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elevers relationer på fritidshem 

Matilda Mattsvåg & Jenna Pihlström 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på fritidshem upplever att sociala medier påverkar 

elevers relationer, vilka för- och nackdelar det finns med dessa, samt hur fritidslärare ser på sin egen 

samt vårdnadshavarnas roll i elevernas sociala medie-användande. Insamlingen av empiriskt material 

har skett via intervjuer av fritidslärare som arbetar på sju olika skolor i Stockholms innerstad och 

förorter. Materialet har analyserats med hjälp av Scheffs (1994) teori om sociala band och resultatet har 

utmynnat i att lärarna på fritidshemmen upplever att sociala medier har stor betydelse för elevernas 

sociala relationer. Fritidslärarna upplever att sociala medier ger elever möjlighet att utveckla sin 

kommunikativa förmåga samt upprätthålla sina sociala relationer. De uttrycker även att elever lätt 

hamnar i konflikter, utsätts för näthat och har svårigheter med bemötanden av varandra vid 

kommunikation via sociala medier. De upplever även att eleverna har lättare att kränka någon via sociala 

medier eftersom man inte behöver mötas ansikte mot ansikte. Fritidslärarna upplever att användandet 

av sociala medier skapar gemenskap men även utanförskap hos eleverna samt att vuxna har en betydande 

roll i elevers användande av sociala medier för att förebygga eventuella konflikter. 

Nyckelord 
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Förord 

Sociala medier är något som vi använder dagligen och som har en stor del i våra liv. Vi delar stunder av 

vår vardag med människor vi känner. Vi spelar mobilspel och ser hur våra vänner äter den godaste rätten, 

dricker den snyggaste drinken i den dyraste restaurangen med den finaste utsikten. Vi kommunicerar 

med våra nära och kära och låter våra barn låna våra datorer för att titta på när den coolaste influensern 

gör slime med diskmedel och linsvätska. Vi tittar på bilder av kändisar som vi tycker om och får 

inspiration till kvällens middag av en Instagram-kock som enbart använder sig av kål. Vi kollar när nästa 

buss går och swishar en slant till vår vän som tog första rundan på baren häromdagen. Vi kommunicerar 

med våra klasskompisar om hur vi ska boka ett grupprum och vem som ska skriva på vilken del av 

uppgiften. Vi tittar på gamla serier på streamingsajter när vi somnar och vi lyssnar på podcasts när vi 

reser. Vi jämför oss själva med en gammal bekant och blir avundsjuka på att vi inte har lika snyggt hår 

i en lika snygg spegel. 

Vi är helt enkelt uppkopplade och tillgängliga för världen 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, 

varje år. Detta har gjort oss intresserade av hur dagens barn och ungdomar påverkas av det konstanta 

användandet av sociala medier. Vi upplevde att vuxna, när vi var yngre, inte hade god insyn i hur 

ungdomar agerade på sociala medier och undrar om det är likadant idag.  

Denna studie är genomförd av oss, Jenna Pihlström och Matilda Mattsvåg. Vi är två studenter som 

studerar grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem med ingång idrott och hälsa 

respektive musik.  

Vi vill tacka den fritidspersonal som deltagit i denna studie och bidragit med sina åsikter och tankar. 

Deras uttalanden har legat till grunden för detta arbete och vi är mycket tacksamma för det. 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har valt att arbeta med varje avsnitt tillsammans och vi tar båda lika stort ansvar för arbetet. De gånger 

som vi arbetat med uppsatsen på varsitt håll har vi kommunicerat via internet och varje bearbetad del av 

uppsatsen har skickats till varandra på mail så att den andre har fått godkänna samt korrekturläsa. 

Matilda har genomfört tre intervjuer, Jenna har genomfört två intervjuer och två intervjuer har 

genomförts tillsammans. Vi har transkriberat lika många intervjuer var i ett gemensamt dokument. 
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Inledning 

Internetanvändandet kryper allt lägre ner i åldrarna (Statens medieråd, 2019). Hela 90% av alla svenska 

skolungdomar använder idag internet från sex års ålder och många av dessa använder det dagligen. 

Under de första skolåren används internet främst till spel och videotittande men nu även allt mer till 

sociala kontakter (Davidsson & Findahl, 2016). Secher (2014) menar att internet idag är en mötesplats 

för barn med möjlighet till kommunikation med sina vänner utanför skolan men även för att hitta nya 

vänner.  

Alla medier som innefattar interaktion mellan människor kan klassas som sociala medier. Detta kan 

även betyda att spel kan klassas som sociala medier ifall de innehåller kommunikation (Schurgin 

O’Keeffe & Clarke-Person, 2011). Barn och ungdomar använder sig allt mer av sociala medier på sin 

fritid och kommunikationen via, samt kring, sociala medier verkar vara stor. Det finns många sociala 

plattformar som barn och unga använder sig av för att kommunicera med varandra, till exempel 

Instagram, Snapchat och TikTok. Medan barns kommunikativa förmågor via sociala medier blir större, 

faller vuxnas insyn i detta bort. En webbenkät från Bris visade att 69% av alla barn svarade att vuxna 

inte har koll på vad de gör på internet och 65% ansåg att det är skillnad på att säga något elakt till någon 

online gentemot att säga det offline (Secher, 2014). Schurgin O’Keeffe och Clarke-Person (2011) menar 

att det är viktigt att föräldrar har koll på hur deras barn interagerar på sociala medier då inte alla 

interaktioner är säkra. Barn och ungdomar kan utsättas för mobbning, meddelanden av sexuell karaktär 

och annat olämpligt innehåll (Schurgin O’Keefe & Clarke-Person, 2011).   

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) tydliggörs det att 

skolan och personalen ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling och frågan är 

hur stor del av det förebyggande arbetet som behandlar sociala medier. Kommunikationen via sociala 

medier elever sinsemellan sker ofta utanför skolan och blir därmed dolt för lärarna, konflikterna kring 

dessa sker däremot öppet i verksamheten och blir därav något lärarna behöver ta ställning till.  

Med denna studie vill vi undersöka hur lärare på fritidshem upplever att elevers relationer påverkas av 

deras användning av sociala medier samt fritidslärares syn på sin egen samt vårdnadshavares roll i 

elevers användande av dessa. Studien blir ett bidrag till ett relativt obeforskat forskningsfält eftersom 

den undersöker elevers sociala medie-användande ur ett fritidshemsperspektiv. 

Sociala medier 

I denna studie har vi valt en stipulativ benämning där sociala medier innefattar alla internetbaserade 

appar och hemsidor som har en form av kommunikation mellan individer.   

Beskrivningar av olika sociala medier och virtuella plattformar nämnda av fritidslärarna i studien:  

• TikTok – en social plattform för korta mobilvideos med syftet att låta människor världen över 

att uttrycka sig och dela med andra. En åldersgräns på 13 år men barn under 18 år behöver 

målsmans tillstånd (tiktok.com, 2020).  

• Instagram – en social plattform för delning av foton och filmklipp med en åldersgräns på 13 år 

(about.instagram.com, 2020) 

• Snapchat – en social plattform i syfte att återuppfinna kameran och möjliggöra kommunikation 

med en åldersgräns på 13 år (support.snapchat.com, 2020).  
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• Minecraft – ett spel där man sätter ut block och går på äventyr med en rekommenderad ålder av 

7 år (Minecraft.net, 2020). 

• Facebook – en social plattform som hjälper till att hålla kontakten med vänner och familj med 

en åldersgräns på 13 år (facebook.com, 2020). 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om sociala mediers påverkan för barns relationer i fritidshemmet har lästs och 

värderats. De forskningsfält som studerat sociala medier och barns relationsskapande var dock inte 

specificerade till fritidshemmet och vi valde därav att avgränsa oss till ett mer allmänt synsätt på barns 

användning av sociala medier.   

Barn och sociala medier 

I Sivenbrings (2016) studie undersöktes det hur svenska ungdomar interagerade på Facebook. Resultatet 

visade att kommunikationen online ger ungdomar möjlighet till att upprätthålla sociala relationer snarare 

än att det skulle vara något som ersätter en offline relation. Det ger dem möjlighet att vara tillgängliga 

för kommunikation hela tiden och tanken om att online interaktion skulle ersätta ett relationsskapande i 

verkligheten verkar enligt studien inte vara fallet. Enligt ungdomarna i studien verkar interaktionen 

online istället skapa möjligheter till att stärka de redan befintliga relationerna. Ungdomarna tycker även 

att det underlättar att kunna ha kontakt med flera vänner samtidigt trots avståndet mellan varandra. Därav 

verkar onlinekommunikationen inte ersätta fysiska möten utan snarare ge en möjlighet att hålla 

kontakten mellan mötena. Däremot menar Owen, Waygood, Olsson, Taniguchi och Friman (2019) att 

deras undersökning tyder på att virtuell social kontakt för barn kan ersätta kontakten som sker ansikte 

mot ansikte. Detta för att det ofta blir en fråga om bekvämlighet eftersom inte alla barn har möjlighet 

att ta sig från en plats till en annan utan vuxnas deltagande.  

I Campbells (2005) studie, genomförd i Australien, framkom det att den mest populära formen av 

kommunikation bland unga är mobiltelefonen och att mobilanvändningen kan ha negativa effekter på 

ungas kamratrelationer. Det kan exempelvis handla om utfrysning och kränkande behandling via 

internet. Trots fördelar med mobilanvändning i skolan, som exempelvis möjlighet till kontakt med 

vårdnadshavare, är mobbning en stor nackdel av användningen enligt studien. Mobilanvändningen 

möjliggör att man kan gömma sig bakom en mobil och använda textmeddelanden för att säga saker man 

inte vågar göra i verkligheten. Campbell (2005) menar att kränkande behandling ofta sker via 

textmeddelanden och detta kan ha större påverkan än mobbning som sker ansikte mot ansikte. 

Mobbningen kan på detta sätt inte bara existera i skolans miljö utan även följa med barnen hem. Det 

finns helt enkelt ingenstans för barn att gömma sig och meddelandena kan läsas om och om igen. Även 

problematik kring otillåten fotografering i omklädningsrum och dylikt kan ske och spridas på internet 

(Campbell, 2005). 

I Schurgin O’Keeffe och Clarke-Persons (2011) studie från USA framgick det att nätmobbning innebär 

att någon medvetet använder sociala plattformar för att exempelvis sprida falska rykten eller skämma ut 

någon. Detta är den största risken med ungas användande av sociala medier enligt studien och tyvärr 

leder detta i vissa fall till depression, ångest och självmord. Det framgick även i studien att 

internetberoende och sömnbrist inte var ovanligt vid användandet av sociala medier. Schurgin O’Keeffe 
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och Clarke-Person (2011) menar att barn- och ungdomars begränsade förmåga för självreglering och 

mottaglighet för grupptryck försätter dem i riskzonen när de utforskar sociala medier. De menar att unga 

internetanvändare kanske inte alltid är fullt medvetna om det digitala fotavtryck de lämnar efter sig när 

de lämnar ut privat information om sig själva eller sin familj på internet. De allra flesta sociala medier, 

som Facebook, Instagram och Snapchat, har 12–13 år som åldersgräns för att en individ ska få skapa ett 

konto. Spel med chattfunktioner har ofta en föreslagen 12-årsgräns för användare, men detta är ingenting 

som hindrar yngre barn att använda det från någon annans inloggning. Schurgin O’Keeffe och Clarke-

Person (2011) menar dock att ungas användande av sociala medier inte bara behöver vara negativt 

betingat utan kan stötta upp de delar som är viktiga för dem i den icke-virtuella världen också. Till 

exempel kan de hålla kontakt med släktingar och vänner, utbyta idéer och möta likasinnade från andra 

kulturer och bakgrunder samt utveckling av den egna identiteten och sina sociala färdigheter.  

