
 
 

Abstract 

This study is based on my previous experience from after-school centers, where I had the 

perception that the after-school centers provides few opportunities for media and IT usage and 

business thereby loses some children earlier. The purpose of the survey is to find out if there 

is a link between IT and media use in after-school centers and when children quits at after-

school center. The study is based on these three questions: Do the children experience that 

there are too few opportunities to use IT and media on the after-school centers? If so, are the 

lack of IT and media on after-school centers a reason to children quitting? How are teachers' 

views on the after-schools centers IT and media usage? To answer them a survey with 

students and qualitative interviews with after-school educators, was conducted. 

Today's society has changed a lot in recent years. Digital technologies have a greater 

importance in children's lives. Very little research in this area is linked to after-school centers, 

but the use of media and IT can be beneficial for children’s development is a central position 

in the current discourse on the digitization of school. The results show that the children felt 

that it was a small media and IT use in after-school and that most would like to have more 

opportunities to use media and IT. After-schools educators showed an understanding of IT 

and media possible necessity in school, but it is not highly valued in the after-school center. 

Finally, the results showed also that the few opportunities for media and ICT use in the after-

school center influence in the children's decision to quit the business.  

Keywords: Media, IT use, after-school centers 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna undersökning grundar sig på mina tidigare erfarenheter från fritidshemmet, där jag fått 

uppfattningen att fritidshemmen ger få möjligheter till media- och IT-användning och att 

verksamheten därigenom förlorar en del barn tidigare. Syftet med undersökningen är att ta 

reda på om det finns en koppling mellan IT- och mediaanvändningen på fritidshemmet och 

när barn slutar på fritids. Arbetet utgår från dessa tre frågeställningar: Upplever barnen att det 

finns för få möjligheter att använda IT och media på fritidshemmet? Är i så fall bristen av IT 

och media på fritidshemmet en anledning till att barn slutar? Hur är pedagogernas syn på 

fritidshemmets IT- och mediaanvändning? För att besvara dem genomfördes en 

enkätundersökning med elever, samt kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger.  

Dagens samhälle har förändrats mycket under de senaste åren. Den digitala tekniken får en 

större betydelse i barns liv. Ytterst lite forskning inom området är kopplat till fritidshem, men 

att media- och IT-användning kan vara positivt för barns utveckling är en centralstabil 

ståndpunkt i den rådande diskursen om digitaliseringen i skolan. Resultaten visar att barnen 

upplevde att det var en liten media- och IT-användning på fritidshemmet och att de flesta 

skulle vilja ha större möjligheter att använda media och IT. Fritidspedagogerna visade en 

förståelse om IT och medias möjliga nödvändighet i skolan, men att den inte värderades högt 

på fritidshemmet. Slutligen visade resultaten även att de få möjligheterna till media- och IT-

användning på fritidshemmet spelade in i barnens beslut att sluta i verksamheten. 

Nyckelord: Media, IT-användning, Fritidshem 
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1. Inledning 

Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns någon koppling mellan IT- och 

mediaanvändningen på fritidshemmet och att barn slutar på fritidshemmet. Detta antagande 

grundar sig ur mina erfarenheter från att varit ute i fritidshem och från bekanta i 

verksamheten. Jag har fått uppfattningen att många barn slutar på fritids för att det inte är 

tillräckligt roligt där. Möjligheterna som erbjuds för att skapa en meningsfull fritid är inte 

desamma som hemma. Jag upplever att fritidshemmen lämnar få tillfällen för IT- och 

mediaanvändning, trots att det samtidigt har en allt större plats i barnens vardag och intresse. 

Det kan vara en viktig sak att ta hänsyn till för alla som jobbar inom fritidshemmet, eftersom 

verksamheten ska anpassas efter barnens behov och intressen för att på så sätt kunna erbjuda 

dem en meningsfull fritid. Undersökningen syftar inte på något sätt att visa på hur 

fritidshemsverksamheten ska formas. Men den kan ses som ett tillägg till forskningen inom 

området. 

1.1 Bakgrund 

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som tar vid efter skolans dagsslut. Dess uppdrag 

är att ge eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen 

andra kunskaper och erfarenheter, främst inriktad på barnens sociala utveckling. Mycket av 

arbetet för fritidspedagogerna handlar om gruppens välbefinnande, omsorg och sociala liv. I 

och med det faller ofta mycket av värdegrundsarbetet på fritidspedagogernas ansvar och de 

ska se till att alla barn känner trygghet och samhörighet på fritidshemmet. Fritidshemmets 

verksamhet är frivillig och det finns inga krav på att ett barn måste vara inskrivet. Men alla 

barn mellan 6-12 år ska enligt skollagen erbjudas möjligheten att delta, om dess föräldrar 

förvärvsarbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens 

situation i övrigt. (Skolverket.se) 

Mina erfarenheter, som vuxen, av fritidshem är att den präglas av utomhusvistelse med 

bollsporter och lekar, inomhus mestadels av pyssel och spel. Jag kan känna igen dagens 

fritidshem från när jag själv gick på fritids i slutet av 90 -talet. Detta kan tyckas lite 

förvånande i och med den enorma teknikutveckling som vi haft på 2000 -talet. Barnen får 

välja själva vad de vill sysselsätta sig med, men det ges få möjligheter för att använda IT och 

media. Det är min uppfattning att det på många skolor inte är tillåtet att använda 

mobiltelefoner eller liknande, för annat än nyttobruk. Jag upplever att det ofta finns ett 
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motstånd till det från vuxna inom skolan. Däremot tror jag att barnens intresse för just sådana 

prylar är större nu, än någonsin. I de allmänna råden från skolverket, som är 

rekommendationer utifrån hur lagar och förordningar bör tillämpas, står det att ”det är viktigt 

att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet […] erbjuder barnen en 

meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens 

behov och intressen.” (Skolverket, 2007) 

Tillgången till media och IT har kraftigt ökat i takt med den stora utvecklingen inom området. 

Från 1995 till 2011 har utbudet av digitala tekniker förändrats enormt mycket, media och IT 

har blivit en essentiell del av vårt samhälle och dagliga liv. Traditionella medier som 

dagstidningar, radio och tv har hela tiden varit starka de senaste decennierna, men det florerar 

nu mer digital utrustning på marknaden. Det är främst datorn och mobiltelefonen som fått 

störst genomslag av de nyare medierna. 1995 hade, enligt Mediebarometern 2011, 38 procent 

av alla invånare i Sverige mellan 9-79 års ålder, tillgång till en mobiltelefon i hemmet. 2011 

var den siffran 97 procent. Datorn har en liknande utveckling, 1995 hade 27 procent av 

befolkningen tillgång till en dator i hemmet och endast 3 procent hade tillgång till internet. 

Fram till 2011 har befolkningens tillgång till dator i hemmet vuxit till 91 procent och 

internettillgången till 89 procent.  

Jag tror att den allmänna tanken hos fritidspedagoger är att det är bra för barnen att vara ute 

och leka så mycket som möjligt. Motiveringen till de mer primitiva uteaktiviteterna blir inte 

sällan att barnen behöver få vara ute och röra på sig. Antagligen har många, likt mig själv, 

uppfattningen att barn idag är inne och inte lika fysiskt aktiva på fritiden som förr. Förutom 

organiserade fritidsaktiviteterna (exempelvis fotboll eller ridning) tror jag inte att barn är ute 

och rör sig så mycket som min relativt unga generation gjorde på vår tid. Det är sällan man ser 

barn idag som är ute och bygger kojor och spontanidrotten verkar nästan ha försvunnit. Ur ett 

sådant perspektiv kan jag förstå att fritidshemmens verksamhet ser ut som den gör, där dess 

funktion även blir att presentera ett förhållningssätt för att barnen ska tycka att det är roligt att 

vara ute och ge dem den fysiska aktivitet som vi tycker är viktig. Men till vilken kostnad ska 

vi kämpa för att hålla oss till våra värderingar, det är något att fundera på. Är det värt att ge 

vissa barn det som vi tycker är viktigt för en meningsfull och bra fritid men eventuellt förlora 

barn som väljer att sluta fritids?  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att försöka finna ett svar på mitt antagande om att det finns en koppling 

mellan IT- och mediaanvändningen på fritidshemmet och när barn slutar på fritids.              

