa håller ju på med bild, 
vissa är duktiga på att spela gitarr, å det är som naturligt att vi får in pedagoger 
som har dem kunskaperna, men just den biten kanske är jätteviktig när vi anställer 
folk, hur duktiga är den personen när man tar in, liksom vad saknar vi när vi tar in 
folk i personalgruppen och vad behöver vi för kunskaper 

 
Vikten av att få in en pedagog med kunskap i området säger Pelle är lika viktigt som att få 
in en pedagog med utbildning inom området musik eller bild. Detta kan man vidare 
expandera till att det är lika viktigt som att vara bildad inom skolämnen som det är att vara 
utbildad, eller ha kunskap om, IT världen. Det är viktigt att ha relevant kunskap i området 
för att kunna erbjuda barnen en meningsfull och utvecklande fritid istället för att enbart 
låta dem göra sådant som de gör hemma. 
 
Lisa som är på samma skola som Pelle fast en annan fritidsavdelning säger att det är 
väldigt viktigt att man fokuserar på att hålla aktiviteterna varierande när man jobbar med 
interaktiv media. Hon säger att man ska fokusera på att hitta andra saker och göra än det 
som barnen redan kan göra i hemmet. 
 

Lisa: Eeeh… ja men jag tycker att man kanske ska försöka hitta andra, asså om 
man jämför med hur de använder det hemma och försöker hitta något nytt så att 
man skapar en lärsituation istället för att göra det som de redan använder till. 

 
Isak: Så du menar att barnen ska få göra andra saker här? 
 
Lisa: Ja asså, jag tycker nog att om man får kunskapen till.. till att kunna finna 
andra saker, som något forum eller nåt sånt, så skulle det gynna barnens fria tid på 
fritidshemmet. 

 
Hon säger även att interaktiv media kan användas inom både fritidsverksamheten och 
användas som ett kompletterande medel till skolan 
  

Lisa: Jag skulle vilja ha mer fritidshemmet, sen skulle jag säga att det är roligt å 
ha samma arbete som skolan, men ändå inte att det skulle bli någon efterliknande. 
 

Hon belyser också att det finns för lite verktyg att arbeta med. 
 

Lisa: eeh, att jaa att jag tycker att det skulle behövas mer verktyg, lite mer fysiska 
verktyg. Man skulle vilja utveckla det mer på den fronten. 

 
Anna säger att det fritidshem hon jobbar på så finns det ett aktivt arbete med interaktiv 
media, men att hon inte har något större ansvar i det eftersom hon också saknar kunskap i 
området. 



 

 
Isak: Hur arbetar ni med interaktiv media inom fritidsverksamheten? 
 
Anna: Ja men det är typ Lets dance och andra program, vi har Xbox t.ex, det är ju 
inte jag som jobbar med det.  

 
Isak: Använder ni interaktiv media för att utveckla det sociala samspelet? 
 
Anna: Nä inte jag iallafall, inte mycket…  

 
Även om Anna inte är den som har mest kunskap i området så är hon ändå van att använda 
sig av interaktiv media, dock mest inom skolan 
 

Isak: Har du nån erfarenhet med användandet av interaktiv media? 
 
Anna: Ja det har jag, men inte så mycket på fritids utan det är mer skolrelaterade 
grejer som lektioner. Både inläsningstjänst och elev+ och den typen av hemsidor. 

 
Vidare berättar hon även att barnen får möjlighet till att använda interaktiv media inom 
fritidsverksamheten. Detta görs dock i barnens egna vilja och även här är det inte 
pedagogstyrt. 
 

B: Ja film är det ju varje vecka, sen skulle jag nog säga 1-2 gånger i veckan att 
man kan, vi har ju på morgonen innan skolan börjar då kan man ju spela spel på 
iPadsen i kanske 30min om man vill och mot slutet av dagen när vi ska stänga så 
kan de sitta ungefär lika länge. Det är ju mer varje dag och det är mer utifrån 
barnens önskemål. 
 