Vissa skolor använder även sociala medier som lärandeverktyg vilket kan komma att förstärka 

språkkunskaper, skrivna uttryck och kreativitet (Schurgin O’Keeffe & Clarke-Person, 2011). Även en 

studie gjord av Eskelää-Haapanen och Kiili (2019) i Finland visar att positiva effekter av internet i 

allmänhet är att en demokratiserad fördelning av information har skapat möjligheter för människor 

världen över att dela idéer och kultur och att för unga barn finns det många möjligheter till lärande, 

underhållning och kommunikation.  

Andra positiva fördelar med ungas användning av sociala medier syns i Yusts (2014) studie om 

amerikanska ungdomar. Studien syftar till att den digitala kulturen har positiva effekter på ungdomars 

identitet och att de blir mer utåtriktade, mindre blyga, mer självsäkra, mer empatiska, mindre 

deprimerade och allmänt gladare över sig själva. 49% av amerikanska ungdomar uttryckte att 

kommunikation online är mer roligt än kommunikation ansikte mot ansikte. Studien påvisade även att 

ungdomarna tyckte om textmeddelanden då de kunde tänka igenom vad de ville säga, till skillnad från 

vid muntlig kommunikation (Yust, 2014). 

Enligt Brignall III och Van Valeys (2005) studie från USA kan det finnas bekymmer med att internet 

växer i hög hastighet. De beskriver hur barn träffar varandra mer sällan än vad de hade gjort om de inte 

hade haft digital kommunikation och att detta kan ha tydliga konsekvenser för deras sociala färdigheter. 

Det kan vara svårt att formulera sig via text utan större möjlighet att uttrycka känslor och detta kan göra 

att intentionen med meddelandet blir svårt att tyda. Även möjligheten att gömma sig bakom en annan 

identitet, samt tänkbarheten att ge falsk information till den man kommunicerar med, kan påverka den 

sociala interaktionen. I linje med Campbells (2005) studie där det beskrivs att elever kan våga mer 

bakom en skärm, visar Bringnall III och Van Valeys (2005) studie att det verkar vara lättare att vara 

elak eller otrevlig mot någon man har kontakt med då man inte behöver se varandra i ögonen. Brignall 

III och Van Valey (2005) menar även att en social interaktionsförmåga, som är uppbyggd online, kan 

skapa svårigheter i kommunikation offline. Om man inte håller med någon på sociala medier kan man 

bara ”blocka” personen eller stänga av på ett sätt som inte är möjligt i verkligheten. De beskriver även 

att vissa elever kan uppleva en frihet med att kunna vara vem man vill på internet och hur det för vissa 

känns lättare med skriven kommunikation då man hinner tänka över vad man ska säga och att skriven 

kommunikation inte är lika impulsiv som muntlig kontakt (Brignall III & Van Valey, 2005). 
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Skolpersonals syn på barns användande av sociala medier  

I en studie gjord av Chang-Kredl och Kozak (2017) intervjuades 57 grundskollärare i Kanada. Lärarna 

i studien uttryckte att barnen är sårbara och naiva och att det är ”de elaka vuxna” som är de farliga på 

sociala medier. Lärarna berättar att de själva uppfattar sig som barnens beskyddare och att det blev som 

kategorisering av vuxna – de goda som stöttar barnen och de onda som lurar barnen på internet men 

även de onda som misslyckas med beskyddandet av barnen. I det sistnämnda syftade lärarna på 

vårdnadshavare som inte har koll på vad deras barn gör på sociala medier. De intervjuade lärarna i 

studien upplevde att elever med bristande impulskontroll ofta väljer att bete sig illa när de exponeras för 

sociala medier. De uttryckte att elevernas möjlighet att kommunicera via en skärm gör att elevers moral 

försämras och att de använder sig av dåligt språk på sociala medier. Lärarna ansåg även att flickor och 

pojkar behöver bemötas på olika sätt när det gäller dialoger kring sociala medier och att flickornas 

problematik kring sociala medier ofta kretsar kring sexualiserande av deras kroppar och allmänt om 

flickornas utseende. Lärarna i studien upplevde ytterligare problematik med sociala medier då det 

upplevdes som beroendeframkallande för eleverna. Lärarna önskade istället att eleverna borde lägga ner 

tid på utvecklande och utbildande aktiviteter. I Chang-Kredl och Kozaks (2017) studie upplevde lärarna 

även fördelar med elevers användning av sociala medier. De beskriver att de fördelar som lärarna ansåg 

sig se var färdighetsorienterade. De ansåg att sociala mediers möjligheter till kommunikation är bra för 

elevernas utveckling i dialog och kommunikation. Lärarna såg även fördelar i hur eleverna kan lära sig 

att skapa och klippa i videoklipp och andra digitala verktyg för multimodala arbeten. De uttryckte att de 

ansåg att eleverna behöver ta del av digitala verktyg för att passa in i dagens digitaliserade samhälle. 

Lärarna ansåg även att sociala medier kan lära elever om etik och beteenden då klassen ibland tar upp 

olika situationer som uppstått på sociala medier och för en dialog kring varför dessa beteenden var bra 

eller dåliga. Lärarna upplevde även att sociala medier kan ge support för barn i behov av extra stöd, 

både socialt och akademiskt. Exempelvis kan en elev blomma ut offline genom att få komplimanger och 

positiv feedback online och att sociala medier ger elever möjlighet att arbeta tillsammans i grupp 

(Chang-Kredl & Kozak, 2017). Lärarna i studien ansåg däremot att elever är i behov av uppsyn och 

övervakning av vuxna vid deras användning av sociala medier men att elevernas sociala nätverkande är 

ett av de få ställen där eleverna är fria från övervakning och att nätverkandet kan försvåras av vuxnas 

inblandning. Barn är mer vana användare av dagens digitala verktyg och detta kan komma att hota 

vuxnas känsla av kompetens. Lärarna i studien uttryckte även att elevernas vårdnadshavare var 

oförmögna att skydda sina barn på sociala medier på grund av vårdnadshavarnas bristande digitala 

kunskap (Chang-Kredl & Kozak, 2017).  

Schurgin O’Keeffe och Clarke-Person (2011) menar i sin studie att även om många föräldrar idag 

använder samma sociala medier som barnen så finns det även fall där vårdnadshavarna inte kan relatera 

till de ungas användande och att detta snarare beror på generationsskillnader än ointresse. Lärarna i 

Chang-Kredl och Kozaks studie (2017) uttryckte en oro för den bristande barriären mellan barns och 

vuxnas kommunikation på sociala medier. Dessa möten kan göra att barnen stöter på innehåll som blir 

svåra för dem att hantera utan någon annan vuxens hjälp. Detta verkar vara den delen av sociala medier 

som kan göra att lärares instinkt att beskydda barnen växer. 

Gallo, Rausch, Smith och Woods (2016) genomförde en studie i USA där skolkuratorer intervjuades om 

elevers användning av sociala medier. Där framgick det att kuratorerna upplevde att sociala medier inte 

ger elever en välfungerande vänskap sinsemellan. Skolkuratorerna ansåg att de snarare upplevde 

motsatsen och att eleverna tenderade att skriva elaka kommentarer som de annars inte hade uttalat 

offline. De nämnde hur näthat och kränkningar florerar på sociala medier och att det blir en plattform 

där eleverna kan gömma sig bakom sina skärmar och därav våga mer än de gör offline. De uttryckte en 
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oro för att dagens elever har glömt bort hur man kommunicerar offline och önskade att eleverna skulle 

få mer utbildning i hur man beter sig på sociala medier och hur man balanserar den virtuella världen 

med den verkliga. De ansåg även att elevernas digitala kultur innefattar en förväntan på att alla alltid är 

tillgängliga online samt förväntas få svar direkt. De upplevde att elevernas samtal i skolan kretsade till 

stor del kring vad som skett på sociala medier och att interaktionerna på sociala medier har stor betydelse 

i elevernas liv. Studien visade även att det finns ett generationsglapp när det kommer till sociala medier. 

Eftersom inte skolkuratorerna i studien är uppvuxna med internet på samma sätt som eleverna kan de, 

trots frekvent användning, inte uppnå samma digitala nivå som eleverna ligger på. Kuratorerna upplevde 

att de behöver bli mer involverade i sociala medier för att få förståelse för hur elevernas vardag ter sig 

samt för att kunna stötta upp vid online konflikter (Gallo m.fl., 2016). 

Eden, Heiman och Olenik-Shemesh (2012) menar att lärare behöver hantera större utmaningar i och 

med att kränkande behandling har ökat på internet. I sin undersökning i Israel visade det sig att lärare i 

skolan ansåg att kränkningar via internet är ett problem i skolan och att detta behöver förebyggande 

åtgärder. Lärarna i undersökningen visade sig bekymrade över nätmobbningen och kände svårigheter i 

huruvida de ska hantera detta. De önskade sig mer kunskap om ämnet för att kunna känna sig medvetna 

om de uppkomna situationerna (Eden m.fl., 2012). Även i Cassidy, Brown och Jacksons (2012) studie 

från Kanada framkom det att det verkar finnas ett stort glapp mellan lärare och elever när det kommer 

till modern teknologi och att det kan vara en orsak till att lärare kan ha svårt för att ha koll på vad 

eleverna egentligen gör på internet. Lärarna har en betydande roll i hur eleverna använder sig av sociala 

medier men enligt studien framgick det att lärarna inte alls visste vad eleverna gjorde på internet och att 

det förekom nätmobbning bland deras elever. Trots att lärarna i studien uttryckte bekymmer över 

nätmobbning i allmänhet och hade som prioritet att förebygga det på deras skola så gjordes det ingen 

plan för hur det skulle förebyggas (Cassidy m.fl., 2012). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen tyder på att sociala medier har betydelse för barns relationer. Barn lär sig att 

kommunicera med andra online och detta kan senare överföras till kommunikation offline. Det finns 

även möjligheter för barn att hålla kontakten med sin släkt och avlägsna vänner samt hitta nya vänner 

via gemensamma intressen online. Däremot verkar det även finnas problematik kring barns användande 

av sociala medier. Den tidigare forskningen tyder på att barn utsätts för mobbning och näthat och att 

detta kan bero på att man inte behöver se hur någon mottar det som skrivs. Lärarna i studierna uttrycker 

att de inte har tillräckligt mycket kunskap för att kunna ha god insyn i elevernas användning av sociala 

medier och att detta kan bero på ett generationsglapp. Utifrån den tidigare forskning som presenterats 

bidrar denna studie till forskningsfältet med ett fritidshemsperspektiv kring ämnet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka hur lärare i fritidshem upplever att elevers 

användning av sociala medier påverkar deras relationer samt om de upplever att det finns fördelar och 

nackdelar med sociala medier för eleverna. Syftet innefattar även att undersöka hur fritidslärarna ser på 

sin egen och vårdnadshavarnas roll i elevernas sociala medie-användande. Studien utgår ifrån följande 

frågeställningar: 

• Hur upplever fritidslärare att elevernas relationer påverkas av deras användande av sociala 

medier? 

• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med sociala medier för elevers sociala 

sammanhang enligt fritidslärare? 

• Hur ser fritidslärare på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i elevernas användande av sociala 

medier?  

Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkt behandlar Thomas Scheffs (1994) teori om sociala band som kretsar 

kring socialt samspel. Teorin behandlar relationsskapande och kommunikation som kan ske på olika 

nivåer mellan individer. Denna studie undersöker hur lärare på fritidshem upplever hur elevers relationer 

påverkas av sociala medier och teorin om sociala band kan ge oss verktyg för att förstå innehållet i det 

fritidslärare talar om. Teorins centrala begrepp som bland annat sociala band och samklang ger oss ett 

sätt att beskriva hur relationerna mellan eleverna i skolan kan förstås och uppfattas av lärare i fritidshem. 

Teorin presenteras nedanför utifrån Scheff (1994) samt sekundärkällan Jonas Aspelin (1996, 2010).  

 

Sociala band 
Den amerikanska professorn Thomas Scheff (1994) beskriver hur syftet med teorin är att öka insikten i 

det sociala livet och dess grundläggande förhållanden. Han anser att människor är socialt beroende och 

att drivkraften hos en individ är att bli sammankopplade med andra individer, både emotionellt och 

intellektuellt. Scheff ville beskriva hur olika företeelser påverkar människors sociala liv, speciellt i 

relation till emotionella aspekter. Exempelvis kan det spela större roll hur en människa säger något än 

vad hen säger (Scheff, 1994).  