1.3 Frågeställning 

Upplever barnen att det finns för få möjligheter att använda IT och media på fritidshemmet? 

Är i så fall bristen av IT och media på fritidshemmet en anledning till att barn slutar? 

Hur är pedagogernas syn på fritidshemmets IT- och mediaanvändning? 
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2. Teori 

2.1 Fritidshemmets utveckling 

I och med industrialiseringens intåg i slutet av 1800-talet, uppstod enligt Rohlin (1995) 

behovet av ett komplement till hemmet under den skolfria tiden på dagen då föräldrarna 

arbetade. Eftersom både män och kvinnor nu började bli en del av arbetslivet och jobbade 

långa dagar, fick barnen klara sig själva efter skolan. Det var en tid när många hade dåligt 

med pengar och barnen ansågs behöva hjälpa till att sköta hemmet och även att utöka 

dagskassan. Detta medförde att många unga ägnade sig åt tiggeri på fritiden och ofta blev det 

en ingång till kriminalitet. Samhället ansåg att detta var ett stort problem. Lösningen blev 

arbetsstugan. Den första arbetsstugan i Sverige startade år 1887 i Stockholm och grundades av 

Anna Hierta-Retzius. Det blev en plats för barnen att få ett varmt mål mat och lära sig att 

känna arbetsglädje och samhörighet. Arbetsstugornas syfte var enligt Lundemark (1980) att 

fostra barnen efter samhällets krav. Barnen skulle bli goda arbetare, men det var även viktigt 

att utveckla deras fantasi och lust för arbete och skapande. Arbetsstugorna var tydligt 

influerade av Deweys slagord – Learning by doing – och Rohlin (1995) beskriver hur 

handarbetet ansågs vara mycket utvecklande och präglade stora delar av verksamheten, t.ex 

genom slöjd, lagning av kläder och andra vardagssysslor. Barn mellan 7-14 år fick gå i 

arbetsstugorna, men enligt Henschen (1983) gavs de mest nödställda barnen förtur på 

platserna. Arbetsstugorna var därav gratis och öppna mellan klockan fem på morgonen till sju 

på kvällen. Vanligtvis skulle barnen komma varannan dag, oftast gick flickorna ena dagen och 

pojkarna andra. Verksamheten fick till en början inget bidrag från statligt håll utan överlevde 

främst utav donationer och gåvor, samt ersättning från försäljning av de verk som barnen 

gjort. Personalen i arbetsstugorna var ofta kvinnor från överklassen som arbetade utan 

ersättning, då de ansågs behöva uträtta någon form av välgörenhet.  

Under början av 1900-talets mitt började arbetsstugorna förändras mer och mer. Skolan tog nu 

ett större ansvar för barnen, samtidigt som föräldrarna började få bättre arbetstider och kunde 

ägna mer tid åt familjen. Även om den huvudsakliga sysselsättningen i arbetsstugorna 

fortfarande präglades av det praktiska arbetet, fanns det röster som sa att läxläsning borde ges 

större utrymme. Allt eftersom började det bli verklighet. Utvecklingen gick från det 

tvångsmässiga arbetet på arbetsstugorna till läxläsning och rekreation. (Henschen, 1983) 
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1944 var inte arbetet längre huvudsaken och benämningen på arbetsstugan ändrades till 

eftermiddagshem. Henschen (1983) beskriver detta som en försämring, då det istället blev en 

form av barnpassning. Även om det inte blev en lika klassindelad verksamhet, vilket var 

positivt, gav den inte samma glädje och samhörighet. Barnens delaktighet i arbetets 

gemenskap försvann. Eftermiddagshemmen förlorade förtroendet hos många i och med att det 

tillkom avgifter och de sågs vara en del av skolan, med tvång till läxläsning och förhör.  

På 1960-talet började fritidshemmet ta form på riktigt, enligt Henschen (1983), och en ny 

fritidspedagogutbildning startade. Det var fortfarande få elever inskrivna men mer tid ägnades 

nu åt rekreation – vila och avkoppling, samtidigt som tvånget av läxläsning hade plockats bort 

helt. Tanken att barnen skulle behöva utföra vissa sysslor på fritiden stred mot den 

samhällsenliga ideologi som rådde och sågs som barnarbete. Ett nytt tankesätt börjar ta sin 

form ur den socialdemokratiska andan och verksamheten präglas nu av, vad Rohlin (2012) 

benämner som, socialpedagogik. Fritidshemmens efterfrågan ökar och inte bara hos 

arbetarfamiljerna utan även den övre medelklassen söker sig dit. Jämställdhet, normer & 

värderingar och barnens sociala utveckling stod nu i centrum. Barnomsorgen sågs ur en 

helhetssyn där barnets hela dag var viktig. I Barnstugeutredningen (Barns fritid, SOU 

1974:42), en statlig utredning om kvalitén i förskola och fritidshem, 1968-1972, kan man läsa 

att denna helhetssyn på barn och ungdomars utveckling var nödvändig. Fritidshemmet som 

inte ingick i några läroplaner hade att rätta sig efter Socialtjänstlagen. Verksamheten skulle 

förhålla sig till deras fem begrepp: Normalisering, helhet, kontinuitet, flexibilitet och närhet. 

Således skulle återigen vardagssysslor bli en del av fritidshemmet, tillsammans med leken och 

även samhällskunskaper genom naturliv och kultur. Det skulle vara en plats för barnen att 

praktiskt få använda och förankra de kunskaper som de förvärvat i skolan. Fritidshemmet 

integreras mer och mer med skolan och pedagogerna ingår i arbetslag för att verksamheterna 

lättare ska komplettera varandra. (Rohlin, 2012) 

Fritidshemmets riktiga erkännande som en del av skolan blev ett faktum på 90-talet, i och 

med att det fick plats i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet). (Johansson, 2011)  

Fritidspedagogerna börjar så småningom att få en roll även i skolundervisningen. Viss kritik 

riktades mot fritidshemmets utveckling efter skolverkets rapport Finns fritids?. Där det 

framkom att det är mycket vanligt att fritidspedagoger sköter en del av skolundervisningen 
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och tar över lektioner om inte läraren kan hålla i dem. Pedagogerna tycktes således vara 

positiva till det, då de ansåg deras pedagogik var mer praktiskt upplagd. (Pihlgren, 2011)   

Idag styrs fritidshemmet av tre olika dokument: skollagen, lgr 11 och allmänna råden. I 

skollagen betonas undervisningen i fritidshem ännu tydligare. Enligt den ska fritidshemmet 

genom att komplettera skola och förskola, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stimulera 

deras lärande och utveckling. Eftersom fritidshemmet har så brett syfte, finns ingen 

detaljstyrd plan, likt skolans, för hur målen ska nås. Därför arbetar fritidspedagogerna även 

utifrån skolverkets allmänna råd som ett sätt att säkra och utveckla kvalitén i fritidshemmet.  

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen 

är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i 

varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan. […]Enligt 

skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen 

skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där 

lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen 

och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på 

barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser. 