5.2 Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? 
I det här avsnittet redovisas informanternas berättelser om hur det sociala samspelet 
upplevs när barnen får använda interaktiv media.  
 
Kalle berättar hur han upplever barnen när de får använda interaktiv media. 
 

Isak: Hur samspelar barn, tycker du, när de använder sig av interaktiv media? 
 
Kalle: Dem hade ju varsin dator, men det vart ju väldigt mycket frågande å man 
tittar på varann och “frågade hur gjorde du det där” och vart väldigt mycket 
samarbete och det hjälpte fast dem inte satt och gjorde det tillsammans. Så man 
får släppa ljudnivån lite för de var ju väldigt intresserade. Så det var ju inget 
problem då och det var en årskurs 3.  

 
Kalle säger att det sociala samspelet är väldigt positivt kring interaktiv media och 
personalen var väldigt tillåtande genom att låta barnen utforska själva, detta genom att 
t.ex. inte markera ljudnivån särskilt mycket. 
Kalle är själv aktiv inom spel och sociala medier och därför trivs hen med att vara delaktig 
när barnen får tillfälle till att sitta med dem.  

 
Isak: Känner du att barnens sociala samspel utvecklas genom användandet av 
interaktiv media? 
 
Kalle: Jag tycker det, eller ja jag trivs runt en skärm, precis som man sitter runt ett 
spel, ett brädspel och spelar och pratar så tycker jag att det blir i princip samma 
sak.  
 
Isak: eeh, Hur tycker du att barn agerar med varandra när de får tillfälle att 
använda sig av interaktiv media? 



 

 
Kalle: Det enda är väl det… sätter man nån som har hållit på mycket så tar dem 
lätt över, men det skulle jag också säga precis som allt annat, kan du mycket då tar 
du över lite men… vi har haft det så lite här det ska bli spännande och se när dem 
är yngre, vi har nånting på G nu.. 

 
Kalle säger också att mer erfarna barn, de som har spenderat mer tid framför interaktiv 
media, brukar oftare ta mer plats men också att de hjälper andra mer icke erfarna. 
 

Isak: Eeh jag tänkte på det du sa om att dem som är lite mer erfarna tar över 
väldigt mycket, jag läste en text om det att dem som är mer erfarna brukar också 
hjälpa dem mindre erfarna att lära sig mer även fast det är mer i högre åldrar, men 
skulle du säga att det stämmer ganska bra överens med yngre åldrar eller är det 
inte alls så? 
 
Kalle: Jag skulle nog, det stämmer nog till en viss grad, men oftast har de ju 
kommit betydligt kortare i… sin förmåga att hjälpa andra utan dem… dem kanske 
hjälper genom att trycka å göra men berättar inte varför dem trycker här. 

 
På skolan med Pelle så har man kunnat reflektera mer av hur barnens samspel är när de får 
sitta vid interaktiv media då de har haft flertalet sådana tillfällen. Han upplever det sociala 
samspelet väldigt positivt.  
 

Isak: Och då tänker jag höra lite av dina reflektioner om hur barn samspelar med 
varandra när de sitter vid datorn 
 
Pelle: Där var ju en helt otrolig, om man ser vissa killgäng som på sidan om vill 
vara med och bråttas och slåss så, men då när de satt med det där, då satt de ju 
som en grupp och de spelade mot varandra, med varandra, gjorde saker 
tillsammans, så det är verkligen en sak som gjorde att de jobbade ihop. Och om 
man nu ska säga killar och tjejer så tror jag nog att killarna gjorde det mycket och 
tjejerna till en viss del. Men jag tror mer att det var killar som samarbetade. 

 
Hen berättar också på att tillfällena gav elever, speciellt pojkar, chansen att på ett annat 
sätt socialisera med varandra på ett sätt de annars inte hade. Hen säger tydligt att killar 
oftast ville bråka och brottas men samlades här istället i en gemenskap där alla hade 
intresse i det som hände och det bildade ett socialt samspel som annars inte hade varit 
möjligt.  
 