Aspelin (2010) menar att Scheffs teori handlar om att fokusera på detaljer i människors sociala samspel 

och att sociala band kan ses som något som håller samman individers relationer i samhället. Det sociala 

bandet mellan människor skiljer sig i varje unik situation och kommunikation. I varje interaktion mellan 

människor kan bandet mellan dem byggas upp och all kommunikation kan forma banden. Människor 

påverkas av hur pass stabila deras sociala band är mellan andra människor. Om banden ständigt blir 

skadade kan det påverka en människas psykiska välmående eftersom sociala band är en del av vår 

identitet. Scheff (1994) menar att människors underliggande drivkraft framförallt handlar om att värna 

om sina sociala band och att detta ligger till grund för alla mänskliga ageranden. Begreppet sociala band 
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kopplar individuella beteenden med sociala strukturer. Han menar även att trygga sociala band är den 

kraft som håller ihop ett samhälle. Sociala band bygger på att båda parterna uppnår samförståelse som 

kan vara både verbal, emotionell och fysisk. Sociala koder vävs även in i denna teori och hur dessa 

tolkas av olika individer är ofrånkomligt för skapandet av de sociala banden. Hur en människa 

gestikulerar eller grimaserar påverkar hur hen uppfattas av sin omgivning (Scheff, 1994). Scheff (1994) 

menar att vi, både som talare och lyssnare, utger signaler som mottas av den andra individen och att hur 

dessa mottas kan komma att påverka mer än vad som faktiskt sägs i dialogen. Sociala koder kan innebära 

att hur vi säger något betyder mer än vad vi säger och att detta kan komma att påverka dialogens utkomst. 

Om en individs behov av att bygga sociala relationer hotas stannar hen i utvecklingen (Aspelin, 2010). 

Scheff (1994) menar dock att ett socialt band behöver genomgå förnyelse och tester för att kunna 

bibehålla sin stabilitet, exempelvis via konflikter. En konflikt kan också komma att förstöra ett socialt 

band men kan repareras beroende på hur individerna bemöter varandra.  

Aspelin (2010) beskriver begreppet interpersonell kommunikation som belyser hur sociala band kan 

skapas via både verbal och icke-verbal kommunikation. De sociala banden mellan individer kan 

påverkas av vad som sägs, alltså innehållet i kommunikationen, samt av hur det sägs och framställs. 

Enligt Scheffs teori påverkas de sociala banden främst av hur människor beter sig mot varandra, alltså 

på vilket sätt kommunikationen sker och att själva innehållet, vad som sägs, egentligen inte har lika stor 

påverkan. Det är hur vi uttrycker oss som ger karaktär till de sociala banden.  

Scheff (1994) menar att förtroende, respekt och tillit behöver existera mellan individerna för att det 

sociala bandet ska vara starkt. När individer uppnår detta kallas det samklang och denna delas upp som 

emotionell och kognitiv. Under en stabil relation mellan två individer skapar den emotionella- och 

kognitiva samklangen möjligheter för att förstå den andres tankar och åsikter genom att kliva in i den 

andres roll och reflektera. Om samklangen är god kan ett socialt band stärkas av en konflikt och tvärtom 

om samklangen är ofullständig (Scheff, 1994). Aspelin (2010) menar att begreppet samklang handlar 

om att människor läser av varandra när de interagerar och vilken grad av samklang de har med varandra 

är beroende av hur väl de läser av varandras tankar och känslor. Individer som läser av varandra väl är 

samstämda. Individer kan förstå varandra på olika nivåer och de kan exempelvis förstå varandras verbala 

kommunikation men inte den ickeverbala. Man kan i det fallet ha en kognitiv samklang men däremot 

inte en emotionell samklang. Ett stabilt socialt band innebär att människor har en hög grad av både 

kognitiv och emotionell samklang (Aspelin, 2010). 

Aspelin (1996) menar att de sociala banden speglar skam och stolthet som två av de mest grundläggande 

känslorna. Skam kan associeras till något negativt som handlar om otillräcklighet, negativ självbild eller 

dåligt socialt bemötande medan stolthet har en positiv klang med positiv självbild och bra socialt 

bemötande. Goda sociala band skapar stolthetskänslor och instabila band framkallar skam och kan hota 

bandets framtida existens. Aspelin (1996) menar att stolthet kan göra så att individer vågar öppna upp 

sig för och på så sätt komma närmre varandra.  

Det behöver finnas en god balans mellan människors närhet och distans för att deras sociala band ska 

bli trygga och starka. Detta kallas för differentiering. Om en grupps behov står i balans med individernas 

egna kan detta komma att kallas optimal differentiering (Scheff, 1994). För att starka sociala band ska 

skapas behövs en optimal differentiering i relationen där det finns en balans mellan individuella och 

sociala behov samt en kommunikation som är direkt men respektfull (Aspelin, 2010). 

En grupp kan bli underdifferentierad om gruppen blir för beroende av varandra och sätter individuella 

behov åt sidan, vilket kan orsaka besvikelse för de individer som inte får igenom sina åsikter (Scheff, 

1994). Individen blir i det fallet ”uppslukad” av gruppen och förlorar sidor av sig själv (Aspelin, 2010).  
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Om människorna i en grupp istället prioriterar sina egna behov över gruppens kan det sluta i isolering 

och avskiljning från omgivningen. Detta kallas överdifferentiering (Scheff, 1994). Aspelin (2010) menar 

att gruppen då har för stor distans i relationerna och att individens behov betonas på bekostnad av 

gruppens gemenskap. Individen är för självständig, oberoende och saknar gemenskap.  

Sammanfattning 

Sociala band kan sammanfattningsvis beskrivas som det sociala samspel vi upplever när vi möter andra 

individer, tolkar och kommunicerar med varandra. Respekt och behovsuppfyllningar för både individer 

och grupper är det som skapar god samklang och goda, starka och trygga sociala band. Om ett socialt 

band har god samklang, och därmed empati, respekt och förståelse för varandra, kan det sociala bandet 

vara starkt. Om det sociala bandet är svagt kan detta bero på svag samklang. Kommunikationen, mellan 

individer, påverkas av sociala koder såväl som interpersonell kommunikation. Dessa delar av 

kommunikation kan påvisa att hur någon uttalar sig kan ha större betydelse än vad någon uttalar sig om. 

Hur vi grimaserar och gestikulerar kan påverka en dialog mer än ord. Skam och stolthet anses vara 

grundläggande känslor som påverkar hur vår självkänsla påverkar vårt bemötande av varandra. 

Differentiering är en benämning för hur en grupp balanserar sina egna samt individernas behov. De 

teoretiska begrepp som är viktiga för denna studie är sociala band, samklang, sociala koder, 

interpersonell kommunikation, skam och stolthet samt differentiering. Dessa kan användas som verktyg 

till att analysera och försöka förstå det fritidslärarna upplever. Det som kan medföra svårigheter med att 

använda denna teori till detta kan vara det faktum att vi endast kan analysera innehållet i fritidslärarnas 

upplevelser om elevernas sociala relationer och inte elevernas egna upplevelser om dessa. Det blir alltså 

någon annans perspektiv på elevernas sociala band mellan varandra vilket kanske inte ger oss en 

fullständig bild av hur verkligheten faktiskt är. 

Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöras för vilka metodval som gjorts i studien och hur 

materialinsamlingen skett. Det beskrivs även vilka forskningsetiska val som har gjorts samt vilken 

analysmetod vi valt för att försöka besvara studiens frågeställningar. 

Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i fritidshem upplever att sociala medier påverkar elevernas 

relationer, vilka fördelar respektive nackdelar det finns med elevers användande av dessa, samt 

fritidslärares syn på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i elevers sociala medie-användning. För att 

undersöka ämnet har vi i studien använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att intervjuer är en central metod i samhällsvetenskaplig 

forskning och är ett sätt att ta del av en social miljö och de personer som är en del av den.  

Intervjuer är en insamlingsmetod som kan ge kunskaper om sociala förhållanden samt om enskilda 

individers upplevelser kring dessa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi ansåg att det var ett lämpligt 

sätt att gå tillväga för att försöka besvara våra frågeställningar då de till stor del handlar om hur olika 

individer som arbetar på fritidshem upplever ett visst fenomen. Syftet med intervjuerna var att de skulle 
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ge en inblick i fritidslärares upplevelser och tankar kring detta. Eftersom studien genomfördes under en 

begränsad tid kunde intervjuer användas för att ge kunskap om fenomenet på relativt kort tid. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att detta är en av fördelarna med att använda intervjuer som 

forskningsmetod. I syfte att få så utvecklade svar av fritidslärarna som möjligt genomfördes intervjuerna 

i en halvstrukturerad form. Detta innebär att intervjuguiden som utformats inför datainsamlingen har 

innefattat relativt få men öppna frågor för att sedan kunna kompletteras med följdfrågor. På detta sätt 

formas intervjun till viss del utifrån informantens svar (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Vi inser dock att genom att endast använda intervjuer som forskningsmetod i vår studie begränsas 

upplevelserna till fritidslärares perspektiv. Frågor som fritidslärarna har fått svara på som handlar om 

hur de går tillväga vid exempelvis hantering av konflikter som rör sociala medier, hade med fördel 

kunnat kompletteras med observationer på fritidshemmet. Svensson och Ahrne (2015) menar även att 

en begränsning med intervjuer kan vara att informanterna säger det som de tror att forskarna vill höra 

och att det alltid finns en risk att data som inte helt överensstämmer med verkligheten kan komma med 

i forskningen när intervjuer genomförs.  

Urval och avgränsningar 

Intervjuer 

Nio intervjuer av lärare på fritidshem var inbokade men två av dessa blev av olika skäl inställda och vi 

kunde därav endast genomföra sju av dem. Vår handledare godkände att vårt insamlade material var 

tillräckligt. Intervjuerna genomfördes på sju olika skolor för att få en variation och trovärdighet kring 

fenomenet som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar är avgörande i en undersökning. Alla 

deltagare arbetade på fritidshem i olika årskurser, förutom en person som är nuvarande klasslärare men 

som innehar tidigare erfarenhet av fritidshem. Vi valde att intervjua fritidslärare som hade erfarenhet av 

årskurs två eller äldre på grund av Statens medieråds (2019) undersökning om vilka åldrar som främst 

använder sig av sociala medier. Fritidslärarnas utbildning ansågs inte vara relevant för studiens 

frågeställning och därav kunde all typ av personal i fritidshem väljas ut till intervjuerna. Dock har vi 

valt att nämna alla intervjudeltagare som fritidslärare oavsett utbildning och yrkestitel för att få en 

enhetlighet i studien. Intervjuerna genomfördes på skolor i olika delar av Stockholm för att inte enbart 

representera innerstadsskolor eller enbart förortsskolor.  

Forskningsdeltagare 

Fritidslärarna som intervjuades befann sig inom ett åldersspann av 26–45. Två av fritidslärarna arbetar 

på innerstadsskolor och resterande arbetar på skolor i olika förorter. Fyra av de sju fritidslärarna har 

utbildning inom fritidshem och/eller skola medan de resterande tre är outbildade men har i genomsnitt 

arbetat sju år på fritidshem. Två av deltagarna var kvinnor och resterande var män. Alla fritidslärarna 

arbetar i nuläget med elever i åk 1–3 men vissa av dem har tidigare arbetat i mellanstadiet och i något 

enstaka fall även i högstadiet.  

Genomförande 

Vid insamling av data kontaktades olika skolor via e-post där vi beskrev syftet med vår studie och att vi 

sökte deltagare som arbetar på fritidshem. Fem av fritidslärarna kontaktades direkt och 

kommunikationen skedde personligt istället för att gå via skolan. Sju deltagare på lika många skolor 
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deltog i studien. Intervjuerna genomfördes på fritidslärarnas arbetsplatser och samtliga fick skriva på en 

blankett för att ge samtycke till att delta i studien. Frågorna som ställdes var tidigare utformade i en 

intervjuguide (se bilaga 1), och kompletterades därefter med följdfrågor. Intervjuernas längd var mellan 

15–25 minuter långa. Alla intervjuer spelades in med mobiltelefoner och transkriberades sedan via 

bärbar dator och lades upp i ett internt delat internetbaserat dokument för vidare analys. 

