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Sammanfattning 

Studien synliggör åtta fritidspedagogers beskrivningar och erfarenheter av mottagande och inkludering 

av nyanlända elever i fritidshemmet. Syftet med studien är att analysera hur fritidspedagoger beskriver 

sitt arbete med mottagande och inkludering av nyanlända elever. Studiens metodologiska del förhåller 

sig till ett sociokulturellt- och interkulturellt perspektiv. Studien bygger på en kvalitativ ansats, 

närmare bestämt semistrukturerade intervjuer med åtta fritidspedagoger. Studiens resultat tydliggör 

fritidshemmets och fritidspedagogernas funktion i arbetet med nyanlända elever samt vilka 

möjligheter och hinder det är som uppstår i arbetet. Fritidspedagoger såg flera möjligheter än hinder i 

arbetet med nyanlända elever, dock var dessa hinder inte långvariga och kunde lösas med hjälp av 

redskap. Samverkan i och utanför skolan  var en viktig förutsättning för de nyanlända elevernas 

inkludering, socialisering, språkutveckling och välmående. Slutsatsen vi drar utifrån studiens resultat 

är att fritidshemmet är en viktig plats som utgör en viktig roll för de nyanlända elevernas lärande och 

utveckling. 
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Förord 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Stockholms Universitet för att bli grundlärare i 

fritidshem med inriktning bild.  

 

Ett gemensamt ämne vi (författarna) länge har intresserat oss för hur olika fritidsverksamheter arbetar 

med mottagandet och inkludering av nyanlända elever, alltifrån hur de organiserar sig till hur de 

samverkar för att erbjuda eleverna en likvärdig utbildning. Anledningen till varför vi har valt att rikta 

studien mot mottagandet och inkludering av nyanlända elever är dels för att vi själva har gått i 

fritidsverksamheter som har haft särskilda undervisningsgrupper för nyanlända, och dels för att vi 

känner till personer som har invandrat till Sverige på senare tid. En annan anledning är att vi är 

blivande fritidslärare som ständigt kommer möta på och arbeta med nyanlända elever. Det är därför 

viktigt för oss att ta reda på hur olika skolor mottar och inkluderar dessa elever och utveckla 

professionen genom att lära av hur andra arbetar och få en bild av att hur det står till i praktiken. Vi 

som studenter har själva fått byta skola flera gånger och vet därför hur tufft det är att hamna i en ny 

miljö, därför kan vi även föreställa oss hur ansträngande det är för just nyanlända elever att hamna i en 

ny miljö som dessutom är helt främmande språk- och kulturmässigt. Vi kan även tänka oss vilket 

enormt arbete fritidshemmet ska lägga ned för att det oftast är hos dem som nyanlända börjar sina 

första skolår. Detta innebär att grundskolan och fritidshemmet tar emot elever som saknar 

grundläggande kunskaper i det svenska språket, det är alltså här som grunden läggs. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började med att tillsammans skriva ned relevanta sökord för sökning av lämpliga forskningsartiklar 

som sedan hittades och sammanfattades för tidigare forskning. I många av delarna har vi skrivit 

tillsammans där den ena började skrivandet och den andra la till eller avslutade delen. Redan innan 

kursens start hade vi bestämt oss för att undersöka mottagande och inkludering av nyanlända elever, 

därför var vårt syfte ganska självklar. Det framskrivna syftet diskuterades även med handledaren för 

att få det mer tratt och sammanhängande med frågeställningarna. Studien har författats gemensamt 

mellan oss, och vi har tillsammans arbetat och skrivit under samtliga rubriker som förekommer i 

studien. Informanterna kontaktades av oss båda men intervjuerna bedrevs separata där var och en av 

oss fick genomföra fyra intervjuer. Den tematiska analysen är gjort tillsammans och i resultatdelen 

delade vi upp teman att var och en skrev om något tema för att sedan lägga till varandras texter. 

Resultaten skrevs ihop genom utvalda citat från samtliga intervjutranskriberingar och kopplingar till 

de valda teorierna. Däremot skrevs diskussionen ihop utifrån studiens resultat och analys. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som har kunnat medverka i vår studie. Vi vill även ge 

ett stort tack för vår handledare Mirjam Hagström som har stöttat och väglett oss under vår arbetsgång. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det goda samarbetet. 
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Inledning 

Förändringarna det svenska samhället har genomgått de senaste åren har avspeglats bland annat i 

alltmer språkligt samt kulturellt heterogena elevgrupper (Skolverket, 2016). Mångfalden har blivit 

utmärkande för våra klassrum där flera barn, med olika förutsättningar och historier, möts för ett och 

samma mål-  utbildning. Idag utgör de nyanlända eleverna en grupp som ständigt ökar. Enligt statistik 

presenterad från Migrationsverket år 2018 tog Sverige emot totalt 21 502 asylsökanden, varav 6329 

var barn (0-17 år), inklusive ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, hämtad 2019-02-09). 

De nyanlända eleverna tar sig till Sverige av olika anledningar. En del kommer med sina föräldrar 

medan andra blir tvungna att komma ensamma. Många av dessa barn bär även på traumatiska historier 

som har orsakats av krig och konflikter. Dessutom kan det vara att några har varit asylsökande men 

fått uppehållstillstånd medan andra har kommit som anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare 

(Skolverket, 2016. En del kan även vara papperslösa, det vill säga befinna sig i landet utan 

uppehållstillstånd. Att komma till ett främmande land, med ett annat språk och en annan kultur som 

inte liknar den egna kan kännas svårt (Fjällhed, 2013). Hur denna heterogena grupp av barn ska kunna 

göra sig en plats i det svenska samhället är en aktuell och viktig fråga. För många barn blir skolan och 

fritidshemmet en möjlighet för att kunna nå dit. Därför kan vi säga att skolan och fritidshemmet idag 

bär på ett stort ansvar som samtidigt bidrar till pedagogiska utmaningar (Fridlund, 2011). Skolan och 

fritidshemmet ska få dessa barn att förstå och komma närmare den svenska kulturen, men också lära 

dem att handskas med ett liv i det nya landet och den nya kulturen. Frågan är dock hur vägen dit ser 

ut? 

 

FN:s Barnkonvention, Skollagen och Läroplanen är exempel på dokument som är styrande när det 

gäller bemötandet, mottagandet och kartläggningen av nyanlända elever samt deras inflytande, 

integrering och delaktighet i fritidshemsverksamheten, men fortfarande är det brist på kunskaper om 

hur mottagandet ska ske (Bunar, 2015; Fjällhed, 2013). Enligt Fjällhed (2013) beror detta delvis på att 

styrdokumenten ger breda riktlinjer som lärarna själva får bestämma hur de ska sättas i handling, och 

delvis på att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga studier kring ämnet. 

Fritidshemsverksamheten har en stor betydelse för barns utveckling och lärande, berättar Schröder och 

Tuisku (2013). Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och 

grundskolan (Skolverket, 2018) på två olika sätt, nämligen tids- och innehållsmässigt (Schröder & 

Tusiku, 2013). Det kan vara tidsmässigt genom att erbjuda en pedagogisk kvalitativ verksamhet och 

innehållsmässigt genom att ge dem andra erfarenheter och kunskaper än det som de i vanligtvis får i 

skolan. Utbildningen i fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt 

främja allsidiga kontakter och sociala gemenskap (Skolverket, 2014; Skolverket, 2018).  

 

I Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016) ges riktlinjer kring 

hur skola som ett “team” ska samarbeta för att organisera mottagandet av nyanlända elever på ett bra 

sätt. I detta team ingår hemkommunen, huvudmännen, rektorer, läraren och övrig skolpersonal som 

just arbetar med mottagning- och kartläggningsverksamheten (Skolverket, 2016). Kommunen ska 

genom samarbete med myndigheter säkerställa att de nyanlända eleverna i kommunen kommer i 

kontakt med och får information om skolväsendet. Utöver läroplanen och det allmänna rådet finns det 

även andra bestämmelser som exempelvis FN:s Barnkonvention och Skollagen som riktar sig specifikt 

mot nyanlända eleverna för att stärka elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål. Dock ger dessa bestämmelser en mer allmän beskrivning av hur undervisningen i 

skolan och fritidshemmet ska se ut, det vill säga det är en beskrivning som gäller alla elever generellt. 

I det ovanstående stycket framgår det att fritidshemsverksamheten är en viktig del av skolans arbete 

med nyanlända elever, trots detta är det fortfarande ett område med begränsad kunskap om. Utifrån 

detta syftar uppsatsen till att diskutera fritidshemmets arbete med nyanlända elever utifrån ett 

fritidspedagogperspektiv. 
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Tidigare forskning 

I denna del presenteras ett antal undersökningar som kan relateras till frågor kring mottagande och 

inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet, skolan och förskolan. Precis som vi nämnde i 

inledningen finns det nästan inget skrivet om fritidshemmets mottagande av nyanlända elever, därför 

kommer vi att använda oss av studier som är gjorda inom ramen för förskolan och grundskolan. Dessa 

studier anses dock vara relevanta för studiens forskningsfrågor eftersom att de fortfarande berör 

mottagandet och inkluderingen av nyanlända elever. 

Mottagande och introduktion i fritidshemmet 
Fjällhed (2013) är den enda forskaren vi har hittat som studerar mottagandet av nyanlända elever i 

Sverige och fritidshemmets betydelse för dem. Studien presenteras i ett kapitel från en antologi men är 

baserad på en undersökning gjord av honom där han tar upp vad forskare säger om mottagande av 

nyanlända flyktingbarn. I kapitlet utgår han även från en intervjustudie med en colombiansk 

flyktingfamilj. Studiens resultat visar att  skolan och fritidshemmet utgör en viktig roll i flyktingbarns 

liv då det anses vara en central del i deras välbefinnande och utveckling. Enligt Fjällhed (2013) bör 

fritidshemmet vara en trygghetsskapande arena där lärande och undervisningsformer anpassas efter 

individens behov och förutsättningar. Han menar att fritidshemmet skapar bra förutsättningar för de 

nyanlända eleverna eftersom att det ger verktyg för eleverna att kunna skapa nya möjligheter i samspel 

med andra. Fjällhed (2013) skriver att flyktingbarnen ska ses som starka individer och ska kunna 

fortsätta sina liv utan att behöva uppleva psykisk eller fysisk ohälsa. Exempel på några faktorer som 

kan spela roll i mottagandet och inkluderingen av nyanlända elever är skolans och samhällets 

prioritering samt lärarnas och klasskamraternas inställning till nyanlända och deras föräldrar. 

Ytterligare en aspekt som synliggörs i studien är att fritidshemmet inte ska generalisera de nyanlända 

eleverna med att de har samma behov och förutsättningar, utan begripa att eleverna har olika 

erfarenheter, utbildningar och ligger på olika nivå i sin utveckling. För att fritidshemmet ska förhålla 

sig till denna anpassning behöver skolan utveckla en individuell handlingsplan för varje elev. Fjällhed 

(2013) berättar att man i vissa fall kan använda eleverna i fritidshemmet som tolk för att förtydliga en 

del saker och undvika missförstånd. Enligt Fjällhed (2013) är kunskapen om mottagandet av 

nyanlända barn bristfällig, vilket delvis beror på att styrdokumenten ger breda riktlinjer som lärarna 

själva får bestämma hur de ska sättas i handling. Det kan delvis också bero på att det inte finns 

tillräckligt med vetenskapliga studier kring ämnet. 

 

Lik Fjällhed (2013) studerar även De Wal Pastoor (2013) mottagande av nyanlända barn i 

fritidshemmet, dock utspelar sig denna studie i Norge. Detta belyses genom en fallstudie av SFO 

(skolfritidsordningen) i Norge, som upprättades då fritidshemmen integrerades i skolbarnomsorgen. 

SFO kan kopplas till den svenska fritidsverksamheten som bland annat syftar till att ta tillvara 

olikheter och mångfald samt möjliggöra socialisering genom olika lekar. Hon lyfter fram att skolans 

uppdrag inte enbart handlar om att undervisa eleverna och förmedla kunskap utan att skolan även ska 

sträva efter att lära eleverna om olika kulturer och dess värderingar. Studiens resultat visar att det i 

fritidshemmet uppstod grupperingar mellan majoritetsbarnen och minoritetsbarnen (nyanlända barn). 

De nyanlända barnen upplevde att de blev uteslutna ur gemenskapen på grund av sina bristande 

färdigheter i det norska språket. De Wal Pastoor (2013) skriver också att de nyanlända elevernas 

föräldrar inte kunde förstå sig på fritidsverksamhetens egentliga syfte och föredrog att barnen istället 

stannade hemma. Det, menar hon, bidrar till att eleverna hamnar efter språkmässigt, samtidigt som de 

inte känner tillhörighet och trygghet i gruppen. Den sociala biten utgör, enligt De Wal Pastoor (2013), 

en viktig del i arbetet med att få in de nyanlända barnen i skolvärlden och samhället.  

 

Till skillnad från Fjällhed (2013) och De Wal Pastoor (2013) studerar Hertting och Karlefors (2013) 

nyanlända barns sociala relationer samt upplevelser och erfarenheter av organiserade sportaktiviteter. 

