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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra fritidslärarares arbete med att inkludera nyanlända elever i 

fritidshemmet. I vår studie har vi utgått ifrån kvalitativa studier i form av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna skedde på två olika skolor i samma kommun med åtta fritidslärare. Utifrån erfarenheter 

och upplevelser från fritidslärarna har vi fått fram ett resultat och analys i samband med två olika 

teorier. Analysen skrevs utifrån en tematisk analys och diskussionen i stöd av tidigare forskning. 

Resultaten av denna studie har visat hur fritidslärarna beskriver sitt arbete med inkludering. Detta med 

hjälp av tillgängliga redskap såsom bilder, lekar, sånger och IKT. Hinder som har lyfts fram av 

fritidslärarna är att det är brist på personal och att de behöver mer tillgång till fler redskap. Slutsatsen 

av vår studie visar att fritidslärarna är eniga om att fritidshemmet är en viktig plats för de nyanlända 

eleverna för att de ska kunna inkluderas, skapa sociala relationer samt utvecklas språkligt och i sitt 

lärande.  
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Förord 

Vi är två studenter från Stockholms Universitet som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Vi båda har utländsk bakgrund och ansåg att det var väsentligt att uppmärksamma 

arbetet med nyanlända elever i fritidshemsverksamhet då vi själva har varit med om att nyanlända 

elever kan hamna i utanförskap. Därför anser vi att detta ämne ligger oss varmt om hjärtat. Det vi vill 

uppmärksamma med vår studie är att se vilka utmaningar samt möjligheter som uppkommer under 

arbetsprocessen med nyanlända elever. Vi vill även tacka alla informanter som ställde upp under våra 

intervjuer, det ni bidrog med hjälpte oss i vår process vilket vi är oerhört tacksamma för. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Mirjam Hagström som fanns där under våra möten för att 

handleda oss i rätt riktning och gjorde det möjligt för oss att slutföra vårt examensarbete, ett stort tack! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har tillsammans skrivit delarna i detta examensarbete. I de olika delarna har vi genom Google Docs 

samarbetat samt skrivit allt gemensamt. Alla åtta intervjuerna och materialinsamling av artiklar, 

böcker samt elektroniska artiklar genomförde vi tillsammans. Vi båda har kommit med våra kunskaper 

och gemensamt kommit fram till resultaten ni ser i denna studie.  
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Inledning 

Under år 2014 anlände 24 000 barn till Sverige. Dessa barn och ungdomar var mellan 0–18 år varav 

7000 var ensamkommande (Bunar, 2015). Många som kommer hit är asylsökande, papperslösa eller 

tillhör familjer som är arbetskraftsinvandrare (Skolverket, 2018). Tänk dig att komma till ett land där 

allt är främmande. Miljön, människorna, allt är nytt och inget ser sig likt ut. Personen kanske just flytt 

från ett land med krig, ett land som hindrar en från friheten. Hur bemöter man någon som kommer till 

ett land med möjligheter? Som nyanländ är allt detta nytt, det de hoppas på är att få en möjlighet att få 

börja om, uppnå drömmen om ett liv som de kan vara stolta över. Å andra sidan tyckte de kanske att 

livet de lämnade var ett liv de verkligen var stolta över men vill istället pröva att bo i ett annat land. 

Enligt Bunar (2015) är det viktigt att ha i åtanke att en person som nyligen har anlänt till Sverige, har 

lämnat sitt vardagsliv och kastats in i ett helt nytt socialt sammanhang. Med detta menar Bunar (2015) 

att arbetssättet är oerhört väsentligt i att skapa möjligheter i inkludering i form av stöd, tillhörighet och 

materiella resurser som kommunikationsstöd. Platsen som de nyanlända barnen kan känna trygghet i 

är skolan och fritidshemsverksamheten. I och med detta kommer vår studie att lyfta upp hur 

fritidslärare arbetar kring att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet samt vilka hinder och 

möjligheter som kan uppkomma i arbetet.  

 

Fritidshemmets uppdrag är att bidra till alla elever får en stimulerande och utvecklande undervisning 

samt en meningsfull fritid. Lärarna ska utgå från varje elevs förutsättningar och behov men också 

kontinuerligt utmanas i olika sammanhang. Arbetet i fritidshemmet ska ha ett varierande arbetssätt 

med olika uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg samt lärande (Skolverket, 2018). För 

att de nyanlända eleverna ska kunna känna sig inkluderade inom fritidshem, är ett utvecklande 

arbetssätt en oerhört viktig process. Med detta menar Kaya (2016) att det är viktigt att inkludering av 

nyanlända elever i arbetet ska prioriteras av rektorn, för att sedan lyfta upp det för personalen i 

fritidshemsverksamheten. Det hon menar är att om vikten med inkludering i arbetet med nyanlända 

elever inte uppmärksammas kan risken vara att de nyanlända eleverna hamnar i skymundan (Kaya, 

2016). Enligt Skolverket (2018) ska eleverna genom undervisningen i fritidshemmet känna samt 

kunna bidra till utveckling, “Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge 

eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara” (Skolverket, 2018, s.22). 

Med tanke på att det är en kontinuerlig process med att integrera nyanlända elever anser vi att det är 

viktigt för fritidslärare att ha kunskap om sådana syften samt mål. Detta för att de senare ska kunna 

genomföra det i den verkliga verksamheten. Bristen på forskning kring nyanlända elever i fritidshem 

har lett till att vi har sett att verksamheten inte lyfts upp som en lika viktig roll i jämförelse med 

förskolan eller grundskolan. Med detta som utgångspunkt har vi i denna studie valt att utifrån 

fritidslärares perspektiv diskutera hur arbetet med nyanlända elever på fritidshemmet går till.  