Databearbetning och analysmetod 

Det första steget i att bearbeta det insamlade materialet gjordes genom att transkribera de ljudinspelade 

intervjuerna i sin helhet så ordagrant som möjligt från mobiltelefoner till bärbar dator. Transkriberingen 

skedde i ett internt delat internetbaserat dokument för att vi båda författare kunde ta del av texterna 

direkt. Detta möjliggjorde att bearbetningen av materialet kunde påbörjas med att sammanställa och 

strukturera ljudet till skriftspråk genom att lägga till kommatecken och punkter för en tydligare struktur 

(Svensson & Ahrne, 2015).  

För att analysera det material som samlats in har en fenomenografisk analysmodell används. Detta för 

att i olika steg sortera och strukturera materialet och framställa det mest relevanta för studiens 

frågeställningar. Den fenomenografiska analysmodell som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2019) 

innefattar sju steg. I den här studiens analysprocess har dessa steg endast använts som en referenspunkt. 

Alla stegen har alltså inte använts och inte i den ordningen som beskrivs. Dahlgren och Johansson (2019) 

menar att analysprocessen innefattar ett samspel mellan de sju stegen.  

Efter transkriberingen av de ljudinspelade intervjuerna använde vi oss av steg ett i modellen – att bekanta 

sig med materialet. All transkriberad text lästes igenom för att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Varje enskild intervju färgkodades för att senare tydligt kunna se vem av de intervjuade som 

sagt vad. Därefter fortsatte vi med steg två i modellen – kondensation. Detta steg beskriver Dahlgren 

och Johansson (2019) som en process där man tar ut det mest betydelsefulla i materialet. Vi skapade ett 

nytt internetbaserat dokument där vi klistrade in det mest relevanta för vår studie från materialet. 

Därefter använde vi oss av steg tre – jämförelse. Steget handlar om att hitta likheter och skillnader i 

materialet och jämföra dessa med varandra. Fenomenografins syfte är att urskilja skillnader mellan 

uppfattningarna (Dahlgren & Johansson, 2019). Detta gav oss en tydlighet i vad fritidslärarna upplevde 

lika och vad som skiljde sig i deras uppfattningar. Analysprocessen fortsatte därefter med att använda 

både steg fyra i analysmodellen – gruppering, samt steg sex – namnge kategorier. Dessa handlar om att 

gruppera skillnaderna och likheterna samt att namnge olika kategorier som fastställts (Dahlgren & 

Johansson, 2019). Svaren från fritidslärarna grupperades under olika kategorier där fritidslärarna talade 

om liknande saker. Exempel på kategorierna var: sociala mediers betydelse för sociala sammanhang, 

konflikter som uppkommit av sociala medier, förebyggande arbete kring konflikter och 

fördelar/nackdelar med sociala medier för eleverna. Steg sju och även det sista steget i analysmodellen 

– kontrativ fas, handlar om att smalna av materialet till färre kategorier genom att jämföra de tidigare 

kategorierna med varandra (Dahlgren & Johansson, 2019). För att kunna framställa resultatet på bästa 

sätt försökte vi dock göra mer tydliga kategoriseringar istället för att smalna av till färre kategorier för 

en mer strukturerad analys. 

Forskningsetiska överväganden  

Studien har utgått ifrån de etiska reglerna från Vetenskapsrådet (2017) som handlar om att vår forskning 

inte skadar djur, människor eller miljö. Denna studie har utgått ifrån individskyddskravet och 
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forskningskravet samt kravet för disinterestedness som innefattar att motiven med forskningen är till för 

att bidra med nya kunskaper (Vetenskapsrådet, 2017).  

Studien handlar om människor samt deras upplevelser och utgår därför ifrån konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har blivit informerade om att deras medverkan 

kommer att förbli anonym och att all ljudupptagning samt samtyckesblanketter kommer att raderas vid 

godkänt resultat av denna uppsats. Deltagarna har lämnat samtycke till medverkan samt blivit 

informerade om syftet med forskningen. Forskningen är sanningsenlig och metod och resultat redovisas 

öppet. Forskningen har hållit god ordning i dokumentation och arkivering och respekterat de människor 

som påverkats av forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Vi valde att inte utge ingående information till 

deltagarna om våra förutfattade meningar kring barns användning av sociala medier för att inte färga 

deras svar under intervjuerna. Vi förstår att deltagarna kunde bli påverkade av våra reaktioner vid deras 

uttalanden och försökte därmed att agera neutralt men öppet för deras utlåtanden.  

Vi har även valt att, i både transkriberingar och analys, benämna de intervjuade fritidslärarna med 

bokstav och siffra. Detta för att inte läsaren ska få förutfattade meningar via könskodade namn, ålder 

eller utbildning. Vi vill att deltagarna ska vara helt anonymiserade och vi ansåg att pseudonymer 

fortfarande kan ge kopplingar till en persons kön och härkomst. Vi har dessutom valt att nämna alla 

deltagare för fritidslärare oavsett utbildning och yrkestitel för att få en enhetlighet i studien. Vi 

övervägde även att intervjua elever men kom fram till att ett lärarperspektiv är mer givande för våra 

framtida yrkesroller och möjligheter till ett gott arbete kring ämnet.  

Studiens kvalitet 

Vi ansåg att vi på bästa sätt kunde få en insyn i hur lärare på fritidshem upplever hur sociala medier 

påverkar elevernas relationer genom att intervjua fritidslärare på olika skolor och fritidshem. Svensson 

och Ahrne (2015) belyser, som tidigare nämnt, att forskningsdeltagarna kan ge de svar som de tror att 

forskarna vill höra. Vi har förståelse för att fritidslärarna kan ha valt att ge oss de svar vi söker och att 

vår respons under intervjuerna kan ha färgat deras åsikter vilket i sin tur kan ha påverkat vilka resultat 

vi har fått ta del av. Även vår egen tolkning av resultatet kan ha påverkat studien. Fejes och Thornberg 

(2019) menar att relationen mellan forskaren och det som beforskas har betydelse för resultatet av 

forskningen. De menar att utformandet av kategorier av det analyserade resultatet är utifrån forskarens 

egen bakgrund av tidigare läst litteratur samt forskarens teoretiska intresse. Vi är medvetna om att den 

litteratur och de teorier vi tagit del av under vår utbildning har påverkat våra val i denna studie. Fejes 

och Thornberg (2019) menar att forskarens tolkningar av verkligheten görs med hjälp av dennes tidigare 

kunskap. Vi är medvetna om att den kunskap vi har fått under utbildningen kan ha påverkat vårt sätt att 

tolka de resultat som vi har fått ta del av i denna studie.  

När det gäller metodvalet hade möjligtvis studien även kunnat utvecklas till att intervjua elevers 

vårdnadshavare för att se om det uppstår likheter eller skillnader i datainsamlingen mot vad fritidslärarna 

uttryckte. Studien hade även kunnat utvecklas via observationer av elever i fritidshemmet men efter 

tidsbegränsningen valde vi att inrikta oss på intervju som datainsamlingsmetod. Svensson och Ahrne 

(2015) menar att observation kan användas som insamlingsmetod om forskarna vill få syn på exempelvis 

olika beteenden hos dem man observerar. I denna studie hade observationer eventuellt kunnat delge en 

större bild av hur fritidslärarnas upplevelser överensstämmer med hur vi som opartiska observatörer ser 

situationen. 
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Reflektioner kring studiens kvalitet har varit en del av arbetsprocessen från start. Thornberg och Fejes 

(2019) menar att man som forskare bör reflektera kring kritiska frågor för att kunna bedöma om arbetet 

håller en hög kvalitet. I denna studie har vi bland annat reflekterat kring hur datainsamlingsmetoden och 

analysmetoden är lämpad för att kunna besvara frågeställningarna samt hur väl frågeställningarna 

besvaras i studien. Thornberg och Fejes (2019) menar även att det är av stor vikt att studien visar ett 

tydligt resultat som är väl förankrat i data för att ge studien god validitet och detta har vi försökt 

eftersträva.   

Resultat och analys 

I det här avsnittet redogör vi för vår analys av intervjuerna. De sju fritidslärarna är benämnda med 

bokstaven i för informant samt en siffra som för oss författare indikerar vilken plats i ordningen intervjun 

tog plats. Scheffs (1994) teori om sociala band kommer att användas som ett verktyg för att få förståelse 

om innehållet i det fritidslärarnas talar om. De mest framträdande i det insamlade materialet mynnade 

ut i olika teman som presenteras nedan. De teman vi kommit fram till är att sociala medier kan ses som 

en virtuell lekplats. Sociala medier kan ge möjligheter till gemenskap. Kommunikationens betydelse i 

användandet av sociala medier samt vuxnas roll och ansvar i elevers användande av sociala medier.  

Sociala mediers betydelse för barns relationsskapande 

Fritidslärarna uttrycker att eleverna hela tiden vill kommunicera med varandra och att sociala medier 

ger möjligheter till relationsskapande. De uttrycker att elevernas vänskapskrets offline kan bli större 

med hjälp av sociala medier då det blir lättare att sträcka sig utanför sin närmsta umgängeskrets. 

Fritidslärarna uttrycker även att sociala medier kan göra att vissa barn känner sig mer trygga genom att 

de kan gömma sig bakom en skärm och därav våga mer än de annars gör och att det är ett sätt för barnen 

att känna frihet.  

En virtuell lekplats 

Två av fritidslärarna uttryckte att sociala mediers betydelse för elevers sociala sammanhang antagligen 

är stor eftersom det är ett vanligt samtalsämne mellan eleverna. Dessa samtal kan kretsa kring vilka 

appar som används, vilka influensers man följer eller vilka TikTok-videos som är populära. Denna 

verbala kommunikation om sociala medier kan skapa god gemenskap mellan eleverna och därav, utifrån 

Scheffs (1994) teori, även starka sociala band eftersom sociala medier i det här fallet kan skapa en 

förståelse för varandra i form av ett gemensamt intresse.  

Samtliga fritidslärare uttryckte att elever på något sätt använder sig av sociala medier och att detta har 

stor påverkan för deras relationsskapande. Däremot var inte alla överens kring hur stor betydelse sociala 

medier har för elevernas uppbyggnad av sociala relationer. Flera av fritidslärarna ansåg att sociala 

medier är en virtuell lekplats där barnen kan kommunicera och umgås med varandra. Scheff (1994) 

menar också att människor är emotionellt och intellektuellt beroende av umgänge och gemenskap. 

Utifrån hur fritidslärarna talar om sociala medier kan det tolkas som att sociala medier blir en annan typ 

av lekplats för gemenskap och relationsskapande och ännu ett sätt att uppnå det mål som är sociala 

relationer. Flera av fritidslärarna upplevde att sociala medier inte ersätter elevernas fysiska umgänge 
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utan blir ytterligare ett sätt för dem att umgås på. Scheff (1994) menar att sociala band bygger på att 

individer kan uppnå samförståelse både verbalt, emotionellt och fysiskt. Man kan tänka sig att elever 

kan skapa sociala band även via sociala medier eftersom fritidslärarna faktiskt upplever att eleverna 

umgås på det sättet. En av fritidslärarna uttryckte dessutom att de elever som inte använder sig av sociala 

medier inte har samma möjlighet till umgänge och därav kan hamna i ett utanförskap.  

Jag tror att de eleverna som inte har det, som blir skyddade av sina föräldrar, de känner nog ett 

utanförskap för de kan inte vara med på den ”lekplatsen” som deras vänner är på – I-6 

Man kan förstå detta som att fritidsläraren upplever att föräldrarnas sätt att försöka skydda barnen istället 

skapar ett utanförskap och att alla elever inte får samma möjlighet till att forma goda sociala relationer. 