Genom studien har Hertting och Karlefors (2013) utgått från en kvalitativ ansats där metoder som 
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observationer och informella samtal har använts. De nyanlända eleverna fick, genom studien, gestalta 

sina sportkunskaper genom att rita en bild av det. Forskningen bedrevs på en sportklubb/fritidsklubb i 

Sverige. Studien kan kopplas till fritidshemmet då det också handlar om elevernas sociala delaktighet i 

en organiserad fritidsverksamhet. Resultatet visar att barnen framförallt såg sport som något formellt 

(Sport as acting formally) eftersom att det är vanligt förekommande fritidsaktiviteter för barn och 

ungdomar i Sverige. Sporten i sig är ett globalt fenomen som har sina normer och regler, exempelvis 

klädkoder. Utifrån barnens gestaltningar berättar Hertting och Karlefors (2013) att barnen i stort sett är 

medvetna om dessa regler och normer. Hertting och Karlefors (2013) berättar att sport är ett fenomen 

som nyanlända barn och ungdomar ofta upplever i sina ursprungsländer och kan därför vara ett viktigt 

gränssnitt mellan barnen och deras nya miljö. Att förstå de hinder och möjligheter som olika kulturella 

erfarenheter kan ge är viktigt för att skapa en plats där alla barn och unga kan delta. Det ska vara en 

öppen plats för alla deltagare som inte kräver några höga ambitioner. Hertting och Karlefors (2013) 

menar att sport är en värdefull arena för integration av barn och ungdomar med olika bakgrund. "Sport 

is one arena where these relationships can be created and cultural learning can take place… Sport is an 

arena where different cultures meet" (Hertting & Karlefors, 2013, s.35). När man vänder sig till 

barnens levda erfarenheter kan det vara bra att börja med de gemensamma och globalt kända 

sportaktiviteterna, såsom fotboll, basket, tennis och simning (Hertting & Karlefors). 

Mottagande och introduktion i skolan 
Det finns olika sätt att arbeta med nyanlända elever i skolan. Bunar (2015) beskriver två huvudsakliga 

metoder som är vanligt förekommande i de svenska grundskolorna. Det ena är direktintegrering som 

handlar om att eleverna direkt placeras ut i en ordinarie klass utan att behöva gå en förberedelseklass 

och det andra är att placera eleverna i en förberedelseklass där de studerar svenska som andraspråk 

men även deltar i andra praktisktestetiska ämnen. Enligt Bunar (2015) riskerar förberedelseklassen att 

eleverna blir fysisk isolerade från resten av skolgemenskapen eftersom att det finns en tendens att 

eleverna hålls kvar allt för länge. Bunar (2015) lyfter även upp problematiken med direktintegreringen 

eftersom att den fysiskt bidrar till att eleverna blir integrerade i klassen samtidigt som den riskerar för 

att bli exkluderade från den dagliga sociala och pedagogiska processen. Detta kan bland annat bero på 

att skolorna inte har tillgång till resurser för att handleda de nyanlända eleverna (Bunar, 2015).  

 

Två andra forskare som har studerat villkor för nyanlända elever i grundskolan utifrån elevernas 

synvinkel är Nilsson och Axelsson (2013). Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter och 

hinder de nyanlända eleverna i grundskolan upplever i förberedelseklassen och efter övergång till den 

ordinarie klassen. Studien baseras på intervjuer och deltagande observationer med elever i tre olika 

skolor. I studien deltog 22 elever varav tio var killar och tolv var tjejer. I sin helhet tyder studien på att 

eleverna i allmänhet upplever förberedelseklassen som ett hinder för ett språkligt- och akademisk 

utveckling eftersom att det inte går några svensktalande elever i förberedelseklassen. Men att de fick 

god omsorg och vänligt bemötande. Alla tre skolor har byggt en övergripande organisation för att ta 

emot nyanlända elever genom att inrätta förberedelseklasser och anställa lärare som är experter på 

andraspråksinlärning. Enligt Nilsson och Axelsson (2013) kan förberedelseklasserna emellertid ge 

svårigheter i att skapa en tillräckligt utmanande miljö för varje elev. Enligt Nilsson och Axelssons 

(2013) ser eleverna övergången från förberedelseklassen till ordinarie klassen som en möjlighet till att 

bli "som alla andra". I och med att eleverna överförs till ordinarieklass slutar eller minskar emellertid 

studiehandledningen och tillgången till resurser såsom ordböcker. Enligt Nilsson och Axelsson (2013) 

innebär detta att eleverna oftast saknar ett adekvat stöd i den ordinarie klassen vilket skapar en risk för 

misslyckande för den enskilda eleven. De sätts också i situationer med högra krav, exempelvis att de 

får samma prov som de svensktalande barnen och utsätts för samma bedömningar, trots att de inte har 

svenska som första språk. Forskarna betonar att bristen på stöd skapar frustration och ångest och kan 

leda till att eleverna ger upp och slutligen väljer att gå ut ur skolan (Nilsson & Axelsson, 2013). Enligt 

Nilsson och Axelssons (2013) berättande upplever de nyanlända eleverna större möjlighet till 

interaktion med lärare och kamrater samt en känsla av tillhörighet i förberedelseklass, än i 

ordinarieklass. Studien visar även att eleverna inte upplever att de får tillgång till de sociala resurser 

som de hade förväntat sig i ordinarie klassen. Forskarna drar slutsatsen att den ordinarie klassen 



 

5 

 

riskerar att bli en exkluderande miljö som bidrar till att de nyanlända eleverna känner sig isolerade och 

ensamma.  

 

Till skillnad från Nilsson och Axelsson har Juvonen (2015) sitt fokus på direktintegrering av 

nyanlända elever i en ordinarieklass utifrån ett lärarperspektiv. Undersökningen genomfördes genom 

en enkätstudie där 500 lärare i två medelstora kommuner deltog. Studien visar att lärarna ser flera 

fördelar än nackdelar med direktintegrering. Enligt Juvonens (2015) berättande identifierar lärarna två 

huvudsakliga fördelar med direktintegrering, nämligen att språkinlärningen sker snabbare i en kontext 

där språket används kontinuerligt och att de snabbare blir inkluderade i skolan och fritidshemmet. 

Nackdelen med direktintegrering är att eleverna riskerar för att inte nå de uppsatta kursmålen 

(Juvonen, 2015). Brist på resurser kan bidra till en bristfällig och icke individanpassad undervisning. 

Enligt Juvonen (2015) upplever lärarna att det saknas kunskap för att undervisa nyanlända, men de 

beskriver även att tiden inte räcker till för att bemöta alla elevernas behov. Om eleverna inte uppnår de 

förväntade kursmålen på grund av att de inte kan språket kan eleverna hamna i utanförskap och 

passivitet menar hon (Juvonen, 2015). 

 

I arbetet med nyanlända elever utgör även samverkandet mellan skola, fritidshem och hemmet en 

viktig del därför kommer vi i denna del av forskningsgenomgången även lyfta upp detta som ett 

viktigt område. Lahdenperä, Gustavsson och Lundgren (2016) är exempel på forskare som studerar 

samverkan mellan skola och hemmet utifrån skolpersonalens perspektiv. Studien presenteras utifrån 

ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan forskare och praktiker där 

metoder som forskningscirklar och tankesmedja har använts. Syftet med studien var att utveckla 

kollegial samverkan och kollegialt lärande, nya pedagogiska arbetsformer, verksamhetsutveckling och 

interkulturell kompetens kring nyanlända elevers skolsituation. I studien deltog rektorer, lärare, 

studiehandledare samt personal inom mottagning och förberedelseklass från fyra mångkulturella 

skolor från olika kommuner. I vår studies analysdel kommer vi att använda oss av resultatet från en av 

de fyra forskningscirklar som förekommer i projektet. Projektet bedrevs i en industrikommun, där 80 

procent av eleverna var flerspråkiga. Forskningscirkeln bestod av skolans rektor och biträdande 

rektorn, sex lärare och en studiehandledare. Enligt Lahdenperä, Gustavsson och Lundgren (2016) 

berättande ansåg biträdande rektorn att det var ett komplext problem att få kontakt med föräldrarna 

utanför de informationsmöten som skolan regelmässigt genomförde. Det var även svårt att 

kommunicera på ett effektivt sätt eftersom att det förekom en språklig barriär mellan skolpersonalen 

och föräldrarna. Biträdande rektorn lyfte även fram föräldrarnas bristande kunskaper om hur den 

svenska skolan fungerar, som ett problem, eftersom att hen menade att det bidrog till att föräldrarna 

hade det svårt att stödja sina barns skolgång på ett relevant sätt. Enligt två lärare och en 

studiehandledares berättande framkom de digitala resurserna som en möjlighet vid organiseringen av 

undervisning för nyanlända elever. Detta för att de är lätt tillämpbara och kan användas som ett 

pedagogiskt samt kompensatoriskt stöd för att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper.  

 

Även Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) har studerat samverkan mellan personal och 

vårdnadshavare. Studien baseras på ett forskningsprojekt som har en kvalitativ ansats där metoder som 

intervjuer, enkäter och observationer har använts. Forskningen bedrevs på tre mångkulturella 

grundskolor i Södertälje och varade under två år. I studien deltog lärare och föräldrar. Syftet med 

projektet var bland annat att förbättra och utveckla samarbetet mellan lärarna och föräldrarna samtidigt 

som man ville studera om och hur föräldramöten på mångkulturella och mångetniska skolor kunde 

fungera som en arena för samverkan mellan lärare och föräldrar. Studiens resultat visar att det finns 

olika samverkansformer som används för att kunna ta hänsyn till elevernas hemförhållanden, men 

också för att föräldrarna ska kunna delge sina synpunkter och insikter i sina barns lärande och 

utveckling. Slutsatsen som forskarna drar utifrån insamlad material är att skolledningen behöver visa 

engagemang för samverkan med föräldrar för att skolorna ska lyckas i arbete med föräldramöten. 

Under processen ska skolrektor skapa utrymme och tid för skolpersonalens ökade arbetsbörda samt ge 

uppskattning för deras strävande. På annat sätt kan tidsbrist förbli ett hinder eller motstånd i 

kvalitetsarbete. Forskarna betonar att det är extra viktigt att personal med interkulturell kommunikativ 

kompetens engageras i utvecklingsarbetet allteftersom att de kan ses som en resurs för att bygga broar 

mellan olika kulturella bakgrunder samt skapa förståelse för andra kulturer. Engagerade skolpersonal 
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med interkulturella bakgrunder kan bearbeta känslor, föreställningar och bekymmer som nyanlända 

föräldrar har i olika skolor.  

 

Exempel på andra forskare som studerar hur lärare kan arbeta med samverkan för att skapa en trygg 

lärmiljö för nyanlända elever i en mångkulturell årskurs 1, är Jansson, Evans och Sundgren (2017). 

Studien är relevant för vår undersökning eftersom att samverkan mellan skol- och fritidspersonal utgör 

en viktig del i mottagandet och bemötandet av nyanlända elever då det ständigt sker dagliga möten 

som kräver bra kommunikation. Författarna använder sig av observationer och intervjuer med 

skolledning, klassläraren och en studiehandledare i sin studie. God samverkan mellan hem och skola 

leder till att det skapas en trygghet i relationen mellan dem, vilket även gynnar de nyanlända barnens 

utveckling och lärande. Därför är det, enligt intervjupersonerna, oerhört viktigt att vuxna 

(föräldrar/skolpersonal) som bland annat befinner sig i de nyanlända elevernas liv har bra kontakt med 

varandra och bygger upp tillit och förtroende för varandra (Jansson, Evans & Sundgren, 2017). 

Exempel på de viktigaste samverkansformerna är föräldramöten, klassmöten och utvecklingssamtal. 

Enligt Jansson, Evans och Sundgren (2017) upplever skolpersonalen att det kan kännas tungt och 

osäkert att hålla föräldramöten med nyanlända föräldrar eftersom att det blir svårt att locka dem att 

delta i möten men också för att förstå varandra språkmässigt. Vidare betonar författarna (2017) att 

utvecklingssamtalen finns för att informera föräldrarna om deras barns skolgång, men också för att 

utveckla dialogen mellan “skola och hem” samt öka föräldrarinflytandet (Jansson, Evans och 

Sundgren, 2017).  

 

Däremot har Månsson och Osman (2017) har studerat hur en grupp somaliska föräldrar beskriver sitt 

möte med den svenska skolan och deras barns lärare genom att intervjua en grupp om åtta föräldrar 

(sju kvinnor och en man) vid två olika tillfällen under två års tid (2012- 2014). I intervjuerna ställdes 

det frågor om både tiden före och efter migrationen. Studiens resultat visade att de somaliska 

föräldrarna inte hade kunskap i det svenska språket vilket bidrog till att de inte kunde stötta sina barn 

under deras skolgång. Enligt Månsson och Osman (2017) såg de somaliska föräldrarna lärarna som 

experter eftersom att de var kunniga i sitt arbete och att man som nyanländ förälder inte hade 

behörigheten att ifrågasätta deras arbete. Föräldrarna förväntade sig istället att läraren och skolan 

skulle stödja deras barn under deras skolgång och på så sätt utveckla motivationen, de kunskaper och 

förmågor som krävs för att klara av skolan. Utifrån föräldrarnas synvinkel var deras ansvar att istället 

se till att barnet gick till skolan och på samma sätt tog sig hem från skolan, resten skulle läraren sköta. 

Enligt Månsson och Osman (2017) beror detta på föräldrarnas syn på lärarens roll och förhållandet 

mellan hem och skola i Somalia. Flera av föräldrarna kunde inte hjälpa sina barn med läxorna 

eftersom de saknade erfarenheter från det svenska utbildningssystemet och inte förstod hur och varför 

lärarna undervisar såsom de gör. En annan aspekt som tas upp i studiens resultatdel är föräldrarnas syn 

på utvecklingssamtalen. Enligt Månsson och Osmans (2017) uppfyller inte utvecklingssamtalen 

föräldrarnas förväntningar. De intervjuade föräldrarna tyckte att utvecklingssamtalen enbart handlade 

om elevernas sociala utveckling, det vill säga hur de fungerade i klassrummet. Föräldrarna ville istället 

veta hur elevernas kognitiva utveckling såg ut rent kunskaps- eller resultatmässigt i de olika 

skolämnena. En deltagande förälder upplevde att hon blev förd bakom ljuset av samtalens karaktär 

eftersom att hon, genom samtalen, fick höra att hennes barn klarade sig bra i skolan, men i slutet av 

läsåret fick reda på att barnet inte hade klarat av skolarbetet. 