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning som berör vårt arbete. Eftersom det 

finns få studier kring hur arbetet med nyanlända organiseras i fritidshemmets verksamhet, har vi valt 

att i vår presentation närma oss närliggande områden såsom förskola, grundskola och gymnasieskola.  
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Fritidshem och nyanlända elever 

Det finns som nämnts få studier som berör fritidshemmets arbete med nyanlända elever. Fjällhed 

(2013) skriver att “skolan och fritidshemmet är den plats som kan ge flyktingbarnen en trygg bas, en 

plattform att stå på och som kan skapa möjligheter i en ny okänd situation” (Fjällhed, 2013, s.139). 

Hans forskning handlar om hur flyktingbarn klarar sig i nya miljöer trots att negativa incidenter kan ha 

inträffat, samt hur skolan, fritidshemmet och föräldrar kan arbeta för att uppnå en trygg gemenskap 

med konstant utveckling i lärandet (Fjällhed, 2013). Fjällheds (2013) intention med undersökningen är 

att öka kunskapen samt förståelsen för hur det är att fly från ett land och därefter komma till ett nytt 

främmande land. Fjällhed (2013) nämner två perspektiv utifrån specialpedagogik för att beskriva hur 

skolor arbetar med mottagandet av nyanlända elever. Den första är inkluderande integrering och den 

andra segregerande integrering. Enligt Fjällhed (2013) innebär inkluderande integrering att 

undervisningen utgår ur ett demokratiskt sätt, det vill säga att gemenskap och deltagande sker efter 

elevernas förmåga. När elever inte klarar av detta brister de i vissa faktorer, vilket kräver stöd samt 

resurser och på så sätt sker segregerande integrering (Fjällhed, 2013). 

Ett annat begrepp som Fjällhed (2013) tar upp i sin studie är resiliens, det innebär att ha en sorts 
motståndskraft. Med detta skriver Fjällhed (2013) att elever som går eller gått igenom svåra händelser 

utanför skolan har en stor risk att stöta på problem, men genom resiliens kan barnet motstå det genom 

att agera på positiva sätt. Detta kan hjälpa eleven att stå emot sin utsatthet. Fjällhed (2013) beskriver 

att resiliens skiftar beroende på tillgången av förebyggande faktorer, som tillfällen i att planlägga 

framtiden, stöd som bör finnas för eleven samt elevens familj och utveckling av individens 

självständighet. Genom detta utgör detta en positiv resiliens i och med att förstärka eleven att se 

framåt i situationer istället för att få dem att tänka på det som hänt förut (Fjällhed, 2013).  

Det Fjällhed (2013) vill visa med sin studie är att det är viktigt med mottagandet samt undervisning i 

fritidshemmet och mottagningen kan bearbetas med hjälp av inkluderande undervisning. Han påpekar 

även vikten av utbildning för förståelse och kunskap kring hantering av flyktingbarn så att man som 

pedagog kan arbeta med nyanlända elever på bästa sätt (Fjällhed, 2013). 

Fjällhed (2013) har i sin studie undersökt ett fritidshem i Sverige medan Lutine De Wal Pastoor  

(2013) har i sin studie undersökt en verksamhet i Norge som liknar den svenska 

fritidshemsverksamheten. De Wal Pastoor (2013) lyfter i sitt kapitel fram att skolan inte bara har ett 

syfte av att undervisa samt förmedla kunskap utan skolans uppgift är också att lära eleverna om kultur 

och värderingar. Hon utgår i sin studie från en projektverksamhet som kallas för skolefri, vilket är en 

frivillig verksamhet som ger möjligheter för aktiviteter före och efter skoltid (De Wal Pastoor, 2013). 

Inom skolefri fick eleverna socialisera sig och komma de nyanlända eleverna närmre. De Wal Pastoor 

(2013) visar att resultatet blev olika på grund av grupperingar som skedde då och då. Under lekar 

uppkom det exkludering av orsaken att de nyanlända inte “förstår” lekens regler eller syfte. Alltså blev 

språket en barriär för de nyanlända eleverna att integrera sig med resterande klasskamrater. Hon visar 

också att de nyanländas föräldrar inte hade förståelse för projektet syfte och ansåg att de borde vara 

hemma och hjälpa till istället för att leka efter skolan. På så sätt menar De Wal Pastoor (2013) att 

eleverna missar en möjlighet att utvecklas språkmässigt samt känna en trygghet. Socialisering och 

inkludering är alltså en viktig faktor i att komma in i skolvärlden samt samhället för de nyanlända 

eleverna.  

 

Förberedelseklass och direkt integrering- två 

modeller för mottagande av nyanlända elever i 

grundskolan  
Päivi Juvonen (2015) beskriver i sin studie två organisatoriska modeller kring hur nyanlända elever 

placeras när de kommer till den svenska skolan. Placering i förberedelseklass ska enligt lag vara under 

en begränsad tid och syftet är att eleverna får läsa svenska som andraspråk innan de börjar ordinarie 
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klass. Barn i de yngre åldrarna placeras direkt i en ordinarie klass vilket är vanligt då tanken är att 

svenska inlärningen ska ske snabbare och integreringen ska ske naturligare. Juvonen (2015) förklarar 

att båda modellerna har kritiserats men förberedelseklass modellen har fått mest kritik. Detta för att i 

den modellen kan det ske en sorts segregation samt en marginalisering istället för inkludering och 

integrering av de nyanlända eleverna. Juvonen (2015) lyfter olika anledningar till detta bland annat att 

förberedelseklasserna oftast ligger i avskilda delar av skolan samt att samverkan med ämneslärare blir 

bristfällig. Kritiken kommer främst från att det finns för lite forskningsbaserad kunskap av effekterna 

av de olika modellerna (Juvonen, 2015). Juvonen (2015) har genom en enkätstudie undersökt lärares 

perspektiv på direktplacering, där får de dela med sig av för och nackdelar med detta. Många lärare är 

positivt inställda till det, speciellt för de yngre åldrarna. En fördel som lyfts fram är att de får lära sig 

språket fort. Nackdelar som lärarna nämner är bland annat att det kan uppstå tidsbrist som skapar en 

känsla av att de inte räcker till för alla elever och att de känner en brist på kunskaper när det gäller att 

undervisa nyanlända. Juvonen (2015) lyfter även upp språkets viktiga roll i att integreras för utan det 

så blir det svårt att kommunicera. För att kunna ge alla elever rätt undervisning som ska utgå från varje 
enskild elevs förutsättningar och behov så är det viktigt att lärare ges både tid och tillräckligt med 

utbildning för att klara det (Juvonen, 2015). 