(Skolverkets allmänna råd och kommentarer, 2007. s. 10 & 23) 

 

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet som föräldrar och barn har möjlighet att utnyttja eller 

avstå från. Men idag är det en stor majoritet av barnen mellan sex och nio års ålder som är 

inskrivna. Johansson (2011) beskriver fritidshemmet som en i högsta grad pedagogisk 

verksamhet. Det är en plats där barn på ett avgörande sätt påverkas och utvecklas för sitt 

framtida förhållningssätt till samhällslivet. I fritidspedagogernas uppdrag ingår det att stärka 

barnens fysiska, sociala och emotionella utveckling. Värdegrundsarbetet är en del som 

fritidspedagogerna brukar få ta hand om, då det ligger i deras uppgift att stärka barnens 

självbild och ge dem sunda värderingar som vårt demokratiska samhälle bygger på. 

Verksamheten bör vara varierad och präglas av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och 

utforskande av omvärlden. Barnen ska på ett fritt sätt ges chansen att fördjupa sina intressen 

och även få möjlighet att prova på nya saker. (Johansson, 2011) 

Pihlgren (2011) sammanfattar yrkesrollen för dagens lärare i fritidshem: 

 Utvecklandet av barns sociala samspel och identitet 

 Organisation av formella och informella miljöer för barnen 
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 Arbeta med barns fritid genom bland annat lek, rörelse, estetiskt och praktiskt arbete 

 vardagslärande 

En meningsfull fritid är enligt Johansson (2011) när verksamheten är rolig, stimulerande och 

utvecklande. Detta blir uppnåeligt genom varierade aktiviteter, där stort utrymme lämnas åt 

lek och skapande. En förutsättning för att barnen ska kunna uppleva deras tid på 

fritidshemmet som meningsfull är att de känner sig trygga.  

I ett framtida perspektiv kan skolan komma att få en allt viktigare roll. Då samhällskulturen 

går mot en framtid där exempelvis familj och religion tappar i betydelse, kan skolan till och 

med komma att behöva agera som surrogatfamilj. Skolans betydelse för identitetskapande, 

uppfostran och överföra sunda värderingar kommer då att bli ännu större. Skillnaderna mellan 

arbete och fritid blir också mindre. Vilket den ökade it-teknikens utveckling medför, 

exempelvis genom att skapa möjligheter att inte lägre vara bunden på sin arbetsplats för att 

arbeta. Samhället ställer allt högre krav på arbetarna och eftersom medellivslängden blir allt 

högre blir förmågan att ge ett livslångt lärande centralt för skolan. (Johansson, 2000) 

2.2 Vad är media? 

Definitionen av media är enligt National Encyklopedin: kanaler för förmedling av information 

och underhållning. Begreppet IT är en förkortning av informationsteknik. IT kan definieras 

som ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 

datorteknik och telekommunikation. (www.ne.se)  

Professor Berner Lindström (2012) belyser vikten av digitala tekniker i vårt samhälle. De är 

en stor del av våra liv och är nästan ständigt närvarande vart vi än är. ”De är redskap för att 

representera, lagra och kommunicera mänskliga erfarenheter och kunskaper och för 

nätverkande och socialt samspel.” (Pedagogiska magasinet, 2012. s.24). Enligt honom växer 

acceptansen för den digitala median och dess roll i skolan.  

2.2 Media och barns fritid 

Mediekonsumtionen i dagens samhälle är stor i alla åldrar. Inte minst hos ungdomar. I princip 

alla tar på något sätt del av dagens mediautbud. Alla ungdomar som är mellan 9- 14 år gamla 

har till exempel tillgång till radio och så när som alla har även tillgång till TV. Den 

åldersgruppen är den största brukaren av tv:n, det är hela 92 procent som varje dag ser på tv 

2011. Den totala tiden som barn mellan 9-14 år använder är i snitt knappt fyra timmar per dag. 

(Mediabarometern, 2011)  
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Carlsson (2010) menar att samhället är ”en medierad symbolmiljö”, att vi utifrån den formar 

våra värderingar och grundar våra val. Den ger oss den kunskap på vilket vi lever våra liv. Det 

är därför viktigt att befolkningen utvecklar en god mediekunnighet. Media literacy är ett 

begrepp som ofta dyker upp i forskningssammanhang. Man kan säga att det är en 

sammanfattning av de egenskaper som gör en mycket mediekunnig person. Det inkluderar 

bl.a. tillgång, användning och förståelse om media. Enligt Carlsson (2010) så är det en 

förutsättning att alla i samhället utvecklar media literacy för att kunna upprätthålla ett 

demokratiskt samhälle.  

Tv- och dataspel blir en större del av barns fritid. Enligt Mediabarometern 2011 är barn den 

mesta användargruppen av tv- och dataspel och det genomsnittliga antalet barn mellan 9-14 

års ålder som dagligen spelar, har stadigt stigit från 2004 (24 procent) till 2011 (59 procent). 

Den åldersgruppen använde 2011 även internet strax över timme om dagen i snitt. Dock så 

har snittet på speltiden minskat betydligt och är nu nere på knappt en timme per dag. Men att 

tro att den digitala median har tagit över helt är inte riktigt sant. Visserligen står den för den 

största delen av användningen, men cirka 22 procent av användningstiden ägnar barn mellan 

9-14 år åt icke digitala medier, så som tidsskrifter och böcker. Exempelvis ligger snittet på 

tiden som barn lägger på skönlitteratur nästan på en halvtimme om dagen. 

(Mediabarometern,2011) 

Barns fritid, enligt Mayall (2002), är deras tid som är utom vuxnas kontroll, när de själva 

bestämmer över sitt val av aktivitet. Barndomen är traditionellt sett uppbyggd och styrd av 

flera sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner som är skapade och styrs av de vuxna, 

bildar en slags stereotyp av hur vi ser på barn och hur de socialiseras. Men det är just när 

barnen lyckas få frihet och egen tid som de ges chansen att fatta egna beslut och själva 

frambringa egna erfarenheter. Livingstone (2009) anser att barns och ungas stora 

mediaanvändning blir en del av deras identitetskapande. De har växt upp i en medierad värld. 

Datorn och internet har blivit en naturlig del i deras liv. Genom möjligheten som internet ger 

att kommunicera med fler människor, kan man socialisera sig med andra än man vanligtvis 

gör. Genom chattar och andra sociala medier får de tillfället att skapa nya sociala nätverk. Allt 

ger dem en större chans att bygga upp sin självkänsla och identitet.  

Trots att barn använder media ofta och anser sig vara sällskapliga genom media, värderas det 

inte lika högt hos barnen som att i verkligheten umgås med kompisar. (Livingstone, 2009)  
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2.3 Media i skolan 

Enligt Lindström (2012) ställer dagens digitaliserade samhälle nya krav på skolan. 

Kunskapsinlärningen behöver inkludera kompetenser om digital teknik, dess användning och 

möjligheter. Nu är tekniken så pass bra att de skapar nästintill begränsningsfria möjligheter. 

Med ett knapptryck kan de flesta frågor besvaras. Den digitala tekniken kan vara en stor hjälp 

både som problemlösare och informationskälla. Faran med en ökad mediaanvändning i skolan 

är att mycket fortfarande inte är pedagogiskt framställt. Dunkels (2006) menar också att det 

förenklar användningen av fusk och ser man till internet finns det många sidor som inte är 

lämpliga för barn, vilket kan vara svårt att skydda dem mot. Med alla dess fördelar och 

nackdelar som medias intåg i skolan kan tyckas ha, kommer vår kunskapsinlärning att 

förändras. Hur vi lär in kommer att förändras. (Lindström, 2012)  

I och med denna förändring blir det centralt att se över skolans synsätt på kunskap och 

lärande, anser Lindström (2012). Han vill se en skolutveckling som fokuserar på 

undervisningens utveckling och lärarnas komptenser.  