Mottagande och introduktion i förskolan  
I en studie gjord av Lunneblad (2013), studeras förskole pedagogers erfarenheter och beskrivningar av 

hur nyanlända barn och deras föräldrar bemöts i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats där 

metoderna observationer och samtal, samt intervjuer såväl enskilt som i grupp har använts. Lunneblad 

(2013) beskriver att observationerna genomfördes under dagligt återkommande aktiviteter och rutiner i 

förskoleverksamheter såsom hämtning och lämning, måltider, utevistelser och planerade 

gruppaktiviteter. Under de enskilda intervjuerna deltog sju förskollärare och i gruppintervjun deltog en 

förskollärare, en förskolechef, en specialpedagog, en psykolog, och två förskole- och skolutvecklare. 

Studiens resultat synliggör att förskole pedagogerna såg mottagandet av nyanlända barn som en 
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komplex och osäker fråga. Lunneblad (2013) visar att pedagogerna försökte organisera verksamheten 

utifrån barnens och familjens behov, men menar att det också fanns situationer där fokus låg på hur 

föräldrarna skulle anpassa sig till verksamheten och ett nytt liv i Sverige. Enligt Lunneblad (2013) 

lyfter pedagogerna fram förskolan som en viktig tillgång för de barn och familjer som har lämnat sina 

gamla nätverk bakom sig och ännu inte hunnit etablera nya nätverk. Förskolan anses vara bra eftersom 

den erbjuder barn en struktur i vardagen samt ger möjlighet att socialisera sig genom att ta kontakt 

med andra individer. I artikeln berättar Lunneblad (2013) att förskole pedagogerna vill integrera 

mångfalden i verksamheten men att det försvåras av ett motstånd mot att förändra rutiner och 

traditioner i verksamheten för att möta mångfalden i barngruppen. Detta legitimerar inte bara 

verksamhetens fostrande roll för barnen utan även för familjerna (Lunneblad, 2013). Studiens resultat 

synliggör utmaningen med att utveckla mottagandet som även stödjer de nyanlända eleverna. Detta 

kan även förstås som en inbyggd motsättning i det kompensatoriska förhållningssättet som har präglat 

det svenska utbildningssystemet menar Lunneblad (2013). 

Syfte och frågeställningar  

I studien avser vi att analysera hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med mottagande och 

inkludering av nyanlända elever. För att nå detta syfte kommer vi att arbeta utifrån nedanstående 

frågeställningar. 

 

- Vilka möjligheter och hinder kan urskiljas i fritidspedagogernas beskrivningar av sitt arbete 

med nyanlända elever? 

- Hur beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med nyanlända elevers språkutveckling och 

vilka hjälpmedel används i arbetet? 

- Hur beskriver fritidspedagogerna samverkan mellan olika instanser i skolan och utanför 

skolan? 

Teoretiskt perspektiv 

I studiens analysdel kommer vi att använda oss utav delar av det sociokulturella -och interkulturella 

perspektivet. Anledningen till varför vi har valt att använda oss av följande teorier är för att 

fritidshemmet är en arena där elevernas sociala interaktion är i fokus. Utöver detta kan vi även se 

inslag av interkulturalitet i fritidsverksamheten då elever med olika bakgrunder och kulturer möts 

under ett och samma tak. Vi kommer att använda oss av följande begrepp från de valda teorierna i 

studiens analysdel; proximala utvecklingszonen (ZPD), kommunikation mediering, appropriering, 

artefakter, interkulturalitet, mångkulturalitet, inkludering och exkludering. 

Sociokulturella perspektivet  
Enligt Vygotskij (2001) har det sociokulturella perspektivet sitt fokus på människors sociala och 

emotionella utveckling. Vygotskij (2001) menar att den sociala omgivningen har en stor betydelse för 

människors utveckling, det vill säga att allt vi lär oss sker i sociala sammanhang. Det är därför viktigt 

att man som lärare skapar tillfälle för eleverna att utöva sociala färdigheter. Något annat som är 

utmärkande för Vygotskijs sociokulturella perspektiv är proximala utvecklingszonen (ZPD) som 

beskriver en utvecklingsprocess där målet för lärande ligger på en nivå som är för hög för en elev att 
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klara på egen hand, men som klaras genom vägledning (Säljö, 2014). Enligt Säljö (2014) kan individer 

lösa problem lättare med stöd och handledning, som annars skulle vara svår att lösa på egen hand. 

Enligt Vygotskij sker det alltså ingen utveckling och inget lärande när eleven löser eller arbetar med 

uppgifter själv. Med tanke på att det antingen är föräldrarna eller personalen i skolan som är nära 

eleverna som en vuxen, är det de som ska stödja eleverna genom att guida tills det sker en utveckling i 

lärandet (Vygotskij, 2001). Dessutom ska individerna utmanas genom att arbeta med uppgifter som 

ligger över ens nuvarande kompetens. Enligt Vygotskijs utvecklingszon (Säljö, 2014) befinner sig 

människan ständigt i en utveckling och har möjlighet att appropriera, det vill säga ta till sig nya 

kunskaper från andra människor i sin omgivning. Vygotskij (2001) menar att vi tar till oss kunskap på 

olika sätt i samspel med andra, vilket ytterligare påminner oss med den proximala utvecklingszonen 

som just påpekar att individer i sin utveckling är beroende av varandra. Detta bidrar bland annat till att 

individer får möjlighet att utöva sina färdigheter genom att interagera och kommunicera med andra 

(Säljö, 2014). Ett sätt att tillämpa detta i undervisningen kan vara att skapa tillfällen för eleverna att 

socialisera sig och kommunicera med andra i form av exempelvis samarbetsövningar och lekar. 

“I samarbete är barnet starkare och klokare än när det arbetar självt” (Vygotskij, 2001, s.331). 

 

Enligt Vygotskij (2001) är de resurser som finns i språket vårt viktigaste medierande redskap som 

bidrar till att individer lär sig lösa problem genom att samtala med varandra. Enligt Säljö (2014) finns 

det två begrepp som Vygotskij använder sig av för att beskriva mediering, nämligen fysiska och 

psykiska redskap. Fysiska redskap kan även kallas för artefakter och handlar om redskap som 

människan själv har skapat och använder för olika syften (Säljö, 2014). Exempel på några artefakter 

kan vara papper, penna, datorer eller iPads, vilket vid detta tillfälle är viktigt för elevernas 

språkinlärning då det finns massa appar och översättningsverktyg som kan utnyttjas vid olika 

sammanhang för nyanlända elever. Vygotskij (2001) skriver att tänkandet och språket är det centrala 

fenomenet för människans medvetande som inte går att skilja åt. Människans tänkande utvecklas i 

språket och sambandet mellan tänkandet och språket etableras under barnets utveckling. Enligt Säljö 

(2014) är kommunikation ett centralt begrepp som utgör länken mellan barnet och omgivningen, men 

också länken mellan det inre och yttre, det vill säga tänkandet och interaktionen. Genom att 

kommunicera i lekar och interagera med andra skapar barnet uppfattning om sin omvärld och blir 

delaktiga i samhällets praxis. 

Interkulturella perspektivet  
Interkulturalitet är en beteckning av mångkulturalitet och kulturmöten samt beskriver likheter och 

skillnader inom det pedagogiska sammanhanget. Enligt Bengtson Carlström (2013) anger det 

interkulturella perspektivet interaktion som en process mot samhörighet och solidaritet mellan grupper 

inom det svenska samhället. Det interkulturella lärandet är en lärandeprocess där kunskaper och 

redskap tillägnas så att det blir möjligt att hantera kulturella skillnader. Utifrån detta perspektiv ska 

eleverna ses som resurser när det gäller deras tidigare erfarenheter, kunskaper och språk (Bengtson 

Carlström, 2013). Bengtson Carlström (2013) skriver att interkulturell pedagogik är nödvändigt för att 

få förståelse och att inte tolka kulturer som identiska. Lorentz och Bergstedt (2016) beskriver 

interkulturalitet som en ömsesidig interaktionsprocess som handlar om kommunikation mellan 

människor med olika kulturella bakgrunder. Däremot betecknar Lahdenperä, Gustavsson och 

Lundgren (2016) interkulturalitet som ett arbetssätt inom skolan och menar att skolan utvecklas utifrån 

mångfalden. Denna utveckling innefattar ledarskap, undervisning, samverkan mellan personal och 

vårdnadshavare, skolutveckling och personalens interkulturella kompetens. En viktig del inom 

interkulturellt lärande är att bearbeta hinder och motstånd mot lärande och utveckling som skapats av 

ens egens uppfostran, erfarenheter, kulturella värderingar och grupptillhörigheter (Lahdenperä, 

Gustavsson & Lundgren, 2016). Enligt Lorentz och Bergstedt (2016) används begreppet 

mångkulturalitet för att fastställa en position, tillstånd och situation. Begreppet mångkulturalitet syftar 

på en grupp individer med skilda kulturer, etnicitet och nationaliteter. Enligt Bengtson Carlström 

(2013) är uppfostran och den kultur man vuxit upp i den viktigaste förutsättningen för att lära känna 

och acceptera andra kulturer. Inkludering är ett tredje begrepp som lyfts fram inom det interkulturella 

perspektivet. Det är ett positiv laddat begrepp som definieras som gemenskap, samarbete, respekt och 
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tillit och innefattar elevernas delaktighet i olika sammanhang (Lorentz & Bergstedt, 2016). 

Exkludering är däremot ett motsatsbegrepp till inkludering och används vid tillfällen där eleverna 

utesluts från ett visst sammanhang (Lorentz & Bergstedt, 2016). 

Metod 

I följande avsnitt presenteras den metodologiska delen av studiens genomförande, men också studiens 

kvalité och beaktning av etiska ställningstaganden. 

Val av metod 
Med tanke på att våra frågeställningar riktar sig mot fritidspedagogernas beskrivningar av arbetet med 

nyanlända elever har vi valt att använda oss av den semistrukturerade kvalitativa metoden. Ahrne och 

svensson (2011) menar att den kvalitativa metoden är en slags motsats till den kvantitativa metoden 

där fokus ligger på intervjupersonernas beskrivningar, upplevelser och värderingar. “Kvalitativa data 

mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 

förekommer. Hur mycket, hur länge och hur ofta de finns är av mindre betydelse” (Ahrne & Svensson, 

2011, s.12). Anledningen till varför vi har valt den kvalitativa metoden och inte den kvantitativa är för 

att den kvalitativa bland annat ger större flexibilitet i växelverkan mellan analys, teori och 

datainsamling vilket bidrar till att vi som forskare kommer närmare vårt undersökningsmaterial 

(Ahrne & Svensson, 2011). Den ställer också högre krav på trovärdighet vilket diskuteras i avsnittet 

Studiens kvalitet (Ahrne och Svensson, 2011). Semistrukturerade kvalitativa intervjuer innebär, enligt 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015), en forskningsmetod där man gör tolkningar utifrån det som 

uttalas av intervjupersonerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) utformas de semistrukturerade 

intervjuerna till en viss del utifrån intervjupersonens svar eftersom att forskaren i vissa fall kan komma 

med följdfrågor. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts i vår studie med avsikt 

att få svar på studiens frågeställningar kring vilka möjligheter och hinder som kan urskiljas i 

fritidspedagogernas beskrivningar av sitt arbete med nyanlända elever, hur de beskriver sitt arbete med 

nyanlända elevers språkutveckling och vilka hjälpmedel som används i arbetet samt hur de beskriver 

samverkan mellan olika instanser i och utanför skolan. Det finns både styrkor och svagheter i den 

semistrukturerade kvalitativa intervjumetoden. Styrkan med denna metod är att fokusen ligger på 

sociala fenomen och konstruktioner vilket bidrar till att forskaren får en djupare förståelse för det 

aktuella forskningssyftet (Patel & Davidson, 2011). Det leder till att man får tydligare beskrivningar 

av händelseförlopp och situationer (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015) samt kan omformulera 

frågorna beroende på situationen man befinner sig i. Den skapar även förutsättning för en djupare 

inblick i de olika ämnena som uppkommer under intervjun. Svagheten med denna metod är att den kan 

leda till att konversationen vänder sig till ett annat håll eller mot ett oviktigt/irrelevant ämne för 

studien. Anledningen till varför vi har valt att använda oss av intervjuer som metod är för att vi lättare 

ska kunna få grepp om fritidspedagogernas erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Men också 

enklare kunna undersöka hur fritidspedagoger konstruerar kunskap kring mottagandet och 

inkluderingen av nyanlända elever samt hur verksamheten organiseras på ett fungerande sätt. Viktigt 

att tänka på när det gäller denna typ av samtal är att intervjupersonen ska känna sig trygga både före 

och under samtalet. 

 

Ett socialkulturellt och interkulturellt perspektiv har valts för studien eftersom att det är 

fritidspersonalens föreställningar kring social inkludering och integrering samt samverkan som ska 

undersökas. Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande och utveckling i samspel med andra 

(Vygotskij, 2001) och därmed kan intervjuerna ses som en social process där vi får möjlighet att ta del 

av andras kunskap i samspel med andra människor i olika sammanhang. 
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Urval och avgränsningar 
Under denna rubrik beskrivs och resoneras urvalet av valda skolor samt deltagare. 

Undersökningsmaterial/personer 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det bra att utföra och samla in så många intervjuer som möjligt 

eftersom att ett par inte räcker till för att studien ska bli representativ och kunna jämföras med andra. 