Som Juvonen (2015) har Lena Fridlund (2011) i sin studie utgått från ett lärarperspektiv med fokus på 

hur förberedelseklasser är utformade och organiserade i två olika skolor. Hon skriver i sin studie om 

hur både barn med särskilt stöd och nyanlända elever avskiljs från andra. Anledningarna till att de 

nyanlända eleverna avskiljs beror på enligt Fridlund (2011) att de “... motiveras av deras annorlunda 

beteende, särskilda behov av lugn och ro, annan kulturell bakgrund, traumatiska upplevelser, behov av 

introduktion och förberedelser och i behov av fostran (Fridlund, 2011, s.238). På så sätt sker det 

dilemman mellan lärare och rektorer, vilket försvårar när de ska motivera den separata undervisningen 

för eleverna (Fridlund, 2011). De två skolorna Fridlund (2011) undersökt har åtskilliga åsikter kring 

vad lärarna tycker om avskildheten. I båda skolorna uttrycker andraspråkslärare att de inte är nöjda 

med avskiljningen för det skapar exkludering och bidrar inte till en integrering medan ordinarie lärare 

tycker att det är bra för att bland annat få lugn och ro. 

I Fridlunds studie har resultaten visat att både rektorerna och lärarna i de båda skolorna gör sitt bästa 

för att ge de nyanlända eleverna en bra undervisning oavsett om det är i förberedelseklass eller 

undervisning i svenska som andraspråk. Dock nämner Fridlund (2011) att skolornas åtskilda 

undervisningar kan bidra till att de nyanlända eleverna inte känner att de inkluderas när de skiljs från 

sina övriga klasskamrater. Är det en skola för alla egentligen eller en skola för “vissa” som skolan 

egentligen vill ha? (Fridlund, 2011). 

Juvonen (2015) och Fridlund (2011) har utgått ifrån lärares perspektiv medan Jenny Nilsson och 

Monica Axelsson (2013) har baserat sin studie utifrån nyanlända elevers perspektiv. Nilsson och 

Axelsson (2013) har forskat kring hur nyanlända elever upplever sin tid i en förberedelseklass och 

övergången till en ordinarie klass. Studien baseras på intervjuer och observationer med elever i 

högstadiet för att ta reda på hur de pedagogiska och sociala resurserna beskrivs i de olika klasserna. 

Studien har visat att i ordinarie klass så upplever många nyanlända elever att de har svårt att hänga 

med och förstå det svenska språket. I en annan skola upplever de nyanlända eleverna att lärarna 

automatiskt verkar tro att de nyanlända hänger med när lärarna ska förklara saker och det ger en känsla 
av otrygghet. De upplever att språket går alldeles för fort. De nyanlända eleverna känner också att 

lärarna inte verkar ha tillräckligt med erfarenhet eller kompetens kring hantering av nyanlända i 

allmänhet. Nilsson & Axelsson (2013) tar upp en känsla av ångest som uppkommer hos de nyanlända 

eleverna i samband med att de halkar efter i ordinarie klassen på grund av den höga nivån. 

Observationerna har visat att i förberedelseklasserna används pedagogiska resurser i form av olika 

verktyg, detta för att underlätta språkinlärningen i jämförelse med en ordinarie klass. I intervjuer med 

lärarna har det också visat att lärarna i förberedelseklassen känner att de har kunskaper i att undervisa 

nyanlända i jämförelse med vad lärarna i ordinarie klasserna upplever. De menar att om de nyanlända 

elevernas lärande och deras sociala samspel inte ska riskeras att bli hotat så måste skolan jobba för att 

förbättra sitt system. Detta genom att ta emot de nyanlända eleverna bättre i ordinarie klasserna där de 

oftast blir exkluderade istället för inkluderade (Nilsson & Axelsson, 2013). 
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Tittar vi på ett exempel i en annan nationell kontext diskuterar Dympna Devine (2013) i sin studie 

kring dilemman hur barn värderas på olika sätt, speciellt när det kommer till nyanlända barn i skolan 

på Irland. Hon säger att i dagens samhälle ses de utrikes föddas värde genom deras arbete och det 

värderas högt. Men de kan samtidigt även ses som ett “hot” och eller som en belastning inom den 

ekonomiska och sociala stabiliteten i samhället. Detta kan påverka de utrikesfödda i det långa loppet, 

speciellt om de nyanlända barnen riskerar att inte integreras i samhällets breda sociala och kulturella 

struktur. Hon tar även upp att samhället ser det som ett problem när utrikesfödda inte integrerats i det 

nya samhället och att utbildning är en viktig faktor till att bli integrerad. Om de vuxna som invandrat 

hit har svårt att integreras så färgas det automatiskt på deras barn enligt många i samhället och barnen 

värderas tyvärr negativt på grund av detta. Devine (2013) får i sitt resultat fram att det kan uppkomma 

dilemman för nyanlända elever i relation med andra elever och deras lärare i skolan på grund av detta. 

