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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats har fokus legat på att besvara frågan hur och varför barn i åldern 6-10 år 
använder Internet. Syftet har varit att utöka kunskaperna om barns relationer till Internet.  Det 
är viktigt att vuxenvärlden blir medveten om vad barnen gör på Internet. För att besvara 
frågeställningen gjordes enkätstudier och fokusgruppstudier med barn inom ålderspannet. 
Resultaten visade att de mest förekommande aktiviteterna som de gör är spela spel, se på film, 
lyssna på musik, kommunicera och informationssökning. Varför de besöker Internet är till 
största delen för att det är underhållande och för att det kan råda bot på tristess, samt även 
som komplement till andra aktiviteter. Studien kan också ur ett större perspektiv ses som ett 
exempel på att den generation som växer upp idag ger liv åt en ny kultur i samhället.   
 
Nyckelord: Barn, Internet, Internetanvändning, Aktiviteter 
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1. INLEDNING 

Internetanvändning är en allt vanligare aktivitet bland våra barn och ungdomar. Resultat från 
Medierådets projekt SAFT (2003) visar att 87 % av barnen mellan 9-12 år har tillgång till 
Internet och av dessa använder 40 % Internet dagligen. Resultaten visar även att 25 % av 
barnen introducerats till Internet redan innan de fyllt nio år. Det känns därför intressant att se 
hur användningen ser ut idag.  Nu när tillgången på fast uppkoppling i hemmet är så utbredd 
bör det rimligtvis innebära att man tillåter barnen att vistas på spelsidor och nätgemenskaper i 
allt högre grad än tidigare. Användningen kryper säkerligen även den lägre ner i åldrarna än 
tidigare. I dagsläget finns det dock stora luckor i forskningen kring just yngre barns 
Internetanvändande.  
 
Utbudet på Internet är stort, Internet är en djungel av olika hemsidor med varierande innehåll 
allt från spelsidor och nätgemenskaper till informationssidor. Några av dessa är kommersiella 
sidor som publikservice i Sverige står bakom. Exempelvis barnprogrammet bolibompa har en 
egen hemsida som barnen kan besöka, men listan kan göras lång på olika hemsidor. Om man 
besöker någon av de tusentals spelhemsidor som finns tillgängliga finns det dessutom en 
mängd olika aktiviteter tillhands. De innehåller allt från spel, chatt, dagboksfunktioner och 
filmklipp. Allt man kan göra i verkligheten kan man nästan göra online numera. I en rapport 
av Angela Thomas (2006) beskriver hon tonåringars användning av Internet i dessa termer:  
 

”What children do online is essentially similar to what they do offline: make friends, talk about 
their interests, engage in hobbies and pursuits that interest them, and have fun.” Thomas (2006: 
141) 

 
Att utbudet är så stort för mig in på att barnen faktiskt befinner sig någonstans där i alltihopa. 
Men hur stor kontroll har vi på deras användande?  Syftet med uppsatsen blir därför att 
utveckla en förståelse för Internets roll i barn mellan 6-10 års liv. Dels vad barnen använder 
Internet till, samt även att få en förståelse för hur de använder Internet som en 
kommunikationsväg med andra.  
 
Min frågeställning blir därför följande:  
 

�  Hur och varför använder barn Internet? 
 

2. BARN OCH INTERNET 

Det har gjorts en mängd studier kring barns användande av Internet, men främst på barn i de 
tidiga tonåren. Intresseväckande är att många studier faktiskt är gjorda i Sverige vilket visar 
på att det är ett väldigt aktuellt ämne, och att det väckt nyfikenhet hos många forskare. I det 
här avsnittet kommer jag presentera ett antal ämnen som jag kategoriserat utifrån vad som 
tidigare finns forskat på inom ämnet barn och Internet.  Avslutningsvis i avsnittet kommer en 
beskrivning på vad mitt bidrag innebär. 
 

Ungas medievanor  
Att barn ägnar stor del av sitt liv åt media är ingen nyhet, det har skett även i tidigare 
generationer, skillnaden är mest att tillgången på dem har ökat markant de senaste åren. Barns 
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fritid har förändrats och detta med bakgrund i de nya mediernas inslag i vår vardag, dock 
utesluter det inte att man gör de aktiviteter som man sysslade med tidigare också. Fortfarande 
är den populäraste aktiviteten på fritiden att träffa kompisar (Medierådet, 2006). Resultaten 
från Medierådets (2006) senaste undersökning av medievanor visar att det fortfarande är TV 
som är det populäraste mediet att använda, Internet ligger tätt efter och på tredjeplats ligger 
dataspel. Vad som även kan nämnas är också att i resultaten från Medierådet (2006) 
presenteras en jämförelse från en liknande undersökning gjord 2005. Internetanvändningen 
har ökat markant med en fördubbling av barn som använder Internet dagligen jämfört med 
året innan. Detta menar Medierådet (2006) kan bero på att tekniken börjar bli allt mer 
lättillgängiga för barn och att vi ständigt utvecklar vår syn på användningen i vardagen. Förut 
hade man exempelvis bara en TV i hemmet vilket resulterade i att man var tvungen att 
komma överens när och vad man skulle se på TV. Idag har många av barnen TV, dator och 
TV-spel i sitt rum numera vilket medför att man kan använda dessa i större utsträckning än 
förr (Medierådet, 2006).  
 
Hernwall (1999) har lagt märke till att det finns tecken på en utvecklingskurva när det gäller 
barns datoranvändning. När barnen först introduceras till datorns värld börjar de spela olika 
datorspel för att sedan börja utforska andra program på datorn som exempelvis ritprogram och 
ordbehandling. Sedan övergår de till att börja använda sig av Internet som 
kommunikationsväg och för att ladda hem olika spel, och informationssökning. Det känns 
intressant att se om det fortfarande ser ut på det viset bland barnen i min studie. I studien 
Surfande barn av Lina Karlström (2007) försöker hon istället klargöra hur tolvåriga barn 
använder Internet hemma och i skolan. Resultaten visade på att tolvåringarna är väl bekanta 
med Internet och att alla har tillgång till dator hemma, men inte i lika stor utsträckning på 
skolan. Men både lärarna och barnen ville gärna använda sig mer av Internet i skolan för att 
göra undersökningar och djupare forskningar.  
 
Pratet om att det är skillnader på vad som händer på Internet och i verkligheten är något som 
Angela Thomas (2006) försöker frambringa svar på. Hon menar på att det som händer framför 
datorn och i verkligenheten egentligen är samma saker, det sker bara på ett annorlunda sätt. 
Istället för att hänga vid korvkiosken som tidigare generationer har gjort gjorde så sitter 
dagens ungdomar framför datorn och på olika nätgemenskaper för att träffas. Hon menar på 
att det handlingssätt som man använder i den virtuella världen inte skiljer sig speciellt mycket 
från det man gör i den verkliga världen. Enochsson (2000) är inne på samma linje då hon i 
studien Lunar gör de svåra lättare likställer nätgemenskaper med att besöka ett café eller att 
träffas på andra fysiska mötesplatser. Man gör liknande saker, träffar exempelvis de man 
känner och de man inte känner, man pratar och man tittar på folk. Man använder sig av andra 
kommunikationsvägar för att upprätthålla kontakten. Listan på nya kommunikationsvägar kan 
göras lång men några exempel är mobiltelefon, sms, chatt och e-post. Dessa har förenklat våra 
samtal med andra avsevärt. En undersökning av Livingstone och Bober (2004) visade att 
telefonsamtal och SMS var det mest använda, när det gäller kommunikationen under den 
perioden. Chatten beskrevs istället som ett komplement för att förstärka de fysiska 
gemenskaper som man redan hade. 
 

Barns aktiviteter på Internet  
Internet som sådant har en hel mängd olika användningsområden. Thulin(2002) diskuterar 
bland annat kring hur IKT, informations och kommunikations teknik, används i hemmet som 
fritidsintresse men också som hjälpmedel för inlärning i skolan. Hon skriver att 
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användningsområdena ökar hela tiden, att Internet verkar skapa ett slags informations och 
kommunikationsbehov hos ungdomarna idag. Internet är en bra källa för att få mer 
djupgående information om olika intresseområden. Istället för att behöva gå till biblioteket 
eller köpa tidningar för att få tag på information kan man nu söka på Internet. Informationer är 
dessutom ofta gratis vilket upplevs som positivt (Thulin, 2002).  
 
Även i Johanssons(2000) studie Kom och ät – Jag ska bara dö först, diskuteras vad man gör 
på Internet. De vanligaste aktiviteterna var att besöka hemsidor och att chatta. Hemsidorna 
som de besökte rörde ofta de områden eller ämnen de är intresserade av, exempelvis idoler, 
sport eller spelsidor. Barnen diskuterade datorn som en artefakt, en så kallad förlängning av 
människan och att den hade många möjligheter till nöje, kommunikation och som 
kunskapskälla. En färskare studie på barn i åldern 9 -12 visar väldigt liknande resultat. Till 
största del spelar barnen spel på Internet och använder chatt för att kommunicera och i tredje 
hand surfa för nöjes skull (Medierådet, 2006). I Johansson(2000) har hon uppmärksammat att 
det finns skillnader mellan speltyperna för pojkar och flickor. Pojkarna är främst intresserad 
av sport, strategi och våld medan flickorna var intresserade av mode, heminredning och 
djurspel, exempelvis peka och klicka spel och labyrintspel.  
 
Att det är stor variation på barns aktiviteter har Dunkels(2005) tagit fasta på när hon låter fyra 
barn i de yngre tonåren beskriva sitt Internetanvändande. Bland annat beskriver en pojke att 
han besöker olika nätgemenskaper där man kan skriva lite om sig själv och chatta med både 
nya och gamla kompisar. Det finns också beskrivningar på att man söker sig till hemsidor som 
handlar om sådant man är intresserad av för att fördjupa sina kunskaper. Andra saker som 
kommer upp är en beskrivning där en grupp flickor skapat en användare för en kompis som 
dog, användaren finns på den gemenskap som de regelbundet använder sig av. Där skrivs det 
dagligen meddelande för att på något sätt hålla kontakten med deras vän. Internet blir en plats 
utan gränser, där man kan spela andra roller eller helt enkelt vara sig själv(Dunkels, 2005).  
 