Därför har vi valt att genomföra åtta intervjuer med personal som jobbar i fritidshemmet oavsett 

utbildningsnivå. Idag förekommer det både utbildade och outbildade personal med olika yrkestitlar i 

fritidshemmet, därför hade vi inget krav om utbildningsnivå. Intervjupersonerna är en blandning av 

män och kvinnor där vissa är fritidsledare, fritidspedagog, fritidslärare eller barnskötare. Vi kommer 

dock inte att anlägga ett genusperspektiv eller lägga vikt på just det. Hur länge intervjupersonerna har 

arbetat variera också, vilket väl speglar den faktiska populationen där spridningen mellan ålder och 

utbildningsnivå varierar. Vårt kriterium vid urvalet av intervjupersoner var istället att hitta 

intervjupersoner med erfarenhet kring mottagande och inkludering av nyanlända elever. Vi beaktar 

konfidentialitetskravet genom att ge intervjupersonerna fiktiva namn där vi kommer att få höra Elsas, 

Annas, Ellahs, Siris, Johns, Elenors, Ayats och Mariells beskrivningar kring arbetet med nyanlända 

elever. I denna studie kommer vi att använda termen fritidspedagog som ett gemensamt samlingsnamn 

för de som arbetar i fritidshemmet. 

 

Beskrivning av intervjupersoner 
Elsa är barnskötare i grunden men är även utbildad fritidslärare. Har 28års jobberfarenhet men har 

jobbat som fritidslärare i 15år. 

 

Anna är utbildad fritidsledare med inritning mot storstad och mångkulturalism. Hon arbetar i skolans 

fritidsklubb med högstadieelever, men har 20års arbetslivserfarenhet med barn eftersom att hon 

tidigare har arbetat på en ungdomsgård med jämnåriga elever. 

 

Ellah är utbildad psykologi i grunden och har en magisterutbildning i biologi från sitt hemland, 

nämligen Vitryssland som gav henne kompetens som biologilärare för grundskole- och gymnasielever. 

När hon väl flyttade till Sverige utbildade hon sig till förskolelärare, fritidspedagog och lärare i 

svenska och matematik för årskurs 4–6, dock jobbar hon i fritidshemmet och har fem års 

arbetslivserfarenhet. 

 

Siri är utbildad förskolelärare, fritidspedagog och grundskolelärare i grunden men har arbetat som 

fritidspedagog sedan 1990–2006. Hon gick ut med grundskollärarutbildningen 2006 och arbetade 

framöver med det samtidigt som fritidsutvecklare inom olika kommuner vilket bidrog till att hon 

fortfarande hade fot i fritidshemmet, dock varade detta fram till 2012. I nuläget arbetar hon endast som 

grundskolelärare. 

 

John ärtbildad specialpedagog i grunden men har jobbat i fritidshemmet nu i sju år. Han är även 

arbetsledare för några av sina kollegor. 

 

Elenor är utbildad fritidspedagog och gick ut år 2004. Efter utbildningen jobbade hon i en 

grundsärskola fram till 2016, därefter började hon jobba i ett fritidshem, men även samverkare för 

årskurs tre. Hon har tre års arbetslivserfarenhet i dagsläget. 

 

Ayat är utbildad fritidslärare sedan 2017 och har jobbat i fritidshemmet nu i ungefär två år. 

 

Mariell är utbildad till fritidspedagog och har jobbat i fritidshemmet sedan 2005. Just nu är hon även 

mentor och samverkare på fritidshemmet för årskurs två. 
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Genomförande 
För att genomföra intervjuerna tog vi tillsammans kontakt med sex antal skolor som vi i förhand tog 

reda på att alla dess skolor tog emot nyanlända elever genom att ta en titt på deras skolhemsida. Av 

olika skäl kunde endast två av skolorna ta emot oss för intervjuer. Rektorerna på skolorna 

informerades via telefonsamtal och gav sitt muntliga godkännande till intervjustudien. Därefter 

skickades vårt ärende vidare till fritidspedagoger som kunde delta i intervjuer. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) kan det vara riskabelt att ange en tidsangivelse eftersom att det antingen bidrar till att 

man pratar över den angivna tiden eller till att tiden inte räcker till vid för kort angivelse. Alla 

intervjuer är olika och kan variera tidsmässigt. Vi tog hänsyn till fritidspedagogernas arbetstider och 

informerade samtliga intervjupersoner om att intervjun skulle vara i cirka 40 minuter. 

Fritidspedagogerna tog kontakt med oss via mail då de skrev att de var intresserade av att bli 

intervjuade och gav kort information om sig själva. Under tiden vi väntade på svar från skolorna 

förberedde vi oss till intervjuerna genom att skapa en intervjuguide och ett samtyckesbrev med 

information om vilka vi är, studiens syfte och de forskningsetiska aspekter som vi följer i studien (se 

Bilaga 1 och 2). Vi kom överens om en dag och tid som passade för oss båda. Innan intervjudagen 

skickade vi ut ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) till intervjupersonerna. Intervjuerna delades upp så att 

var och en av oss gick ut till varsin skola och genomförde fyra intervjuer var som sedan 

transkriberades och mailades ut till varandra. Genom processen har det uppstått en del hinder då det 

blev inställda intervjuer som vi fick reda på det just när vi var på plats. Däremot var skolpersonalen 

hjälpsamma och kom med eventuella förslag om tillgänglig personal som vi kunde intervjua eller ny 

tid med samma intervjuperson. Intervjuerna pågick mellan 35–55 minuter. Enligt Trost (2010) bör 

intervjun genomföras i en ostörd och trygg miljö. Utifrån detta valde vi att låta intervjupersonerna 

bestämma platsen för intervjun. Alla intervjuer genomfördes på fritidsverksamheten i ett enskilt rum 

där några störande moment inte kunde uppstå. Innan vi påbörjade våra intervjuer frågade vi ifall varje 

intervjuperson hade läst igenom samtyckesbrevet. Om de inte hade haft tid så gick vi kort igenom 

brevet och bad om tillåtelse för att spela in intervjun. Inspelningen godkändes av samtliga 

intervjupersoner och genomfördes med hjälp av en smartphone. Penna och papper fanns även 

tillhands. Intervjuerna startades upp med en snabb genomgång av intervjuns upplägg. Vi informerade 

även intervjupersonerna om att det är de som styr samtalet efter eget tyckande och att inga svar är rätt 

eller fel. När det var något som kändes oklart kom både vi, som intervjuare, och intervjupersonen fram 

med följdfrågor. Slutligen visade vi stor tacksamhet till alla deltagande och transkriberingen startade 

kort därpå. 

Databearbetning och analysmetod 
För att bearbeta data och analysera det insamlade materialet har vi valt att använda oss av den 

tematiska analysmetoden i enighet med hur den har beskrivits av Braun och Clarke (2006). Enligt 

Braun och Clarke (2006) ska analysen och materialet utgöra en övertygande och välorganiserad 

historia. Med följd av det ska även språket vara förenlig med analysens epistemologiska position, det 

vill säga ska ha en balans mellan det som är sant och det som är trott. Enligt Braun och Clark (2006) 

innefattar denna metod sex steg, nämligen; steg ett som handlar om att bekanta sig med material, steg 

två som handlar om att komma fram med koder, steg tre som handlar om att söka efter tema, steg fyra 

granska teman, steg fem definieringar och namngivning av teman, och steg sex som handlar om att 

sammanställa materialet i relation till forskningssyftet och frågeställningen. 

 

Efter genomförda intervjuer delade vi upp transkriberingen så att var och en av oss fick fyra intervjuer 

att transkribera.Vi transkriberade varandras intervjuer genom att lyssna på ljudinspelningarna vi hade 

gjort och därefter skrev ned allt som sades ordagrant. Vi bekantade oss med det insamlade materialet 

genom att lägga fram det vi hade fått och läsa igenom transkriberingarna vi hade gjort ett flertal 

gånger. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det inte nödvändigt att använda allt samlade empiriska 

material i det färdiga arbetet, därför valde vi att reducera materialet genom att välja bort det som 

kändes irrelevant för studien (Trost, 2010). Efter alla transkriberingar var det dags att koda innehållet, 

vilket uppgjordes genom intressanta utsagor av det insamlade materialet. 
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Vi markerade begrepp och återkommande ord med hjälp av överstrykningspennor, på så sätt 

synliggjordes koderna i materialet. Därefter analyserades och sorterades koderna genom att 

sammanställa dem till möjliga teman. Vi granskade teman genom att gå igenom det vi hade fått fram.  

Under processen omarbetades dessa teman genom att slå ihop eller ta bort vissa av dem och på så sätt 

definierades och döptes teman. Vi läste igenom varje tema och avgjorde ifall ett sammanhängande 

mönster formades. Steg sex innebar självaste skrivandet av analysen. Anledningen till varför vi 

har valt att använda oss av den tematiska analysmetoden var för att förklara den komplicerade 

historien som låg bakom vårt material, men också för att övertyga läsaren om analysens validitet. 

Analysen ger en kort, logisk och sammanhängande inblick om vårt material för läsarna. Det var även 

viktigt för oss att underbygga teman med utdrag från det ursprungliga materialet, vilket vi gjorde 

genom att lyfta upp citat och komma fram med exempel. 

Forskningsetiska överväganden  

Under studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer för att skydda 

respondenternas integritet under processen. Detta gjorde vi genom att följa upp de fyra huvudkraven 

som presenteras i Vetenskapsrådet (2017), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Vi tog hänsyn till informationskravet genom att informera 

undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, om momenten som ingår och villkoren för 

deras medverkan. Intervjupersonerna informerades även om att deras medverkan är frivillig och kan 

avbrytas vid önskan, utan några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2017). Vi gav denna information 

både muntligt och skriftligt. Det muntliga tog vi upp med skolans rektor och på intervjudagen med 

intervjupersonen. Det skriftliga skickades ut till intervjupersonen någon dag innan intervjun 

tillsammans med samtyckesbrevet (se Bilaga 2). Samtyckeskrav innebär att forskaren bör få in ett 

samtycke, det vill säga ett godkännande från intervjupersonerna för att intervjun ska kunna utföras. 

Konfidentalitetskravet och nyttjandekravet uppmärksammades i studien genom att informera 

intervjupersonerna om att deras svar endast kommer att användas i forskningssyfte, men även att deras 

integritet och personuppgifter kommer att respekteras och hanteras så att obehöriga inte får ta del av 

dem. Intervjupersonerna informerades om konfidentaliteten inför intervjun, det vill säga att inga 

namnangivelser skulle ske i arbetet. Vi har istället valt att använda oss av påhittade namn i 

presentation av resultat och analys. Dessutom efterfrågades tillstånd för ljudinspelning i förhand, en 

inspelning som kommer att raderas efter att arbetet är färdigställt. 

Studiens kvalitet 
Vi anser vår metodval vara passande för vår studie eftersom att det bidrog till att vi fick svar på alla 

våra undersökningsfrågor. Vi fick även svar på andra intressanta frågor som vi tidigare inte hade tänkt 

på. En av den valda metodens styrka är att man får in ett brett material med olika intressanta aspekter. 

Vi var två personer som utförde arbetet vilket underlättade processen eftersom att vi hade begränsat 

tid. Intervjupersonerna var glada över att få träffa oss och bli intervjuade. Många av 

intervjupersonerna nämnde att dessa frågor nu skulle bli som en tankeställare för dem eftersom att 

intervjufrågorna fick dem att tänka om kring deras arbetssätt om mottagandet av nyanlända elever 

samt vad de skulle kunna behöva utveckla. Precis som styrkor förekommer även svagheter med 

metodvalet vi har gjort. Några svagheter vi identifierade är att det var ett tidskrävande arbete, det vill 

säga det tar tid att förbereda, utföra, transkribera och analysera materialet (Ahrne & Svensson, 2011). 

Med tanke på att det är ett tidskrävande arbete valde vi att genomföra intervjuerna separata och detta 

kan i sin tur ses som en svaghet då vi inte får ta del av alla åtta intervjuer och som hindrar oss från att 

få en bredare förståelse av intervjupersonernas resonemang kring våra frågeställningar. För att 

överväga detta hinder valde vi att transkribera varandras intervjuer och på så sätt fick båda lyssna och 

ta del av varandras intervjuer. Utöver detta är det även svårt att få tag på fritidspedagoger som kan 

ställa upp för en intervju. Det hände att vissa hade tackat ja men sen i sista sekunden antingen ställde 

in intervjun eller hade glömt bort intervjun. Vid sådana tillfällen blev vi tvungna att ersätta platsen 

genom att få intervjua någon annan som var tillgänglig eller boka in en annan dag. Ibland hände det att 
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vi fick svar på två frågor i en och samma fråga vilket delvis kan anses vara bra eftersom att allt gick 

fortare och bidrog till att vi kunde ställa flera följdfrågor som också tog plats i intervjun. En annan 

aspekt vi tyckte var svår med denna analysmetod var att vissa intervjupersoner kunde prata för fort och 

otydligt vilket försvårade transkriberingen av ljudinspelningarna. Enligt Trost (2010) kan det ta väldigt 

mycket tid med ljudinspelningarna eftersom att man måste lyssna igenom dem noggrant, man måste 

spola fram och tillbaka för att inte missa något viktigt som nämns i intervjun. 