Dock menar hen ändå inte på att de använder interaktiv media för att specifikt utveckla det 
sociala samspelet 
 

Isak: Använder ni interaktiv media till att utveckla det sociala samspelet 
 
Pelle: Det kan jag inte säga att vi gör 

 
Detta säger informanten vara ett problem men att det är ett uppenbart område som de kan 
förbättra. Även här visas det på att pedagogerna saknar relevant kunskap. 
 

Isak: Är det något du skulle vilja få fram mer i framtiden 
 
Pelle: Ja men om man tänker dem nya riktlinjerna som kommer från kommunen 
att vi ska ha IT så absolut, vi måste göra det. Vi måste få bättre tillgång och vi 
måste bli bättre på det. Så är det, och det är ju krav på att vi måste bli det. Men 
sen är det ju också, dem är ju bättre än vad jag är på det, å på alla nät och sånt, jag 
ligger ju så efter på det. Jag kan ju få igång min egen telefon och det är ju, that’s it 
liksom. 

 



 

 
Pelle säger att barnens kunskap inom interaktiv media är mycket bättre än den som 
pedagogerna själva har och detta för att barnen utforskar det näst intill hela tiden. Inom 
skolan, fritidsverksamheten och deras egen fria tid utanför skolväsendet erbjuds de 
tillfällen åt att utforska interaktiv media på något sätt. 
 

Isak: Känner du att barns sociala samspel utvecklas genom användandet av 
interaktiv media? 
 
Pelle: Absolut, för att det ser jag ju hemma. Det är ju inte på fritids, men man ser 
ju hur de spelar med varandra och sen träffas dem ju faktiskt på riktigt och då 
diskuterar de ju hur, asså riktlinjer om hur de ska göra nästa gång å det spiller ju 
över att dem, många blir ju faktiskt kompisar som kanske inte skulle ha blivit 
kompisar annars. Så att det, men det finns ju nackdelar också! Vi har ju exempel 
härifrån från skolan, om man då tänker dem som lägger ut klipp på youtube och så 
kommer det dumma kommentarer och eh, så att det som händer på fritiden dras 
med till skolan och kan bli en arbetsbelastning. 

 
Isak: Hur tycker du att barn agerar med varandra när de får tillfället att använda 
sig av interaktiv media? 
 
Pelle: Jo, men det är ju som jag sa, det är ju på gott och ont och mycket är ju gott. 
Men det händer ju att folk blir utsatta, för att nån kanske vågar gå i branschen och 
vågar göra nånting om man tänker musicaly eller youtube eller vad man nu lägger 
ut det på för nånting, och då kommer det ju hit å, har man då gjort nånting som 
inte passar vissa grupper, så kan det bli ju bli att man blir utsatt negativt, eller 
positivt, men mest negativt för det är ju det man får höra mest utav tyvärr. 

 
Informanten säger sig vara väl medveten om att det kan förekomma nätmobbning när 
eleverna använder interaktiv media och ännu mer specifikt när de använder sociala 
medier. Detta är något hen anser vara väldigt väsentligt när det kommer till arbete med 
interaktiv media, att man ska skapa workshops och aktiviteter där barnen får lära sig hur 
man är på och beter sig på internet.  
 

Isak: Hur tycker du att man ska arbeta med interaktiv media för att påverka barnen 
positivt? 
 
Pelle: Jag ser ju det här som Musicaly. Den kan man ju använda sig av i grupper 
att man får göra, att man har en eftermiddag med musicaly eller vad det nu kan 
vara. Så att eh, det är en sak. Att bjuda in till såna program så att man liksom är 
med på banan. För då kan man ju också styra, som på såna här datadagar, då var 
det ju ganska, det kunde ju vara sådana här blodiga spel. Det kanske man inte ska 
ha på fritids men jag vet inte hur mycket man ska rota i det också, men man kan ju 
styra in till de bra sakerna som det finns. Och i samma veva ta det här med vad 
som händer, man får dåliga recenssioner och vad man ska säga 
 
Isak: Dålig feedback? 
 
Pelle: Ja precis, och hur man ska bete sig själv. 