Kommunikation på Internet 
Information och kommunikationsteknik används i större utsträckning idag när vi pratar om 
nya kommunikationsvägar, exempel på sådana verktyg är chatt och e-post. Medierådet (2006) 
presenterar att de flesta barn någon gång har testat på att kommunicera på Internet via olika 
webbläsare eller via ett applikationsprogram. Karlströms (2007) påvisar också på att det 
tolvåringarna först och främst använder Internet till är att kommunicera med varandra och till 
att lära känna nytt folk via olika nätgmenskaper och i andra hand till att spela spel vilket ändå 
skiljer sig ifrån den undersökning som Medierådet (2006) tidigare har presenterat där spel var 
vanligast. De personer som barnen främst kommunicerar med är dem som man redan känner 
och oftast sker chatten genom såkallade klientprogram, där har man en vänlista och kan inte 
spontanchatta med folk man inte känner på samma sätt (Medierådet, 2006).  
 
Flera rapporter visar på att det inte längre upplevs som så stora skillnader kring online 
kommunikationer och ”face to face” kommunikationer. I en Brittisk undersökning UK 
Children Go Online (Livingstone & Bober, 2004) menar en tredjedel av deltagarna att de 
tycker att det är lika tillfredställande att prata på Internet som i verkliga livet. I en avhandling 
av Eva Thulin (2002) där hon undersöker nya mediers konsekvenser för vardagslivet visar 
likaledes på att IKT baserade aktiviteterna används som ett kompletterande alternativ för 
fysiska träffar.  
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Hernwall (2001) har i sin avhandling presenterat nio olika steg till varför man använder sig av 
e-kommunikation; 
 
1. Upprätthålla kontakt; Det ges möjlighet att hålla kontakt med personer som exempelvis bor 

på annan ort som man inte har möjlighet att träffa så ofta. 
2. Få kompisar; E-kommunikation öppnar möjligheten att få nya vänner, då man enklare kan 

träffa nytt folk via exempelvis chatt och nätgemenskaper. Man kan enkelt och lätt 
”spontanprata”, dessa samtal kan i bästa fall leda vidare till djupare relationer.  

3. För att man inte har några kompisar; Det finns många personer som lider av utanförskap i 
dagens samhälle och med hjälp av Internet öppnas dörrar för att lära känna folk på andra 
arenor, utan att bli dömd på grund av exempelvis utseende eller andra erfarenheter.  

4. Få kompisar på ett annorlunda sätt; Möjlighet till att lära känna folk på ett annat sätt än 
man gör i den fysiska världen. 

5. Mer intressanta kontakter via digitala arenor – Man kan lära känna varandra på ett helt 
annat sätt än i verkligheten, Internet öppnar upp för djupare relationer både med de man 
har träffat i fysiska världen och de som bara pratats vid i virtuella världen.  

6. Lättare att träffa vissa personer; Överbygger fysiska avstånd samt att man vågar ta kontakt 
med människor som man inte skulle prata med i den fysiska världen, man kan mer eller 
mindre gömma sig bakom skärmen.  

7. Prova roller; Identitetsskapande som Hernwall beskriver det som, barn provar på olika 
roller för att sedan kunna implementera dessa i sin egen identitet om de känns bra. Många 
provar exempelvis på att spela det motsatta könet i chatt sammanhang.  

8. Utbyta erfarenheter; Möjlighet att lära känna liksinnade och man kan få svar på frågor som 
man kanske inte kan läsa sig fram till i olika böcker. Exempelvis användes e-post som ett 
verktyg i en av skolorna som Hernwall besökte vid studien för att lära sig om andra delar 
av Sverige. De hade e-post kontakt med andra skolor och beskrev sin egen skola och 
kommun och fick i gengäld information om andra skolor och kommuners verksamheter.  

9. Ett sätt att fysiskt umgås; Överbygger fysiska avstånd och man behöver inte träffas fysiskt 
lika ofta när man kan hålla kontakten virtuellt istället. 

 
I Hernwall(2001) fördes ett resonemang med barnen om deras reflektioner kring chatt på 
Internet. Barnens syn på chatten var som en social och kollektiv aktivitet. Med det kollektiva 
menar barnen att de ofta sitter tillsammans framför en dator, en skriver och en komponerar 
och de framställer sig på annorlunda sätt än om de skulle sitta själv framför datorn. På något 
sätt triggade de varandra att vara mer och mer utmanande och till att prata osanning. Det 
sociala är att kommunikation innebär att man för samtal med någon eller några andra 
personer.  
 

Identitetsskapande 
Att spela någon annan och laborera med sin identitet har hamnat i fokus i flera av de artiklar 
jag har tagit del av bland annat Hernwall (2001) & Dunkels (2005) har fört vida diskussioner 
kring rollspelandet. Identitetskrisen sker för många ungdomar vid inträdandet i puberteten 
men många inträder i denna period redan tidigare. Hernwall har bland annat intervjuat yngre 
barn i åldern 8-10 år som provat på att laborera. Ett exempel ur avhandlingen är två pojkar på 
nio år som sitter och chattar. De upplever att om de utger sig för att vara den ålder de 
egentligen är så är det ingen som intresserar sig för att prata med dem och därför hittar de på 
karaktärer som är äldre och försöker spela den rollen. De beskriver också att om spelet går 
överstyr har de möjlighet att avbryta chattandet utan att lämna vidare spår efter sig. Dunkels 
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beskriver att på Internet är det lättare att vara anonym. Man kan pröva många olika roller utan 
att det gör någon större skillnad på ens verkliga jag, ingen behöver veta. Hon beskriver vidare 
att det är vanligt bland yngre barn att prova på äldre karaktärer och att spela det motsatta 
könet. Internet och chatten ger fler möjligheter för individer att leva ut fler dimensioner av 
den egna identiteten och kunna laborera med denna under en period för att sedan kunna och 
börja använda sig av de man gillar i sitt riktiga jag (Hernwall, 2001).  
 
Även Medierådet (2003) har behandlat detta ämne och en av frågorna var om man har provat 
på att spela någon annan roll när man chattar, svaret blev att det var vanligt bland barnen. Det 
visade att skillnader finns på flickor och pojkars beteende online. Flickorna ljuger främst om 
sitt namn, ålder och utseende medan pojkarna istället låtsas att de kan göra häftiga och tokiga 
saker som de inte kan i det verkliga livet.  
 

Risker med Internet 
Eftersom det är många som provar andra roller på Internet behöver man vara medveten om att 
man aldrig kan veta om den man pratar med verkligen är den de utger sig för att vara. Barnen 
verkar ändå vara väl medvetna om att också andra kan ljuga och att man inte ska lämna ut allt 
för personliga uppgifter i chatten. Ett exempel var en flicka som beskrev att om man lämnar 
ut adressen så kan någon farlig människa komma och göra en illa, därför ska man låta bli. En 
pojke beskriver också att han brukar stämma träff med folk utanför där han bor som ligger 
nära en offentlig plats, då kan han sitta på avstånd och se om det dyker upp någon (Hernwall, 
2001).  
 
Många nätgemenskaper har nu börjat ställa högre säkerhetskrav för att man inte lika lätt ska 
kunna komma i kontakt med olika faror, till exempel pedofiler. På Lunarstorm.se måste man 
exempelvis registrera en egen användare, där uppger man sitt namn och personnummer, dessa 
kan dock vara anonyma för andra (Enochsson, 2005). Men det finns ett avtal man godkänner 
för att bli medlem och bryter man mot dessa finns det möjlighet att spärra användaren från att 
komma in på nätgemenskapen. Men det finns tyvärr alltid sätta att komma runt detta. Det 
börjar därför bli allt populärare att barn använder sig av klientprogram istället för webbaserad 
chatt. ICQ och MSN är exempel på klientprogram, man har bara sina vänner på en 
kontaktlista och de man inte vill prata med kan man blockera från att fortsätta ta kontakt med 
en (Medierådet, 2006 och Karström, 2007).  
 
Dunkels (2005) beskriver också att hon saknar föräldraansvaret på Internet. Hon anser att 
föräldrar högre i grad bör synas på de platser som barnen besöker. En orsak till att äldre 
generationer inte befinner sig lika mycket på Internet är att de till en början har väldigt svårt 
att ta åt sig ny teknik och se dess potential. Istället tycker Dunkels att man bör vara med sitt 
barn kanske inte sitta bredvid och titta utan istället vara passiv och skapa en användare på den 
nätgemenskapen som barnen besöker och försöka vara ungdomligare. Det blir på det sättet 
lättare att både förstå och prata om vad barnen gör på Internet om man som förälder har lite 
förförståelse. Dunkels drar paralleller med ”föräldrar på stan” som var väldigt populärt under 
en period i Sverige, då föräldrarna nattvandrade och befann sig på platser där det var mycket 
ungdomar i farten, detta för att hålla sig ajour om vad ungdomarna gjorde.  
 
 Alla barn förstår inte att de regler som finns i samhället även existerar på Internet. Johansson 
(2000) beskriver att det finns en risk att datorn kan bli som en frizon för barn där man får 
tillgång till många olika arenor. Även tillgängligheten ökar behoven av kontroll, många barn 
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kommer hem från skolan till ett ensamt hus och Internet finns lättillgängligt, det blir då svårt 
för föräldrarna att ha kontroll över vad barnen verkligen gör på Internet (Johansson, 2000). 
Men de resultat som Medierådet presenterar i frågan visar på att en stor del av barnen faktiskt 
har restriktioner på Internetanvändningen. Restriktionerna är dock väldigt varierande, 
tidsbegränsningar är de vanligaste.    
 