Vilket leder till att de nyanlända eleverna upplever olika typer av negativa spänningar eller andra 

negativa faktorer som kan påverka deras inlärning och hur de ser på undervisning (Devine, 2013). Hon 

menar att skolan är en viktig plats för alla barn och speciellt för de nyanlända barnen. Det är där 
barnen formar sina identiteter och alla barn har rätt till utbildning oavsett bakgrund. Därför menar 

Devine (2013) att alla barn ska värderas samt respekteras lika. Devine (2013) menar att det är viktigt 

att lärare ser till att nyanlända elever känner sig trygga och att de värderas lika som alla andra. Så att 
alla barn blir sedda oavsett vad för “fördomar” samhället har för att undvika att det skapas orättvisor 

och ojämlikhet (Devine, 2013). 

Inkludering och exkludering i gymnasieskola 
Line Torbjørnsen Hilt (2016) har gjort ett fältarbete där hon undersöker hur olika processer sker under 

inkludering samt exkludering för nyanlända elever i en gymnasieskola i Norge. Inom Torbjørnsen Hilt 

(2016) undersökning utgår hon ifrån den sociologiska systemteorin. Denna teori går ut på att lägga till 

delar av vårt samhälle i olika sammanhang och därefter gå igenom de processer som utgörs av 

samhället. Teorin byggs upp med begreppet kommunikation som efter kan bytas ut med begreppet 

autopoiesis. Innebörden av autopoiesis är en uppbyggnad som skapar sina egna givna förutsättningar 

för livet, i detta fall är inkludering ett krav i systemet som ställs in. Detta leder till att exkludering inte 

uppnår dessa krav som ställs (Torbjørnsen Hilt, 2016). I undersökningen uppkommer olika 

sammanställningar av inkludering och exkludering vilket tyder på att Torbjørnsen Hilts (2016) belyste 

flera tillfällen där barriärer mot nyanlända skedde, speciellt mot elever som placerades direkt in i en 

klass. Vilket kan leda till att informella nätverk bidrar till att inkludera och exkludera nyanlända elever 

och deras införande i klassen.  

Resultatet av hennes studie visar att det sker hinder för de nyanlända eleverna, detta på grund av att de 

oftast blir placerade inom en låg hierarki inom skolan. Inkludering blir alltså som ett hinder för dem. 

Forskningen belyser även att förberedelseklasser är en negativ faktor för de nyanlända eleverna då de 

kan leda till att exkludering uppkommer. Det viktigaste är att de inte hamnar i en lägre nivå i hierarkin 

för att senare kunna anpassa sig samt gå igenom processen till att inkluderas. Det är även en viktig 

faktor att ha modersmålet i skolan så de nyanlända känner en samhörighet och inkludering inom 

verksamheterna i skolan. Misslyckandet sker oftast på grund av för lite pedagogiskt stöd sam brist på 

kommunikation mellan lärarna och de nyanlända eleverna (Torbjørnsen Hilt, 2016). 

Mottagandet av nyanlända barn i förskolan 

Johannes Lunneblad (2017) studerar hur förskolan arbetar med mottagandet och bemötandet av 

nyanlända barn. Detta är viktigt för att förskolan är det första mötet för barnen att bekanta sig med den 

svenska kulturen och samhället. Lunneblad börjar sin forskning i förskolan med att uppmärksamma 

bakgrunden till just varför flyktingar flyr från sina länder och hur lärare bör motta dem i förskolan. 

Mottagandet av eleverna är nyckelordet som används igenom hela forskningen, med detta sagt tar 

Lunneblad (2017) upp orsaker såsom skador och trauman som de nyanlända barnen har varit med om. 
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Lunneblad (2017) tar upp begreppen kultur och etnicitet i att förklara skolsvårigheter och 

normbrytande beteenden bland nyanlända barn. Med detta menar han att arbetssättet försvåras för 

lärare vilket gör att de inte är villiga att förändra det samt anpassa sig utifrån varje elevs behov. Därför 

belyser han vikten av att ta emot alla barn trots att de har svårigheter i vissa områden. Mottagandet är 

därför en viktig faktor i att eleverna ska känna sig inkluderade i förskolan. 

 I Lunneblads (2017) studie fick han syn på flera tillfällen där personalen inte behandlar de nyanlända 

barnen på samma sätt och andra tillfällen där lärarna försöker få dem att anpassa sig utifrån 

verksamheterna och landet. I och med detta kom Lunneblad (2017) upp med tre olika bemötanden 

som kan uppkomma vid sådana situationer. Det första är att ha i åtanke att eleverna oftast kommer från 

tragiska upplevelser och behöver personal som visar förståelse och är omhändertagande i situationer 

där de vill känna trygghet. Barnen ska alltså känna att de tar hand om de som deras föräldrar gör, dock 

på ett mer pedagogiskt sätt. Det andra är att lärarna visar dem hur samhället är uppbyggd samt hur vår 

kultur kan se ut eller hur i detta fall fritidshemmet ser ut i sina dagliga rutiner. Den tredje samt sista är 

att lärarna ska hitta ett sätt att anpassa arbetssättet så att de nyanlända eleverna samt deras familjer 

känner sig välkomnade i samband med mottagandet. Lunneblads (2017) studie resulterade i att det 

finns olika strategier som personalen kan använda sig utav såsom kulturellt reflexiva till flexibla 

strategier. Med detta menar Lunneblad (2013) att med hjälp av strategier och viktiga bemötanden ska 

personalen främja anpassning till normer samt rutiner i den svenska förskolan, detta bidrar till att 

föräldrar få mer förståelse och känner av ett bra mottagande av skolan.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att beskriva hur åtta fritidslärare arbetar med att inkludera nyanlända elever i 

fritidshemmet. Vårt arbete kommer att utgå från dessa frågeställningar: 

 

● Hur beskriver fritidslärare sitt arbete med att inkludera nyanlända elever i verksamheten på 

fritidshemmet? 