 
Pelle säger här att de borde hitta bra och betydande faktorer i spel som 
exempelvis musicaly eller blodiga spel. Även hur man bör gå till mötes av 
feedback i dessa spel.  
 

Pelle: Jo, för att eh det är ju ganska utlämnande många utav dessa programmen, 
och just när man ska filma sig själv och göra saker, det gör ju många, å sen beror 
det på att man får olika följare och vissa är ju elaka, och då är frågan om vad man 
gör i dessa situationer.  

 



 

Pelle: Där kan jag se som både pedagog och förälder se, jag menar jag har ju dålig 
koll på vad som händer. För många, de berättar ju inte heller om det händer 
någonting och jag har väl inte tillgång till att kunna gå in till vissa, så där tror jag 
att där har vi en stor del med att börja prata om hur man är för man kan ju va 
väldigt anonym och väldigt elak. Och det tycker jag att man borde verkligen lägga 
in i den här IT grejen. 

 
Informantens önskan är att skapa förutsättningar så att nätmobbning eller enstaka 
kränkande kommentarer minskar för att det ska bli en positiv utveckling i det sociala 
samspelet. Även Anna menar på att nätmobbning är något som fritidsverksamheten ska 
vara med och föra aktiviteter om för att försöka förebygga. 
 

Isak: Kalle på Kalleskolan har ju börjat med interaktiv media där också för de vill 
ha många aktiviteter som förebygger nätmobbning, att de vill motverka det innan 
det ens har börjat. Är det något som ni vill göra här också? 
 
Anna: Asså det skulle jag jätte gärna göra men jag är så okunnig! Men, asså, det 
är absolut nånting som vi skulle kunna jobba med. Jag vet att en del lärare jobbar 
med det i sina ämnen och fritidshemmet ska ju vara kompletterande till skolan. 
Men det handlar nog mest om brist på kunskap med de som jobbar här.  

 
Denna frågan öppnades upp med en kort bakgrund om Kalle och hur hans arbetslag 
planerar på att arbeta med interaktiv media. Vidare följdes detta med den faktiska frågan. 
Vilket understryks vidare av det Anna säger om att hon saknar relevant kunskap för att 
kunna hålla i meningsfulla aktiviteter. 
Anna berättar att inom skolan jobbar man effektivt med att förebygga nätmobbning och att 
det är något som fritidsverksamheten också borde göra. Vidare säger hon även att 
fritidspersonalens bristande kunskap i området är en anledning till varför de inte har det.  
 

Isak: Har du kunnat reflektera nånting över barnens sociala samspel när de får 
använda interaktiv media? Upplever du det positivt eller negativt? 
 
Anna: Asså, tänker man på fritids så upplever jag det positivt för det är det ju 
vissa regler och det är uppstyrt, och det finns ju ett mål varför man använder det. 
Det kan ju va t.ex. att du funderar kring det här med källkritik eller hur spel går 
till eller hur man är en bra kompis på nätet, då kan jag tycka det är bra. Det som är 
svårare å greppa det är ju det som händer på fritiden, som hamnar hos oss också.  

 
Isak: Hur menar du då? 
 
Anna: ja men det är mycket konflikter som blir på nätet, i olika chattrum eller spel 
eller communities å vad det heter, å det hamnar ju här vare sig man vill eller ej, 
och det är ju en ny företeelse, att du liksom… är osams på nätet eller blir 
konflikter, fast du inte fysiskt är tillsammans. Det är ju nått nytt. 
 
Isak: Hur skulle du säga det påverkar det sociala fenomenet på fritidshemmet? 
 
Anna: Ja men det påverkar ju ändå, det kan ju va en dag som du ser två ungar som 
inte vill va i samma rum eller inte vill sitta bredvid varandra, då kan man ju nysta 
lite granna och se hur det är och då kan man få att “han va dum mot mig” eller de 
sa saker till varann på nätet, det påverkar ju oss också och då måste vi ju reda ut 
det. 

 
Anna, som har jobbat inom fritidsverksamheten i flera generationer, säger att det har 
kommit en ny form av konflikthantering i och med framgången av interaktiv media. 
 