Möjligheterna med Internet 
Med Internets intåg har vi introducerats till nya kommunikationsvägar med omvärlden, 
världen blir mindre, avstånden kortas och det blir framförallt billigare att kommunicera 
(Cyberkids, 2003). Internet skapar även möjligheter för att udda intressen kan få växa fram. 
Förut var det ofta väldigt begränsad tillgång på aktiviteter och det var ofta svårt att få tag på 
information om saker när man ofta var tvungen att antingen besökta biblioteket för 
information eller köpa tidningar för att fördjupa sig. Att söka upp jämlikar var väldigt svårt 
förut också men nu kan man enklare hitta dem med hjälp av Internet. Avstånden har förkortats 
vilket är positivt för många (Thomas, 2006). Många tyckte att det var enklare att prata om 
privata och personliga saker genom Internet då man inte behöver se varandra. Exempelvis om 
man har personliga problem underlättade Internet vägen till hjälp, vilket många upplevde som 
positivt och som en bra arena att fortsätta att utveckla (Livingstone & Bober, 2004). 
 
I studien Ett annat sätt att umgås – ungdomar i virtuella gemenskaper av Enochsson (2005) 
beskriver ungdomarna användningen av nätgemenskapen Lunarstorm utifrån olika perspektiv. 
Att skapa och hålla kontakt med kända och okända är en aktivitet som man håller på med där. 
Det finns stora möjligheter att lära känna nya människor, exempelvis kanske man vågar ta 
steget att prata med någon. Exempelvis att skriva till någon som går på samma skola men som 
man egentligen inte har direkt kontakt med. Det är enklare att på ett oskyldigt sätt skriva ”hej” 
i någons gästbok, vilket är en plats där alla kan läsa vad man skriver och är inte privat på 
samma sätt om e-post. På Lunarstorm har man en användare, man skriver ofta ut bostadsort 
och en liten presentation som ska symbolisera vem man är. Ofta lägger man upp foton på sig 
själv och de är ofta de bilder som framställer individen utifrån de bästa sidor denne har. 
Presentationerna brukar också gå i samma stil, positiva saker, skryt över vänner och dikter för 
att uttrycka de känslor man har inom sig. En flicka upplever att nätgemenskaper är bra för 
blyga personer, där vågar även de prata. Men för vissa ungdomar blir detta väldigt jobbigt då 
man kan bli mobbad eller kränkt på ett annat sätt, forskning visar att mobbing förekommer 
där precis som i verkliga världen (Enochsson 2005).  
 
Lunarstorm beskrivs också som ett bra komplement för ungdomarna att kunna hålla kontakten 
oavsett tid och rum, man behöver inte gå ut sent på kvällen och utsätta sig för risker, utan det 
räcker att sitta hemma för att hålla kontakt. När man sitter på olika ställen och inte behöver se 
varandra i ögonen på samma sätt kan man vara mer ärlig och känslosam mot varandra än när 
man pratar öga mot öga. Ungdomarna brukar prata om att gömma sig bakom skärmen 
(Enochsson, 2005). Ett av barnen berättar att hon har skilda föräldrar som bor på olika orter. 
Barnet bor på veckorna hos ena föräldern och hälsar på den andra föräldern på helgerna. För 
att hålla kontakt med sina kompisar som hon vanligtvis umgås med använder sig barnet av 
Internet (Enochsson, 2005). De använde sig då av nätgemenskapen Lunarstorm för att 
kommunicera och där de skrev dagbok och använde andra funktioner för att hålla sig ajour 
om vad som händer i varandras liv. 
 



BARNS INTERNETANVÄNDANDE   Sandra Kling  

En studie om hur och varför barn i åldern 6-10 år använder Internet 

9 
 

Internet är ingen fluga utan kommer fortsättningsvis bara att utvecklas och bli allt mer utspritt 
i samhället och Enochsson (2001) avslutar sin avhandling med att betona hur viktig datorn 
och Internet är för barnens värld, både socialt och kunskapsmässigt, något att växa och 
utvecklas med.  
 

Yngre barns Internetanvändande 
Det saknas forskning kring yngre barns internetanvändande i den litteratur som jag tagit del 
av. I princip all litteratur som jag läst in mig på har fokuserat på barn som närmar sig tonåren 
eller är tonåringar. Det känns därför aktuellt att vi får en inblick i de yngre barnens aktiviteter 
på Internet. Varför barnen tillbringar tid framför datorn blir även en viktig aspekt som vi 
vuxna bör vara medvetna om för att få en förståelse för varför de sitter framför datorn. 
 
Studien kommer vara till allmänt intresse i det hänseendet att vi blir medvetna om hur och 
varför barn använder Internet. Pedagoger eller andra parter som arbetar med barn bör finna ett 
intresse i att ta del av studien, genom att dra nytta av de diskussioner som kommit upp kring 
datoranvändandet i skolan. Slutligen kan studien även ligga till grund för parter som vill 
främja barnens intressen på Internet. Studien bör också ge en inblick i barnens syn på 
användandet. 
 

3. METOD 

I det här avsnittet kommer jag att presentera hur jag gått tillväga under studiens gång samt en 
diskussion kring vad som kunnat göras annorlunda. Jag valt att inte dela in min studie i 
termerna kvalitativa eller kvantitativa, eftersom båda egentligen har influenser av varandra. 
Att göra en sådan kategorisering vore felaktigt av mig. Istället menar Åsberg (2001) att det 
som avgör vilken metod man ska använda sig av beror på undersökningens karaktär och den 
ena metoden utesluter den andra. För att komma fram till vilken metod jag ville använda 
funderade jag kring vilken slags information det var jag ville ta reda på. Jag kom fram till att 
jag ville gå ämnet barn och Internet mer på djupet.  Till en början valde jag ändå att göra en 
enkätundersökning för att få fram lite generellt vad barnen gör på Internet(Trots, 2007). I 
resultaten från enkäten fördjupade jag mig ytterligare med hjälp av fokusgrupper. Eftersom 
jag gärna ville få fram lite djupare tankar kring ämnet barn och Internet(Wibeck, 2000). Med 
dessa två metodval fick jag en bra bredd i undersökningen och de kompletterar varandra väl.  
 
I ett inledande skede började jag att läsa in mig på området barn och Internet för att se vad 
som tidigare fanns forskat inom området (Backman, 1998). Därefter kunde jag avsmalna mig 
i ett syftes och i en problemformulering. Jag har huvudsakligen tagit del av tidigare forskning, 
rapporter och artiklar inom området. Att vara påläst underlättar för mig som forskare, genom 
att jag ser vad som tidigare forskats på inom ämnet och hur man har gått tillväga vilket hjälper 
mig under min forskningsprocess.  
 
Bakgrunden till mitt ämnesval är att det kom till min kännedom att Skellefteå kommun ligger 
i startgroparna för att utveckla en kommunal barnwebb anpassad för barn i åldern 6-10 år. Jag 
tyckte att ämnet kändes väldigt spännande och intressant och blev tillfrågad om jag kunde 
göra en förstudie till projektet. Ålderspannet 6-10 år kändes därför väldigt aktuellt att 
undersöka och det blev naturligt för mig att välja barn som bor i Skellefteå kommun som är 
en medelstor kommun i mellersta Norrland. 
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Jag har använt mig av ett typiskt bekvämlighetsurval i min studie då jag använt mig av skolan 
för att enkelt komma i kontakt med barn(Trots, 2007). Vid urvalsprocessen fick jag assistans 
från Skellefteå kommun att ringa runt till skolor i Skellefteå för att få tag i klasser som kunde 
ställa upp i studien. Kontentan blev att jag har arbetat med fem klasser i åldersspannet 6-10 år, 
på tre olika skolor. Jag har haft kontakt med en förskoleklass och en andraklass på den första 
skolan. På den andra skolan var det en förstaklass och en andraklass och slutligen på den 
tredje skolan en tredjeklass. 
 

Genomförande 
Inför förberedelserna av datainsamlingen valde jag även att läsa om planering av studier på 
barn, eftersom att det är speciellt att intervjua barn jämfört med vuxna. Det blev viktigt för 
mig att vara pedagogisk och lägga materialet på en nivå som barnen behärskar. Barn har även 
svårt att klara av långa intervjuer de behöver en miljö där det är lugnt och utan andra störande 
moment som kan avleda diskussionerna från ämnet Doverborg & Samuelsson (2000). 
  
Mitt första steg i datainsamlingen blev att utforma en enkät, den fick en blandning av styrda 
och öppna frågor.(Bilaga.1). Mina förväntningar av enkäten var att jag skulle få fram ett 
material som jag kunde fördjupa mig vidare med i fokusgrupperna. Eftersom att gruppenkäter 
är en bra och billig metod att använda sig av valde jag att skicka ut en gruppenkät till de 
utvalda skolorna (Trots, 2007). I det här fallet blev det dock inte en traditionell gruppenkät 
där alla fyller i den samtidigt. Eftersom att många av barnen inte kan läsa valde jag att skicka 
hem enkäten med barnen.  Detta på grund av tids- och av praktiska skäl då jag inte skulle 
kunna vara med och fylla i alla enkäter på skolan, och inte heller lärarna hade möjlighet till 
detta. Föräldrarna fick därför som ansvar att tillsammans med barnet fylla i enkäten.  
 