● Hur beskriver fritidspedagogerna hinder och möjligheter som uppstår i arbetet med nyanlända 

elever på fritidshemmet? 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie kommer våra teoretiska utgångspunkter ha sin grund i två olika perspektiv, det 
sociokulturella perspektivet av Lev Vygotskij samt det interkulturella perspektivet. Vi kommer att 

använda dessa teoriers centrala begrepp för att diskutera våra insamlade intervjuer i analysen.  

Sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet utvecklades av Vygotskij och vars utgångspunkt i stort sätt handlar 

om hur vi människor samspelar med varandra, språket, kommunikationen, individers utveckling och 

lärande. Det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014) sätter fokus på att vi människor utvecklas 
socialt och får in kunskap med hjälp av andra i vår omgivning. Detta går att koppla till samspel som är 

ett centralt begrepp inom perspektivet. Ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

är mediering som går ihop med samspel. Människor växer upp och utvecklas inom ramen för samspel, 
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vi tar del av varandras erfarenheter och utvecklar våra egna och på detta sätt blir vi varse om att förstå 

hur vår omvärld fungerar. På så sätt medierar vi vår omvärld (Säljö, 2014). Att mediering går ihop 

med samspel kan exempelvis kopplas till när barn leker med varandra. I och med detta kan barnen lära 

sig olika sätt att förstå, beskriva eller agera i vår verklighet som vår omgivning tillåter och uppmuntrar 

(Säljö, 2014). Utifrån ett sådant perspektiv skulle nyanlända elever kunna inkluderas i en verksamhet 

genom att de får möjlighet att ta del av leken (Säljö, 2014). 

Inom den sociokulturella teorin talade Vygotskij också om mediering med hjälp av olika redskap som 

också kan kallas för artefakter. Dessa redskap kan både vara fysiska men också språkligt intellektuella 

redskap vi människor medierar med i olika sociala sammanhang. Det är redskap vi använder för att 

förstå och agera i vår omvärld med. Exempel på språkliga intellektuella redskap elever kan använda 

sig av är siffror, bokstäver eller symboler. Vygotskij menade att språkliga redskap är oerhört viktigt i 

barns utveckling och lärande för att bland annat förstå vår omvärld, uttrycka våra känslor och mycket 

mer (Säljö, 2014). Mediering genom fysiska redskap kan ske genom att det går att kommunicera med 

hjälp av papper och penna, bilder eller teknik såsom Ipads. Kombinerar eleverna och lärarna både 

intellektuella och fysiska redskap leder detta till att det blir ett viktigt kulturellt redskap i elevernas 

lärande i de olika sociala samspelen (Säljö, 2014).  

I den sociokulturella teorin så är språk och kommunikation två andra centrala begrepp som lyfts fram 

för att förstå hur barn samspelar med andra i sin omgivning, vilket ännu en gång visar på hur viktig 

leken är. Barnen och de i deras omgivning kommunicerar med varandra om det som sker i leken och 

på så sätt blir de delaktiga i att utbyta olika kunskaper med varandra. Vilket leder till ett annat begrepp 

som heter appropriering, att utbyta kunskaper med sin omgivning i samspelssituationer (Säljö, 2014). 

Genom att leka, samspela och kommunicera lär sig barnen språket och på detta sätt blir det integrerade 

i olika sammanhang i den kultur och samhälleliga gemenskapen som råder där de befinner sig (Säljö, 

2014). Det är inte bara genom att barnen samspelar och inkluderar sig med de andra som de blir 

integrerade utan även tillsammans med de vuxna. Vygotskij nämner också inom teorin ett centralt 

begrepp som kallas för den proximala utvecklingszonen även kallad (ZPD). Vilket han menade är ett 

avstånd mellan vad en individ klarar av att prestera på egen hand och när en individ behöver hjälp i 

ledning av vuxna eller till exempel i stöd av jämnåriga i sin omgivning. Den proximala 

utvecklingszonen är uppdelad i två delar, den första är den närmaste utveckling zonen (det barnet kan 

göra med stöd/guidning av andra barn eller vuxna). Den andra är den aktuella utvecklingszonen vilket 

innebär det barnet klarar av att göra på egen hand. Vad Vygotskij menar med detta är att med lite stöd 

kan det bidra till att individen klarar av att lösa problem som egentligen skulle vara svårt på egen hand 

(Säljö, 2014).  

Interkulturella perspektivet  
Ett annat perspektiv som vi kommer att använda oss av är det interkulturella perspektivet på lärandet. 

Lahdenperä (2004) definierar interkulturalitet som ”... en term som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidigt och samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga 
aspekter i kulturmöten” (Lahdenperä, 2004, s.15). Med detta menar hon att interkulturalitet innebär en 

interaktionsprocess där kommunikation uppstår mellan människor med olika bakgrunder. Enligt 

Lorentz och Bergstedt (2016) innebär interaktionsprocess en kommunikation som sker gemensamt 

från båda parter ur olika bakgrunder samt kulturer.  