Och i första hand handlar det inte om hur man ska använda digital teknologi, utan om att 

utforma en skola och en undervisning som stödjer eleverna i deras utveckling av de kunskaper 

och färdigheter som framtiden kräver och där digitala teknologier är en integrerad del. 

(Pedagogiska magasinet, 2012. s.29) 

Den snabba tekniska utvecklingen ser inte ut att sakta ner, snarare tvärt om. Hylén (2011) 

menar att samhället måste förbereda sig för att kunna hänga med i de snabba förändringarna. 

Skolan behöver kunna ge eleverna de förutsättningar som krävs för dagens och framtidens 

samhälle, vad Hylén (2011) kallar för kunskaper för det 21:a århundradet. Genom ett större 

användande av media i skolan, utvecklar eleverna ett kritiskt förhållningssätt. Eleverna lär sig 

utav mediaträning att kritiskt granska information, precis som det står i läroplanens (lgr-11) 

mål. 

Tekniska hjälpmedel blir vanligare och vanligare i skolan. Nu är det stort fokus på 

touchtekniken, vilket medför att införande av surfplattor och smartboards i skolan blir 

vanligare. Anledningen till att det blivit populärt i skolan nu, tycks enligt O´Mara (2011) vara 

att det är ”det senaste”. Det motiveras även med att det gör eleverna engagerade, de tycker att 

den är intressant och de använder redan tekniken på fritiden. Dock används inte speltekniken 

ofta, trots att det finns stöd i mycket forskning, om dataspels positiva värde i skolan, som 

ökar. 
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Att barn tidigt har blivit presenterade för dagens teknik, genom att till exempel göra film, ta 

kort, använda internet och spela spel, gör att de har en annan syn på sig själva när de börjar 

skolan. Tillskillnad från förr när eleverna snarare agerade passiva mottagare av kunskap, går 

de nu in i skolans värld med en mycket större känsla av att de själva kan skapa information 

(O´Mara, 2011).   

Användningen av media bör uppmuntras och användas även på fritidshemmet. Eftersom 

datorer och dataspel tydligt har kommit att bli en del av många ungas vardagliga liv, är 

användning av media på fritidshemmet en förutsättning för att barnen ska kunna uppleva en 

meningsfull fritid. Forskning säger att dataspelande ökar barns kreativitet och genom vissa 

spel tränas de även på lagarbete/samarbete. Med datorn kan man i skolan få tillgång till 

oöverträffade verktyg för att samarbeta kring skapande. En viktig faktor till det är det stora 

engagemang många barn har till datoranvändningen. (Pihlgren, 2011) 
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3. Metod 

3.1 Urval 

Jag har valt att utgå från en skola i Mellansverige, där jag från tidigare erfarenhet vet att 

fritidshemmets fokus inte ligger på media- och IT-användning, utan på utemiljö, hållbar 

utveckling och värdegrundsarbete. Skolan är en mindre skola med cirka 160 elever från 

förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är belägen på ett område som domineras av familjer i 

ett högt socioekonomiskt skikt. Enligt Trost (2010) är det viktigt att tänka på att detta urval 

kan medföra att liknade undersökningar på andra skolor, som av många faktorer kan skilja sig 

åt, kan visa på andra resultat. Fritidshemmet är uppdelat i tre olika åldersindelade avdelningar, 

Förskoleklass – årskurs 1, årskurs 2 – årskurs 3 och årskurs 4 – årskurs 6. På avdelningen för 

de äldsta barnen är det drygt ett dussin barn inskrivna, medans de allra flesta barnen från 

årskurserna i de andra två avdelningarna fortfarande går på fritids.  

Med mitt syfte i åtanke (undersöka om bristen på media- och IT-användningen på 

fritidshemmet påverkar när barnen väljer att avstå från fritidshemmet) valde jag att genom en 

enkätundersökning, ta reda på hur barnen själva upplevde vistelsen på fritidshemmet, deras 

medieintresse och varför de slutat på fritidshemmet. Fördelen med en enkätundersökning är, 

enligt Trost (2007), att man enklare kan nå ett relativt stort antal respondenter, viket ger ett 

stort underlag. Enkäter blir där av en bra undersökningsmetod för att få fram resultat som 

visar en generell blid. Nackdelar med enkäter är att det ofta blir bortfall och att det år svårt att 

få utrymme att fördjupa respondenternas svar genom följdfrågor och förklaringar.  

För att få ytterligare ett perspektiv på media- och IT-användningens roll på fritidshemmet har 

jag valt att genomföra intervjuer med fritidshemmets personal. Trost (2010) menar att en 

kvalitativ intervju används för att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilket gör 

metoden passande till undersökningen. 

3.2 Planering och genomförande 

Enkäterna gavs ut till alla elever från årskurs 2 enda upp till årskurs 6. Då jag antar att media- 

och IT-intresset är större hos de äldre barnen valde jag att inte inkludera den yngsta 

avdelningen (förskoleklass och årskurs 1) och eftersom en del av undersökningen även var att 

visa varför barnen slutat på fritids fick eleverna i årskurs 5 och 6 delta, där de flesta har slutat. 

Enkäterna var standardiserade då alla elever fick samma frågor. I största del var enkäterna 

strukturerade, förutom två frågor där även utrymme lämnades för eleven att ange egna 
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alternativ. Med strukturerade enkäter menas att de innehöll förbestämda svarsalternativ 

(Trost, 2007). Frågorna formulerades för att kunna få kvantitativa resultat.  

För att få ännu en infallsvinkel till mitt antagande om att det finns en koppling mellan IT- och 

mediaanvändningen på fritidshemmet och när barn slutar på fritids, har jag valt att genomföra 

strukturerade intervjuer med fritidshemmets pedagoger. Tanken var att ta reda på vad 

pedagogernas syn på fritidshemmet var och hur de förhåller sig till media- och IT-

användning. En kvalitativ intervjumetod användes för att därigenom kunna få djupare svar 

och en bättre bild av respondenternas syn. (Trost, 2010) 

Pedagogerna som valdes ut var tidigare kända för mig och jag för dem, från mina tidigare 

erfarenheter av verksamheten. Det gör förhoppningsvis att respondenterna och jag själv kan 

slappna av mer och få en mer naturlig dialog. 

3.2.1 Genomförande av intervju 

Tre fritidspedagoger intervjuades, varav två jobbade heltid och en som bara arbetade på 

eftermiddagen när fritidshemmet startade. Fritidspedagogerna kontaktades i förväg för att 

informeras om studiens syfte och förfrågades om deras deltagande som respondent. När och 

var fick även fritidspedagogerna bestämma. Intervjuerna spelades enligt tillåtelse in genom en 

mobiltelefon med diktafonfunktion. Detta kan enligt Patel och Davidsson (2003) vara 

fördelaktigt eftersom allt som sägs i intervjuerna registreras och det blir lättare att fokusera på 

samtalet. Det underlättar bearbetningen och det blir lättare att återge respondentens syn. 

Nackdelen är dock att arbetstiden som krävs för att lyssna igenom materialet är stor. Jag valde 

också, trots inspelningen, att ta anteckningar under intervjuernas gång för att jag lättare skulle 

ta in informationen. Det gav även fritidspedagogerna mer tid till att fundera.  