Isak: Har ni några speciella strategier eller blir det som andra konflikter då 
 



 

Anna: Nä blir det ju som en vanlig konfliktlösning, tar man dem i en grupp eller 
tar man dem en i en, men det är ju mera sådant, som kommer med till skolan än 
till fritids. Konflikter man jobbade med förr, det var ju konflikter som var i nuet. I 
leken eller i spelet eller och det är ju en skillnad. 
 
Isak: skillnad från tidigare generationer? 
 
Anna: Ja det tycker jag 

 
I en diskussion vi hade efter intervjun gick vi lite längre in i det hen menade med det här. 
Anna har gett godkännande att detta inkluderas i studien Hen sa då att det var lättare förr 
med att hantera konflikter för att nästan alla konflikter hände på plats. Nu för tiden sker 
det fortfarande konflikter på skolan men att det även nu finns konflikter bortom deras 
kontroll och i en värld de inte riktigt förstår sig på, på samma sätt som de av senare 
generationer gör.  
 

Isak: Känner du att barns sociala samspel utvecklas genom användandet av 
interaktiv media? 
 
Anna: Ja det tror jag ändå att det gör, även om det blir så här påhopp som det 
blir. De här samtalen man har efteråt är ju på ett sätt, bra för dem är ju, där får 
man ju prata om hur det känns när nån läser det skrivna ordet “Du är ju dum i 
huvet” och hur det känns. Asså det är ju lika hårt som när någon säger det till 
ditt ansikte. Så att, på ett sätt så kan det vara utvecklande fast, det blir högre 
arbetslastning för mig som fritidspedagog och jag tror ändå att det kan va ett sätt 
å prova, att våga lära känna. En del får ju kompisar i andra städer, andra länder. 
Jag vet några som chattar med nån som spelar nåt spel, ja men i Australien eller 
vad som helst. Det måste ju vara utvecklande tänker jag. 

 
Även om informanten berättar att det blir konflikter utav interaktiv media så påstår hen 
ändå att det upplevs positivt om man följer upp konflikterna på ett bra sätt, även om det 
sätter större krav på personalen. 
 
Vidare vill hen kunna skapa förebyggande aktiviteter inom interaktiv media. Hen vill 
fokusera mer på spel som gynnar det sociala samspelet mer än att barnen ska få tillfälle till 
att enbart få spela spel. Hen tar även aktivt initiativ till att försöka lära sig mer om spelen i 
fråga. 
 

Isak: Hur skulle du vilja utveckla interaktiv media eller fritidshemmet för att bli 
mer anpassade till varandra? 
 
Anna: Ja men precis som du säger här nu att man kan jobba med förebyggande 
aktiviteter, man kan framförallt, jag frågar gärna när de spelar och hur de spelar 
och vad de spelar och varför att man på nå vis kunde va mer… förebyggande och 
ökad förståelse för vilka spel de håller på med. Blir påverkade av det ganska 
mycket. Och särskilt kanske de lite mer våldsamma spelen då, jag hade velat ha 
mer kunskap om det. Och vad som är motmedlet då, hur man kan göra. Att göra 
det spännande på ett kanske bättre sätt då.  

 
Anna berättar att hon frågar mycket om spelen och försöker prata om dem med barnen, 
vilket ska resultera i att hon får kunskap inom området. Syftet är att försöka hitta spel som 
är spännande att spela utan att de ska vara våldsamma, dels för att barnen ska vilja spela 
det och dels för att det ska gynna det sociala samspelet. 
 

Isak: Hur tycker du att man använda den interaktiva median för att påverka barnen 
positivt? 
 



 

Anna: Ja nä men hitta då… bra saker å göra som blir positivt, t.ex. ja men typ 
instagramma, göra tidning eller sånt som man kan vara engagerad i som kan bli 
positivt, som kanske blir mer intressant än att vara elaka med varandra. Så skapa 
positiva mönster. 