Skolan har i uppgift att arbeta utifrån en interkulturell pedagogik genom att uppmärksamma en 

demokratisk kompetens hos de nyanlända eleverna. I sin tur utvecklas de i samband med 

demokratiserings- och fredsprocesser som enligt Lahdenperä (2017) är oerhört viktigt. Interkulturalitet 

handlar alltså inte bara att uppmärksamma kulturerna emellan utan det är viktigt att ha den 

kompetensen som lärare för att kunna förstå interkulturellt samspel. Lahdenperä (2004) menar att 

genom att ha undervisning utifrån en interkulturell pedagogik bidrar det till att kompetensen ökar hos 

lärarna vilket bidrar till elevens utveckling. Att arbeta utifrån detta perspektiv på lärande innebär att 

det även kan tillföra elevinflytande. Läraren får möjlighet att lära känna sina elever i samband med att 

eleverna bidrar med egna idéer till aktiviteter i verksamheten. Det handlar även om att skapa en bra 

arbetsmiljö för eleven och resterande i klassen.  
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Interkulturellt förhållningssätt innebär att man förhåller sig till eleven samt lärarna. Bergendorff 

(2017) menar att de nyanlända eleverna får möjligheten att koppla sina egna erfarenheter från 

hemlandet till nya sammanhang och kunskaper de får in. På så sätt sker lärande på en verklig grund 

(Bergendorff, 2017). Interkulturellt förhållningssätt i arbetssättet kan bidra till att utveckla skolan till 

att uppmärksamma samt se perspektiv utifrån alla språk och kulturer som befinns i respektive skola. 

Det leder till att vi betraktar mångfalden som en positiv utmaning i att utveckla lärandet samt 

kompetensen hos lärarna (Lahdenperä, 2017). Med denna kompetens kan de lägga extra fokus i att 

skapa nyfikenhet genom att använda sig av andra elever, föräldrar, personal etcetera som en resurs 

inom skolans verksamheter (Alfakir, Lahdenperä & Strandberg, 2010). I och med detta anser 

Lahdenperä (2017) att det är viktigt att ha lärare med utländsk bakgrund för att elever allmänt ska 

känna en trygghet, de utvecklar även sitt språk samt identitet utifrån att ha personella resurser. 

Personella resurser är människor som kan exempelvis finnas som stöd i att kommunicera med 

nyanlända eleverna. Med hjälp av detta kan det implementeras och uppmärksammas i samband med 

inkludering i undervisningen (Lahdenperä, 2017) När det gäller arbetet med nyanlända eleverna får de 
tillgång i att lära sig i interkulturella sammanhang. Där får de socialisera sig med varandra inom 

fritidshemmet samt skapa goda kamratrelationer och förståelse för de olika bakgrunderna (Lilliedahl & 

Ehrlin 2016). 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för val av metod, urval, kort presentation av informanter och 

etiska förhållningssätt. 

Val av metod 
I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i följd av semistrukturerade intervjuer. 

Ahrne och Svensson (2011) förklarar begreppet kvalitativ metod som ett samlingsbegrepp för olika 

typer av metoder, den metod vi valt är intervju som metod. Enligt Ahrne och Svensson (2011) ger 

kvalitativ metod den som forskar möjligheter att ta del av tankar och känslor från informanter. Det 

sker ingen mätning som i kvantitativa metoder, utan det vi får ta del av kan vi då sen tolka i vår analys. 

Hade vi bara observerat istället för att intervjua hade det inte gett oss möjligheten att ta reda på vad 

informanterna lyfter upp för möjligheter och hinder med att inkludera nyanlända elever. Dock menar 

Ahrne och Svensson (2011) att även om vi får ta del av informanternas tankar kring det så är det ändå 

näst intill omöjligt att veta om det informanterna säger till oss överensstämmer i den verkliga 

verksamheten. 

Dock är vi inte riktigt intresserade av om det informanterna säger överensstämmer i praktiken utan är 

mer intresserade av att höra vad informanterna vill lyfta fram. Därför föll även valet av att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer. Vi själva har bestämt frågorna i förhand och de är anpassade till just 

vårt syfte och våra frågeställningar. Våra frågor är öppna frågor vilket ger informanterna en rimlig 

bredd till att svara på frågorna och svaren kan också forma tilläggsfrågor. Dessa är bara några fördelar 

med att använda sig av kvalitativa intervjuer då det är väldigt anpassningsbart både för den som 

intervjuar och den som blir intervjuad (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa intervjuer belyser Ahrne 

och Svensson (2011) är ett sätt som ger oss möjligheter att anpassa frågorna men också välja att ställa 

frågorna i olika följd om det behövs beroende på situationen. Detta kan leda till att andra frågor 

uppkommer vilket kan ge oss bredare svar än vad vi förväntade oss. Varför vi inte valde en kvantitativ 

metod är för att Ahrne och Svensson (2011) förklarar metoden som en metod där undersökning främst 

ska användas för att få ett större perspektiv och handlar mestadels om att mäta med siffror. Det vill 
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säga statistik medan med kvalitativa metoder kan du få kännedom om människors normer och 

värderingar på ett helt annat sätt än med kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011).  

Vi valde även att följa Patel och Davidssons (2011) guide kring ordning, strukturering samt vilka 

intervjufrågor som rekommenderas och inte. Patel och Davidsson (2011) tar upp att de som intervjuar 

bör undvika alldeles för långa frågor, styrda frågor, varför frågor, förutsägande frågor, negationer eller 

dubbelfrågor. Därför valde vi att använda oss av öppna frågor, vilket gav informanterna chansen att 

lägga till frågor ifall de känt att vi missat ta upp något. Intervju som metod kan vara begränsande och 

ger kanske inte forskare en djupare inblick i vad informanterna verkligen tycker och känner. Det var vi 

medvetna om samtidigt som vi kände att denna metod passade oss bäst ändå (Patel och Davidsson, 

2011). 

Urval och avgränsningar 

Urvalet av informanter har skett genom ett bekvämlighetsurval. Alan Bryman (2011) beskriver 
bekvämlighetsurvalet som ett sätt som underlättar när det blir svårt att få tag på personer att intervjua. 

Vi var medvetna från början att det skulle bli svårt att få tag i personer att intervjua i nya skolor vi inte 

varit i kontakt med förut, därför gjorde vi det bekvämare genom att handplocka några vi haft kontakt 

med tidigare. Efter att ha etablerat kontakt och intervjuat några så blev det lättare att få kontakt med 

fler fritidslärare på skolan. Detta ledde automatiskt till ett snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver 

snöbollsurval som ett sätt att få tag i fler personer på samma plats som vi redan haft kontakt med och 

därmed får nya kontakter, alltså likt en snöboll som blir större och större. Vi har alltså valt att använda 

oss av både ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval (Bryman, 2011).  