Enkäten skickades ut till 99 elever och jag fick in 63 totalt. Det var stora problem med att få 
tillbaka enkäterna jag skickat ut, det drog ut väldigt mycket på tiden jämfört med vad jag 
planerat. Svarsfrekvensen från förskoleklassen var också väldigt lågt, vilket var tråkigt då jag 
inte fick så bra underlag att gå vidare med. I utvärderingen av enkäten tog jag i beaktning den 
kritik som jag fick från både lärare och föräldrar att enkäten var för svår och inte utformad för 
barn. Att enkäten såg ut som den gjorde beror dels på att vid tillfället då enkäten skickades ut 
var syftet fortfarande för stort vilket gjorde det svårt att formulera ändamålsenliga frågor. Om 
jag i dagsläget skulle skicka ut en enkät igen skulle jag omformulera frågorna radikalt och den 
skulle göras enklare och mer barnvänlig. Barn visade sig vara en mycket mer komplex grupp 
att arbeta med än vad jag någonsin kunnat föreställa inför studien. Jag tycker trots detta att ett 
flertal frågor på enkäten har bidragit med mycket information som fungerat som underlag till 
den fortsatta datainsamlingen i form av fokusgrupper.  
 
Eftersom att jag fick in få enkäter från förskolan kändes det viktigt få dem med i 
fokusgrupperna.  Mitt fokusgruppsupplägg resulterade i att jag valde att arbeta med fyra 
grupper, en i varje årskurs. Till varje grupp hade jag avsatt ca 30 minuter för diskussion kring 
ämnet Internet och IKT. Den korta tiden beror på att barn ofta har svårt att koncentrera sig 
under längre perioder (Doverborg & Samuelsson, 2000). Vilket senare visade sig vara riktigt, 
redan efter 5-10 minuter började flera barn att skruva på sig och tappa fokuset men 
genomsnittligt pågick diskussionerna ca 20 min med varje grupp. Eftersom att 30 minuter inte 
är speciellt lång tid och jag ville att alla skulle kunna få möjlighet att bidra med något, så jag 
begränsade antalet gruppmedlemmar till fyra stycken (Wibeck, 2007). 
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Fokusgruppssammansättningen blev därför fyra deltagare i varje grupp, två flickor och två 
pojkar. Urvalet till fokusgrupperna fick jag hjälp med av lärarna i respektive klass, ett 
önskemål från mig var att det skulle vara elever som lärarna ansåg hade faktiska erfarenheter 
av Internetanvändande.  
 
Skillnaden med fokusgrupper jämfört med en vanlig gruppintervju är att de inrymmer mer 
diskussioner kring ett givet ämne. Inför intervjun försökte jag att förbereda mig på att min 
uppgift var att vara samtalsledare med huvuduppgift att försökt initiera diskussioner och 
introducera nya ämnen, och inte att styra och ställa frågor hela tiden. Det visade sig vara 
väldigt svårt för barnen att diskutera ämnet och jag fick utgå väldigt mycket från den 
intervjuguide som jag förberett och styrde därför diskussionerna väldigt mycket i alla fall. 
(Bilaga.2). Det var svårt för mig att hålla barnen fokuserade hela intervjun igenom. Detta kan 
dels ha berott på att alla grupper satt placerade i rum där barnen inte var vana att vara i. Vi satt 
exempelvis i lärarrum och grupprum, det fanns helt enkelt för mycket annat att intressera sig 
för i rummet. Detta är en orsak till varför koncentrationen blev väldigt låg bland barnen och 
att diskussionerna lätt hamnade inom andra ramar än de som var tänkta.  
 
Noterbart är också att till en början hade barnen i fokusgrupperna svårt att prata med mig, de 
var blyga och väldigt tillbakadragna. Detta var något jag hade antagit innan och hade därför 
förberett en liten övning för att lätta på stämningen. Inledningsvis fick därför alla deltagarna 
presentera sig lite kort, de spelades in på den bandspelare som jag hade med mig till intervjun. 
Vi spelade sedan upp materialet och skrattade åt att man låter konstigt när man spelar in. Efter 
den sekvensen blev stämningen i alla grupper avslappnad och samtliga vågade prata väldigt 
öppet med mig.  
 
Eftersom att studien involverar barn har jag varit extra noga med att ta i beaktning de etiska 
riktlinjerna som vetenskapsrådet (2002) i Sverige rekommenderar inför studien. Det var först 
och främst viktigt för mig att nå ut med information till föräldrar och få deras medgivande att 
barnen deltar i studien. Detta på grund av att man inte får utföra undersökningar på barn under 
18 år utan föräldrars samtycke. En informationsfolder skickades därför ut till de berörda 
barnens föräldrar. Den innehöll information om syfte, tillvägagångssätt och på vilket sätt 
barnen kommer ha betydelse i studien.(Bilaga.3) Föräldrarna blev ombedda att godkänna med 
en underskrift och lämna tillbaka till skolan. Detta för att jag ville säkerställa att alla föräldrar 
visste vad studien innebar. Jag försökte också vara tydlig med att informera om att barnen och 
skolorna kommer anonymiseras i den slutliga rapporten och presentationen.   
 

4. YNGRE BARNS INTERNETANVÄNDANDE 

I det följande avsnittet kommer jag att presentera den empiri som jag samlat in från 
enkätstudien och fokusgrupperna samt analysera dessa. Min frågeställning; hur och varför 
använder barn Internet ligger till grund för de rubriker jag använder i avsnittet och hur jag 
analyserat den empiri jag samlat in. Utifrån empirin har jag utkristalliserat och delat upp det 
ytterligare i fler kategorier vilket dessutom bör besvara frågeställningen på tydligare sätt.  
 
Resultaten från både enkätundersökningen och fokusgrupperna visar på att barnen är flitiga 
användare av dator och Internet. Alla barn i studien hade tillgång till Internet i hemmet och 
därmed också dator. En förklaring till dessa resultat anser jag dock kan bero på föräldrarnas 
val att medverkan eller inte. Eftersom att bortfallet på enkäten var 40 %, kan man anta att en 
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del av dessa inte har tillgång till Internet. Eller hade de någon annan anledning som det inte 
finns någon mening att spekulera kring. I åk 1 fick jag däremot in enkäter från alla barn i 
klassen och där hade alla tillgång till Internet vilket jag tycker visar väldigt mycket på att 
tillgången är väldigt hög även bland yngre barn. Det finns sedan tidigare resultat från 
Medierådet (2003)  som visar på att 87 % av barnen mellan 9-12år hade tillgång till Internet. 
Dessa känns rimliga även i dagsläget men inga exakta siffror ska nämnas. I fokusgrupperna är 
det ingen som har egen dator på sitt rum men flera säger att de har tillgång till flera datorer i 
hemmet. Medierådets (2003) resultat visade att 33 % av barnen mellan 9-16år har tillgång till 
en egen dator.  
 
Barnen i fokusgrupperna beskriver att någon av föräldrarna är flitiga användare och att de är 
dem som har introducerat dem till datorn och Internet. En flicka beskriver;  
 

Min pappa sitter mycket vid vår dator, han har hittat legosidan åt mig, då blev jag glad. 
(Flicka, förskolan) 

 
Hon berättar vidare kring att det ofta är hennes pappa som hittar hemsidor som hon får besöka 
och att hon inte i så stor utsträckning sitter och söker sidor själv. Liknande beskrivningar har 
också de andra yngre barnen, de har några sidor som de tillåts besöka. De äldre barnen 
beskriver istället att de får tips från kompisar och lär av varandra. Det syns även tydliga 
mönster i enkätstudien på vilka som går i samma klass. De som går i samma klass delar med 
sig av sina kunskaper om Internet, de besöker nämligen i väldigt hög grad samma hemsidor. 
Klasserna som gick på samma skola visade också tendenser att de besökte samma hemsidor. 
Det skiljde sig dock mycket mellan de olika skolorna vilka sidor som var populära.  
 

Vad gör barn på Internet?  
Redan i inledningen av min studie fick jag klart för mig att spridningen på aktiviteter var stor. 
Bland annat Dunkels (2005) presenterade på ett tydligt sätt hur stor variationen faktiskt kunde 
vara då hon lät fem barn beskriva sina aktiviteter på Internet och dessa skiljde sig enormt åt. 
Jag har ändå försökt att se efter mönster och försökt att klassificera in aktiviteterna som en del 
av min analys. Efter sammanställningen av enkäten, där de framförallt presenterade vilka 
hemsidor de besöker och vad de gör där. Därefter valde jag att dela in aktiviteterna i olika 
kategorier; spel, film och musik, kommunikation och informationssökning. Kategorierna 
nämns i ordningsföljd, utifrån hur intressanta de verkade vara bland barnen.  I 
fokusgruppsstudien har jag sedan försökt styra in diskussionerna på dessa ämnen för att få 
möjlighet att skapa en djupare förståelse för vad det är barnen gör inom respektive kategori. 
Spel visade sig vara den populäraste aktiviteten precis som i tidigare forskning av Johansson 
(2000) och Medierådets (2006). När vi diskuterar olika aktiviteter i fokusgrupperna verkar 
barnen tycka att det är en aning invecklat att uttrycka vad de verkligen gör. Istället förklarar 
de deras Internetanvändande genom att man inte vet riktigt vad man har tänkt göra alla gånger 
man sätter sig vid Internet, ofta undersöker och provar man sig fram för att hitta något roligt 
att göra.  
 

Jag gör vad jag känner för när jag är på Internet, duvet man prövar sig fram för att hitta något 
roligt, eller så visar kompisar mig en bra sida som jag prövar. (Flicka, åk3) 

 
Det har även varit svårt för barnen att skilja mellan vad som är Internet och vad som är vanligt 
datoranvändande. Bland annat en beskrivning från en flicka i fokusgruppen är ett bra exempel 
på detta; 
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Jag brukar titta på bilder från när min familj var i **** på semester, de brukar jag göra på Internet.  
(Flicka, åk1)  

 
Men i slutändan visar det sig att bilderna egentligen ligger placerade på datorns hårdisk och 
att hon inte alls behöver ha tillgång till Internet för att se dessa, men ändå beskrivs det som en 
aktivitet på Internet. Flera av de andra barnen beskriver att rita i ritprogram och skriva i Word 
som exempel på vad man kan göra på Internet både i fokusgruppstudien och i enkätstudien. 
Dock verkar det vara enklare att diskutera när de får ett visst ämne att prata om. Därför valde 
jag att vid intervjuerna med fokusgrupperna utgå ifrån ämnena nedan i samtalen kring 
aktiviteter på Internet.  
 