 
Hon säger att interaktiv media, inom fritidsverksamheten, ska vara till för att skapa goda 
sociala relationer med varandra och inte bara spela spel med. 
Även Lisa lägger till lite inom detta område. 

 
Isak: Skulle du vilja använda interaktiv media för att utveckla det sociala 
samspelet? 
 
Lisa: Ja, det skulle vara intressant 
 
Isak: Hur skulle du vilja använda det då? 
 
Lisa: Jag skulle vilja kanske, ändå på nåt sätt mer än att spela spel, för det är så 
det används idag. Ah men kanske göra filmer eller sådana saker, lite mer kreativa 
grejer. För att göra skillnad på hur det ser ut där hemma. 

 
  



 

6.0 Diskussion, analys och slutsats. 
Här presenteras nu resultatanalys, resultatdiskussion och slutsatsen. 
 
 
6.2 Resultat Analys 
Här presenteras min analys av resultatet. De svar som forskningsfrågorna fick är den röda 
tråden och svaren ställs till den litteratur som togs upp i bakgrunden. 
 
6.2.1 Hur använder pedagoger interaktiv media för att stödja det sociala samspelet 
och hur får barnen använda interaktiv media inom fritidsverksamheten? 
Inom denna forskningsfråga blev det uppenbart att nyckelorden, eller rättare sagt 
nyckelmeningarna, var att informanterna inte hade väsentlig kunskap om ämnet interaktiv 
media för att hålla i pedagogiska aktiviteter och/eller saknade relevant material för det. 
Detta blev uppenbart hos Kalle och Pelle, där Pelles skola har bra med material men 
saknar kunskapen. På Kalles skola hade de kunskapen men inte materialet. Med detta som 
grund blev alltså resultatet i denna forskningsfråga: pedagogerna saknar relevant kunskap 
eller material för att hålla i meningsfulla aktiviteter kring interaktiv media. Detta styrker 
även Dunkels (2007) med att fritidslärare till stor del saknar relevant kunskap inom arbetet 
med interaktiv media. Detta blir problematiskt för fritidsverksamheten då de tekniker som 
eleverna använder på fritiden inte kommer till användning som redskap för aktivt lärande 
(Ibid.). Dunkels (Ibid.) menade på att den kunskap eleverna redan får från lärare, som 
saknar kunskap, är redan väldigt självklara för dem.  
 
Lisa och Anna berättar att de vill kunna använda interaktiv media till mer än att bara spela 
på. Mestadels vill de hitta spel och liknande som ska fokusera på att utveckla det sociala 
samspelet och inte bara spelas för spelandets skull. I likhet med Jenkins (2006) så är det 
ett aktuellt område att använda spel som läromedel. Fokuset ligger på att försöka hitta 
simpla spel och hitta något komplext i dem som exempelvis försöka komma fram till 
lösningar tillsammans med andra. Det Lisa och Anna berättar styrks även av det 
Alexandersson & Hansson (2011) säger om att lärare är skeptiska till spel som en 
lärarresurs. Men många är medvetna om att de behöver mer kunskap i området för att 
kunna skapa bra pedagogstyrda aktiviteter. Detta stämmer även in på alla informanter 
presenterade i studien. Alla informanter ställs inför problematiken med att hitta spel som 
är spännande för barnen samtidigt som det gynnar ett socialt samspel. 
I Pelle, Lisas och Annas svar angavs det att barnen fick använda sig av interaktiv media på 
fritidshemmet för att de har material till det. Detta är varför dessa två forskningsfrågor 
blev en, för att svaren i sig gick inte att skilja på utan att svaret i sig blev dåligt eller 
upplevas repetitivt. Men de berättar i många svar att barnen som fick använda sig av 
interaktiv media använde det mest till att spela spel eller kolla på Youtube men att 
pedagogerna själva inte var med och styrde i aktiviteter. 
 
Anledningen till att Tempus togs i resultatet var för att visa på ett sätt som man kan 
använda interaktiv media för fritidspersonalens skull. Det upplevs väldigt positivt bland 
Kalle och hans kollegor att inte behöva springa runt med fysiska papperslistor och hålla 
närvaro på alla barn och det minskar mycket stressrelaterade administrativa uppgifter. 
 