Intervjuerna genomfördes efter skolan slut, när fritidshemsverksamheten skulle ta vid. Det var 

en dag när många fritidspedagoger jobbade samtidigt så att intervjupersonerna kunde slappna 

av utan att fokusera på arbetet. De visste vad det skulle handla om, men inte vilka frågor som 

skulle ställas. Vi satt inomhus i fritidshemmets lokal, då alla barn skulle vara ute. Eftersom 

intervjuerna startade direkt efter skolans slut, var det en del barn som inte hunnit ut. I ena 

intervjun blev vi avbrutna av ett par elever som skulle ringa ett samtal. Mellan 10 och 15 

minuter pågick intervjuerna. Då alla hade liknande svar på frågorna, gjordes inga fler 

intervjuer.   
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3.2.2 Genomförande av enkät 

Inledningsvis togs kontakt med skolans rektor för att få tillåtelse att genomföra en 

enkätundersökning på skolan. Eftersom enkäterna var frivilliga, anonyma och inte innehöll 

några frågor som kunde tyckas vara stötande eller känsliga, gav denne sitt samtycke. Rektorn 

skulle även meddela föräldrar om undersökningen genom deras återkommande veckobrev. 

För att inte störa allt för mycket i klasslärarnas planering, valde jag att dela ut enkäterna till en 

lärare tillhörande varje klass (Årskurs 2 – 6). Därigenom låta dem själva välja tid för när de 

skulle genomföras. Detta skedde under ett personalmöte med lärare och rektor, där även 

undersökningens syfte angavs. Lärarna fick fem arbetsdagar på sig att få enkäterna ifyllda. 

Totalt delades 135 stycken enkäter ut till de olika klasserna.  

För att få en helhetssyn på varför barn slutar på fritidshemmet valde jag att på de frågorna 

möjliggöra att ringa in fler än ett svar då jag antar att det inte endast är en ensam orsak. 

Alternativen som angavs var mina antaganden om deras svar, utifrån mina erfarenheter dels 

från tiden som elev och dels från när jag haft en pedagogisk roll i verksamheten och även från 

resultaten från de intervjuer med fritidshemmets personal som utfördes. 

3.4 Bortfall  

När man gör enkätundersökningar är det vanligt att man, som Byström (1998) skriver, stöter 

på problemet med bortfall. Bortfall innebär att en del data inte kommer med från 

undersökningen, detta kan exempelvis vara som i det här fallet, när inte alla enkäter lämnats 

tillbaka. Av de fem klasserna som tilldelats enkäter, inlämnades bara svar från tre av dessa 

(klass 4, 5 och 6). Hög arbetsbelastning och tidsbrist angavs vara anledningen till detta 

bortfall. Det var de två lägsta klasserna i undersökningen (klass 2 och 3) som inte redovisades.  

Det förekom även ett så kallat partiellt bortfall (Byström, 1998) i enkätundersökningen, vilket 

innebär att viss enskild data faller bort. Detta visade sig genom att sex stycken enkäter inte 

räknades in då de innehöll ofullständiga eller felaktiga svar.  

3.5 Sammanställning 

Inspelningarna lyssnades genom flera gånger och med hjälp av de anteckningar som gjordes 

kunde en klar bild av fritidspedagogernas synsätt redogöras. Intervjufrågorna och en 

sammanfattning av pedagogernas svar visas nedan under rubriken resultat. Frågorna och 

svaren står i nummerordning från fråga ett till sju, med svar efter varje fråga. 

Enkäterna har sammanställts genom diagram tillsammans med förtydligande kommentarer. 

Resultaten är inte indelade efter några grupper. Allt har sammanställts gemensamt för att 
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kunna ge en generell bild av barns förhållningssätt till fritidshemmet och media. Eftersom 

enkäterna var namnlösa kan ingen information härledas tillbaka till enskilda personer och 

anonymitet kan därigenom säkerställas. 

Någon jämförelse mellan könen gjordes inte i undersökningen, då det inte ansågs vara 

relevant i förhållande till syftet. 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Vid den här sortens datainsamlingar är det viktigt att visa på dess validitet och reliabilitet, 

enligt Patel och Davidsson (2003). Enkelt förklarat är det om undersökningen mäter rätt sak 

(validitet) och om det mäts på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet). Om reliabiliteten är hög bör 

likadana undersökningar ge samma resultat. I och med det behöver inte en undersökning med 

hög reliabilitet betyda att den har en hög validitet, men en hög validitet förutsätter att det är en 

hög reliabilitet.  

Eftersom jag inte var närvarande vid barnens genomförande av enkäterna kan jag inte vara 

helt säker på hur de fortskred. Att inte alla enkäter lämnades in kan påverka studiens 

tillförlitlighet. Det var resultaten från studiens två yngsta klasser (årskurs 2 och 3) som föll 

bort. I dessa klasser kan det rimligtvis antas att det är en stor majoritet av eleverna som 

fortfarande är inskrivna på fritidshemmet.  Det kan vara bra att ha i åtanke att det kan ha 

påverkat resultatet, på enkätens första del. I och med att de flesta eleverna i undersökningen 

inte gick på fritids längre kan resultaten i enkätens första del ge en skev bild av hur 

fritidshemmet upplevs idag. 

Jag är medveten om att det, i min intervjustudie, fanns aspekter i omgivningen som medförde 

att respondenten inte kunde hålla fokus genom hela intervjun. Detta kan inverka på intervjuns 

reliabilitet, men jag upplevde att det inte var ett problem då svaren verkade vara ärliga och 

genomtänkta. Att alla respondenterna även uppvisade en likartad syn på fritidshemmets 

media- och IT-användning finner jag endast stärker dess giltighet.  
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4. Resultat  
Här nedan redogörs den data som via intervjuer och enkäter, samlats in och som ligger till 

grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras resultaten från de intervjuer som 

genomfördes. De tre pedagogerna som deltog i intervjustudien anges som Pedagog A, 

Pedagog B och Pedagog C. Längre ned redovisas resultaten från elevenkäterna. 

4.1 Redogörelse av intervju 

Fråga 1. Hur använder du media på fritidshemmet, är det annorlunda när du är 

hemma? 

Svar: Att det skilde sig tycktes vara självklart för pedagogerna. Alla tre svarade att det inte var 

något som man gjorde runt barnen. Pedagog B ansåg att den personliga användningen sker på 

raster och planeringstid. – ”I personalrummet försiggår nog det mesta av min personliga 

användning och antagligen de andras också”. Internet kan vara bra att söka information på 

inför ett arbetspass, ett sätt att få tips/idéer på. Pedagog C uttryckte att det absolut inte var 

något man borde göra runt barnen. – ”Det är klart att man inte sitter med mobilen när barnen 

är runt en och leker, nej det skulle jag inte vilja göra”.  

Fråga 2. Behövs media- och IT-träning i skolan för eleverna och får de någon sådan? 

Svar: Ett enhälligt ja. Pedagog C: - ”så som tekniken utvecklas blir det nog viktigare”. Men 

eleverna får lite media- och IT-träning. I årskurs 3 får eleverna ett datakörkort och får ibland 

söka information på internet under lektionstid. Pedagog A menar att även personalen behövde 

mer träning inom området. – ”det är inte bara eleverna som skulle behöva mer träning, även vi 

skulle behöva mer kunskap om det”. ”Dataanvändningen ökar nog och blir större, sen när 

barnen börjar på mellanstadiet” enligt Pedagog A. 

Fråga 3. Har barnen tillgång till media- och IT-användning på fritidshemmet? t.ex. 

dator, telefon, surfplatta, tv, spelkonsol 

Svar: Pedagog B svarar – ”Nej nu finns det ingenting egentligen, eller ja det händer ju ibland 

att vi sätter på en film och så har vi ju de digitala fotoramarna också om de räknas”. 

Fritidshemmets dator är trasig och kan inte användas. Eleverna får se på film med projektor 

ibland, främst om det är dåligt väder. Det finns en digitalkamera som sällan används och det 

finns även ett tv-spel som enstaka gånger använts under loven. Pedagog A menar att tv-spelet 

är uppskattat när det används på loven, för att det just är lov och inte så många barn som är 

med. – ” Det funkar inte att dra fram ett Playstation när det är 30 barn som vill spela. Det blir 
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inte kul för någon. Nej, jag tror att loven är den enda chansen att använda det på.” 