Spel 
Resultaten från både enkätundersökningen och fokusgrupperna visade tydligt att spel är den 
populäraste aktiviteten på Internet inom ålderspannet 6-10år. I enkätundersökningen beskrev 
barnen att spel var väldigt viktigt på en hemsida för att de skulle besöka den, de hemsidor som 
barnen presenterade var i största grad hemsidor med spelinnehåll. De tre spelsidorna som var 
mest frekvent återkommande utan inbördes ordning i enkätstudien var Juegosjuegos.com, 
123spela.se, bolibompa.se. Barnens beskrivningar på dessa är att de innehåller massa roliga 
spel i olika genrer, mest småspel men det finns även inslag av roliga filmer och bilder. En 
flicka beskriver att Bolibompa är en rolig hemsida där man faktiskt kan lära sig något genom 
de spel och filmer som finns där. 
 

Det är en rolig hemsida, man kan lära sig saker, jag gillar fotbollspelet där jättemycket, det är 
såååå roligt, sen har de bra filmer där också(Flicka, åk 1) 

 
I fokusgrupperna samtalade de kring olika speltyper och många av spelen de spelade var små 
snabba spel. Man behöver inte vara speciellt duktig användare för att klara av spelen, 
beskriver några av barnen. Det framställdes som positivt att det finns stort utbud av spel på 
Internet, och om något är tråkigt kan man lätt hitta något nytt att fördriva tiden med. Ett av 
barnen beskrev att anledningen till att man besöker en sida flera gånger är för att det finns 
många spel.   
 

Eftersom jag lätt tröttnar på spel så är det bra när det finns många olika att välja på, då behöver jag 
inte spela så länge.(Flicka, åk1)   

 
Spelkategorierna beskrivs väldigt olika men det finns tydliga tecken på att det skiljer sig 
mellan pojkar och flickors spelande. Flickorna i fokusgrupperna beskriver att de spelar 
pusselspel med lösningar, en sida som de beskriver har till och med en flickavdelning med 
typiskt flickiga spel exempelvis sminkning. Framför allt spelar flickorna i spel där man ska 
vårda saker, exempelvis har flera av dem i fört på tal sidor där man tar hand om virtuella djur, 
exempelvis stallet.se. Pojkarna diskuterar istället övervägande att de spelar strategi-, skjut- 
och äventyrsspel. Dessa resultat kan jämföras med resultaten i Johansson (2000) där hon 
presenterar att det finns typiskt pojk- och flickbeskrivningar av spel hos barnen. De har 
liknande resultat där pojkarna vill ha mer spänning medan flickorna är mer känslomässiga och 
lugna. Men en aktivitet som de båda gör är däremot att titta på film och lyssna på musik. 
 
Film och Musik  
I alla grupperna kommer vi in på diskussioner om filmer och musik utan att jag behöver föra 
ämnet på tal, merparten av barnen verkar mycket intresserade av detta.  I enkäten var 
YouTube en hemsida som var väldigt populär bland barnen. Var och varannan beskrev att de 
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besökte den hemsidan regelbundet. De beskriver den som en rolig hemsida eftersom att det 
finns mycket att se på där. Exempel på vad man tittar på är filmklipp, extremsporter och 
sminktips. Flera av barnen berättar om att de ofta får länkar av kompisar och syskon som de 
går in och tittar på, dessa sprider de sedan vidare till sina kompisar. En flicka i förskolan 
beskriver i gruppintervjun att hon gillar att se på barnprogrammet teletubbies och att det 
sällan går på TV, därför brukar hon söka efter det på YouTube, där det finns många filmer 
säger hon. Hon berättar vidare om att alla filmer inte är bra, flera gånger har hon fått upp 
filmer med exempelvis konstigt innehåll fel språk eller andra bilder. Liknande beskrivning får 
jag också från en flicka i tredjeklassen, hon skulle se en bamsefilm någon hade då gjort om 
innehållet på bamsefilmen, det var massa fula ord istället för den riktiga ljudet.  Det upplevde 
flickan som väldigt obehagligt. De förklaringar de har till varför de kommit in på fel sida har 
varit att de skrivit in fel sökord och att när man söker på något så kommer det upp massor 
med alternativ som de kan klicka på och att det är svårt att veta vilken de ska välja.  
 
Ingen av barnen i fokusgrupperna har lagt upp några egna filmer eller bilder på hemsidan men 
flera berättelser om kompisar och släktingar kommer fram. Beskrivningarna handlar om 
personer som lagt upp filmer på YouTube, bland annat en släkting till ett av barnen i 
fokusgruppen som lagt upp en studsmattefilm. Barnet upplevde det som väldigt häftigt att 
lägga upp filmer, men att han inte visste hur man gjorde. 
 
Kommunikation 
Resultaten från enkäten visade att det främst var de äldre barnen som kommunicerade, i 
fokusgrupperna uppfattade jag en gräns när de började kommunicera på Internet. Av eleverna 
i förskolan var det ingen som hade en egen e-post adress, endast en flicka hade hört talas om 
vad det var när hon suttit med när hennes föräldrar e-postade. Barnen hade inte heller någon 
användare på hemsidorna de var inne på utan gästspelade bara.  De som gick i första klass 
hade alla hört talas om e-post men det var inte alla som hade tillgång till en egen. De hade 
hört talas om MSN men hade dock inte använt sig av det i någon stor utsträckning. Ett av 
barnen nämner däremot att hon brukar få hjälp av sin mamma att prata med sin släkt genom 
Skype. Skype är ett program där man både kan chatta och ringa med. Några av eleverna hade 
användare på några hemsidor som de brukar besöka. I andra och tredjeklass hade däremot alla 
tillgång till egen e-post och ett eget MSN konto. Barnen i främst tredjeklassen återkommer 
flera gånger till att de önskar att alla i klassen hade tillgång till MSN och e-post, detta för att 
kunna ha kontakt med alla. I enkätundersökningen framkom önskemål från tredjeklassarna att 
de ville ha en chatt och en egen presentationssida ”krypin” på hemsidor som de besöker.  
 
I beskrivningarna av vad barnen använde MSN kontot till, framkommer att det främst är för 
att kommunicera med kompisar och släkt som de redan känner. De beskriver även att de 
ibland kan får adresser till kompisars kompisar eller släktens kompisar och på det sättet lära 
känna nya människor. Medierådet (2006) presenterar liknande resultat, om än på barn som är 
äldre, men att man i huvudsak kommunicerar med personer som man redan känner. Barnen i 
fokusgrupperna berättar att de tycker att det är ett bra sätt att hålla kontakten med varandra. 
En flicka beskrev dock en hemsk upplevelse med MSN. Hon hade av slarv skrivit in fel e-
postadress när hon skulle lägga till en kompis, hon la därmed av misstag till en okänd person 
på sin kontaktlista. Det visade sig att det var någon från ett annat land som pratade på ett 
främmande språk. Flickan tyckte det var väldigt obehagligt att denne skrev till henne och 
slutade därför att vistas på MSN under en period tills ett äldre syskon hjälpe henne att 
blockera kontakten från att fortsätta skriva till henne. Detta är en av riskerna som Enochsson 
(2003) diskuterar, att man faktiskt kan bli kontaktad av någon okänd och att man behöver vara 
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inställd på detta. MSN verkar vara en arena för barnen där de tycker att de ska känna sig mer 
säkra än på öppna nätgemenskaper.  
 
Flera av eleverna i första till tredjeklass är alla medlemmar på någon slags sida där man har en 
egen användare, på någon nätgemenskap. Att vara medlem ger extra förmåner och möjlighet 
att spela fler spel. De berättar om att man kan samtala via dessa men att de inte i någon större 
utsträckning pratar med dem man känner genom nätgemenskaper utan mer med 
Internetkompisar. De tyckte att det var lättare att skriva till de som de känner genom MSN 
istället. 
 
I årskurs två är det en grupp pojkar som är medlemmar på en hemsida som innehåller ett spel, 
där spelar man tillsammans och har då möjlighet att chatta med varandra. De beskriver att de 
brukar använda chatten för att hjälpa varandra med olika uppdrag. Istället för att ringa till 
varandra under tiden som de sitter framför datorn för att ge beskrivningar, skriver de till 
varandra genom chatten som finns i spelet, vilket de tycker är bra.   
 
Habbo.se är en sida som också återkommer i de tre äldre grupperna och då främst bland 
flickorna. Beskrivningen av nätgemenskapen är att när man blir medlem väljer man en figur 
som ska representera sig själv på gemenskapen. Sedan kan man gå runt i en virtuell värld och 
prata med andra användare men också göra olika uppdrag för att tjäna pengar för att kunna 
köpa prylar till sin figur. Det beskrivs som spännande eftersom att man inte vet vilka man 
pratar med, det kan vara i princip vem som helst. Man får nya ”Habbokompisar”, men dessa 
träffar man inte i verkligheten. En av flickorna avslöjar att hon egentligen är för liten för att 
vara medlem på hemsidan, men hon har kommit undan genom att hon utgett sig för att vara 
äldre än vad hon egentligen är. Hon beskriver att hon då försöker spela en äldre roll av rädsla 
för att inte bli avslöjad och med följd avstängning från nätgemenskapen. Hon avslutar med att 
försvara sig genom att säga; 
 

Det är jätte många som brukar utge sig för att vara äldre än vad det egentligen är, så det är inte 
bara jag (Flicka, åk1) 

 
Men även fast de spelar en äldre roll tycker barnen att det återspeglar sig själv väldigt mycket 
i konversationerna på Internet. Beskrivningar som barnen ger är väldigt snarlika med på de 
nioåriga pojkarna som presenteras i Hernwall (2001), vilka spelar äldre i syfte att passa in i 
kontexten. I fokusgrupperna diskuteras rädsla på Internet i några av grupperna, men de verkar 
inte alls speciellt rädda för att prata med okända personer på Internet. De ser snarare dessa 
kontakter som Internetkompisar som man inte träffar i verkligheten. En av flickorna i årskurs 
två nämnde dock att hon kanske i framtiden skulle vilja träffa någon av sina Internetkompisar, 
men att hon då skulle ha haft en långvarig relation med denne innan något sådant skulle 
hända.  
 