 

Enligt Bryman (2011) ska en undersökning kunna återanvändas och upprepas för att kunna ses som 

tillförlitlig. Dock är detta svårt inom den kvalitativa metoden eftersom att den sociala kontexten inte 

går att upprepa. Enligt Patel och Davidson (2011) är variationerna stora inom den kvalitativa 

undersökningsmetoden vilket också bidrar till att det är svårt att hitta kriterier, tillvägagångssätt och 

entydiga regler för att en god kvalitet ska uppnås. För att läsarna ska få möjlighet att kunna bedöma 

och avgöra studiens trovärdighet är det viktigt att man hittar balansen mellan forskarens kommentarer 

och intervjupersonernas citat. Patel och Davidson (2011) berättar dessutom att studien kan framstå 

som tråkig ifall det inte finns en fin balans mellan forskarens kommentarer och intervjupersonernas 

citat. Det finns risk att läsarna själva blir tvungna att göra en analys, ifall det citeras mycket och 

forskarens kommentarer är få och om det citeras för lite och forskaren tolkar för mycket så får läsarna 

inte chansen att själva tolka och avgöra trovärdigheten. Vi tog hänsyn till att detta inte ska uppstå i vår 

studie genom att finna en balans mellan våra tolkningar och intervjupersonernas citat. För att studien 

ska framstå som trovärdig så är det även viktigt att reflektera kring de forskningsetiska överväganden 

när man samlar in data (Trost, 2010), vilket vi gör i studiens metod del genom att berätta vad de olika 

huvuddelarna innebär och hur vi har tagit hänsyn till dem. Vidare berättar Trost (2010) att det är 

viktigt att undvika påståenden och ”jag” yttranden för att öka studiens trovärdighet. Enligt Bryman 

(2011) bör forskaren försäkra sig om att en tillgänglig och fullständig redogörelse skapas av 

forskningsprocessens alla faser för att få en tillförlitlig undersökning. Detta kan till exempel ske 

genom intervjuskrifter, anteckningar, val av undersökningspersoner, problemformulering och analys, 

vilket vi på ett tydligt sätt redogör för i metod delen. 

Resultat och analys 

Från våra intervjuer har vi fått fram ett material där vi har uttolkat tre lämpliga huvudteman för 

studiens resultat, nämligen Fritidshemmets funktion i den sociala och språkliga utvecklingen, 

Flerspråkighet och mångkulturalitet som en tillgång och Samverkan som en viktig förutsättning. 

Resultatet redovisas med citat från intervjuerna och en nära tolkning som också tar stöd i begrepp från 

det sociokulturella och interkulturella perspektivet.  

Fritidshemmets funktion i den sociala och 

språkliga utvecklingen  
Under denna rubrik presenterar och analyserar vi vad vårt insamlade material påvisade om 

fritidshemmets funktion i skolans arbete med nyanlända elever. Temat bygger på återkommande 

beskrivningar av fritidspedagogernas yrkesroll i fritidshemmet och deras syn på fritidsverksamheten 

för inlärning, inkludering och utveckling bland de nyanlända eleverna. Temat kommer att belysa 

fritidshemmets betydelse och fritidspedagogernas roll i arbetet med nyanlända elever i skolan 

generellt, men även de specifika tillvägagångssätt som uttalas bland fritidspedagogerna. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att fritidshemmet har en viktig funktion i nyanlända elevers 

sociala och språkliga utveckling. 
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Utifrån fritidspedagogen, Ayats, beskrivning av sitt ansvar i arbetet med nyanlända elever får vi en 

förståelse av att fritidspedagoger har en annan funktion i jämförelse med exempelvis klassläraren. Hon 

berättar att det är hon som följer den nyanlända eleven under dagen, in och ut ur klassrummet. När 

klassläraren måste tillgodose de andra elevernas behov kan hon fokusera på en enskild elev, i detta fall 

den nyanlända. Genom informantens uttalande tolkar vi det som att detta ses som en fördel i den 

nyanlända elevens utveckling eftersom att det bidrar till att eleven känner trygghet hos 

fritidspedagogen och skapar en relation. 

Siri: Ju bra relation desto bättre går det faktiskt. Satsa på att bygga en förtroendefull relation med 

elever. 

Ovan nämner Siri att arbetet med nyanlända elever går bättre när man har en bra relation med dem. 

Detta tydliggjorde flera av fritidspedagogerna i intervjuerna då de berättade att det är viktigt att bygga 

upp en förtroendefull relation med de nyanlända eleverna och bidra till att de känner gemenskap och 

trygghet med personalen i både skolan och fritidshemmet. De beskrev fritidshemmet som en fri 

kontext, det vill säga en mer öppen miljö, som nyttjas för att kunna komma närmare och bygga upp en 

förtroendefull relation med de nyanlända eleverna. Fritidspedagogen Anna gav exempel på detta 

genom att berätta att de arbetade med att bygga upp relationer genom att bland annat planera in 

aktiviteter utifrån elevernas intressen och nyttja kontexten genom att öppna upp en konversation med 

eleverna under aktiviteter. 

Anna: För att föra ett samtal med en nyanländ elev kan det vara svårt på grund av att eleven inte kan 

öppna sig eller annat. Men man kan försöka att prata när de sitter och kanske pysslar och för in ett 

samtal där man inte behöver titta på varandra och sånt. 

Utifrån fritidspedagogens berättande i ovannämnda citat tolkar vi att fritidspedagogerna har en 

möjlighet att lättare öppna upp konversation med de nyanlända eleverna genom aktiviteter som inte 

kräver ögonkontakt. Enligt fritidspedagogen Anna blir det på så sätt enklare för den nyanlända eleven 

att tala om sitt liv. Vi kan relatera informantens uttalande till Vygotskijs (2001) perspektiv, om att den 

vuxne kan, i förhållande till den proximala utvecklingszonen, märka av både svaga och starka sidor 

genom vardagliga interaktioner. Även här blir fritidspedagogens viktiga roll synligare då det är dem 

som följer barnens skolgång fullt ut och bidrar till deras sociala utveckling genom lek och samspel. 

Enligt Säljö (2014) är vägledning mellan barn och vuxna i fokus för att stötta varandra genom det 

sociala samspelet. En fritidspedagog beskriver exempelvis att det är viktigt att man själv som 

fritidspedagog aktivt deltar i aktiviteterna för att bli bryggan som för eleverna till den sociala delen 

och känner gemenskap samt tillhörighet i elevgruppen. Detta har Elsa beskrivit i citaten nedan: 

Elsa: Man själv som fritidspedagog ska man försöka aktivt delta i leken för att vara den bryggan. 

Man ska vara så nära som möjligt för att vuxnas tillsyn och närhet är viktigt för inkluderandet. 

Studiens resultat visar att fritidshemmet och fritidspedagogerna har en viktig funktion i mottagandet 

och inkluderingen av nyanlända elever och att det kan förstås på olika sätt. Fritidspedagogen Ayat 

betonar att hon i förväg, tillsammans med klassläraren, planerar när och i vilken lektion eleverna ska 

gå ut med henne, samt vad det är hon ska gå igenom. 

Ayat: Nu har jag ingen elev som är nyanländ men när vi har haft det tidigare så har det varit såhär att 

vi planerar när jag ska ta ut dem, i vilken lektion och vad det är jag ska gå igenom. Oftast blir det jag 

som tar dem nyanlända, i och med att det är svårt om klassläraren lämnar alla elever. 

Utifrån fritidspedagogernas berättande i de ovannämnda citaten tolkar vi att vuxnas tillsyn och närhet 

är viktigt för inkluderandet eftersom att det bidrar till att nyanlända elever snabbare kommer i kontakt 

med elevgruppen och känner samhörighet. Med den sociokulturella teorin som utgångspunkt kan 

fritidspedagogerna vid detta tillfälle handleda de nyanlända eleverna i aktiviteterna tills de kommer in 

i den sociala kontexten och känner tillhörighet i gruppen för att därefter dra sig undan och låta 

eleverna utöva sina sociala färdigheter på egen hand i samspel med andra elever. Detta går återigen att 

relatera till den proximala utvecklingszonen som menar att barnen lär sig i samspel med andra och är i 

behov av stöttning för utveckling i lärandet. Med inslag av det sociokulturella perspektivet konstaterar 

vi att det därför är viktigt att man som vuxen stöttar barnen i dennes utveckling och inte låter dem 

prestera själva för sin utveckling (Säljö, 2014). Genom informanternas svar framträder vi att 

fritidshemmet även ses som en viktig del för elevernas språkutveckling eftersom att de får möjlighet 
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att socialisera sig och samspela med andra vilket påskyndar elevernas språkinlärning. Anna berättar att 

de nyanlända eleverna ofta kommer till fritidsklubben för att spela biljard, FIFA eller andra spel med 

de svensktalande eleverna vilket har resulterat att dessa elever har lärt sig språket snabbare än de som 

inte deltagit i aktiviteterna. Vidare berättar Anna att de har nyanlända elever som har varit i klubben i 

tre år och behärskar det svenska språket utmärkt. Hon poängterar väldigt tydligt att detta beror på att 

de samspelar mycket med svensktalande elever. 

Anna: Vi försöker verkligen att de skulle vara inskrivna på fritids eftersom… det ger de en trygghet 

och ger de språkutveckling. 

Språkutvecklingen i fritidshemmet bör enligt vår tolkning av fritidspedagogernas utsagor i första hand 

syfta på att eleverna klarar av sina vardagliga situationer. Anledningen till varför vi tolkar det så är för 

att fritidspedagogerna berättar att de använder sig av bildscheman och ordlappar som förklara 

skolrutinerna och skolredskapen eller materialen med bilder. Samtliga fritidspedagoger ansåg 

fritidshemmet som en viktig tillgång för just elevernas inkludering eftersom att det är mycket samspel 

och kommunikation som är i fokus och detta i sin tur bidrar till utveckling i elevens lärande. Med 

utgångspunkt från de nyanlända elevernas situation kan vi konstatera att denna utveckling främst 

handlar om det sociala- och språkliga utvecklingen. Vi ser att fritidspedagogerna uppmärksammar de 

nyanlända elevernas sociala delaktighet genom att förtydliga sina undervisningar fysiskt och materiellt 

genom att exempelvis arbetat med gester, bildscheman och ordlappar. Det som var gemensamt för alla 

fritidsverksamheter var användandet av digitala resurser för språkutvecklingen. Utifrån detta ser vi 

tydligt att flera av fritidspedagogerna skapar anspråk ur ett interkulturellt perspektiv genom att skapa 

respekt och uppmärksamma allas olikheter, se varje enskild elevs behov och arbeta med det jämlikt ur 

social rättvisa (Bengtson Carlström, 2013; Lorentz & Bergstedt, 2016). Det går även att koppla 

samman med det sociokulturella perspektivet som säger att språket utgör en viktig del i människans liv 

eftersom att resurserna i språket bidrar till att individer kan lösa problem och appropiera ny kunskap 

genom mediering, det vill säga samtal, användning av artefakter och utbyte av kunskap bland eleverna 

(Säljö, 2014). Genom samspel blir barn delaktiga och får med sig olika kunskaper samt erfarenheter 

tillsammans med andra under aktivitetens gång (Vygotskij, 2001). Det vi kommer fram till är att 

språkutvecklingen och den sociala inkluderingen går hand i hand vilket är fritidspedagogens största 

möjlighet att arbeta med i fritidshemmet. 

Elsa: som fritidspedagog kan man visa och lär de namn på de praktiska saker kanske medan lärare i 

svenska som andraspråk lär dem sig andra ord. En fritidspedagog kan börja med att sätta namn på 

saker och ting t.ex. bord, penna, sax, stol, fönster…  allt sånt som kan hjälpa med språkinlärningen. 

Namn på de praktiska sakerna är kanske inte den första klassläraren börjar med. 

Mariell: Varje dag under skoltid så använder vi oss av digitala resurser så ja det har de (nytta), främst 

med översättningen då, att de kan översätta men också med bilder, att de får se på bilder. Andra 

program där man kan lära sig svenska, så ja. Det är bara positiv vi har sett liksom. 

Utifrån de ovannämnda citaten av Elsa och Mariell får vi en uppfattning om att fritidspedagogerna 

kartlägger sitt arbetssätt utefter att skapa möjligheter för att de nyanlända eleverna ska känna 

samhörighet och trygghet i gruppen. Beskrivningarna fritidspedagogerna gör uppfattas som att den 

sociala utvecklingen prioriteras i första hand eftersom att det bland annat bidrar till språkutveckling 

som medföljer i den sociala utvecklingen. Denna tolkning kan kopplas samman med begreppet 

inkludering som Lorentz och Bergstedt (2016) presenterar. Genom att delta i aktiviteter tillsammans 

med andra “svensktalande elever” inkluderas eleverna mer i gruppen och detta bidrar bland annat till 

att eleverna känner gemenskap. Ifall fritidspedagogerna däremot inte tar tillvara för inkluderande 

aktiviteter riskerar de nyanlända eleverna att bli exkluderade från gruppen vilket kan påverka 

elevernas välmående på ett negativt sätt. Många av fritidspedagogerna berättar att språkinlärningen 

inte bara är något som gäller för de nyanlända eleverna utan även eleverna med svensk nationalitet. En 

fritidspedagog berättar att de har elever som är uppvuxna i Sverige men fortfarande inte kan uttala ord 

helt korrekt, vilket enligt vår tolkning av Johns uttalande kan i vissa fall skapa en känsla av trygghet 

för de nyanlända eleverna eftersom att det inte blir några konstigheter när ett ord uttalas fel av 

eleverna. Utifrån vår tolkning beror detta dels på elevens ålder och dels på att de är flerspråkiga, det 

vill säga en del elever kan ha språklig brytning på grund av sitt modersmål. 
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John: Vi har minderåriga elever som är uppvuxna här men fortfarande inte kan använda språket helt 

korrekt, därför så känns det inte konstigt för både själva nyanlända eleverna och de andra eleverna 

när ett ord uttalas fel o så. 

Flerspråkighet och mångkulturalitet som en 

tillgång 
Något annat som var återkommande i samtliga intervjuer var på vilket sätt flerspråkigheten och 

mångkulturaliteten kunde ses som en tillgång som gynnar arbetet med nyanlända elever. Flera av 

fritidspedagogerna berättade att fördelen med att vara en mångkulturell skola var att ha flerspråkiga 

kollegor och elever som kunde nyttjas som tillgång för skilda syften. 

John: Med tanke på att vi är en mångkulturell skola så har vi pedagoger som kommer från olika 

länder. Vi har någon som talar eritreanska, arabiska, kurdiska- kurmanci, turkiska, serbiska, spanska, 

persiska etc. och detta använder vi som en tillgång för att skapa kontakt med föräldrarna men också 

eleverna. Så flerspråkigheten bland lärarna är en bra förutsättning för vår skola som vi utnyttjar. 