Enligt Aspelin (2010) kan en individs psykiska välmående påverkas om hen inte har stabila sociala band. 

Utifrån detta kan man tänka sig att elever kan påverkas negativt av att inte få ta del av samma virtuella 

lekplats som sina jämlikar. 

En fritidslärare berättade att elevers användning av sociala medier handlar mer om det sociala samspelet 

mer än vilken plattform som används. Hen och en annan fritidslärare ansåg även att sociala medier är 

vad man gör det till och att det är lätt att ha en bra upplevelse av den virtuella världen om man mår bra 

i den verkliga och tvärtom.  

Ja, det handlar om sociala samspel. Det handlar sällan om själva spelet de spelar. Det handlar inte, det 

är socialt det handlar om. Vem som är populärast, vem som får flest likes, vem som skriver bra saker 

och ”vi är vänner och vi har en grej tillsammans men de får inte veta”. – I-7 

Här blir det tydligt att fritidsläraren upplever att sociala medier har en betydande roll för elevernas 

sociala sammanhang och att det är just det sociala samspelet som är i fokus. Fritidsläraren verkar uppleva 

att det är viktigt för eleverna att vara populära, inte bara offline utan även online på sociala medier. 

Scheff (1994) menar att människor har en drivkraft att vara sammankopplade med andra individer och 

att det sociala sammanhanget är i fokus. Utifrån detta kan det tolkas som att sociala medier är en 

betydande del för elevernas sociala sammanhang. 

En möjlighet till gemenskap 

Flera av fritidslärarna talade om att eleverna tycker att sociala medier är lustfyllt och att en gemenskap 

skapas via att alla lär sig samma dans via TikTok eller att de spelar onlinespel tillsammans. Fritidslärarna 

upplevde även att elever som spelar samma spel har mycket att prata om och kan utbyta tips och råd 

kring hur man kan agera i spelet. En fritidslärare berättade hur eleverna leker tillsammans med sina 

onlinekaraktärer i spel med virtuella världar, till exempel Minecraft, och att de kan leka både offline och 

online samtidigt.  

Det har stor betydelse för dom, för de pratar om det ”ah vi ska spela det här efter skolan” och då 

menar de är de hemma hos sig och spelar tillsammans men de kan bestämma här ibland att de ska 

göra det. – I-7 

Fritidsläraren verkar uppleva att onlinespel skapar en betydelsefull gemenskap för eleverna eftersom de 

visar ett stort intresse att umgås med varandra på det sättet och planerar under skoldagen vad de ska göra 

efter skolan i spelet. Sett utifrån Aspelins (2010) tankar, om att sociala banden kan skapas via 

kommunikation, kan ovanstående citat tolkas som att lärarna menar att elevernas dialoger stärker 

kompisrelationerna via det gemensamma intresset. Detta kan innebära att gemenskapen stärks och 

därmed även de sociala banden.  

Två av fritidslärarna beskrev hur barn kan använda sig av sociala medier för att uttrycka sin kreativitet 

och fantasi. En av fritidslärarna beskrev även hur elever via sociala medier exempelvis kan se 
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pysselvideos och sedan själva välja att genomföra aktiviteten som eleven tagit del av. Flera av 

fritidslärarna uttryckte även att fritidshemmet är situationsstyrt och att elevernas intressen, till exempel 

TikTok eller Minecraft, kan komma att tas in i verksamheten på fritids. De talade om att det 

gemensamma intresset gör att de sociala relationerna kan utvecklas på fritidshemmet och detta även via 

stöttning av fritidslärarna.  

Vi jobbar ju situationsstyrt, så är det någonting som de pratar om, som någon influencer som har gjort 

någonting eller om de vill göra någon TikTok-grej eller någon dans eller någonting så brukar vi ta 

upp det på fritids, så gör vi en liten större grej av det. Alla får testa att göra det och sådär. – I-1 

Det ovanstående citatet kan tolkas som att elevernas sociala relationer kan stärkas via dialoger kring 

ämnen de har gemensamt. Fritidsläraren talar om att utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen och 

det kan tolkas som ett sätt att skapa gemenskap. Aspelin (2010) menar att interpersonell kommunikation 

kan skapas via icke-verbal kommunikation och fritidslärarna vittnar om att vissa elever umgås genom 

att de spelar onlinespel tillsammans. En fritidslärare berättade att de ibland har speldagar på 

fritidshemmet då de elever som vill spela ett specifikt spel sitter tillsammans i ett rum. Alla sitter med 

varsin surfplatta och umgås via den virtuella plattformen. Dialogerna under dessa speltillfällen kretsar 

kring spelen och fritidsläraren berättade att det alltid finns en lärare på plats som kan stötta upp ifall det 

uppstår missförstånd. Fritidsläraren uttryckte även hur dessa speltillfällen har en regel där eleverna 

måste fråga varandra ifall de får tillåtelse att kliva in i någon annans virtuella värld. Fritidsläraren menar 

att eleverna utvecklar sin tillit och respekt gentemot varandra genom denna dialog och detta skulle kunna 

ses som goda förutsättningar till starka sociala band med övning på de egenskaper som Scheff (1994) 

anser att individer behöver besitta för att skapa ett socialt band med god samklang. 

Att eleverna kommunicerar mycket via sociala medier är något som alla fritidslärare var överens om 

och en av fritidslärarna berättade även hur eleverna ibland till och med använder sig av videosamtal på 

en enhet när de spelar spel på en annan. Fritidslärarna uttryckte att eleverna ofta har tillgång till 

kommunikation via sociala medier trots att de befinner sig på olika platser. Aspelin (2010) menar att 

sociala band skapas med både icke verbal och verbal kommunikation, vilket eleverna har möjlighet till 

vid ett videosamtal. Detta kan då ses som en god förutsättning för att ett socialt band mellan eleverna 

kan bibehållas trots att de inte umgås fysiskt. Genom videosamtalet kan de använda sig av både verbal 

och icke verbal kommunikation eftersom de både kan se och höra varandra. Videosamtalen kan ge 

eleverna möjlighet att kunna läsa av varandra lättare än endast via text och kunna nå den samklang som 

Scheff (1994) beskriver som uppstår när individer kan läsa av varandra väl. 

Kommunikationens betydelse 

Flera av fritidslärarna uttryckte att sociala medier kan påverka elevernas relationer negativt eftersom det 

bland annat uppkommer konflikter på grund av elevernas användande av sociala medier. Fritidslärarna 

upplever att det mestadels är bland årskurs 3 och uppåt som de flesta konflikterna kring sociala medier 

tar plats men även att det börjar krypa ner i åldrarna. Fritidslärarna uttryckte även att inte alla elever i 

lågstadiet har en egen mobil och att detta kan vara en anledning till att virtuella bråk ännu inte tagit så 

stor plats i deras vardag. De skolor som fritidslärarna arbetar på har mobilförbud minst upp till årskurs 

3 och i årskurs 4 och uppåt får eleverna använda mobilerna på fritidshemmet. 

De flesta av fritidslärarna uttryckte att elever överlag inte är snälla på internet och att detta troligtvis 

beror på att de inte behöver möta den sårade personens blick och att konsekvenserna därav kan bli svåra 

att förutse. Detta skulle kunna bero på interpersonell kommunikation och att de sociala banden skapas 

via verbal och icke-verbal kommunikation (Aspelin, 2010). På sociala medier kan endast innehållet i 

kommunikationen förmedlas och svårigheterna att uttrycka vad man menar blir mer påtagliga. Aspelin 
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(2010) beskriver, enligt Scheffs (1994) teori, att de sociala banden får karaktär av sättet vi uttrycker oss 

på och inte vilka ord vi väljer. Via detta synsätt kan man förstå att dialoger online kan vara mer 

bristfälliga för de sociala banden än dialoger offline. Det kan tolkas som att den interpersonella 

kommunikationen mellan elever på sociala medier gör att dialogerna och betydelsen i meddelandena 

inte når fram på det sätt som är tänkt.  

Flera av fritidslärarna uttryckte att konflikter online inte startar i skolan eller på fritidshemmet utan på 

elevernas fritid. Scheff (1994) menar att det behöver finnas en god balans mellan människors distans 

och närhet för att goda sociala band ska skapas och detta benämner han som differentiering. Sociala 

medier gör att individer kan vara tillgängliga för umgänge och kontakt dygnet runt och möjligtvis kan 

avsaknaden av en social paus påverka relationskapandet negativt. Flera av fritidslärarna menar även att 

de upplever att elever inte skiljer på umgänge online eller offline utan att allting sammanflätas för dem.  

Det som har hänt när det har varit konflikt är inte att det har startat här utan det har startat på sociala 

medier och sen när dom är här – det är en del av deras verklighet. Bråkar man där, då är man osams. 

Och oftast när det hänt sånna här bråk – virtuella bråk – dom är inte virtuella för eleverna, dom är på 

riktigt. Så och dom, sällan så startar dom här. – I-7 

Det blir tydligt att fritidsläraren upplever att konflikter som sker mellan eleverna online påverkar dem 

lika mycket som de konflikter som sker offline. Enligt fritidsläraren verkar eleverna kommunicera via 

sociala medier utanför skolan och om en konflikt har skett tas den upp på fritidshemmet när eleverna 

träffas fysiskt. Enligt Scheffs (1994) teori kan det vara svårt att uppnå optimal differentiering om 

gruppens behov inte är i balans med individens behov. Med detta i åtanke kan vi tolka det som att en 

grupp med elever som konstant är tillgänglig för sina kamrater online inte kan uppnå optimal 

differentiering. Gruppen kan istället ses som det som Scheff (1994) kallar för underdifferentiering. 

Alla fritidslärarna upplevde att det finns större möjligheter till att vara elak online då man inte behöver 

möta vederbörande persons blick. Istället kan man gömma sig bakom en skärm och det kan uppstå 

situationer där konflikter skapas på grund av att sarkasm eller ironi inte så lätt förmedlas via text. 

Fritidslärarna berättade att i och med att eleverna inte kan se varandra kan det vara svårt att läsa av 

minspel, gester och tonfall. Utifrån det Aspelin (2010) beskriver om begreppet samklang, att graden av 

samklang är beroende av hur väl individer kan läsa av varandras tankar och känslor, kan man förstå att 

eleverna kan ha svårt att uppnå en hög grad av samklang då det är svårt att läsa av vad den andra menar 

när kommunikationen förmedlas via text. Aspelin (2010) menar att människor kan förstå varandra på 

olika nivåer vid fysiska möten. Via detta kan vi i det här fallet se att elever som inte har ett fysiskt möte 

kan få det svårare att förstå varandra och detta i sin tur skulle kunna leda till en konflikt. 

Två av fritidslärarna uttryckte hur barn ofta kränker varandra via internet men att de inte alltid är 

medvetna om det då de inte ser hur det mottas.  