6.2.2 Vad är pedagogernas syn på barnens sociala samspel i samband med interaktiv 
media? 
När jag letade efter teman som skulle passa in på det här så hittade jag två gemenskaper: 
Barnens sociala samspel upplevdes positivt när de fick använda interaktiv media och 
pedagogerna var medvetna om att det kan förekomma nätmobbing eller trakasserier. Alla 
informanter var väldigt positiva till att de vill kunna skapa pedagogstyrda aktiviteter där 



 

man hittar olika sätt att använda sig av interaktiv media än för att enbart spela spel. Det 
kom också som svar från många att de ville skapa aktiviteter inom interaktiv media som 
ska förebygga nätmobbning och trakasserier, men att kunskapen än en gång inte finns där. 
Detta för att de själva inte är aktivt deltagande i den interaktiva världen utöver 
fritidshemmets uppdrag. När de fått tillfälle åt att reflektera över barnens beteende när de 
får använda interaktiv media upplevdes det sociala samspelet ändå positivt utan att det har 
varit styrt av pedagoger.  
 
I kontrast till Dunkels (2007) säger Philgren (2013) att eleverna blir sina egna lärare när de 
har en sådan djup kunskap som lärarna inte har. Eleverna lär ut till andra på ett sätt som de 
förstår utan att behöva vända sig till pedagoger. Denna sorts lärande tar också plats utanför 
skolan och fritidsverksamheten, vilket då skapar informella kamratbaserade 
lärandeverksamheter. 
Kalle, Pelle och Lisa tar upp att barnen lär sig av varandra vilket går till mötes med 
Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande (Säljö, 2005a, 2005b). Detta ser jag som en 
central teori i denna studie. Barnen frågade mycket och lärde sig av varandra i ett socialt 
fenomen vilket det sociokulturella begreppet bygger på. Det Philgren (2013) säger följer 
också principerna för det sociokulturella lärandet. Det sociala lärandet är i största fokus i 
det som Säljö (2005a, 2005b) och Philgren (2013) säger och det är även det som 
respektive informanter fokuserar på.  
 
6.3 Resultat diskussion 
Att interaktiv media har påverkan på det sociala samspelet inom fritidsverksamheten, till 
och med skolan, råder det inga tvivel om. Ämnet har varit väldigt intressant för mig att 
forska i och informanterna har också visat intresse för området då de berättar att de saknar 
kunskaper. Ett fokuserat område för alla informanter är att de vill använda interaktiv 
media för att förebygga nätmobbning och trakasserier samtidigt som de skapar varierande 
aktiviteter från det som barnen vanligtvis använder interaktiv media. 
Eftersom informanterna ansåg att de saknade både material och kunskap inom området 
borde detta vara aktuellt för skolstyrelsen att förbättra. Att skaffa material till 
fritidspersonalen är en fråga om ekonomi som alla skolor har unikt för sig själv och det är 
inget som studien har undersökt eller försökt besvara. Däremot kan man i diskussion ta 
upp om att skolans huvudman borde prioritera så att skolan och fritidshemmet har alla 
nödvändiga resurser för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter och det uppdrag som 
skolstyrelsen har angett fritidsverksamheten. Vidare borde även lärarutbildningarna införa 
kurser och liknande som behandlar kunskapen kring interaktiv media, exempelvis vad som 
är intressant för barnen i vissa åldrar, komma med förslag på spel och visa på hur man kan 
arbeta med det. Det framgick i 3.3 att mycket utav den aktuella forskningen är riktad mot 
skolan och inte fritidshemmet. Detta styrks av Alexandersson & Hansson (2011), Hylén 
(2013) och Grönlund (2014) vars litteratur handlar om hur interaktiv media kan påverka 
eller användas i skolan. Det som talas om fritidsverksamheten är för det mesta hur man 
kan komplettera skolan i sitt arbete. Det skulle hjälpa fritidslärarinriktningen i sitt 
utformande om det tillkom mer forskning om fritidshemmets uppdrag kring interaktiv 
media och hur man kan använda det i sin verksamhet för att stärka det sociala samspelet. 
 