Mobiltelefon är inte tillåtet att använda i underhållningssyfte, för barnen i årskurs 1-3. 

Gemensamt är också föreställningen att barnen redan får mycket media- och IT-träning 

hemifrån. Pedagog B –” Nej jag tycker inte att det är något vi ska ha speciellt mycket heller, 

just det där med spela spel på dator och tv-spel tycker jag inte passar in. Det får de så mycket 

av hemma ändå”. Även Pedagog C sa – ” Det är sånt som de flesta gör hemma. Det behöver 

de inte göra här på fritids också.” 

Fråga 4. Har ni möjligheter till att använda media och IT mer? Om ja, varför 

begränsningen? 

Svar: Ett unisont nej, av den anledningen att intresset och kunskapen hos pedagogerna inte 

finns. Pedagog B – ”Nu kommer väl datorn att lagas snart, då kan det bli mer men annars vet 

jag inte om det finns så mycket mer att göra. Det är inget som jag skulle vilja heller”. Det i sin 

tur kan ha att göra med att det finns dåliga möjligheter till att göra något produktivt, till 

exempel jobba med film. Enligt Pedagog A  finns inte utrymme för att göra så mycket mer, 

det blir en ekonomisk fråga. – ”man kanske skulle kunna men det blir så krångligt när det inte 

finns någon riktig plats att hålla till på. Vi har till exempel ingen datasal där man kunde vara 

på och där alla saker får plats”. Utomhusvistelse, lek och pyssel värderas högre än media- och 

IT-användning. Pedagog C sa: - ”Jag tycker inte att det behövs, vi gör så mycket annat roligt. 

Här är vi ändå ute så mycket och när vi är inne tycker jag, och barnen också verkar det som, 

att det är roligare att pyssla och sy. […] klart att det skulle gå att använda mer om vi får mer 

saker, det hänger på det ekonomiska”. En annan orsak är att det inte är något som barnen 

frågar efter. Pedagog B: – ”Det är inget som barnen frågar efter speciellt ofta längre”.  

Fråga 5. Tror du att det kan påverka barnens intresse för fritidshemmet? Varför? 

Svar: Nej. Intresset för fritidshemmet är redan stort och tycks inte minska. Pedagog A: - ” Jag 

vet inte hur vi skulle kunna ha större intresse, det är i princip alla från ettan till trean som 

fortfarande går på fritids, så nej det tror jag inte. Inte på den här skolan”. De är ofta ute och 

har även många andra aktiviteter, vilket föräldrarna antas tycka om. Pedagog B: - ”Vissa barn 

tycker nog även att det är skönt att få göra lite andra saker, som de inte skulle göra hemma. 

Jag tror föräldrarna också tycker att det är positivt” 
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Fråga 6. Tror du att barnen vill kunna använda media och IT mer? Varför? 

Svar: Om möjligheten att använda mer skulle ges anser alla tre att det antagligen är många 

barn som skulle vilja bruka det. Pedagog C: - ”Ja det tror jag säkert att en hel del skulle vilja”.  

Pedagog A: - ”Ja så är det nog, eftersom många använder dator och sånt hemma, så borde de 

rimligtvis vilja göra det på fritids också. Men samtidigt så verkar inte barnen sakna det 

speciellt mycket nu heller. Det är ingen som frågar om datorn längre”. Barnen tycks inte 

uttrycka någon önskan att få använda mer media. Pedagog B: - ”Jag upplever inte att det är 

något som barnen verkar sakna här på fritids, men det är klart att det skulle vara populärt hos 

vissa om det fanns mer media. Datorer och spel”. 

Fråga 7. Kan det påverka när barnen slutar på fritids? 

Svar: Det var lite delade meningar, men tillslut var det samlade intrycket att det inte främst 

var av den anledningen. Det handlar mer om att kompisarna slutar eller att de blir så stora att 

de får vara hemma själva. Pedagog A: - ”Jag hoppas att det har mer att göra med grupptryck 

och att de vill vara med kompisar efter skolan. Men det ser olika ut på alla skolor och det 

kanske kan vara en av anledningarna till att de slutar, men inte den största. Det tror jag inte. 

Jag hoppas att det främst beror på kompistryck”. Att få vara hemma själv och känna ansvar 

kan även vara en orsak till att barnen slutar på fritidshemmet. Pedagog C: - ” Jag tror även att 

det handlar om att få vara själva hemma. De känner att de är stora och får förtroende att vara 

ensamma hemma”. Mediaanvändandet spelar en större roll i de äldre barnens val att sluta. De 

har ett större intresse av det, men det är inte den största anledningen. Pedagog A: - ”Nej på 

den här avdelningen tror jag inte det. […] de som är äldre kanske väljer att gå hem för att få 

använda datorn eller tv:n eller vad de nu gör. På den avdelningen kanske det kan vara så.” 

4.2 Sammanställning av enkäter 

68 stycken elever från årskurs 4, 5 och 6 deltog i undersökningen. Av dessa föll sex stycken 

bort på grund av ofullständiga svar och en som inte hade gått på fritidshemmet alls. 61 elever 

svarade att de går eller har gått på fritidshemmet. Enkäten är uppbyggd i två delar, en 

inledande del (Fråga 1-8) där alla som går eller har gått på fritidshemmet kan svara och en 

avslutande del (Fråga 9-16) på enkätens baksida där endast de som slutat på fritidshemmet 

kan svara. Fråga ett och två tas inte med i sammanställningen då dessa endast var kontroll 

frågor (se bilaga) 

 



18 
 

Fråga 3. Är/var det roligt att vara på fritids? 

 

Här visar en stor majoritet att de tyckte att fritidshemmet var roligt eller mycket roligt. Åtta 

elever ansåg att det var tråkigt att vistas på fritidshemmet och en upplevde fritidshemmet som 

mycket tråkigt. Anmärkningsvärt är också (se fråga 4 och 5) att det nästan är lika många som 

helst vistas utomhus som inomhus när de befinner sin på fritidshemmet. Trots att endast 15 

stycken hellre lekte ute när de är hemma, medan ett antal på 46 då helst leker inomhus.  

Fråga 4. Var leker du helst när du är på fritids? Och Fråga 5. Var leker du helst när du är på 

hemma? 
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Fråga 6. Hur ofta tycker du att ni använder media på fritids, t.ex. Musik, mobiltelefon, dator, 

internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera? Och Fråga 7. Hur ofta använder du 

media på fritiden, t.ex. Musik, mobiltelefon, dator, internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera 

eller filmkamera? 

 

I diagrammet ovan visas en tydlig skillnad mellan frekvensen på elevernas mediaanvändning 

hemma och på mediaanvändningen de upplever på fritidshemmet. 13 elever anger att de alltid 

använder media när de är hemma och 33 stycken anger att de ofta använder media. Men det är 

även en elev som anmärkningsvärt svarat att den aldrig använder media hemma, samma elev 

tycker även att man aldrig använder media på fritidshemmet. Möjligtvis kan eleven ha undgått 

att sett någon skillnad på frågorna då de var snarlika och därför svarat samma på bägge 

frågorna. Värt att notera är också att två elever av de som svarat att man aldrig använder 

media på fritids, återfinns bland den gruppen som angivit att de alltid använder media på 

deras fria tid.  

De flesta eleverna upplever att användningen av media på fritidshemmet sker ibland eller 

sällan. Det är fem elever som angett att det ofta används media på fritidshemmet, men ingen 

har svarat att det alltid används.  
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Fråga 8. Skulle du vilja kunna använda media mer på fritids? 