Säger man att nån är dum i huvudet till nån på Instagram så tar ju den åt sig, men det vet inte den som 

skriver för den är nio bast och tror att den skriver till en dator. Men det är ju egentligen en riktig 

person. Sen finns det ju dom som är elaka på riktigt. – I-4 

För dom kränker varandra mycket på nätet, fast de kanske inte riktigt förstår det. Dom förstår inte att 

dom har blivit kränkta och dom förstår inte att dom kränker. – I-1 

Fritidslärarna uttrycker här att de upplever att eleverna inte förstår innebörden i orden de förmedlar till 

varandra och att de inte uppfattar att det handlar om kränkningar. I det här fallet upplever fritidslärarna 

eleverna som okunniga när det kommer till kommunikation via sociala medier. Fritidslärarna upplevde 

även att det inte är alla elever som beter sig illa på nätet men att det till stor del är samma elever som 

utför mobbning offline som online men även att elever som annars håller sig utanför konflikter ibland 

dras in i konflikter online. 
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Nej, men precis – att säga nånting elakt mot någons ansikte är väldigt jobbigt för att du känner ju 

själv. Du får ju själv dåligt samvete ganska omgående men att göra det bakom en skärm, då behöver 

du inte möta personen. Du behöver inte se hur det mottas eller nånting så på det sättet så tror jag att 

det är fler som inte är vana vid att hamna i konflikter som kanske gör det pga. sociala medier. – I-3 

Jag tror att det är fler som blir inblandade när det gäller dom sociala medierna, för annars kanske det 

blir mer såhär en till en. Eller här kan det bli mycket snack bakom ryggen eller man skickar 

missförstånd eller vad det kan vara. – I-5 

Även här uttryckte fritidslärarna att de upplever att eleverna har svårare att förstå om de kränker någon 

via sociala medier och att om eleverna kan se varandra så kan det minska risken för kränkningar. Om 

eleverna ser varandra kan de möjligtvis läsa av varandra lättare och uppnå den högre graden av samklang 

som Aspelin (2010) beskriver. Många av fritidslärarna uttryckte att konflikterna mellan eleverna kunde 

handla om elaka kommentarer, blockeringar av varandras konton, händelser i virtuella spelvärldar, 

skitsnack via TikTok, utanförskap, rasism med mera. Fritidslärarna upplever att konflikter via sociala 

medier kan skapa utanförskap och detta kan återspeglas i den känsla av skam som Aspelin (1996) menar 

kan uppkomma vid dåligt socialt bemötande. Instabila band kan framkalla skamkänslor och därmed hota 

det sociala bandets framtida existens (Aspelin, 1996).  

Det blev ett ganska stort bråk med några treor förra året där det var nån som hade, vad var det… Han 

hade typ gjort nåt eller anmält nåns konto eller nånting och den hade väldigt många följare och hade 

jobbat hårt för det liksom och det blev ett såhär jättebråk av det där.  

Dom hade börjat slåss liksom nere i parken här och då var det en tant som hade stoppat det och hon 

sa att det var det värsta hon hade sett. – I-2 

Fritidsläraren uttrycker ovan att en stor konflikt hade skett mellan två elever på grund av att den ena 

eleven hade fått anmält den andra elevens konto. Eftersom eleven blev så pass upprörd av händelsen 

kan man tolka det som att elevens konto har en stor betydelse för hen. Fritidslärarna anser sig se att 

eleverna inte förstår att deras agerande via sociala medier kan få konsekvenser på samma sätt som i 

konflikter offline kan. Man skulle kunna tänka sig att eleven som anmälde den andra elevens konto inte 

tänkte på hur det påverkade elevens känslor eftersom det inte skedde vid ett fysiskt möte och vikten av 

att kunna läsa av varandra blir därför mer påtaglig i detta fall. Det kan tolkas som att graden av samklang 

som Aspelin (2010) beskriver kan vara lättare att nå vid ett fysiskt möte och därav kan även de sociala 

banden påverkas mer negativt via sociala medier eftersom samklangen verkar vara svårare att uppnå. 

En av fritidslärarna upplevde att det inte alltid öppet diskuteras om eventuella konflikter som har skett 

på virtuella plattformar och att detta framförallt sker i konflikter bland flickor.  

Men jag har ju märkt att tjejerna i den här åldern, dom är ju i för-tonåren, så det är mycket snacka-

bakom-ryggen. Det är det största problemet vi har. Dom pratar inte med varandra. Dom ljuger för 

varandra och mycket för att hela tiden vara omtyckt av vissa personer. – I-1 

Fritidsläraren verkar uppleva att tjejerna saknar god kommunikationsförmåga när det kommer till sociala 

medier och dess konflikter. Tjejerna beskrivs som ”för-tonåringar” av fritidsläraren på grund av sättet 

de kommunicerar med varandra. Scheff (1994) menar att tillit och respekt mellan individer krävs för att 

uppnå ett starkt socialt band och eftersom dessa tjejer, enligt utsago, pratar bakom ryggen på varandra 

kan det utifrån detta göra att deras beteende skadar de sociala banden. Aspelin (2010) menar att ett stabilt 

socialt band innebär att individer har både en hög grad av kognitiv samklang samt emotionell samklang. 

Man kan se det som att tjejerna som pratar bakom ryggen kan ha svårt att uppnå ett stabilt socialt band 

eftersom det verkar finnas en brist i kommunikationen. Den emotionella samklangen som Aspelin 

(2010) skildrar kan blir svår för tjejerna att uppnå om de, som fritidsläraren upplever, endast 

kommunicerar via sociala medier där det kan vara svårare att läsa av varandras känslor. 
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Vårdnadshavarnas ansvar 

Samtliga fritidslärare upplevde att vuxna överlag har dålig insyn i barns sociala medie-användning men 

att lärare blir mer involverade i konflikthanteringen kring ämnet än vad vårdnadshavare blir och att detta 

antagligen beror på att eleverna möts i skolan och på fritidshemmet. Åsikter kring vem som bär ansvaret 

för elevers beteende på sociala medier skiljer sig åt bland fritidslärarna. Ungefär hälften ansåg att det 

ligger på vårdnadshavares bord medan de andra ansåg att det är ett delat ansvar mellan skola och hem. 

En av fritidslärarna uttryckte att vårdnadshavare bör, precis som gällande dödsfall i familjen, 

skilsmässor eller bråk på fotbollsträningen, informera skolan om händelser som tagit plats online. 

Fritidslärarna ansåg att vårdnadshavare behöver vara mer engagerade i sina barns användning av sociala 

medier men debatterar även huruvida barnens privatliv påverkas av vårdnadshavares ingripande.  

För föräldrarnas del så tror jag att de behöver vara lite mer… engagerade i deras barns användande, 

vad dom gör på sina telefoner. Jag säger inte att de ska gå in på deras privatliv – de måste fa ha lite 

privata saker också men ändå liksom ha den kontakten med sitt barn så de kan prata om det. Det tror 

jag är det viktigaste. Så att barnet själv kan visa ”kolla vad jag gör”. – I-1 

Fritidsläraren ansåg sig se att elevernas vårdnadshavare inte är tillräckligt engagerade i sina barns 

användande av sociala medier. Hen antyder även att relationen mellan eleven och vårdnadshavarna har 

betydelse för huruvida eleven själv berättar hemma om vad som händer på sociala medier. Många av 

fritidslärarna uttryckte att kommunikation och öppenhet kring ämnet är avgörande för hur elever beter 

sig på sociala medier. Individer uppnår samklang via förtroende, tillit och respekt (Scheff, 1994) och 

det kan ses som att de sociala banden mellan barn och vårdnadshavare kan påverka öppenheten kring 

barnens användande av sociala medier. Om barnen har en öppen dialog med sina vårdnadshavare kring 

sitt användande på internet har de större möjlighet att få stöd kring ämnet. Detta skulle möjligtvis kunna 

förhindra eventuella konflikter mellan barn på nätet då möjligheten till stöd kan bibehålla goda sociala 

band mellan barnen. 

Vi måste ge vårdnadshavare verktyg. För vi är ändå utbildade och har någon form utav pedagogiskt 

tänk kring det här. En förälder kanske agerar mer irrationellt och kanske mer frustrerat i och med att 

den inte har verktyg. – I-6 

Många av fritidslärarna ansåg även att skolan behöver bidra med verktyg för vårdnadshavare så att 

arbetet kring ämnet inte enbart sker innanför skolans väggar. I det här fallet upplevs vårdnadshavarna 

som okunniga kring ämnet av fritidslärarna och de verkar utgå ifrån att vårdnadshavarna inte har 

kännedom om vad deras barn gör på nätet. 

Fritidslärarnas ansvar 

Jag tror att vi i skolan behöver liksom informera om vad som är viktigt att tänka på när man är liksom 

ute på sociala medier och hemma är det viktigt att hålla koll på vad barnen håller på med, så vi måste 

jobba tillsammans liksom. Men det är ingens liksom skyldighet att se till, utan vi har delat ansvar tror 

jag. – I-5 

Fritidsläraren anser att skolan och vårdnadshavarna har ett delat ansvar när det kommer till elevernas 

användande av sociala medier. Utifrån Scheffs (1994) teori kan det ses som att goda sociala band mellan 

hem och skola ökar chansen för sunt användande av sociala medier för eleverna och därmed kan även 

möjligheterna för relationsskapande öka för dem.  

Fritidslärarna berättade att det inte bara är eleverna som drabbas av mobbning på sociala medier utan 

det kan även drabba både familjer och lärare. En genomgående åsikt av fritidslärarna kretsar kring att 

eleverna inte alltid har konsekvenstänk nog att reflektera kring vad som publiceras på sociala medier 

och därför anser de att de har ansvaret för att informera elever om bemötanden på sociala medier.  
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Det kan vara att dom har lagt ut bilder som dom inte egentligen fick om dom varit hemma hos en 

kompis och så kanske den har en konflikt med sin mamma eller bror eller pappa, så kanske kompisen 

smygfilmar och lägger ut på typ TikTok. – I-5 

Men det har ju hänt saker och en gång så var det en elev – det här var många år sen. En elev som inte 

hade lämnat in sin telefon som fotade läraren som dom hade NO och så hade läraren nåt vitt pulver 

och så skrev han nåt om droger, som ett skämt sa han och la upp det på Instagram. Men då var det 

några andra i klassen som följde- som genast gick till läraren och visade och ”kolla vad” asså då 

pratade dom med den här eleven. Han tog bort bilden och han förstod att det inte var så roligt, det var 

inget skämt. – I-7 

Fritidslärarna verkar uppleva att eleverna saknar förmågan att se konsekvenserna för deras beteende på 

sociala medier. Detta skulle kunna bero på det som fritidslärarna tidigare nämnt om att det upplever att 

eleverna lättare kan kränka någon via nätet eftersom de konsekvenserna blir tydliga där och då som det 

blir vid ett fysiskt möte. Fritidslärarna berättade att konflikthantering sker omgående när konflikter tas 

upp i skolan. Huruvida det genomförs förebyggande arbete för barns användning av sociala medier 

varierar från skola till skola. Flera fritidslärare uttryckte att de inte nödvändigtvis har förebyggande 

arbete utan snarare konfronterar och hanterar situationen först när den uppstår. De flesta av fritidslärarna 

ansåg att ett förebyggande arbete kring sociala medier behöver ta större plats både under skoldagen och 

på fritidshemmet. Detta för att eleverna ska kunna bibehålla goda sociala relationer samt minska 

uppkomsten av konflikter mellan dem. Några fritidslärare berättade att lärarna spelar upp sketcher som 

handlar om värdegrund och mobbning och att de även visar program från UR som handlar om näthat 

och hur man beter sig online.  

Nu kollar vi på en svinbra UR-serie som handlar om just kränkningar på internet som dom sitter såhär 

(fritidsläraren gapar) och jag tror att dom, att det ba känns igen hela hela tiden för dom. […] det är 

så himla bra för dom blir direkt träffade av det och det är den tystaste stunden på veckan. Som sitter 

klotögda och ba suger in. – I-3 

Fritidsläraren upplever att eleverna känner sig träffade när de ser program som handlar om kränkningar 

på sociala medier. Om man ser på fritidslärarnas förebyggande arbete kring sociala medier kan man, 

utifrån Scheffs (1994) teori förstå att fritidslärarna vill lära eleverna om de sociala koder som krävs för 

att skapa sociala band. Scheff (1994) menar att sociala koder tolkas av olika individer och är nödvändigt 

för skapandet av de sociala banden och att sättet en individ uttrycker sig på påverkar hur de ses av sin 

omgivning. Man kan tolka det som att lärarna på fritidshemmet upplever att sociala medier påverkar 

elevernas sociala band mellan dem och att ett förebyggande arbete kring ämnet kan minska konflikterna 

kring dessa.  