I enkätundersökningens fråga kring kommunikation med olika aktörer på den kommande 
barnwebben verkar det ha varit svårt att reflektera, även i fokusgrupperna var det ett 
komplicerat ämne att prata om.  De var väldigt få som svarade på frågan, istället har ett flertal 
föräldrar har skrivit dit kommentarer på enkäten att barnen kan tänka sig att ringa in alla, men 
barnen vet inte riktigt varför de ska kommunicera med dessa. Eftersom att de hade väldigt 
svårt att förstå varför de skulle vilja prata med dessa. De tyckte att de skulle finnas någon bra 
anledning till varför man skulle samtala för att man någonsin skulle göra det. Ett av barnen 
skriver; 
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Jag kan tänka mig att prata med alla, men jag vet inte varför jag vill prata med dem, jag gillar bara 
att prata med alla.(Flicka, åk1)  
 

Några barn i enkätundersökningen hade önskemål på att få kommunicera med lärare och med 
sina klasskamrater genom Internet. Ett flertal har önskade även att kommunicera med BRIS 
på ett enklare sätt.  
 
Informationssökning  
I hög grad tyckte barnen att det var viktig med bra information på hemsidor, vad som är bra 
information beskrivs som information som är trovärdig. Dock kan föräldrarna ha haft hög 
inverkan på denna fråga då barnen troligtvis har lite svårt med källkritik precis som 
Enochsson (2001) beskriver i en av sina avhandlingar. Hon har studerat hur barnen klarar av 
att vara källkritiska till olika typer av material, resultaten visade att fjärdeklassarna hade 
väldigt svårt att vara källkritisk.  
 
Vid fokusgruppsstudien framkommer att alla barnen i grupperna aktivt sökt information 
någon gång. Andra klassen har bland annat använt söktjänster för att hitta bilder och 
information till specialarbeten i skolan, de hade dock inte några större möjligheter att sitta vid 
datorn på skolan, fördjupningen skedde istället i hemmet. 
 

Jag ska skriva om kaniner nu, då hitta jag….asså  lite saker som jag ska skriva om och såå…..sen 
också en bild.. Det var på dator hemma. Jag har skrivit ut bilden som jag ska ha med.. (Flicka åk2) 

 
Tredjeklassarna använder inte heller söktjänster i skolan i någon större utsträckning, istället 
brukar deras lärare plocka fram information från Internet. De får ta del av informationen och 
använda sig av den som komplement till de vanliga skolböckerna.  
 

Vi läser om rymden nu, då skrev ***  ut information om typ Rymden, då skrev hon typ ut saker 
som inte fanns i boken utan som fann på Internet, som att Uranus har ringar, de stod inte boken, de 
var dåligt. (Flicka, åk 3) 

 
Tredjeklassens diskussioner överensstämmer med de resultat som Thulin beskriver. Att 
Internet är en källa där man kan få tillgång till information på ett lätt sätt. Vilket kom upp då 
de berättade om att de använde Internet som komplement till vanliga böcker, för att de tyckte 
att informationen i böckerna var väldigt bristfällig och att det var dåliga bilder i de ofta 
föråldrade böckerna. De aktiviteter som barnen beskriver att de gör på skolan är att träna 
skriva på dator och att spela lärospel, exempelvis lexia vilket beskrivs som ett program där 
man kan öva på det svenska språket.  
 
Flera av barnen beskriver att de tittar på bilder på olika saker på Internet, vilket jag anser är en 
typ av informationssökning. En flicka beskriver att hon brukar vara inne på blocket.se och 
titta på djur som är till salu. Det finns ofta bilder på djuren i samband med annonsen och hon 
beskriver att djuren är söta. Hon brukar kolla upp vilket djur det är och om det är någon 
speciell ras, sedan läsa mer om det djuret på någon annan hemsida som hon hittar med hjälp 
av sökmotorn Google.se. En av flickorna i förskoleklassen berättade också att hon sökt 
information om schlagerfestivalen, hon ville lyssna på vilka andra bidrag som skulle tävla mot 
Sverige. Pojkarna i förskolegruppen beskriver att de brukar vara inne på Internet för att köpa 
gubbar till ett spel och för att hitta ledtrådar för hur de ska ta sig vidare i ett spel som de 
spelar.  
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I fokusgrupperna med årskurs ett och två kommer de in på diskussioner om deras 
idrottsklubb. Det visar sig att den har en egen hemsida där ledarna lägger upp tränings- och 
matchscheman för alla lag. Barnen tycker det är jättebra för då kan man lätt se om man har 
träning och var träningen är utan att behöva ringa och fråga någon. Detta för mig in på den 
andra frågeställningen varför barnen använder sig av Internet.  
 

Varför använder barn Internet? 
När jag ställde frågan om varför de använder datorn i respektive grupp var barnen väldigt 
överens om att det var för att det är roligt och intressant. Datorn beskrivs som en 
fritidsaktivitet och som en extra kompis. Den ses som en spelmaskin och Internet har massor 
med spel tillgängliga som är roliga. Vidare säger barnen att på Internet är det lätt att fördriva 
tid när man har tråkigt. Datorn fungerade då som en extra kompis. Ett flertal av barnen 
beskriver att eftersom att det inte går ha kompis varje dag måste man ha något annat att göra. 
Datorn är då bra, tiden går fort och man har roligt. De beskriver att de kan prata med andra 
både kända och okända men även göra andra saker på datorn för att man inte ska känna sig så 
ensam.  
 

Helst vill jag ju vara med kompisar, men när inte det går så kan jag göra saker på datorn, som att 
vara på Habbo där jag har Internetkompisar(Flicka, åk1)  
 

I Thomas (2006) har liknande ståndpunkter diskuterats, då det egentligen är liknande saker 
som man gör på Internet som i verkligheten. Det vill säga umgås, kommunicerar och har 
roligt.  Barnen berättar att de oftast spelar själv framför datorn och när man har kompis gör de 
något annat istället. Förstaklassen ansåg också att Internet var en inspirationskälla till vidare 
lekar i den fysiska världen. Många av spelen de spelar virtuellt brukar de nämligen på 
liknande sätt leka i den fysiska världen. De jämför med att se på en bra film, exempelvis 
berättar de om Superhjältar som var populär för ett år sedan, då lekte de väldigt mycket 
superhjältar men nu har de inte sett någon bra film på länge så nu leker de spelen som de 
spelar istället. Två pojkar diskuterar även att de tycker att de är roligt när man märker att man 
blir bättre väldigt snabbt i spelen; 
 

ena dagen kanske man inte har klarat av en bana medan nästa dag går det jätte lätt(Pojke, åk 2)  
 
Ett av barnen i förstaklassen har även en annan bra förklaring till varför han använder datorn, 
han brukar nämligen spela legospel på datorn istället för att leka med riktigt lego i den fysiska 
världen. För om han leker i fysiska världen måste han alltid städa efter sig och det gillar han 
inte. De andra barnen i samma grupp är snabba på att följa med på diskussionen och 
instämmer helt och hållet på påståendet. I klass 2 diskuterar de att istället för att leka så spelar 
man spel på Internet. De beskriver att de tycker att det börjar vara barnsligt att leka på samma 
sätt som man gjorde tidigare och därför spelar man mer istället.  
 
Ordet barnslighet kom även upp till diskussion i ett annat sammanhang. I de äldre 
fokusgrupperna samtalade dem kring att bolibompa.se var en väldigt barnslig hemsida. Dock 
visar resultaten från enkäten att en stor del från varje klass faktiskt besöker hemsidan 
regelbundet, vilket blir något motsägelsefullt. Barnen i årskurs två beskriver att de tycker att 
bolibompa.se var en hemsida man besökte då man var yngre, det var även den hemsidan som 
till stor del introducerade dem till Internet. I fokusgruppen i förskolan var däremot barnen 
väldigt positiva till hemsidan då de tycker att spelen är enkla att förstå och att det finns roliga 
spel där.  
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I analysen av fokusgruppsstudien har jag lagt extra fokus på diskussionerna kring 
kommunikation, detta för att försöka dra paralleller med de diskussioner Hernwall (2001) för 
kring olika anledningar till varför e-kommunikation används. Sammanfattningsvis kan man 
då säga att de punkter de diskuterat är; överbygga fysiska avstånd, träffa nya kompisar, prova 
roller och möta likasinnade. Jag kommer tydliggöra de diskussioner som förts kring detta 
nedan.  
 
Flera beskriver att de pratar med släkten eller kompisar som bor på annan ort. En flicka 
beskriver bland annat att hon pratar med släkten som bor i andra delar av världen genom 
Internet.  
 

Jag brukar prata med min pappa på Skype ibland, han bor i ****, ibland har vi webbkamera också, 
då kan jag se pappa och pappa kan se mig. (Flicka, åk1)  

 
Några barn beskriver också att de lär känna nya människor genom olika nätgemenskaper som 
de är medlemmar på, exempelvis Habbo där man lär känna Internetkompisar. De beskriver att 
man inte kan eller får ha kompis varje dag och att man då kan underhålla sig med att prata 
med människor på MSN eller på någon hemsida. Att söka nya kontakter blir också viktigt när 
de mer eller mindre medvetet försöker att forma deras identitet. De påstår att de inte spelar 
några andra roller officiellt, men samtidigt fick jag beskrivningar på att de hittat på att de är 
äldre när de blir medlemmar på ”Habbosidan”. För mig som utomstående känns det däremot 
givet att om de spelar äldre innebär det att de tagit på sig en annan roll. Hernwall (2001) har i 
sin avhandling diskuterat med barn om rollspel på Internet där två pojkar beskrev att de 
lämnade chatten om de kände sig för pressade. På liknande sätt beskriver även några av 
barnen sina aktiviteter. Flickan som avslöjat att hon var för ung berättade även att hon var på 
väg att bli avslöjad att hon var för ung, då stängde hon ner chatten och gjorde något annat 
istället. Sedan skapade hon en ny användare lite senare den dagen.  
 