De två fritidshemmen vilka vi har genomfört vår studie i ligger i samma närområde och det är ett 

område där vi vet att det finns många nyanlända elever. Kommunen skolorna ligger i har tagit emot 

flyktingar under många år vilket vi har blivit informerade om. Vi kontaktade fritidspersonalen genom 

mail där vi kortfattat berättade om vår studie, dess syfte och det vi vill undersöka. I mailet frågade vi 

även om de kunde delta i en intervju. Två informanter kommer från ett och samma fritidshem varav 

resten är i samma skola men kommer från olika arbetslag. Alla åtta informanter är utbildade 

fritidslärare vilket vi ansåg vara viktigt för att alla ska ha liknande grund. Alla åtta fritidslärare har 

dessutom arbetat i många år inom yrket. 

Undersökningsmaterial/personer 

Kort presentation av respondenter vi valt att intervjua: 

Peter: Utbildad fritidslärare på en mångkulturell F-9 skola. Arbetar i årskurserna F-3. 133 inskrivna 

elever på deras fritidshem. Jobbat med yrket i över 30 år men har även jobbat som idrottslärare och 

barnskötare.  

Maria: Utbildad fritidslärare på en mångkulturell F-9 skola. Arbetar i årskurserna 1-3. 50 inskrivna 
elever på deras fritidshem. Jobbat med yrket i över 30 år. Har även behörighet i bland annat bild, idrott 

och samhällskunskap. 

Adam: Utbildad fritidslärare på en mångkulturell F-9 skola. Arbetar i årskurserna F-3. På skolan finns 

cirka 155 inskrivna elever på fritidshemmet. Blev utbildad fritidslärare för 7 år sen och har behörighet 

i bild och idrott. Varit lärare i spanska och idrott också. Har annars jobbat inom läraryrket i ungefär 30 

år.  

Agnes: Utbildad lärare inom svenska och historia på en mångkulturell F-9 skola, jobbar dock nu i 

fritidsverksamhet. Arbetar i årskurserna 1–3 och har cirka 70 elever inskrivna på fritids. Har jobbat i 

den skolan i ungefär 10 år. Har jobbat med nyanlända i 8 år.  

Lina: Utbildad fritidslärare med Waldorf Profil (mycket praktisk och konstnärligt) på en mångkulturell 

F-9 skola. Arbetar i årskurserna 1–3.  De har cirka 70 barn inskrivna i deras verksamhet. Har jobbat 

med nyanlända i ca 1,5 år.  
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Mark: Utbildad fritidslärare och musiklärare på en mångkulturell F-9 skola. Arbetar i årskurserna F-3 

och har cirka 120 elever inom hela verksamheten.  Har erfarenhet att jobba med nyanlända elever i 

cirka 3 år.  

Sofia: Utbildad lärare F-6 i ämnen som SO och matematik i mångkulturell F-9 skola. Började arbeta i 

fritidsverksamhet i årskurserna 1–3. Har ca 70 elever inskrivna på fritids. Har arbetat med nyanlända 

sedan år 2015.  

Filip: Utbildad fritidslärare på en mångkulturell F-9 skola. Arbetar med årskurserna 3–4. Har cirka 70 

barn inskrivna på fritidshemsverksamheten. Har arbetat med nyanlända sen 10 år tillbaka.  

Genomförande 

Vi valde att ta kontakt med de olika informanterna genom mail där vi kort presenterade hela vår 

studie. Efter att de tackat ja föreslog vi olika dagar samt tider som vi ville komma för att intervjua. Vi 

mailade även alla en samtyckesblankett där studien presenteras, sedan skrev de på blanketten och 

lämnade det till oss innan intervjun startade. Vi var noga med att ännu en gång informera om de 

forskningsetiska delarna. Vi mailade även intervjuguiden med alla frågor så de kunde titta på den 

innan. Bilagan av intervjufrågorna finns bifogad i denna studie. Vi båda var med i genomförandet av 

alla intervjuer. Alla intervjuer tog cirka 45 min och allt ljud spelades in på mobil för att det sedan 

skulle vara lätt att transkribera. Alla intervjuer skedde även på respektive informants arbetsplats i ett 

lugnt personalrum, där de kände sig trygga och där vi kunde ha ett avkopplande samtal. Valet av att 

utföra intervjuerna på respektive informants arbetsplats var också ett sätt att få se hur varje informants 

verksamhet såg ut för att få en bild av miljön de arbetar i.  

Vi valde att börja vår intervju med att ställa några bakgrundsfrågor gällande vad de har för utbildning 

och hur länge de varit verksamma på fritidshem, för att sen påbörja frågorna som berörde vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi avslutade med att fråga vad informanterna har tyckt om de frågor vi ställt 

och om det fanns annat som de känner att vi kanske har missat och som de skulle vilja tillägga. En 

svaghet som kan uppkomma med att enbart intervjua, är att det kan begränsa hur nära en forskare vill 

komma med vad informanten egentligen tycker och känner på djupet. Det kan vara så att de svarar på 

ett sätt som de vill “framställa” sig att tycka eller säga sig vara men i praktiken kan det se annorlunda 

ut. Vilket hade kunnat förstärkas om man även hade kunnat observera. Ibland skedde det även att 

informanterna automatiskt svarade på en del frågor i samband med en annan ställd fråga som gjorde så 

att vi inte behövde ställa de frågorna själva. 