Vi arbetar ju med det hela tiden men det tar väldigt stor tid av oss men det är också väldigt viktigt att 

ta den tiden. – I-5 

Jag kan ju stå och prata med elever i 20–40 minuter av en lektion enskilt, bara för att ta hand om 

olika sorters kränkningar. Och det kan vara så att det kan ha hänt på rasten eller saker som har hänt 

hemma. – I-5 

Här berättar fritidsläraren att konflikthanteringen kring sociala medier tar upp stor del av skoldagen men 

att hen samtidigt vill ta den tiden då det bör prioriteras för att elevernas sociala relationer ska vara 

välfungerande. Däremot nämnde en annan fritidslärare att de väljer att inte ta upp konflikter i skolan 

mellan de inblandade eleverna utan att de istället tar upp ämnet och pratar om det med hela klassen. Hen 

uttryckte att hen inte ser sin egen del eller ansvar i den uppkomna situationen utan anser att det är 

föräldrarnas ansvar.  

[…] och mycket om saker som har hänt utanför skolan. Det tas ju med i skolan för det bråkar 

fortfarande om det. Men då har vi sagt att egentligen så har det hänt utanför skolan, så måste vi 

kontakta föräldrarna och säga att de får ta tag i det här för att det påverkar deras utbildning. Vi 
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kommer inte själva ta problemet här och prata om det utan vi kan ta det i helklass och prata om det 

allmänt – hur man ska göra och bete sig i olika situationer. Men själva situationen, om det har hänt 

utanför, det måste föräldrarna sköta. Det är inte vårt jobb att uppfostra barnen. – I-1 

Fritidsläraren upplever att konflikterna som har skett utanför skolan tar för mycket tid att hantera enskilt 

och att det är bättre att prata i helklass om hur man beter sig på sociala medier. Fritidsläraren verkar 

uppleva att eleverna behöver lära sig hur man beter sig på nätet och att det i första hand är 

vårdnadshavarnas ansvar. Utifrån Scheffs (1994) teori kan det tolkas som att fritidsläraren upplever att 

eleverna behöver lära sig sociala koder på sociala medier, alltså att hur och vad man säger kan påverka 

dialogen mellan individer och att de signaler man sänder ut i en dialog kan mottas på olika sätt av 

mottagaren.  

En annan fritidslärare upplevde att elever på skolgården kan få stöttning av lärare vid problem i 

relationsskapande och att sociala medier inte delar den möjligheten. Hen uttryckte att det som sker 

offline, i en lek, även händer online i form av status, popularitet och utanförskap. 

Det är som att det transponeras till sociala medier men där finns inget stöd oftast från vuxna, dom 

sitter själva med det. – I-7 

Ovanstående citat kan tyda på att fritidsläraren upplever att elever behöver stöttning av en vuxen när det 

kommer till sociala medier. Utifrån Aspelins (2010) beskrivning av samklang kan man i den här 

situationen förstå att elever lättare läser av varandras känslor och uttryck offline. Möjligheten till att 

skapa god samklang är svårare online än offline på grund av svårigheterna att läsa av gester och minspel 

och att detta enligt fritidsläraren lättare sker med hjälp av en vuxen.  

 

Sammanfattning 

Det mest framträdande i fritidslärarnas upplevelser kring sociala medier handlade om att sociala medier 

verkar ha en stor betydelse för elevernas sociala sammanhang. Fritidslärarna upplevde att sociala medier 

är en virtuell lekplats för eleverna och att det kan skapa en gemenskap kring ett gemensamt intresse. 

Detta kan utifrån Scheffs (1994) teori ses som att sociala medier blir en plats för att skapa stabila sociala 

band. Däremot upplevde fritidslärarna att det även sker mycket konflikter mellan eleverna kring sociala 

medier och att eleverna kan ha svårt att uppfatta hur man ska agera och kommunicera på nätet. Detta 

kan bero på det Aspelin (2010) beskriver om den samklang individer uppnår när de kan läsa av varandra 

väl, och att svårigheterna för eleverna att läsa av varandra via sociala medier kan påverka graden av 

samklang mellan dem. Fritidslärarna ansåg även att vårdnadshavarna behöver vara mer engagerade i 

deras barns användande av sociala medier och att fritidslärarna behöver lära eleverna hur man beter sig 

på sociala medier. 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat i relation till vårt syfte, våra frågeställningar samt 

till den tidigare forskningen vi tagit del av och framställt. Studiens syfte var att undersöka fritidslärares 

syn på hur elevers sociala relationer påverkas av deras användning av sociala medier, vilka för- och 

nackdelar som finns med dessa, samt fritidslärares syn på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i 

elevernas sociala medie-användande.  

 

Sociala medier – inkluderande eller exkluderande? 

Utifrån analysen av vårt empiriska material kan man se att fritidslärarna upplever att sociala medier 

påverkar elevernas relationsskapande, både positivt och negativt. Sivenbrings (2016) studie visade att 

ungdomars möjlighet till att upprätthålla goda sociala relationer ökar vid chansen till kommunikation 

via sociala medier och detta kunde även tydas i våra resultat. Fritidslärarna upplevde att sociala medier 

verkar vara en betydelsefull del i elevernas vardag där de kan kommunicera och umgås på olika sätt. 

Sociala medier verkar kunna skapa en gemenskap för eleverna eftersom de diskuterar den senaste 

influencern på Youtube eller hur man dansar den populära TikTok-dansen. Eleverna samtalar i skolan 

om att de ska umgås i spelets värld när de kommer hem och kommunikationen kan därav fortsätta även 

efter skolan, trots att de inte träffas fysiskt. Sociala medier kan därav ses som ett gemensamt intresse för 

de elever som använder sig av det, men som några av fritidslärarna uttryckte, kan det även vara 

exkluderande för de som inte använder sig av det. Dessa elever kanske inte kan vara delaktiga i samma 

gemenskap som uppkommer av användandet av sociala medier. I Gallo m.fl (2016) studie upplevde 

skolkuratorerna att elevernas samtal i skolan kretsade till stor del kring vad som skett på sociala medier, 

och det verkar även fritidslärarna i vår studie uppleva. Om samtalen mellan eleverna ofta handlar om 

detta på fritidshemmet och på rasterna kan man förstå att elever som inte använder sig av sociala medier 

automatiskt blir exkluderade från gemenskapen. Elever umgås alltså efter skolan även om de inte ses 

fysiskt. De elever som inte umgås via sociala medier efter skolan missar därav en del av gemenskapen 

och det kan ses som exkluderande. Däremot kan man tänka sig att det finns möjlighet för inkludering 

av de elever som inte kan träffas offline, när de kan vara med och umgås online istället. Fritidslärarna 

upplevde att sociala medier endast är ett annat sätt att umgås, men att tillgängligheten för att umgås 

uppenbarligen blir större åtminstone för dem som använder sig av sociala medier. 

I Yusts (2014) studie framkom det att ungdomarna blev mer utåtriktade, självsäkra och empatiska via 

användning av sociala medier och våra intervjuade fritidslärare ansåg att elevernas relationer frodas via 

sociala medier. Möjligtvis kan det ses som att barn och ungdomars självkänsla blir starkare vid 

användning av sociala medier och att detta i sin tur kan skapa goda möjligheter för relationsskapande. 

Fritidslärarna ansåg även att elever vågar mer online än offline och detta kan även tolkas i Yusts (2014) 

studie där ungdomarna uppskattade möjligheterna att kunna reflektera mer kring sina uttalanden via text, 

än muntligt.  

Även om sociala medier verkar vara betydelsefullt för elevernas gemenskap upplevde fritidslärarna att 

eleverna inte alltid är snälla mot varandra på internet och att det uppkommer konflikter online som kan 

påverka elevernas relationer med varandra negativt. I Campbells (2005) studie framgick det att 

mobilanvändning kan ha negativa effekter på barns kompisrelationer. Kränkningar och utfrysning sker 

lättare via sociala medier där barnen kan gömma sig bakom en skärm och inte behöver ta 
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konsekvenserna direkt (Campbell, 2005). Även i denna studie upplevde fritidslärarna att konflikter sker 

på sociala medier och att det är lättare att vara elak mot någon på internet än i verkligheten. Eleverna 

verkar känna att det är lättare att uttrycka sig när de inte behöver mötas ansikte mot ansikte, men enligt 

fritidslärarna blossar de online-konflikter upp på fritidshemmet och eleverna behöver ändå ta 

konsekvenserna så småningom. Frågan är om det verkligen är lättare att göra något elakt mot något via 

sociala medier när man vet att man kommer träffa personen dagen efter? I Gallos m.fl (2016) studie 

menade skolkuratorer att sociala medier inte ger elever en välfungerande vänskap sinsemellan utan 

snarare tvärtom. Konflikterna på sociala medier verkar alltså ha en tendens att leda till utfrysning och 

exkludering i skolan trots att eleverna inte använder sig av det under skoltid.  

Offline-/onlinerelationer 

Konflikterna som blossar upp på fritidshemmet verkar även handla om svikna förtroenden som leder till 

skadade relationer, som när eleverna blockar eller anmäler varandras konton. Man kan tänka sig att dessa 

typer av konflikter ändå hade kunnat ske på fritidshemmet i en ”vanlig” lek. Det verkar dock vara lättare 

att bortse från konsekvenserna online än vid fysiska möten och detta kanske är anledningen till att 

eleverna mer troligt sviker någons förtroende online än offline. 

Sivenbrings (2016) studie visar att befintliga relationer kan stärkas via kommunikationsmöjligheterna 

med sociala medier och fritidslärarna upplevde att eleverna kommunicerar via sociala medier hela tiden. 

Även Eskelää-Haapanen och Kili (2019) menar att barn har stor möjlighet till kommunikation via 

internet. Det kan kanske ses som att de relationer som redan är starka kan stärkas av att kunna hålla 

kommunikationen vid liv även när man inte ses fysiskt. Fritidslärarna upplevde inte att sociala medier 

ersätter elevernas möten offline. Brinall III och Van Valey (2005) menar däremot att barn inte träffar 

varandra lika mycket som de hade gjort om de inte hade haft kommunicerat via internet och att detta 

kan ha konsekvenser för deras sociala färdigheter. Även Owen m.fl. (2019) menar att en virtuell kontakt 

kan komma att ersätta fysisk kontakt mellan barn men fritidslärarna upplevde att det snarare blir ännu 

ett sätt att kommunicera och ingenting som tar bort mötena ansikte mot ansikte. Även Yust (2014) 

uttryckte att 49% av amerikanska ungdomarna uttryckte att de hellre kommunicerar online då det ”är 

roligare”. Man kan tänka sig att sociala medier till viss del ersätter fysiska möten men att detta kan bero 

på att det är lättare att ses via en videochatt än att ses i verkligheten om man till exempel inte bor nära 

varandra. Utifrån detta kan man förstå att om elever som vill umgås med varandra efter skolan 

förmodligen kommer att göra det om det finns möjlighet. Annars blir sociala medierna ett annat sätt för 

dem att umgås och hålla kontakt trots att de inte kan umgås fysiskt. 

Vårdnadshavares eller skolans ansvar? 

Chang-Kredl och Kozaks (2017) beskriver hur lärarna i deras studie ansåg att sociala medier kan 

utveckla elevers kommunikativa- och digitaltekniska förmågor. De menar även att barns 

identitetsskapande kan frodas via positiv feedback och komplimanger via sociala medier. Detta skulle 

kunna vara ett bra sätt att se på sociala mediers positiva påverkan på elevers utveckling. Det blir däremot 

extra viktigt, enligt fritidslärarna i denna studie, att skolan tar sitt ansvar i att utbilda eleverna i hur man 

beter sig godhjärtat på sociala medier i stort. Fritidslärarna i vår studie uttryckte att de behöver väva in 

fler samtal kring sociala medier i värdegrundsarbetet. Resultatet visade ett mönster av att det 

förebyggande arbetet ofta uppkommer efter att konflikterna online har uppstått på fritidshemmet. 