Att möta likasinnade kommer upp diskussion då några flickor beskriver att de är inne på 
exempelvis nätgemenskapen djur.se. Där samlas människor som är intresserade av djur. Man 
delar med sig av sina erfarenheter och lär av andra. En flicka säger att hon brukar prata med 
okända om sina djur när hon känner för det, hon brukar då få bra tips på vad hon kan göra 
med djuren och hur hon kan sköta dem på ett bra sätt. Genom att jämföra förskoleklassens 
användande där de mest spelar spel och tredjeklassens användande där större delen av 
eleverna i har provat på både chatt och e-post, kan man se tydliga tendenser av den 
utvecklingskurva i datoranvändande som Hernwall (2001) presenterade.  
 
För att återkomma till att barnen tycker att Internet är roligt kan det nämnas att i alla 
fokusgrupperna diskuterades vad roligt betyder. Roligt som barnen presenterade det innebar 
att det finns många olika typer av spel både svåra, lätta men även intressanta och lärorika. Det 
ska finnas spel för alla tillfällen ansåg ett flertal av barnen. Underhållningsfaktorn upplevdes 
även som viktig med intressant fakta som gör att man blir nyfiken och intresserad av att 
undersöka och ta sig vidare. En hemsida ska skapa nyfikenhet för att man ska vilja fortsätta 
besöka den. Ett barn beskrev att hon blev uttråkad fort och att det är därför hon besöker 
hemsidor med spel, det finns många olika spel där vilket gör att man inte tappar intresset lika 
fort.   
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5. DISKUSSION 

Studiens syfte var att få en inblick i hur och varför barn använder Internet. Att Internet spelar 
stor roll i barnens liv är något som inte gått att ta miste på under arbetets gång. Barnen ser 
datorer och Internet som ett naturligt inslag i livet.  Användningsområdena är många och vad 
man kan se är att de fyller samma syfte som tidigare spelmaskiner har gjort, om än ur ett 
bredare perspektiv. Det går numera att göra många saker i en och samma maskin. De 
slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att de yngre barnen som deltagit i min studie 
använder Internet på väldigt likartat vis, som de resultat som Karlström (2007) och 
Medierådets (2006) presenterade. Vad som dock bör poängteras är att aktiviteterna som 
barnen diskuterar varierar stort, precis som i verkliga världen finns det tusentals 
intresseområden som man kan intressera sig för. Jag tycker ändå att jag lyckas fånga in de 
allra flesta aktiviteter de nämner i dessa kategorier.  
 

� Spel - I stor utsträckning småspel på spelhemsidor 
� Film och musik - Underhållning, tv-program och olika musikklipp 
� Kommunikation - Chatt och e-post 
� Informationssökning - Skolarbete, bilder och intressen 

 
Spel, kommunikation och informationssökning är ämnen som har kommit upp till diskussion i 
tidigare forskning, det förvånade mig inte att dessa aktiviteter även förekom bland barnen i 
min studie. Det som däremot förvånade mig var att film och musik var så populärt, hemsidan 
Youtoube.com var återkommande hos var och varannan i enkätstudien. De beskriver att de 
tittar på filmer, tittar på musikvideos men även på andra roliga filmklipp av olika genrer. Men 
filmerna är inte alltid av positiv karaktär, bland annat två beskrivningar har kommit upp där 
barnen känt obehag när de tittat på filmer. Det har dels berott på att filmerna har varit 
redigerade samt att det har varit felaktigheter i sökningar som gjort att de hamnat inne på fel 
sidor. Ett knapptryck och barnen kan hamna på vilken sida som helst. Vi vuxna och 
framförallt föräldrar till barn i den här åldern bör vara uppmärksamma på vad barnen gör på 
Internet. I det här fallet var det ingen av barnen i fokusgrupperna som publicerat något på 
Internet, men de verkade inte helt främmande för det heller. Det blir därför viktigt som 
förälder att prata om riskerna och konsekvenserna med att publicera saker på Internet innan 
det är för sent. Det som publiceras kan faktiskt finnas kvar för evigt på ont och gott. 
 
För att gå vidare och svara på min frågeställning varför barnen använder Internet har jag 
utkristalliserat ett antal rubriker som diskussionerna handlat om.  

 
� Underhållande/roligt 
� Tidsfördriv - Då de har tråkigt eller är ensamma  
� Komplement till andra aktiviteter – Istället för att leka eller vara med kompisar 
� Internet som en extra kompis 

 
Istället för att leka och umgås med kompisar beskriver de att när de har tråkigt kan de fördriva 
tiden med hjälp av Internet. De har på det sättet roligt utan några större insatser. En annan 
intressant iakttagelse är också att de ser Internet som en extra kompis, och då inte bara ur den 
synvinkeln att de kommunicerar. Eftersom att denna beskrivning framkommer även i 
förskoleklassen, som inte alls kommunicerar. Pojken som beskriver att man fort kan se att 
man blir bättre på saker är ett exempel på hur barnen såg det som extra kompis. Spelen på 
Internet ger barnen feedback, något tillbaka som får dem att vilja fortsätta spela. Därför bör 
inte Internet ses som en ersättning till det vanliga umgänget, utan det är mer ett komplement 
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precis som barnen beskriver. När man inte har något bättre för sig så sitter man vid datorn 
istället för att ha tråkigt. De äldre barnen beskriver det mer i termer som kommunikation, då 
de kan prata med folk genom olika nätgemenskaper, vilket innebär att man är social fast man 
inte träffas fysiskt.  
 
Det som tydligt kom upp var intresset för kommunikation främst då bland de äldre barnen, då 
det gick att se när barnen började intressera sig för kommunikation. Barnen i de äldre 
klasserna upplevde det som spännande. Att förskolebarnen inte verkade intressera sig speciellt 
mycket för kommunikation kan ha att göra med deras språkliga utveckling, de har inte ett 
tillräckligt utvecklat språk för att klara en skriftlig kommunikation.  
 
Barnen ser potentialen i Internetanvändningen, i diskussionerna om framtida användning 
bland barnen verkar de anse att de kommer att använda Internet i allt större utsträckning i 
framtiden. Till både skola, jobb och fritidaktiviteter. Det fanns även önskemål på egna e-
postadresser för att de kunna kommunicera med alla i sin klass. Barnen i årskurs ett och två 
beskriver bland annat att idrottsklubben lägger ut information om träningsscheman och de 
upplevde det som en bra sak. Kanske kunde skolan göra på liknande sätt, ha en portal där det 
publiceras scheman, matsedel och notiser till föräldrar och barn. Barnen önskade även att få 
använda datorer i skolan i större utsträckning. I diskussionerna kring informationssökningen 
kom de fram till att de tyckte att informationen på Internet var bättre än i de gamla böckerna. 
Bättre i den meningen att de kändes roligare och nyskapande. Vilket kanske bör utnyttjas i 
högre grad i skolan.  
 
Att barnen lär av varandra blir viktigt att ta i beaktning, de beskriver att de skickar länkar till 
varandra och tipsar varandra om olika hemsidor. Detta är ett bra sätt att sprida budskap på. 
Men samtidigt försvinner bra och pedagogiska hemsidor fort från fokus och det blir svårt för 
oss vuxna att hålla uppsikt över vad det är barnen gör på Internet. Det är samtidigt bra att de 
lär av varandra, då behöver de inte i lika stor utsträckning söka sidor själv och därmed av 
någon anledning hamna inne på någon olämplig hemsida. Svårigheten med hemsidor för barn 
blir att lägga innehållet på en nivå som passar barnen. De äldre barnen i studien beskriver 
bland annat att bolibompa.se är en barnslig hemsida, den är man bara på i början, medan 
förskolebarnen tycker att bolibompa.se är en bra hemsida. Det krävs att spel och information 
finns på olika nivåer, så att man kan utvecklas och bli bättre för att kunna hålla kvar besökare 
längre tid.  
 
Tidigare forskning har visat på att lärarna är rädda att använda Internet och att de inte riktigt 
vet hur de ska använda det. Barnen verkar vara väldigt vana användare och därför anser jag att 
som lärare bör man inte vara rädd för att barnen är på Internet, det gäller bara att ha några 
verktyg att utgå ifrån. Det är väl kanske det som saknas i dagsläget. Barnen verkar söka mer 
fritt på Internet och källkritiken är väl kanske inte det som ligger i fokus. Skellefteå kommuns 
satsning på en kommunal barnwebb har potential att bli en bra introduktion till Internet för 
barnen, om den utformas på ett bra sätt. Under en fortsatt designprocess anser jag också att 
det är viktigt att ha med barnen i hela utvecklingsfasen. Barn och vuxna tänker inte likadant 
och det är faktiskt barnen som ska användarna hemsidan. Men bara för att en hemsida är 
barnanpassad så innebär det inte att barnen vill använda den. Jag upplever att barnen gärna 
vill vara på hemsidor som är lite tuffare och att det helst ska vara även äldre barn som ska 
använda den. På något vis ska det vara spännande att använda precis som med allting annat 
som barn vill göra. Det blir därför komplicerat att lägga nivån på barnhemsidan så att den är 
anpassad för många åldersgrupper.  
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Under min studie har jag även funderat på vidare forskning inom ämnet. De områden som jag 
skulle se som aktuella att forska mer omkring är; 
 

� Internet som extra kompis 
� Vad tycker barn är bra hemsidor?  
� Barnanpassat användande 

 
Inom ramen för dessa skulle jag gärna se en utvärdering av de befintliga hemsidor som barnen 
faktiskt använder idag. Både vad barnen finner intressant men även vad de tycker om 
innehållsmässigt, exempelvis på vilken nivå man bör lägga material på barnhemsidor.  
 