 

En majoritet på 43 elever svarade att de vill ha möjligheten att använda ännu mer media på 

fritidshemmet (Se diagram nedan). 18 stycken elever finner ingen önskan att använda mer 

media. Av de 18 elever var det 16 stycken som på fråga 7 svarat att de använder media 

hemma alltid eller ofta.  

I den avslutande delen som endast var för de elever som inte längre är inskrivna på 

fritidshemmet, var det 47 stycken elever som deltog. Det innebär att 14 stycken av eleverna i 

undersökningen fortfarande går på fritids.   

Fråga 9. När slutade du på fritids? 

 

Det tycks finnas en gräns vid årskurs 3 och 4, där de allra flesta elever slutar på 

fritidshemmet. 35 stycken elever utav 47 angav att de slutade när de gick i årskurs 3 eller 4. 

Fem stycken ska ha slutat i tidigare årskurser och sju stycken i senare. Ingen angav dock att 

de slutade i årskurs 6. 
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Fråga 10. Vem bestämde att du inte skulle gå på fritids? 

 

Cirka 61 procent av eleverna anger att de upplevde att de själva bestämde när de skulle sluta 

på skolans fritidshem. Det ska tilläggas att av de två som fyllde i att någon annan person tog 

det beslutet, hade kommenterat svaret med – ” Vet ej”.  

Fråga 11. Varför slutade du? Och Fråga 12. Varför tror du andra slutar på fritids? 

  

De flesta barn slutar på fritidshemmet på grund av att deras kompisar slutar eller att de får 

vara hemma själva. Det var helt jämt mellan dessa två alternativen, men det var vanligare att 

barnen trodde att andra barn slutade för att de får vara hemma själva. Nästan 20 procent av 

svaren hade hamnat på att det finns för lite roliga saker på fritidshemmet. På kategorin annat 

gavs även utrymme för eventuella kommentarer och förslag. Det mest förekommande förslag 

var att de hade någon annan fritidsaktivitet eller idrott. Andra förslag som angavs var: att få ta 

mer ansvar och att vara med familjen. 

Det ska tilläggas att eleverna fick ringa in flera alternativ, vilket gör att summan inte stämmer 

ihop med antalet som svarat.  
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Fråga 13. Brukar du umgås med kompisar efter skolan? Och Fråga 14. Brukar du prata med 

kompisar genom media när du är hemma? t.ex. genom sms, chatt eller videosamtal (Skype) 

 

Majoriteten av barnen brukar lekar med kompisar efter skolan ett par gånger i veckan, medans 

ett mindre antal leker varje dag. Ett fåtal angav att de inte leker eller pratar genom media. 

Strax över hälften av alla barnen brukar prata med kompisar genom media på fritiden till 

exempel genom sms, chatt eller videosamtal. 

Fråga 15. Skulle fritids vara mer lockande om du fick använda mer media? t.ex. musik, 

mobiltelefon, dator, internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller videokamera 

 

Med en liten marginal anger de flesta barnen att fritidshemmet skulle locka dem mer om det 

fanns en större tillgång till media. Trots detta var det endast cirka 17 procent (se Fråga 16 

nedan) som skulle kunna tänka sig att åter börja på fritidshemmet igen. 
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Fråga 16. Skulle du kunna tänka dig att börja på fritids igen om du fick använda mer media? 
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5. Avslutning 

5.1 Analys och slutsats 

Det är tydligt att de flesta barn har en stor vilja att använda media, både hemma och på 

fritidshemmet. Det är positivt för barnen om de tidigt får använda media. Det är ett bra 

verktyg för att skapa och experimentera med, vilket samtidigt påverkar barnens självbild. 

O´Mara (2011) beskiver hur små barn kommer till skolundervisningen med ett öppnare 

förhållningssätt till kunskapsinlärning, genom att tidigt förstått deras möjligheter att skapa 

egen information. Barnen uttrycker även att de skulle vilja ha större tillgång att använda mer 

media även när de är på skolans fritidshem. Fritidsverksamheten är trots bristen på 

användning av media mycket uppskattat av många. Barnen har roligt på fritidshemmet.  

Fritidshemmets personal bekräftar att det behövs media- och IT-träning i och med samhällets 

utveckling och kommande krav, att eleverna utvecklar en god media literacy (Carlsson, 2010) 

eller som Hylén (2011) kallar det – kunskaper för det 21:a århundradet. De tror också att det 

är ett stort intresse hos barnen. Ingen verkar dock vara positiva eller intresserade av en större 

mediaanvändning på fritidshemmet. En anledning är i och för sig att det inte finns medel för 

att göra det i dagsläget och det utrycks även att en brist på utrymme råder. En fritidspedagog 

nämner emellertid att ett engagemang och intresse kan väckas genom större resurser och 

möjligheter inom området. Fritidspedagogerna ansåg att barnen redan använde mycket media 

när de var hemma och att det inte behövdes på fritidshemmet. Fritidshem kan tyckas vara lite 

bakåtsträvande i den bemärkelsen. Den digitala teknikutvecklingen som forcerar genom vårt 

samhälle verkar ha svårt att få fäste i fritidshem.  

Eftersom fritidshemmets uppdrag bland annat är att ge barnen en meningsfull fritid utifrån 

barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter bör miljön anpassas efter det. 

Pihlgren (2011) hävdar därav att det är ett måste för fritidshemmet att erbjuda en chans att 

använda media för att barnen ska kunna uppleva en meningsfull fritid. Cirka 20 procent av 

eleverna angav att avsaknaden av roliga saker på fritidshemmet var en anledning till att de 

slutade på fritishemmet. Det kan tyckas vara ett negativt betyg för fritidshemmet, då 

verksamheten ska vara anpassad för barnen och för att ge dem en meningsfull fritid. Eftersom 

barnen idag har ett stort intresse av media och att det är en avsaknad av det på fritidshemmet, 

så kan det rimligtvis antas att just media är en del av de roliga sakerna som en del saknar.  

Enkätundersökningen kan vara lite missvisande mot fritidshemmet som det är idag. När man 

jämför datan från enkäterna och svaren i intervjuerna verkar det som att intresset för 
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fritidshemmet växt, de senaste åren. I enkäterna framkom det att de flesta som slutat på 

fritidshemmet gjorde det i årskurs 3. Men pedagogerna som intervjuades svarade alla att det i 

princip var en hundraprocentig närvaro på fritidshemmet idag, av eleverna i årskurs 2 och 3.  

Användningen av media på fritidshemmet sker ibland eller sällan upplever de flesta eleverna. 

Ingen av eleverna har svarat att någon form av media alltid används på fritidshemmet, men 

fem stycken upplever att de använder det ofta. I relation till detta blir resultatet av fråga 8 

intressant. Där 18 stycken svarade nej på frågan om de vill kunna använda mer media, medans 

en majoritet på 43 elever svarade de vill ha möjligheten att använda ännu mer media på 

fritidshemmet. Av dessa 18 elever gick det inte att urskilja något mönster i förhållande till 

deras svar på Fråga 6 (Hur ofta tycker du att ni använder media på fritids, t.ex. Musik, 

mobiltelefon, dator, internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera?). Det var 

däremot 16 stycken av de 18 elever som på Fråga 7 (Hur ofta använder du media på fritiden, 

t.ex. Musik, mobiltelefon, dator, internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera?) 

svarat att ofta eller alltid använde media på fritiden. De eleverna kanske tycker att det är skönt 

med en plats som inte är uppbyggd med en massa tekniska prylar. Precis som en av 

fritidspedagogerna menade, kan fritidshemmets komma att vara en lugn plats där de får 

chansen att göra saker de vanligtvis inte skulle göra. 