Anna: Vi har många barn som talar samma språk och som kan hjälper till med eventuella tolkningar. 

Och att dessa barn som har sina rötter i andra länder har bredare förståelse för de nyanlända för att de 

själva har upplevt samma situation och att de nyanlända känner också någon slags samhörighet och 

trygghet med de eleverna från samma kultur. 

Vår tolkning utifrån de ovannämnda citaten blir att fritidspedagogerna ser flerspråkigheten och 

mångkulturaliteten som en fördel eftersom att både eleverna och personalen kan hjälpa till vid behov 

av tolk för att överbrygga de eventuella språkliga hinder som uppstår vid mötet och arbetet med 

nyanlända elever. Elsa problematiserar detta genom att säga att användning av tolk bidrar till en platt 

och opersonlig kommunikation eftersom att det alltid finns någon mellan avsändaren och mottagaren. 

Utifrån Elsas uttalande får vi en förståelse av att skol- och fritidspersonalens vardagliga arbete blir 

beroende av flerspråkiga kollegor och elever som i vissa fall kan leda till en bristande arbetskvalité då 

det alltid inte finns flerspråkiga kollegor och elever tillgängliga. Enligt fritidspedagogerna bidrar 

mångkulturalitet till att man får möjlighet att se världen utifrån ett annat perspektiv och appropriera 

kunskap om sin omvärld genom att samspela med flerspråkiga individer (Vygotskij, 2001). I citaten 

nedan berättar John att de nyanlända elevernas hemspråk blir en trygghetszon hos dem i det nya landet 

och den nya skolmiljön och att det därför inte hindras utan istället ses som en möjlighet för elevernas 

utveckling. 

John: ...de ser språket som trygghetszon och drar sig till elever som talar samma språk som en. Men 

detta försöker vi inte direkt hindra. 

Flera fritidspedagoger belyser att mångkulturaliteten och flerspråkigheten bland skol- och 

fritidspersonalen och eleverna nyttjades för att utveckla lärande, inkludering och trygghet hos de 

nyanlända eleverna. John berättar exempelvis att eleverna får använda sitt språk som ett 

kommunikationsstöd för språkutvecklingen, men också för att skapa nätverk och socialt inkluderas i 

elevgruppen. Detta kan i sin tur kopplas samman med begreppen språk och kommunikation som anses 

vara en viktig tillgång för att individer ska kunna samspela (Säljö, 2014) och genom samspel kunna 

utveckla sig. Detta är även något fritidspedagogen Ellah poängterar då hon berättar att barn lär sig 

bättre när de är med andra jämnåriga barn. Anna berättar att elever som är flerspråkiga och behärskar 

det svenska språket får möjlighet att utöva sina egna färdigheter genom att hjälpa sina klasskamrater 

som är nya. Även detta går att förknippa med den proximala utvecklingszonen eftersom att de vuxna 

och jämnåriga klasskamraterna som delar samma språk som de nyanlända eleverna kan hjälpa och 

stödja dem vid kommunikation. På så sätt ser vi även koppling till begreppet appropriering då både de 

vuxna och eleverna i skolan delar med sig sina språkliga kunskaper med den nyanlända eleven och 

bidrar till att det sker kunskapsutbyten av erfarenheter och kunnigheter (Säljö, 2014). 

Mångkulturaliteten sågs som en fördel i klassrummet, skolan och samhället eftersom att det möjliggör 

att man får se världen ur ett annat perspektiv och appropriera kunskap om sin omvärld med tanke på 

att de nyanlända eleverna oftast bär med sig nya kunskaper och kognitiva strukturer som medföljer 

dem i det nya landet. Detta kan i sin tur ses som en förutsättning som kan nyttjas i den nya kontexten. 
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Utöver detta beskriver fritidspedagogerna mångkulturaliteten som en berikande och givande möjlighet 

som gynnar alla individer i samhället eftersom att ett mångkulturellt samhälle bidrar till att individer 

känner acceptans och förståelse för varandra, men också att barn och vuxna blir tvungna att tänka 

utifrån ett problemlösande perspektiv. Detta kan vi återigen förstå utifrån Lorentz och Bergstedt 

(2016) teori om att mångkulturalitet bidrar dels till en utvecklande möjlighet för samhället och dels till 

att man får möjlighet att ta del av andra språk och kulturer. Precis som Siri har nämnt i citaten ovan 

“… man blir medveten om världen och kulturer och …  det berikar klassrummet ju fler kulturer som 

finns där”. Genom att dela och använda ett gemensamt språk påskyndas även processen för elevens 

sociala inkludering eftersom att det sker kommunikation mellan samtliga personer som i vissa fall kan 

reflekteras som en interaktionsprocess (Lorentz & Bergstedt, 2016). Utifrån interaktionsprocessen får 

eleverna från olika länder och med olika kulturer mötas och på så sätt skapa en bredare förståelse för 

varandra (Bengtson Carlström, 2013). 

Siri: Jag ser faktiskt mest möjligheter med nyanlända. Man får ju olika perspektiv i klassen. Man blir 

medveten om världen och kulturer. Man får ju kunskap om att hur är det att vara flykting och man 

upptäcker olika saker. Jag anser att det berikar klassrummet ju fler kulturer som finns där. 

Anna: Största fördelen att arbeta  med nyanlända elever är att man ser mer acceptans och förståelse 

för olikheter, att vi inte är lika och inte förstår samma saker. Det skapas en tillåtande atmosfär både 

bland barn som är födda här, eller har varit här under en period, alltså hela barngruppen. Nyanlända 

bidrar med att tänka om och tänka till, lösa situationer där det finns språk och detta är utvecklande för 

alla barn. Det skapas ett annat tänkesätt och att man inser att språket inte behövs alltid utan kan lösa 

situationer med hjälp av gester, rita, visa med kroppsspråk osv. 

Utifrån fritidspedagogernas svar konstaterar vi att mottagande och inkluderingen av nyanlända elever 

är en komplex process eftersom att det inte finns en klar förklaring för hur det ska gå till. Det är dock 

viktigt att man som fritidspedagog bearbetar de motstånd och hinder som uppstår mot elevernas 

lärande och utveckling (Lahdenperä, Gustavsson & Lundgren, 2016), vilket vi ser att 

fritidspedagogerna strävar efter då de berättar att de alltid löser den språkliga barriären som uppstår 

vid kommunikationen med eleverna eller deras vårdnadshavare. 

Samverkan som en viktig förutsättning  
I relation till fritidshemmet visade sig temat samverkan också utmärkande bland fritidspedagogerna. 

Enligt fritidspedagogernas berättande visar sig samverkan på olika sätt och mellan olika instanser vara 

viktigt för att skapa bättre förutsättningar för de nyanlända eleverna och personalen i skolan och 

fritidshemmet. Bland annat menade fritidspedagogerna att bra samverkan mellan skolpersonal och 

hemmet bidrar till att den nyanlända eleven känner trygghet i den nya miljön. Detta relaterar vi till 

språket som är vårt viktigaste medierande redskap som bidrar till att individer lär sig lösa problem 

genom att samtala (Vygotskij, 2001). I intervjuerna synliggjordes detta då de flesta fritidspedagogerna 

berättade att de samverkade med klasslärarna, EHT, hemmet och även andra instanser såsom 

fritidsgård, allt för att kunna erbjuda eleverna de bästa möjligheterna för att kunna socialisera sig och 

hitta nätverk.  

 

Samverkan i skolan 
Utifrån studiens resultat har vi en uppfattning om att fritidspedagoger samverkar med klassläraren i 

frågor kring socialisering och språkutveckling av de nyanlända eleverna och ger extra stöd vid behov. 

I citaten nedan beskriver fritidspedagogen Elsa att hon exempelvis samverkar med klassläraren 

gällande klassrumssituationer. 

Elsa: ...vi samverkar med klassläraren genom att till exempel klassrumssituationer om man kommer 

överens att ena personen går in och ger extra stöd vid och om det behövs. I vår samverkan planerar vi 

och diskuterar kring de här barnen. Vi diskuterar kring den sociala biten mest för att de ska känna 

samhörighet och gemenskap eftersom den sociala biten för oss är viktigast. Och språkutvecklingen.  

Flera fritidspedagoger belyser detta i sina beskrivningar vilket bidrar till att vi tolkar det som att 

samverkan i de samtliga fritidsverksamheterna har sin utgångspunkt i den nyanlända elevens 

socialisering och språkutveckling. Utifrån detta förstår vi att de menar att elevernas sociala 
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delaktighet utgör en viktig grund för deras lärande och utveckling. Detta kan vi förstå utifrån det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij (2001) belyser, nämligen att människors utveckling 

och lärande sker genom interaktion till sin omgivning. Elsa tydliggör detta genom att berätta att 

hon lägger vikt på elevernas sociala delaktighet i sin undervisning. Många fritidspedagoger 

berättar att det är viktigt att samverka och dela med sig sina erfarenheter kring de nyanlända 

elevernas sociala utveckling för att de övriga skolpersonalen också ska kunna appropriera ny 

kunskap och ta del av informationen om elevernas såväl sociala som språkliga tillstånd. 

Samtliga fritidspedagoger berättar även att de samverkar med EHT (elevhälsoteamet) som har 

till uppdrag att arbeta med elevernas välmående och trivsel, vilket uppskattades väldigt mycket 

bland fritidspedagogerna eftersom att deras medverkan underlättade arbetet för både 

skolpersonalen och den nyanlända eleven.  

Anna: Elevhälsoteamets (EHT) viktiga roll i nyanlända elevernas sociala inkludering och välmående. 

Vi tar ju först själva initiativet och pratar med dem men om det är något vi inte kan lösa så vänder vi 

dem till EHT. 

Ellah: Vi vänder oss till de om vi upplever någon problematik. Om vi anser att något barn inte 

kommunicerar med oss eller om vi ser att barnet inte öppnar sig och det blir svårt att komma i 

kontakt så säger vi till EHT teamet och de hanterar det. 

Utifrån fritidspedagogernas uttalande i de ovannämnda citaten tolkar vi att fritidspedagogerna i första 

hand försöker lösa de uppstådda problemen själva genom att samtala med eleven, men ifall det inte 

förbättras förs fallet vidare till EHT. Utifrån fritidspedagogernas berättande tolkar vi att samverkan 

sker som bäst när EHT, fritidspedagogerna och den nyanlända eleven har en ömsesidig 

kommunikation kring situationen eller problemet. Detta relaterar vi till interaktionsprocessen som lyfts 

fram i den interkulturella teorin som menar att människor löser problem genom kommunikation 

(Lorentz & Bergstedt, 2016). Med utgångspunkt från fritidspedagogernas berättande kring de 

nyanlända elevernas skolsituation kan det till exempel handla om fritidspedagogernas och EHTs 

kommunikation. Fritidspedagogernas beskrivningar tyder på att de anser att samverkan mellan 

personal leder till ökat inlärningstillfälle och utveckling. Utifrån informanternas beskrivande uppfattar 

vi  att de strävar efter att skapa förutsättningar för de nyanlända elevernas fysiska och psykiska 

tillstånd genom att planera in aktiviteter som stödjer det. Fritidspedagogerna beskriver vikten av att 

inkludera de nyanlända eleverna i gruppen och på så sätt bidra till att de känner samhörighet och 

trygghet. Samverkan mellan skolpersonal och fritidspedagogerna kan på sätt och vis sammankopplas 

med begreppet samspel som enligt Vygotskij (2001) används för att belysa att människor utvecklas 

genom interaktion med sin omgivning. Begreppet synliggörs då fritidspedagogerna belyser att de 

genom samverkan med klassläraren och EHT samspelar med varandra för att få en tydligare bild, 

närmare sagt en helhetsbild, av de nyanlända elevernas skolsituation och utifrån det skapa bättre 

möjligheter för deras utveckling och inkludering. 

 

Samverkan utanför skolan 
Anna som är fritidspedagog för mellanstadieeleverna berättar att deras fritidsverksamhet även 

samverkar med fritidsgårdarna i närområdet för att skapa ökade möjligheter för social utveckling för 

de nyanlända eleverna. Vi relaterar Annas uttalande till begreppet samspel som menar att människor 

lär och utvecklar sig genom att samarbeta och samtala med varandra (Vygotskij, 2001). 

Anna: ...men vi samverkar med fritidsgården i området. Jag vet att många som bor i närheten går dit. 

Det brukar handla om att hitta umgänge. Vi har haft ensamkommande som inte har familj och vi vill 

hitta andra elever som de kan klicka med och vill umgås. 

Utifrån Annas citat blir vår tolkning att fritidspedagogerna, utöver fritidshemmet och fritidsklubben 

som är tillgängliga i de vanliga skolorna, söker sig till andra verksamheter i närområdet för att öka 

samverkan och möjliggöra för eleven att hitta ett socialt sammanhang. Genom att kommunicera med 

varandra skapar fritidspedagogerna förståelse för den nyanlända elevens sociala utveckling, men också 

för varandras arbetssätt. Samverkan mellan olika instanser i och utanför skolan kan bidra till 

kunskapsutbyten bland fritidspedagogerna. Att samarbeta med andra verksamheter bidrar, enligt Anna, 

till att det blir lättare för eleverna att hitta ett umgänge eftersom att det finns större möjlighet att hitta 

någon med ett gemensamt intresse. Även detta går att relatera till det sociokulturella perspektivet som 
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poängterar vikten av samspel och deltagande i sociala sammanhang (Vygotskij, 2001). Vygotskij 

(2001) menar att människor är starkare och klokare tillsammans än när de är själva och arbetar för 

något. Utifrån detta kan vi konstatera att fritidspedagogerna approprierar information om elevernas 

sociala delaktighet genom att samverka med personal i andra verksamheter, för att skapa de bästa 

möjligheterna för elevernas sociala utveckling. Samtliga fritidspedagoger tar tillvara på det genom att 

berätta att de arbetar för att skapa tillfälle för eleverna att utöva sina sociala färdigheter och på så sätt 

även bidra till språkutveckling.  