Avslutande reflektioner 
Ur ett bredare perspektiv kan vi se resultaten från studien som en väckarklocka. Att barnen 
som växer upp skapar faktiskt en ny kultur i samhället, de ser de nya medierna ur ett annat 
perspektiv än vi vuxna. I artikeln Digital natives, Digital Immigrants av Marc Prensky (2001) 
diskuterar han om den infödda nätgenerationen i jämförelse med de som tagit sig an tekniken 
i ett senare skede i livet.  
 
Prensky(2001) använder begreppen natives och immigrants för att förklara skillnaderna 
mellan grupperna Den generation som växer upp idag är de som han väljer att kalla natives, 
de ser tekniken som en naturlig del av vardagen och lär sig den snabbt och enkelt. För barnen 
har det inte funnits en värld utan all denna teknik. Alla de andra som inte fötts in i en värld 
med all denna teknik blir istället immigranter till denna värld och kultur. Precis som när man 
är ny i ett land måste man lära sig de verktyg som används. Immigranter lär sig aldrig verktyg 
fullt ut, bara mer eller mindre bra (Prensky, 2001). De som tagit oss an tekniken i ett senare 
skede i livet har därför svårare att lära sig den och därför svårare att utnyttja dess fulla 
potential. Man använder den i stor utsträckning på det viset som vi använt tidigare redskap. 
Exempel på detta är bland annat när e-post blev populärt, för att kontrollera om det kommit 
fram så ringde man till mottagaren och frågade om det nått fram, de skrev också ofta ut det på 
papper precis som ett vanligt brev.  
 
Huvudpoängen med detta är att de som föds in med tekniken, lättare lär sig nya saker och 
ligger långt före i lärofasen. Det är därför svårt för lärare och som allmänt vuxen i samhället 
att lära barnen den nya tekniken. Eftersom vuxna lär sig stegvis och i långsammare takt blir 
det svårt att tillämpa den lärstilen på barnen som faktiskt lär snabbare.  Att dessutom som 
lärare förhålla sig till de gamla läroverktygen blir även det ålderdomligt, barnen är vana att 
sitta framför datorn och spela spel och detta borde utnyttjas mer. Vi måste med detta i åtanke 
hitta en balansgång mellan att lära av det gamla och för framtiden. Vi immigranter måste våga 
bygga en väg till framtiden och den nya kultur som våra barn redan befinner sig i, för att 
närma oss barnens värld. 
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BILAGA 1 - ENKÄT 

Enkät Barnwebben 
Barns tankar kring barnhemsidor och framtida utvecklingar av hemsidor. 

 
Beskrivning till förälder: Sitt tillsammans med ditt barn och fyll i enkäten. Du läser frågorna 
och barnet svarar på frågorna. Ringa in svaret eller skriv kommentarer på de utmärkta 
raderna, tycker ni att de utmärkta raderna är för få, gör då en markering och skriv på 
baksidan. Givetvis är ni anonyma i undersökningen! Kontakta mig på e-post ********** 
eller tele.********** om ni har några frågor.  
Lämnas till lärare senast TORSDAG 10/4 
 
1. Kön 

 
Flicka Pojke 

 
2. Ålder 
 
________år 

 
3.  Har du tillgång till Internet hemma? 
 
Ja Nej  
 
4. Hur viktiga tycker du att dessa funktioner är på en hemsida? 
Ringa in den siffra som stämmer, 1 = Inte viktig och 5 = Viktig 
 
  Inte viktig                   Viktig 
 
Spel   1 2 3 4 5 
 
Berättelser/ Sagor 1 2 3 4 5 
 
Chatt  1 2 3 4 5 
 
Bildgalleri  1 2 3 4 5 
 
Dagbok  1 2 3 4 5 
 
Film  1 2 3 4 5 
 
Pysseltips  1 2 3 4 5 
 
Tävlingar  1 2 3 4 5 
 
Musik/Ljud  1 2 3 4 5 
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Inte viktig                   Viktig 
 
Rörliga bilder 1 2 3 4 5 

 
Rita funktioner 1 2 3 4 5 
 
Informations sökning 1 2 3 4 5 
 
Nedladdningsprogram 1 2 3 4 5 
 
Diskussionsmöjligheter 1 2 3 4 5 
 
Bra information 1 2 3 4 5 
 
Privat presentationssida 1 2 3 4 5 
(”eget krypin”) 
 
 
5 . Vilka hemsidor/ nätgemenskaper brukar du regelbundet besöka? Vad är det 
som gör hemsidan attraktiv/tilltalande? Skriv in namnet på hemsidan, ex.Hamsterpaj, 
123spela, bolibompa. Och skriv därefter en kort beskrivning varför de besöker hemsidan. 
Ex.färgval, enkelhet, roliga spel etc.  
 
•  _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
•   _________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
•   _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Vad gör en hemsida rolig? 
Beskriv  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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7. Är det någon funktion/ sak du önskar att du kunde göra på en hemsida som du 
inte kan göra idag? Beskriv den funktionen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Vad är det som gör att du besöker en hemsida flera gånger? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

6.  Vad skulle du vilja att det fanns på Skellefteå kommuns barnwebb. 
Ringa in de alternativ du är intresserad av 
 
a) Information om:  
 
Kommun  Demokrati  Skatt  
 
Räddningstjänsten Sopsortering  Invånarantal   
 
Skolmatsedel  Aktiviteter i Skellefteå 
 
Annat______________________________________________________________________ 
 
 
b) Prata med: 
 
Politiker  Kommunanställda Kommunalråd   
 
Lärare  BRIS 
 
Annat______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för er medverkan! 
Obs! lämnas till lärare senast Torsdag 10/4 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide - Fokusgrupper 
Kommer att spelas in med bandspelare och anteckningar kommer ske löpande. 
Presentera syftet: Diskutera vad barn gör på Internet och varför de använder Internet, samt om 
det finns någon kommunikation?  

� Hur och varför använder barn Internet? 
 
Öppningsfråga 
• Presentation av sig själv;  

o Ålder 

o Kön 

o Intressen 

(Vi lyssnar sedan någon minut på det inspelade materialet för att lätta på spänningen lite.)  
 
Introduktionsfrågor 
• När börja ni använda Internet? 
• Tillgång hemma? 
 
Övergångsfrågor 
• Hur ser er kontakt med Internet ut?  
• Vilka hemsidor besöker ni? 
 
Nyckelfrågor 
• Vad gör ni på Internet? 

o Spel 
o Informationssöker 
o Kommunicerar 
o Etc. 

• Varför använder ni Internet? 
o Nöje 
o Nytta? 
o Har tråkigt 
o Etc. 

• Samtal med andra på Internet? (kommunikationsvägar?)  
o Hur pratar man? 
o Vilka pratar man med?  
o Chatt 
o Klientprogram, MSN, ICQ, 
o Community/nätgemenskaper 

 
Avslutning  
• Hur tror ni att ni kommer använda Internet i framtiden? 
• Sammanfattning av vad som sagts 
• Är de något viktigt kring ert Internetanvändande som vi inte pratat om? 

  



BARNS INTERNETANVÄNDANDE   Sandra Kling  

En studie om hur och varför barn i åldern 6-10 år använder Internet 

28 
 

BILAGA 3 - INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR 

 

Deltagande i förstudie inför utveckling av Barnwebb inom 
Skellefteå kommun 

 
Information till föräldrar  
Skellefteå kommun ligger i startgroparna för att utveckla en barnwebb. Tanken med 
barnwebben är att den på ett lekfullt sätt ska förmedla kunskap om hur kommunen fungerar och vad 
skattepengarna används till. Den ska förklara demokrati och ge barnen möjlighet att påverka och 
framföra sina åsikter. Webbplatsen ska också vara en ingång för barn i behov av hjälp, råd och stöd. 
Målet är att öka kunskapen om hur vårt samhälle fungerar och skapa en ökad dialog med våra unga 
medborgare. 
 
Min uppgift blir att göra en förstudie på hur barn mellan 6-10 år använder sig av Internet. Jag 
kommer göra en enkätundersökning på barn inom ålderspannet 6-10 år. Eftersom att det finns 
barn som inte kan läsa kommer jag att skicka hem enkäterna med eleverna så att du som 
förälder får hjälpa till att fylla i enkäten. Enkäten kommer att skickas ut efter påsklovet(v.14) 
 
Jag har även tänkt göra en kompletterande metodinsamling i form av fokusgrupper med 3-5 
barn. Där kommer barnen att utföra olika typer av övningar antingen enskilt eller i grupp. 
Exempelvis får de göra övningar där de visar mig vad de brukar göra på Internet och hur de 
skulle vilja att en hemsida var utformad.  Alla barn kommer alltså inte att delta i 
fokusgrupperna, jag kommer rådfråga läraren vid urvalet av elever till fokusgrupperna. Jag 
behöver barn med god datavana till fokusgrupperna. 
 
Barnen kommer självklart vara anonyma i undersökningen. Fyll i talongen nedan och lämna 
in till lärare så fort som möjligt, dock senast onsdag 19/3. Enkätundersökningen kommer att 
skickas ut veckan efter påsklovet(v.14.)  
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på  
e-post: ***************** 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Kling, BIT- programmet vid Umeå Universitet 
 
___________________________________________________________________________ 
Klipp � och lämna in till läraren senast onsdag 19/3 
 
 
Jag godkänner att mitt barn__________________________________ deltar i 
enkätundersökningen och eventuellt i en fokusgrupp vid ”barnwebbstudien”  
 
 

______________________________________________ 
Målsmansunderskrift 