Mitt antagande om att media inte får någon stor plats på fritidshemmet visade sig utifån 

resultaten vara korrekt. Lindström (2012) menar att vårt digitaliserade samhälle ställer krav på 

skolan om att börja inbegripa kunskaper om IT och media. Dock finns det inte några 

omfattande studier om dess roll på fritidshemmet än. Men i och med att det ligger i 

fritidshemmets uppdrag att även stärka barns identitet och självkänsla och att deras 

mediaanvändning enligt Livingstone (2009) är en del av deras indentitetskapande, borde 

rimligtvis media och IT vara en god hjälp för fritidspedagogerna i deras profession.   

Mina frågeställningar blev väl besvarade. Det syntes klart att barnen upplevde att det var en 

liten media- och IT-användning på fritidshemmet och att de flesta skulle vilja ha större 

möjligheter att använda media och IT. Fritidspedagogerna visade en förståelse om IT och 

medias möjliga nödvändighet i skolan, men att den inte värderades högt på fritidshemmet. 

Tillslut blir det även tydligt att studiens syfte och mina tidiga antaganden (att det finns en 

koppling mellan IT- och mediaanvändningen på fritidshemmet och när barn slutar på 

fritidshemmet) blev besvarat och att avsaknaden av mediaanvändning på fritidshemmet 

faktiskt spelar in i barnens beslut att sluta. Det är inte den största orsaken för de flesta barn. 
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Men för några var det tydligen mycket viktigt, då de skulle kunna tänka sig att åter börja på 

fritidshemmet om fler möjligheter till mediaanvändning fanns. 

5.1 Diskussion  

Det är något som bör vara viktigt för skolan att diskutera. Är det så att det är ett mål för 

fritidshemmet att verksamheten ska vara uppskattad av alla elever behöver de erbjuda fler 

möjligheter att använda mer media. Men det är möjligt att ett mål är att visa barnen ett annat 

förhållningssätt till hälsa och livskvalitet. Det handlar mycket om vad de anser vara en 

meningsfull fritid. Hur de tänker kring och vad de lägger in i begreppet, blir centralt. Jag tror 

att de flesta fritidspedagoger (med mig själv inräknad) har en föreställning om att det är 

nyttigt att vara utomhus och röra sig. Det är ett förhållningssätt som vi vill att barnen ska 

bejaka och verksamheten är upplagd för att verka förebildande. Barnen ska läras att det är bra 

att vara ute genom att verksamheten och fritidspedagogerna ger en positiv bild av det.  

Varför det skiljer sig så mycket på vart barnen helst leker när de är hemma mot när de är på 

fritidshemmet, kan ha olika orsaker. Det är egentligen inget konstigt eftersom fritidshemmets 

verksamhet och miljö är uppbyggd för barnens utevistelse, vilket det förmodligen inte är i 

barnens hemmiljö. Eftersom det mesta av medietekniken är gjord för att användas inomhus 

kan även barnens intresse till media hålla dem inne när de är hemma. En intressant tanke är att 

avsaknaden av media på fritids kanske bidrar med att öka barnens mediaanvändning i 

hemmet. Barnens enda chans att bruka media blir när de kommer hem. Det skulle i så fall ge 

motsatt effekt av fritidspedagogernas tanke att barnen följer deras exempel om 

utomhusvistelsens betydelse. Kanske skulle ett ökat mediabruk på fritidshemmet göra att 

barnen ägnar mer tid åt att vara ute efter fritidshemmets verksamhet. 

Men hur kan det fortfarande se nästan likadant ut i dagens fritidshem som det gjorde när jag 

var liten och gick på fritids? Givetvis ser det inte helt lika ut, det är bland annat en ny läroplan 

och fler arbetsmodeller idag. Helheten är ändå den samma. Det kan i och för sig bero på att 

verksamheten var lyckad redan då. Men eftersom samhället och även barnens intressen ser 

annorlunda ut nu, borde det ändå skett en större förändring.  

Likt Pihlgren (2011) så tycker jag att vi bör ta vara på barnens stora engagemang till media. 

Det blir då lättare att få eleverna intresserade och motiverade till uppgifterna. I och med att 

det finns mycket forskning som styrker att media har en positiv inverkan på barns utveckling 

borde det rimligtvis ske en ökad mediautveckling i fritidshemmen. Även om jag kan tycka att 

verksamheten redan är meningsfull och bör fortsatt vara en förebildare som ger barnen ett 
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förhållningssätt där de uppskattar vara ute och röra sig, bör ändå media och IT få större 

utrymme. Tyvärr upplever jag att media- och IT-användning idag ses som en stillsam 

inomhusaktivitet. Jag är övertygad om att det går att förmedla samma budskap genom att ta 

hjälp av de möjligheter som dagens digitala teknik erbjuder. Kanske kan verksamheten formas 

så att den visar att media och IT kan användas på ett positivt sätt, även i kombination med 

uteaktiviteter och rörelse. Lyckas vi med det kan skolan och fritidshemmets attityd till media 

och IT förändras helt och den kanske till och med kan komma att bli synonym med hälsa och 

utomhusaktiviteter.  
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Bilaga 

 

Hej! Här nedan kommer några frågor som jag hoppas att du vill svara på. De handlar om 

fritids och om dina fritidsintressen. Svara på så många du kan och ringa in det svar som du 

tycker passar bäst. Om det är någon fråga som är svår att förstå eller om du är osäker på svaret 

kan du bara hoppa över den. 

1. Är du tjej eller kille? 

Tjej Kille 

2. Går du eller har du gått på fritids?  

 Ja Nej 

Om du ringade in Ja får du fortsätta med nästa fråga, om du svarade nej kan du lämna in 

enkäten. 

3. Är/var det roligt att vara på fritids? 

Mycket tråkigt – Tråkigt – Roligt – Mycket roligt. 

4. Var leker du helst när du är på fritids? 

Inne Ute 

5. Var leker du helst när du är hemma? 

Inne Ute 

6. Hur ofta tycker du att ni använder media på fritids, t.ex. Musik, mobiltelefon, dator, 

internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera? 

Alltid – Ofta – Ibland – Sällan – Aldrig  

7. Hur ofta använder du media på fritiden, t.ex. Musik, mobiltelefon, dator, internet, 

surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera? 

Alltid – Ofta – Ibland – Sällan – Aldrig  
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8. Skulle du vilja kunna använda media mer när du är på fritids? 

Ja Nej 

Nästa del är bara för de som inte längre går på fritids, om du fortfarande går på fritids är du 

klar och kan lämna in.  

 

9. När slutade du på fritids? 

När du gick i:   1:an – 2:an – 3:an – 4:an – 5:an – 6:an 

10. Vem bestämde att du inte skulle gå på fritids? 

Du Föräldrar Någon annan 

11. Varför slutade du? ( Ringa in fler svar om du vill) 

För att: Kompisar slutar – Får vara hemma själv – För lite roliga saker – Någonting annat________ 

12. Varför tror du andra slutar på fritids? ( Ringa in fler svar om du vill) 

För att: Kompisar slutar – Får vara hemma själv – För lite roliga saker – Någonting annat________ 

13. Brukar du umgås tillsammans med kompisar efter skolan? 

Varje dag – Varannan dag – Någon gång i veckan – Någon gång i månaden 

14. Brukar du prata med kompisar genom media när du är hemma? t.ex. genom sms, chatt 

eller videosamtal (Skype) 

Varje dag – Varannan dag – Någon gång i veckan – Någon gång i månaden 

15. Skulle fritids vara mer lockande om du fick använda mer media? t.ex. musik, 

mobiltelefon, dator, internet, surfplatta, tv, tv-spel, kamera eller filmkamera 

Ja Nej 

16. Skulle du kunna tänka dig att börja på fritids igen om du fick använda mer media? 

Ja Nej 