Anna: Vi märker att de lär sig språket snabbare än de som inte är med i de som inte är med. 

Ellah: Man lär sig fort när man är med andra barn 

Däremot är det inte alla fritidsverksamheter som har möjligheten att samverkan med olika instanser. 

Intervjuerna visade att det bara var en skola som samverkade med andra organiserade verksamheter i 

närområdet för att fullfölja den nyanlända elevens sociala utveckling. Detta kan i sin tur vara en 

nackdel eftersom att det kan få eleven att känna sig “annorlunda” bland alla andra elever. 

 

Föräldrasamverkan 

Fritidshemmet har även en viktig funktion i samverkan mellan de nyanlända elevernas föräldrar och 

skolan eftersom att det är fritidspedagogerna som är med vid lämning och hämtning. 

Fritidspedagogerna för lågstadieeleverna berättar att de ständigt har en daglig kontakt med elevernas 

föräldrar vid lämning och hämtning. De flesta fritidspedagogerna belyser vikten av den dagliga 

kontakten genom att poängtera att det bidrar till att man får möjlighet att samtala om barnets skoldag, 

sociala delaktighet samt barnets välmående och trivsel i fritidshemmet. Men också att fritidspedagoger 

och föräldrar kommer närmare och bygger en förtroendefull relation med varandra, vilket leder till att 

föräldrarna känner sig trygga över att lämna sina barn till skolan och känner samvaro med 

fritidspedagogen som tar emot deras barn. Fritidspedagogernas uttalande kan sammankopplas med den 

proximala utvecklingszonen eftersom att både fritidspedagogerna och föräldrarna ställs i en 

utvecklingsprocess då de ska lära sig hantera mötet med varandra, såväl språkligt som kulturellt, 

tillsammans. Som vi tidigare har nämnt är kommunikationen en central begrepp i det sociokulturella 

perspektivet och utgör länken mellan individen och omgivningen (Säljö, 2014). Genom att 

kommunicera skapar fritidspedagogerna och de nyanlända elevernas föräldrar förståelse för varandra 

och blir delaktig i samhällets praxis, men även skapar nätverk genom sociala sammanhang (Vygotskij, 

2001) och har mer användning av språket vilket bidrar till en språkutveckling hos dem. Utöver detta 

ser vi att föräldrarna även får möjlighet att skapa förståelse för hur det svenska skolsystemet ser ut. 

Ellah: På fritidshemmet så ofta träffar vi dem vid lämning och hämtningen dagligen. Vi brukar prata 

med föräldrar hur barnet känner sig och på vilket sätt kan vi hjälpa att det nyanlända barnet bli 

tillsammans med alla andra barn. 

Siri: ...ibland kommer de förbi i veckan och pratar med oss när de hämtar sina barn. Ibland tar vi in 

tolk om det är vissa saker som ska förklaras för många är inte vana att ha fritidshem i hemlandet. 

John: Vi har även en daglig kontakt med vårdnadshavarna när de lämnar sina barn. Om inte 

föräldrarna försöker föra en dialog på grund av att de inte kan språket så brukar jag alltid komma in 

och berätta om hur dagen har varit och vad som har gjorts. 

En del fritidspedagoger upplever den dagliga kontakten som en utmaning eftersom att det uppstår ett 

språkligt hinder mellan fritidspedagogerna och föräldrarna. Fritidspedagogen Ellah uttrycker detta 

genom att berätta att språket är det största hindret, om inte det finns så blir det inget problem alls i 

kontakt med föräldrarna. Fritidspedagogen Elsa berättar dock att kommunikationen mellan föräldrarna 

och fritidspedagogerna inte enbart brister på grund av språket utan även på grund av de kulturella 

skillnaderna. Detta stärks även av John som berättar att de nyanlända föräldrarna kommer från ett 

annat land som inte har särskild kännedom av fritidsverksamheter och dess uppdrag, vilket bidrar till 

att föräldrarna har svårt att förstå vad fritidspedagogerna menar eller kanske inte är enade om lärandet 

som erbjuds på fritidshemmet. Det kan även bero på andra orsaker som bidrar till kulturkrock. 

Elsa: Till exempel på somrarna alltså sommarfritids när vi ska gå och bada eller duscha med 

duschslang så märker vi mer de kulturella skillnaderna. Det är inte ok att ha baddräkt, utan ska ha helt 
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täckta kläder. Det där ska vi ha hänsyn till men här kommer barnet lite i klämd ska jag säga. Man ska 

respektera att alla är likadant men samtidigt så ser man barnet att den vill jättegärna delta 

aktiviteterna som alla andra.  

Flera av fritidspedagogerna berättar att det språkliga hindret oftast löser sig genom att boka in en tolk 

eller använda sig av översättningsverktyg från digitala resurser. Enligt fritidspedagogen Elsa leder 

detta däremot till en platt och opersonlig konversation eftersom att det är en tredje person med i 

samtalet.  

Elsa: Sen blir det alltid svårigheter med att prata genom tolk, det blir en slags platt kommunikation. 

Utifrån fritidspedagogernas berättande tolkar vi det som att de strävar efter en sund kommunikation 

med föräldrarna för att gynna barnens vardag och försöka lösa det språkliga hindret som förekommer i 

kommunikationen, dock blir det inte alltid som förväntat. Det vill säga det finns inte alltid tolk 

tillgängliga. Fritidspedagogerna vill heller inte sätta för mycket press på varken eleverna eller sina 

kollegor genom att använda dem som tolk. Elsa berättar att de skulle behövt mer stöd på grund av 

språkliga brister och upplevelser för att bemöta eleverna och deras föräldrar på ett bra sätt samt få dem 

att förstå hur verksamheten fungerar. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle detta sammankopplas 

med begreppen artefakter eftersom att hon saknar redskap som skulle behövas för en bra 

kommunikation. Vi tolkar fritidspedagogernas svar som att de anser kommunikation som en viktig del 

i mötet med nyanlända elever och därför väljer att använda de flerspråkiga eleverna och kollegorna 

som hjälp i en mångkulturell skola (Lorentz & Bergstedt, 2016). De fritidsverksamheter vi var ute på 

är mångkulturella vilket innebär att kommunikation och gemenskap är en process med hinder som 

uppstår (Bengtson Carlström, 2013; Lahdenperä, Gustavsson och Lundgren, 2016). 

Diskussion  

Syftet med studien var att analysera hur fritidspedagoger beskrev sitt arbete med mottagning och 

inkludering av nyanlända elever. För att nå detta syfte arbetade vi utifrån följande 

frågeställningar;  vilka möjligheter och hinder kan urskiljas i fritidspedagogernas beskrivningar av sitt 

arbete med nyanlända elever? Hur beskriver fritidspedagogerna att de arbetar med nyanlända elevers 

språkutveckling och vilka hjälpmedel används i arbetet? Hur beskriver fritidspedagogerna samverkan 

mellan olika instanser i och utanför skolan? Genom semistrukturerade intervjufrågor fick de 

intervjuade fritidspedagogerna delge sina tidigare erfarenheter gällande deras arbetssätt av mottagande 

och inkludering av nyanlända elever. Utifrån intervjuerna ser vi att fritidspedagogerna såg både 

möjligheter och hinder i arbetet med nyanlända elever i fritidshemmet. Det främsta hindret som lyftes 

fram av fritidspedagogerna var språket och okunnigheten bland fritidspedagogerna, men även 

vårdnadshavarna. Detta relaterar vi till Fjällheds (2013) forskning då han poängterar att det är brist på 

kunskap om hur mottagandet av nyanlända barn ska ske, medan det enligt Goodwin (2002) är ett ämne 

som måste uppmärksammas redan i lärarutbildningen. Nackdelarna för skolan och fritidshemmet 

skiljer sig åt eftersom att fritidshemmet inte kräver liknande stöd som i skolan. Det pedagogiska stödet 

är mer utmärkande för skolan medan fritidshemmet är mer beroende av den sociala biten. Bunar 

(2015) menar att de nyanlända eleverna oftast är beroende av stöd i början av utvecklingen eftersom 

att de inte kan behärska språket. Detta kan vara stöd i form av förberedelseklass eller adekvat stöd 

såsom lärplattor, översättningsverktyg eller studiehandledning i modersmålet (Nilsson & Axelsson, 

2013). Enligt Nilsson och Axelsson (2013) blir förberedelseklassen en intensiv kurs för eleverna där 

de bland annat får lära sig om det svenska språket. Fritidshemmet har däremot ingen förberedelseklass 

utan där samlas elever från olika klasser oavsett etnicitet, språkkunnighet eller ålder.  

 

Förtroendefulla relationer mellan fritidspedagoger och de nyanlända eleverna möjliggör, enligt 

informanterna, en bra utveckling och lärande hos eleverna. På samma sätt belyser även Nilsson och 

Axelsson (2013) vikten av att skapa relation med de nyanlända eleverna, med tanke på att såväl den 

sociala som den språkliga utvecklingen sker som bäst vid kontinuerlig användning av språk. De 
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möjligheter som går att identifiera utifrån forskningssyftet är att man får möjlighet att se världen ur 

andras perspektiv samt får ta del av information om olika kulturer och livsförutsättningar. Enligt 

informanternas uttalande förstår vi att flerspråkigheten och mångkulturaliteten berikar ett klassrum 

eftersom att elever med olika kulturella bakgrunder bär med sig olika kunskaper och erfarenheter 

under ett och samma tak. Detta bidrar till att individer skapar bredare förståelse och mer acceptans hos 

andra som inte har särskilt mycket kännedom av andra världsdelar. På liknande sätt beskriver 

Lahdenperä, Gustavsson och Lundgren (2016) mångkulturaliteten som en utvecklingsmöjlighet för att 

skolan ska kunna utvecklas utifrån mångfalden vilket sker genom ett ömsesidigt samspel mellan 

individer i samhället. I fritidsverksamheten får de nyanlända eleverna möjlighet till en social 

utveckling genom att delta i olika lek- och aktiviteter som inte behöver förkunskaper eller som har 

några uppsatta kunskapskrav som skolämnena. Detta belyser även Hertting och Karlefors (2013) 

genom att skriva att sport och aktiviteter ger möjlighet för en ökad social delaktighet hos de nyanlända 

eleverna eftersom att det inte kräver några höga ambitioner. Vidare poängterar Hertting och Karlefors 

(2013) att sport ska vara en global arena där alla individer oavsett etnicitet, kulturell bakgrund eller 

språkkunskaper ska kunna få delta i. De internationella sporterna eller aktiviteterna är oftast bekanta 

hos de nyanlända eleverna därför påverkar det inte de nyanlända elevernas deltagande i olika sporter 

eller aktiviteter (Hertting & Karlefors, 2013).  

 

Som tidigare nämnt anses det bristande språket och okunnigheten som ett hinder bland 

fritidspedagogerna för att kunna nå kontakt med eleverna och deras vårdnadshavare i exempelvis 

informationsmöten eller vid den dagliga kontakten. Vårdnadshavare som inte kan tala språket eller har 

ett hum om hur de svenska skolorna fungerar har det svårt att stödja sina barn under deras skolgång på 

ett relevant sätt (Månsson & Osman, 2017). För att överbygga det språkliga hindret utnyttjar 

fritidspedagogerna resurserna i skolan genom att boka in tolk, använda sig av digitala 

översättningsverktyg eller ta hjälp av de flerspråkiga pedagogerna. Dock belyser fritidspedagogerna att 

detta bidrar till en platt och opersonlig kommunikation eftersom att det blir en tredje person med i 

konversationen. En annan strategi kan vara att arbeta med de nyanlända elevernas språkutveckling, 

ifall eleverna behärskar det svenska språket blir det enklare för dem att förklara vissa saker för sina 

vårdnadshavare. Vid detta tillfälle utgör fritidshemmet en viktig roll i både elevernas och 

vårdnadshavarnas språkutveckling. Både eleven och vårdnadshavaren får möjlighet att komma i 

kontakt med det svenska språket eftersom att det ständigt sker en daglig kontakt som kräver 

språkanvändning av både föräldern och den nyanlända eleven. Fritidspedagogerna såg fritidshemmet 

som en språkutvecklande kontext där elevernas sociala delaktighet ligger i grunden. Detta relaterar vi 

till Juvonens (2015), Hertting och Karlefors (2013) och Lunneblads (2013) forskning som på olika sätt 

belyser att man utvecklar och lär sig snabbare i en social kontext där språket används kontinuerligt av 

jämnåriga svensktalande individer. Som en motsats till detta berättar De Wal Pastoor (2013) att 

eleverna lättare blir exkluderade i sociala kontexter på grund av bristande språkkunskaper, vilket 

avspeglas i elevernas psykiska tillstånd (välmående). Den sociala biten utgör en viktig del i de 

nyanlända elevernas liv eftersom att det bidrar till att de lättare ska komma in i skolvärlden och 

samhället. 

 

För ett bra mottagande bör även samverkandet fungera väl mellan vårdnadshavarna, skolpersonalen 

och fritidspersonalen. Enligt Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) kan fritidspedagogerna 

använda sig av olika samverkansformer för en bra samverkan, dock är det viktigt att skolledningen 

skapar förutsättningar för detta genom att bidra med resurser i form av exempelvis tolk. Studiens 

resultat visar att samverkan mellan personal i skolan, vårdnadshavarna och andra organiserade 

verksamheter är viktiga gällande nyanlända elevers språkinlärning, social inkludering och 

välbefinnande. Samverkan mellan vuxna i elevernas omgivning skapar trygghet och möjlighet för att 

utveckla sociala förmågor hos den nyanlända eleven för att kunna leva ett meningsfullt liv. Genom att 

samverka och utbyta kunskap med varandra får fritidspedagogerna möjlighet att ta del av varandras 

erfarenheter. Enligt Lahdenperä, Gustavsson och Lundgren (2016) bidrar detta till att 

fritidspedagogerna bygger upp en kollegial professionell yrkeskompetens samt yrkeskultur. 