6.4 Slutsats 
6.4.1 Forskningsfråga 1 
I denna forskningsfråga framkommer det två teman:  
Fritidspersonalen saknar nödvändigt material för att kunna hålla i aktiviteter kring 
interaktiv media i en större barngrupp.  
Fritidspersonalen saknar kunskap inom området för att kunna hitta på roliga aktiviteter 
som ska gynna det sociala samspelet. 



 

Informanterna talar ofta om att de saknar resurser och relevant kunskap för att kunna 
utföra aktiviteter som de säger är nödvändiga i deras uppdrag. Något som enligt Dunkels 
(2007) blir problematiskt då den information barnen får är redan väldigt självklara för 
dem. Vilket kan resultera i att eleverna inte har redskap för ett aktivt lärande eftersom de 
tekniker de använder på fritiden inte kommer till användning.  
 
6.4.2 Forskningsfråga 2 
Trots att personalen anser sig sakna relevant kunskap och material så har de ändå tillfällen 
då barnen får sitta med interaktiv media. Informanternas reflektioner är då att barnens 
sociala samspel upplevs vara väldigt positivt. Philgren (2013) ser väldigt positivt på att 
barnen har bättre kunskap än lärarna när det kommer till interaktiv media. Hon menar på 
att eleverna skapar informella kamratbaserade lärandeverksamheter. I detta menas att 
eleverna lär varandra inom olika spel vilket också stämmer överens med det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005a, 2005b). Informanternas reflektioner stämmer 
överens med både det som Philgren (2013) och Säljö (2005a, 2005b) säger i att barnen lär 
sig utav varandra i det sociala samspelet när de får sitta med interaktiv media.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 
Informationsblad om deltagande studie 
Hej! Jag är student på Umeå Universitet och heter Isak Holm. Jag håller på att göra ett 
examensarbete om barns sociala samspel i deras användande av interaktiv media och hur 
man kan använda detta inom fritidsverksamheten. Detta tänker jag göra genom intervjuer 
och därför undrar jag om det finns några möjliga informanter i verksamheten som kan 
tänkas ställa upp på detta. Intervjun räknas ta 15-20 minuter beroende på informantens 
svar. Det den anonyma informanten svarar kan senare användas inom resultatdelen på 
examensarbetet. Intervjun kan närsomhelst avbrytas av både informant och intervjuare. 
För att garantera anonymiteten så kommer informantens namn och verksamhet inte 
nämnas med och materialet kommer att förstöras.  
 
MVH,  
Isak Holm 
Holm.Isak@hotmail.com 
0709 23 84 24 
  



 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Dessa frågor behandlades i studien för att få svar på forskningsfrågorna: 
 
1. Vad är interaktiv media för dig? 
 
2. Har du några personliga erfarenheter med användande av interaktiv media? 
 
3. Hur arbetar ni med interaktiv media inom fritidsverksamheten?  

-Hur samspelar barn när de använder interaktiv media? ge ex. 
 
4. Använder ni interaktiv media för att utveckla det sociala samspelet? ge ex. 
 
5. Har ni tillfällen då barnen får använda interaktiv media?  

-Hur ofta isåfall, varför har ni sällan/ofta tillfällen, varför har ni inte alls 
 
6. Känner du att barns sociala samspel utvecklas genom användande av interaktiv media? 
 
7. Hur tycker du att barn agerar med varandra när de får tillfälle att använda sig av 
interaktiv media? 
 
8. Hur skulle du vilja utveckla den interaktiva median eller fritidshemmet för att bli mer  
anpassade till varandra? 
 
9. Är interaktiv media ett objekt som fritidshemmet ska försöka integrera sig med tycker 
du? 
 
10. Hur tycker du att man ska arbeta med interaktiv media för att påverka barnen positivt? 
 
11. Finns det något du vill tillägga? 
 
 