Eftersom både fritidslärarna, och tidigare forskning, uttryckt att användning av sociala medier kryper 

längre ner i åldrarna kan vi fråga oss varför fritidslärarna ändå uttrycker att det förebyggande arbetet är 

så bristfälligt eller icke existerande? 
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Lärarna i Cassidys m.fl. (2012) studie uttryckte att det inte fanns någon prioritet kring att ha 

förebyggande arbete kring nätmobbning och sociala medier. Detta var något som fritidslärarna i vår 

studie var oense om då vissa ansåg att det mer är hemmets ansvar än skolans. I Cassidys m.fl. (2012) 

studie var inte lärarna intresserade av att ta del av vad elever uttryckt om nätmobbning vid 

enkätundersökningar utan lät situationen pågå utan deras inblandning och vetskap. Detta liknande det 

som en av fritidslärarna uttryckte kring att de medvetet inte reder ut konflikter som uppkommit på 

sociala medier, och därmed på elevernas fritid, utan att de istället ringer elevernas vårdnadshavare och 

berättar att konflikten påverkar elevernas undervisning. Om detta beror på tidsbrist eller på grund av att 

det är så pass många konflikter att fritidslärarna inte hinner med går inte att utgöra. Det verkar alltså 

finnas en god vilja av att lära eleverna värdegrund och hur man beter sig ansikte mot ansikte, men inte 

i samma utsträckning online trots att de uppenbarligen upplever att det finns problematik kring detta. 

Vi kan, via fritidslärarnas upplevelser, dra slutsatsen att ett tidigt förbyggande arbete skulle kunna 

innebära att elever blir mer inkännande kring diverse beteenden online. Lärarna i Edens m.fl. (2012) 

studie menar att de önskar sig mer kunskap för att kunna ha ett gott förebyggande arbete och detta 

uttryckte även fritidslärarna i vår studie. Elever som ofta tar till mobbning offline kommer även att göra 

det online om möjligheten ges (Chang-Kredl & Kozac, 2017). Det kan vara viktigt att ett förebyggande 

arbete kretsar kring att ge eleverna förståelse att det sitter en person bakom varje skärm och att det är 

riktiga människor som kan ta illa upp vid kränkningar. Chang-Kredl och Kozac (2017) uttryckte att 

elevers moral försämras och att de använder sig av ett ovårdat språk vid användning av sociala medier. 

Fritidslärarna uttryckte att eleverna i stort har svårigheter att förstå konsekvenserna av vad de skriver på 

sociala medier då de inte kan se mottagarens uttryck. 

Fritidslärarna uttryckte att de anser sig ha en del av ansvaret kring sociala medier när eleverna är i skolan 

men att det i slutändan bör vara vårdnadshavarnas ansvar att ha uppsyn över sina barns användning. Alla 

sociala medier i form av sociala plattformar har en åldersgräns på 13 år och trots detta används dessa 

plattformar av barn som ännu inte ens fyllt 10 år. Fritidslärarna uttryckte att det behöver finnas verktyg 

som de kan ge till vårdnadshavarna för att de ska kunna ha ett lyckat förebyggande arbete hemma om 

hur man beter sig på sociala medier. I Chang-Kredl och Kozaks (2017) studie uttryckte lärarna att de 

”elaka vuxna” inte bara är för barnen okända personer som lurar dem på internet utan även att omedvetna 

och ointresserade vårdnadshavare faller under samma kategori. De menar att vårdnadshavares 

försummelse av en stor del av sina barns liv kan ses som ”onda”. Flera av fritidslärarna uttryckte också 

att de anser att det är vårdnadshavares skyldighet som ansvarstagare för barnen att ta del av hela barnens 

värld. Eftersom den virtuella- och den verkliga världen verkar bli allt mer sammankopplad kan man 

tänka sig att vårdnadshavarna behöver mer insikt i hur barnens digitala värld ser ut. Schurgin O’Keefe 

och Clarke-Person (2011) nämner generationsskillnaden mellan vårdnadshavare och deras barn och att 

detta kan skapa problematik i dialogerna kring sociala medier. Detta ansåg även fritidspersonalen se 

som en svårighet och att skolan behöver bidra med verktyg för hur vårdnadshavare kan få bättre insyn i 

sina barns liv online. Hur olika generationer hanterar ny teknik är en aspekt som kan medföra svårigheter 

i samarbetet med vuxna och barn och deras olika syn på sociala medier (Schurgin O’Keefe & Clarke-

Person, 2011).  

Flera av våra intervjuade fritidslärare ansåg sig ha en bättre insyn, i hur eleverna spenderar sin tid på 

sociala medier, än vårdnadshavarna. Att vårdnadshavarnas insyn varierar kan bero på att konflikter kring 

sociala medier blossar upp på fritidshemmet och inte hemma hos eleverna. Dessutom träffar 

fritidslärarna eleverna den större delen av dagen och eleverna verkar flitigt samtala med varandra om 

vad som sker på sociala medierna. Däremot ansåg lärarna i studien av Cassidy m.fl. (2012) att de inte 

upplevde sig ha god insyn i hur eleverna spenderar sin tid på sociala medier och att detta kan bero på 
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generationsglappet och den moderna teknologin. Både lärare i Cassidys studie (2012) och lärare i 

Schurgin O’Keefe och Clarke-Persons (2011) studie samt våra intervjuade fritidslärare uttrycker att 

generationsglappet påverkar synen på sociala medier och digitala verktyg överlag. Även skolkuratorerna 

som deltog i Gallos m.fl. (2016) studie uttryckte att de trots frekvent användning av internet aldrig 

kommer komma upp i samma digitala nivå som eleverna. Man kan alltså utgöra att generationsglappet 

och därmed även kunskapen kring modern teknik gör att vuxna överlag kan ha svårt att sätta sig in i 

elevers användning av sociala medier. Man kan alltså tolka det som att det digitala glappet gör att vuxna 

inte alltid vågar eller kan ingripa i elevernas användning av sociala medier och att detta i sin tur gör att 

eleverna, som kanske egentligen behöver stöttning i saker som uppkommer online precis som de får 

offline, inte kan få det.  

Betydelse för praktiken och professionen 

I denna studie framgår det tydligt att det finns både för- och nackdelar med elevers användning av sociala 

medier och att det har en tydlig påverkan för elevers relationsskapande. Som lärare på fritidshem verkar 

konflikterna kring sociala medier vara stora och det blir tydligt att ett större förebyggande arbete kring 

hur barn och unga bör bete sig på internet behövs. Det verkar finnas fördelar med att som fritidslärare 

vara kunnig på digitala verktyg och sociala medier och möjligtvis kommer yngre generationers 

fritidslärare som själva är uppvuxna i den digitala världen att kunna skapa starka sociala relationer 

genom detta. Denna studie är ett bidrag till att få lärare på fritidshem att reflektera kring hur sociala 

medier påverkar eleverna och på vilket sätt det blir deras och andra vuxnas ansvar att påverka elevernas 

handlingar på sociala medier. 

Slutsatser 

I denna studie har det framkommit att fritidslärare anser sig se sociala medier som en viktig del i 

elevernas liv som kan skapa gemenskap men även ett utanförskap för de elever som inte använder sig 

av dessa sociala plattformar. Fritidslärarna har varit eniga när de uttryckt att sociala medier bidrar till 

gemenskap och ett gemensamt intresse hos eleverna. De upplever att elevernas dialoger kretsar mycket 

kring spel eller sociala plattformar och vi kan därav dra slutsatsen om att sociala medier verkar ha en 

stor betydelse för elevernas relationsskapande. Fritidslärarna var även överens om att sociala medier 

möjliggör kommunikation utanför skoltid och att detta både kommer med för- och nackdelar. Fördelarna 

ligger i att elevers kommunikativa förmåga kan utvecklas och att de kan våga mer online än vad det gör 

offline vilket kan stärka elevernas självkänsla. Nackdelarna ligger i att eleverna inte alltid kan få stöd 

av en vuxen ifall det uppstår konflikter samt att det kan vara svårt för eleverna att utgöra vilka 

konsekvenser ett visst beteende kan få eftersom de befinner sig bakom en skärm. Fritidslärarna upplever 

att online-konflikter påverkar elevernas vardag både utanför och i skolan. De uttrycker även att mer 

förebyggande arbete krävs och vissa av fritidslärare upplever även att de behöver ha bättre koll på sociala 

medier och digitala verktyg överlag. Fritidslärarna anser även att samverkan mellan hemmet och skolan 

är essentiell för elevers användning av sociala medier. Utifrån detta skulle vi kunna dra slutsatsen att 

både fritidslärare och vårdnadshavare har en betydande roll för att elevernas sociala medie-användning 

ska fungera på bästa sätt. Detta eftersom det, trots en hel del fördelar, verkar finnas nackdelar för 

elevernas relationer vid sociala medie-användningen och att eleverna därav kan behöva stöd i 

användningen av de sociala plattformarna. 
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Vidare forskning 

Vår studie har visat hur fritidslärarna ser på elevers användning av sociala medier och hur de påverkar 

deras relationer och därför skulle det kunna vara intressant att undersöka hur eleverna själva ser på 

situationen. Eftersom vår studie kretsade kring elever på lågstadiet hade det även kunnat vara 

fördelaktigt att undersöka samma ämne på mellanstadiet. Forskningen hade kunnat utökas via 

observationer där syftet är att se hur konflikterna ter sig och vad innehållet i dem är. Det hade även 

kunnat utökas till sociala mediers påverkan på elevernas välmående och psykiska hälsa.  

Frågeställningarna skulle kunna vara: 

• Hur ser eleverna på sociala medier och dess betydelse för sitt relationsskapande? 

• Hur upplever eleverna att deras eget välmående påverkas av sociala medier? 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Om intervjuobjektet 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  

 

2. Vad är din arbetsroll? Utbildning? 

 

3. Hur många år har du jobbat i skola? 

 

4. Vilka årskurser jobbar du med? 

 

5. Hur ser du på sociala medier i anknytning till ditt eget användande?  

 

 

Elevers sociala medier-användande 

 

6. Vilka regler finns det för elevers mobilanvändning på fritidshemmet/skolan? 

 

7. På vilka sätt använder eleverna mobiler, både i och utanför skolan? 

 

8. Vilka sociala medier använder sig eleverna av och hur? 

 

9. Vilken betydelse har sociala medier i sociala sammanhang för eleverna? 

Fördelar/nackdelar? 

 

 

Konflikthantering 

 

10. Uppkommer det konflikter på grund av dessa sociala medier? 

 

11. Upplever du att eleverna kan ha haft en konflikt via sociala medier som sedan tas upp 

på fritidshemmet/skolan? 

 

12. Vad kan dessa konflikter handla om? 

 

13. Hur hanteras dessa konflikter av er lärare? 

 

14. Arbetar ni förebyggande när det kommer till konflikter via internet? Är det något ni tar 

upp med eleverna på fritidshemmet?  

 

15. Hur anser du att vuxna, både föräldrar och lärare, ska agera för att barns användning 

av sociala medier/mobilanvändning ska fungera på bästa sätt? 
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Bilaga 2 

 

 

Samtyckesblankett för deltagande i studie 

 
Hej! Som studenter på Stockholms Universitets grundlärarlinje med inriktning mot arbete i 

fritidshem vill vi intervjua dig för vår C-uppsats och höra dina åsikter kring barns användning 

av sociala medier. Vi kommer att spela in intervjun för att sedan kunna transkribera denna och 

kommer efter avslutad kurs att radera både inspelning och text.  

 

Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (VR, 2017) som innebär att du och din 

arbetsplats kommer att förbli anonyma. Materialet kommer inte att användas av andra än i 

vårt eget arbete. Uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt men utan att detta kan 

kopplas till dig.  

 

Vi önskar med detta att få ditt medgivande för att medverka i studien. Din medverkan kan 

närsomhelst avbrytas, då den är frivillig. Genom att skriva under nedanför så samtycker du till 

ditt deltagande i studien.  

 

Kontaktuppgifter till studenter: 

Matilda Mattsvåg, matilda.mattsvag@live.se 

Jenna Pihlström, jenna.pihlstrom@hotmail.com 

 

Kontaktuppgifter till studenternas handledare: 

Tanja Joelsson, tanja.joelsson@buv.su.se 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

 

 

Jag samtycker till att intervjuas och att detta spelas in samt godkänner att jag tagit del av 

informationen ovan 

 

 

 

__________________________________     ____________________________________ 

Namnunderskrift          Namnförtydligande 

 

 

 

____________________________________ 
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