Samverkandet mellan skol- och fritidspersonal och hemmet ska bidra till att elevernas 

hemförhållande  uppmärksammas, men också för att föräldrarna ska kunna delge sina synpunkter. Det 

är viktigt att vuxna (föräldrar/skolpersonal) som befinner sig i barnens liv har bra kontakt med 
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varandra och bygger upp tillit och förtroende till varandra eftersom att det skapar trygghet och insikter 

i barns lärande och utveckling. På liknande sätt poängterar även Jansson, Evans och Sundgren (2017) 

att god samverkan skapar en trygghet och gynnar barnens utveckling och lärande. 

Betydelse för praktiken och professionen 
De svenska skolorna och fritidshemmen har blivit alltmer mångkulturella, individer från olika kulturer 

möts under ett och samma tak på grund av olika anledningar. En del av dessa individer är nyanlända 

elever och dess föräldrar. Från intervjuerna har vi förstått att många fritidspedagoger upplever att de 

saknar kunskap kring hur de på bästa sätt kan arbeta med nyanlända elever i fritidshemmet. Med tanke 

på att det är ett område som inte har beforskats särskild mycket kommer studiens resultat att underlätta 

förståelsen för hur man kan tänka och agera vid mottagande, för de som arbetar eller ska arbeta med 

nyanlända elever. Resultatet ger även kunskap om hur man kan förebygga hinder som uppstår. 

Slutsatser 
Utifrån det genomförda arbetet drar vi slutsatsen att mottagande och inkludering av nyanlända elever 

är ett komplext område som kräver mycket förberedelse, kunskap och god samverkan mellan skol- och 

fritidspersonal, men även hemmet och andra organiserade verksamheter. Trots detta ansåg 

fritidspedagogerna fritidshemmet fortfarande vara en viktig plats för de nyanlända elevernas lärande 

och utveckling. Framförallt inom socialiseringen, inkluderingen och språkutvecklingen. Utifrån 

intervjuerna har vi fått en inblick i vilka möjligheter och hinder, med eventuella lösningar, 

fritidspedagogerna möter i arbetet med nyanlända elever. Fritidspedagogerna var enade om att det inte 

finns ett specifikt tillvägagångssätt eller en kartläggning som följs i fritidsverksamheten vid 

mottagningen av de nyanlända eleverna . Möjligheterna var bland annat att man fick en bredare 

förståelse och acceptans för olikheter. Det uppstod en språklig barriär som i vissa fall kunde ses som 

ett hinder, men detta hinder varade inte under lång period och kunde lösas genom att ta hjälp av tolk, 

översättningsverktyg eller andra flerspråkiga kollegor och elever. Utifrån studiens resultat drar vi 

slutsatsen att fritidshemmet och fritidspedagogerna har en viktig funktion i de nyanlända elevernas 

skolgång. Fritidspedagogerna kunde under vissa lektioner gå ut med de nyanlända eleverna för att 

tillgodose elevernas behov. Utifrån fritidspedagogernas svar förstår vi att fritidshemmets funktion är 

att sätta grund för elevernas  socialisering som i sin tur bidrar till språkutveckling och inkludering. 

Något som alla fritidspedagoger lyfte upp var att de saknade kunskap och kompetens kring 

mottagandet av nyanlända elever. Utifrån detta förstår vi att många fritidspedagoger, oavsett 

utbildning, saknar kunskap och kompetens i hur ett bra mottagande och inkludering av nyanlända 

elever ska se ut eller gå till. 

Vidare forskning 
Efter att ha intervjuat fritidspersonalen om hur de beskriver sitt arbete med nyanlända elever, blev vi 

även intresserade över hur eleverna själva upplever denna process. Det vill säga hur de själva 

beskriver sitt mottagande, ifall de blir bemötta på ett bra sätt. Nya frågeställningar kan vara: Hur 

beskriver eller upplever de nyanlända eleverna mottagningsprocessen? Får de nyanlända eleverna den 

önskvärda studiehandledningen? Upplever de nyanlända eleverna svårigheter eller möjligheter vid 

språkutvecklingen? Hur går de nyanlända eleverna tillväga för att förebygga dessa svårigheter? 

  



 

23 

 

Referenser  

Alfakir, N., Lahdenperä, P. & Strandberg, M. (2010). Interkulturella föräldramöten. I P. Lahdenperä & H. 
Lorentz. (Red.). Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. 
[1: a uppl.]. Lund: Studentlitteratur. 

Bengtson Carlström, H. (2013). Talet om barn, föräldrar och professionalitet i det mångkulturella 
fritidshemmet. (Masteruppsats, Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö). Hämtad från https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:681133/FULLTEXT01.pdf  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 
3(2), 77-101. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

De Wal Pastoor, L. (2013). Delaktighet och utanförskap. I M. Bak & K.V. Brömssen (Red.). Barndom & 
Migration. [1:a Uppl.]. Umeå: Boréa. 

Eriksson- Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Att få kunskap om samhället genom att fråga folk. I G. Ahrne & P. 
Svensson (Red.). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

Fjällhed, A. (2013). Finna möjligheter–flyktingbarn i skola och fritidshem. I A. Fjällhed & M. Jensen (Red.). 
Barns livsvillkor–I mötet med skola och fritidshem. [1. uppl.]. Lund: Studentlitteratur. 

Fridlund, L. (2011). Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma: talet om undervisning i svenska som 
andraspråk och i förberedelseklasser. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. Göteborg.  

Goodwin, A. L. (2002). Teacher preparation and the education of immigrant children. Education and urban 
society, 34(2), 156-172. 

Hertting, K. & Karlefors, I. (2013) Sport as a Context for Integration: Newly Arrived Immigrant Children in 
Sweden Drawing Sporting Experiences. International Journal of Humanities and Social Science, 3(18), 35-44. 

Jansson, B. Evans, M. & Sundgren, E. (2017). En fallbeskrivning av arbetet med nyanlända elevers inkludering 
och språkutveckling i en årskurs 1. I P. Lahdenperä & E. Sundgren (Red.). Nyanlända, interkulturalitet och 
flerspråkighet i klassrummet. Stockholm: Liber AB. 

Juvonen, P. (2015). Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever. I N. Bunar (Red.) Nyanlända och 
lärande-mottagande och inkludering. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P., Gustavsson, H-O. & Lundgren, M. (2016). Du är inte ensam! Interkulturell 
kompetensutveckling genom kollegialt lärande. I P. Lahdenperä & E. Sundgren (Red.). Skolans möte med 
nyanlända. Stockholm: Liber AB. 

Lorentz, H., & Bergstedt, B. (2016). Interkulturella perspektiv: från modern till postmodern pedagogik. I H. 
Lorentz & B. Bergstedt (Red.) Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. (2., 
[rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den 
svenska förskolan. Nordic Early Childhood Education Research Journal 6(8), 1-14. 

Migrationsverket. (hämtad 2019-02-11). Inkomna ansökningar om asyl, 2018. Hämtad 
från https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a2ace/1546509719942/Inkomna_ans
%C3%B6kningar_om_asyl_2018_-_Applications_for_asylum_received_2018.pdf  

Månsson, N. & Osman, A. (2017). I gapet mellan hem och skola: om några somaliska föräldrars möte med den 
svenska skolan. I P. Lahdenperä & E. Sundgren (Red.). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i 
klassrummet. Stockholm: Liber AB. 

Nilsson, J. & Axelsson, M. (2013). “Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ Experiences of 
Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular Classes. International Electronic Journal of 
Elementary Education, 6(1), 137-164. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Schröder, M. & Tuisku, J. (2013). Fritidshemmets uppdrag- ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och 
lärande. Stockholm: Liber AB. 

Skolverket. (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem. Stockholm: Skolverket. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:681133/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:681133/FULLTEXT01.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a2ace/1546509719942/Inkomna_ans%25C3%25B6kningar_om_asyl_2018_-_Applications_for_asylum_received_2018.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a2ace/1546509719942/Inkomna_ans%25C3%25B6kningar_om_asyl_2018_-_Applications_for_asylum_received_2018.pdf


 

24 

 

Skolverket. (2016). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Utbildning för nyanlända elever. Stockholm: 
Skolverket. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. [Rev. 2018]. Stockholm: 
Skolverket. 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. [3: a uppl.]. Lund: Prisma. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Uddevalla: Daidalos. 

 



 

1 

 

Bilagor 

Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1.     vad har du för utbildning 

2.     Hur länge har du jobbat på fritids? 

3.     Vad har du för erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever? 

4.     Hur många har tagits emot i verksamheten på ett ungefär? 

 

Förberedelse/Mottaganden 

1. Hur organiserar ni mottagandet och undervisningen av nyanlända elever? 

·   Kan du ge exempel på hur ni arbetar? 

·   Har ni ett speciellt tillvägagångssätt, eller ett specifikt arbetssätt som är utmärkande för er 

verksamhet när det kommer en nyanländ elev? 

2. Hur ser förarbetet ut/hur förbereder ni er när ni ska ta emot nya nyanlända elever? 

3. Hur informeras de övriga eleverna i gruppen för mottagandet av de nyanlända eleverna? 

4. Kan du ge exempel på några problem som har eller kan uppstå under förberedelseklassen? 

5. Kan du ge några exempel på framgångsfaktorer under förberedelseklassen? 

 

Samverkan 

1.   Vilka samverkar ni med i arbetet med nyanlända elever på fritidshemmet? 

2.   Kring vilka frågor samverkar ni? Fungerar samarbetet bättre eller sämre med någon annan 

grupp och kan du ge exempel på varför det är så? 

3.   Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagog, ämneslärare? Har ni förutsättningar för att 

samverka? Har ni/kuratorn/skolsköterskan regelbundna samtal med eleverna angående deras 

välmående, huruvida de trivs? 

4.    På vilket sätt arbetar ni tillsammans med vårdnadshavarna? Hur ser samverkan ut mellan 

fritidspedagogerna och vårdnadshavarna? 

·      Kan du ge något exempel på när det fungerar bra- respektive dåligt 

5.   Hur ser det ut vid föräldramöten och utvecklingssamtalen? Hur genomför ni föräldramöten och 

utvecklingssamtal? 

·       Finns det något specifikt att tänka på när ni har nyanlända elever på fritidshemmet? Kan du 

ge exempel på något som fungerar bra- respektive dåligt? 

 

Social inkludering & Integrering 

1) Oftast händer det att nyanlända eleverna dras åt varandra eftersom att de har något gemensamt 

tillsammans. Hur arbetar ni för att öka nyanlända elevernas sociala delaktighet, så att det ges möjlighet 

att lära känna andra, icke nyanlända, jämnåriga elever? 

2) Kan du beskriva hur ni arbetar med att eleverna ska inkluderas i aktiviteter som planeras? Kan du 

ge exempel på sådant som fungerar bra- respektive dåligt? 

3) Hur går ni tillväga när ni väl upptäcker att en elev inte känner sig trygg i gruppen? 

·       Hur ser utredningen ut? 
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Språkutveckling/IKT 

1) Arbetar ni med elevernas språkutveckling, om ja hur? Kan du ge exempel på sådant som fungerar 

bra- respektive dåligt? 

2) Tar ni del av hjälpmedel för elevernas språkutveckling? 

3) Kan hemspråket användas som en resurs på fritidshemmet, i sådana fall hur? Genom lärare, andra 

elever, modersmålslärare etc. 

4) IKT är exempel på en sådan digital resurs som skapar möjligheter för språkutveckling hos eleverna. 

Tar ni del av denna möjlighet. Om ja. i vilken utsträckning sker detta? 

·       Har ni sett någon positiv/negativ effekt av användandet av IKT? Ge gärna exempel på några 

positiva/negativa effekter som har uppkommit? 

 

Avslutande fråga 

1)  Avslutningsvis, vad skulle du säga är den största sammantagna hindret- respektive möjlighet när 

det gäller hur ni arbetar med nyanlända elever på fritidshemmet? 

2) Finns det något specifikt som du tycker att ni skulle behöva arbeta mer med/utvecklas kring? 

3) Hur tycker du att arbetet med nyanlända elever på ett optimalt sätt skulle kunna organiseras? Vad 

tycker du behövs för att uppnå det? 

4) Finns det någon aspekt av arbetet med nyanlända elever som du tycker att vi inte har tagit upp i 

intervjun och gärna vill ta upp? 
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Bilaga 2  
 

Hej! 

                                                                                                            

Vi är två̊ studenter från Stockholms Universitet som går grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Vi skriver nu vårt examensarbete på 15 hp och vår studie handlar om hur 

fritidspedagoger/lärare i fritidshem beskriver arbetet med inkludering och bemötande av nyanlända 

elever i skolan. 

                                                                                                            

Vår undersökning kommer att bestå av 14 intervjufrågor och förhoppningsvis kommer vi få en 

fördjupad kunskap kring hur fritidspedagoger/lärare i fritidshem beskriver sitt arbete. 

Vi kommer att spela in intervjuerna för att kunna transkribera 

senare.                                                                                                             

I studien kommer vi utgå ifrån de forskningsetiska principerna som syftar till att alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifterna som samlas in kommer enbart att användas i syfte 

med vår studie. Det är frivilligt att delta och alla intervjuade har rätt att avstå från intervjun om de vill. 

Vi skulle uppskatta om du eller någon i arbetslaget i fritidshem skulle vilja delta. 

                                                                                                            

Om ni har några frågor kan ni kontakta oss på följande: 

Nargis Oriahel- nargis.oriakhel@live.se          

Neslihan Arikan -  nesli_arikan_97@hotmail.com                                    

Med Vänliga Hälsningar 

Nargis Oriakhel och Neslihan Arikan 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