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering av intervjuerna skedde på så sätt att vi delade upp intervjuerna i hälften och enskilt 

transkriberade de genom ljudinspelare så att det skulle gå så smidigt som möjligt. Genom detta 

tillvägagångssätt kände vi att samarbetet flöt på, dessutom kände vi att det var rättvist för båda 

parterna att arbeta på detta sätt. Transkribering var viktig för oss då vi fick en översyn på hur arbetet 
kommer att kunna läggas upp, detta hjälpte oss att bekanta oss med materialet i olika processer (Ahrne 

& Svensson, 2011). När vi väl var klara med transkriberingen började vi att bekanta oss med 

materialet genom att läsa igenom det flera gånger. Med hjälp av överstrykningspennor markerade vi 

viktiga meningar, nyckelord och punkter vi kunde ta upp i vår analys, på så sätt reducerade vi 

transkriberingarna och uppmärksammade det mest relevanta att ta upp i vår studie (Trost, 2010). 

Utifrån detta valde vi att lägga upp olika teman efter svaren vi hade fått från våra informanter, detta 

för att skapa struktur och en röd tråd genom hela arbetet. I vårt arbete har det varit viktigt för oss att se 

tillbaka, överblicka och gå tillbaka därefter för att sedan korrigera. Därefter placerade vi in resultaten 

av intervjuerna i rätt tema som hädanefter skulle analyseras med hjälp av en tematisk analys.  

I vårt analysarbete valde vi att använda oss av tematisk analysmetod. Vi valde att följa de sex steg som 

presenteras i Braun och Clarke (2006) som bör användas när man ska göra en tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) förklarar tematisk analys som en process där den som analyserar tittar efter mönster 
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i sitt insamlade data genom att koda och skapa olika teman. Det första steget är att bekanta sig med sitt 

material, läsa igenom det noggrant och förstå det så att mönster kan skapas och anteckna under tiden 

för att underlätta för kodning senare. Detta gjorde vi genom att läsa igenom vårt insamlade material 

för att se mönster och liknelser i informanterna svar. Vid steg två skapas koderna som känns mest 

intressanta för den som analyserar. Här ställde vi upp de svar som liknade varandra mest och som gav 

oss en överblick för potentiella teman. Sökning av teman uppkommer vid steg tre, där koderna blir 

sorterade, kategoriserade och blir olika potentiella teman. Här började vi forma fram de första 

tillfälliga rubrikerna för de olika temana. Vid steg fyra granskas de teman som tagits fram, här 

uppkommer även en sorts sortering av teman som kanske går ihop eller att det inte finns tillräckligt 

med material som bär upp den. Vid denna fas började vi strukturera upp temana mer och försöka få de 

relevanta till vår studie. Döpa och definiera de olika teman kommer vid steg fem som ska fånga vad 

det ska handla om. Under arbetets gång har vi ändrat på de olika temarubrikerna ett antal gånger för att 

de ska kunna förstås utefter efter det som skall presenteras i det temat. Det sjätte och sista steget Braun 

och Clarke (2006) tar upp handlar om att få ihop säcken och sammanställa materialet i sin helhet i 
syfte med arbetets syfte och frågeställningar vilket gör så att studien blir mer övertygande (Braun 

&Clarke, 2006).      

Forskningsetiska överväganden  
I samtyckesblanketten och vid första mötet var vi noga med att informera alla informanter om de fyra 

olika huvudkraven. Dessa ingår i den forskningsetiska principen inom god forskningssed som 

Vetenskapsrådet (2017) behandlar. De fyra huvudkraven är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitets kraven och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). De kraven tar upp att vi som 

intervjuar ska informera informanterna om vad de ska bli intervjuade för. Vi berättade att det är 

frivilligt att delta och att de kan avbryta intervjun när de vill. Vi var tydliga med att tystnadsplikt gäller 

samt att de är helt anonyma och inga personliga uppgifter kommer komma ut. Detta gjorde vi bland 

annat genom att vi inte har namngett skolorna och bytt ut informanternas namn till fiktiva namn. Vi är 

även de enda som kommer att bearbeta allt material vi får in och det kommer att förstöras när allt är 

klart. Vi var noga med att meddela dem att uppsatsen kommer att laddas upp digitalt, så att de kan ta 

del av den (Vetenskapsrådet, 2017). 

Studiens kvalitet 

Anledningen till varför vi valde att intervjua åtta fritidslärare är för att med denna metod går det att 

justera på sätt och vis. Det är inte nödvändigt att alltid förhålla sig till sina frågor som sammanställts 

utan intervjun kan pågå samt struktureras under tiden med hjälp av följdfrågor (Trost, 2011). Viktigt 

att poängtera att intervjuerna skedde på olika sätt, med detta menar vi att frågorna ställdes i olika 

ordningar beroende på vilka svar som uppgavs. Vi kände att vi fick allt underlag som krävdes med 

tanke på att vi var ute i god tid. Under intervjun kändes det tryggt med tanke på att vi tidigare i 
utbildningen hade arbetat med metoden intervju. Ämnet i sig var något vi ville fördjupa oss i, det var 

något som intresserade oss båda på grund av att vi båda har olika bakgrunder. I och med detta var vi 
bestämda på att intervjua personer som arbetar i mångkulturella skolor för att få bredare information 

som kunde stärka vår studie. 

Svårigheter med denna studie var att vi vid vissa intervjutillfällen hade förväntat oss att informanterna 

skulle ge mer information. I de stunderna fick vi gräva oss djupare in i samband med följdfrågor så att 

vi fick utförligare svar. Under sådana tillfällen såg vi det som en utmaning men vi löste det 

tillsammans. Vi var osäkra på vilken metod vi skulle välja, observera eller intervjua. Vi funderade 

även på om vi kunde använda oss av båda metoderna men efter att ha rådfrågat vår handledare drog vi 

ner det till en metod med tanke på tiden. Detta ökar därför studiens kvalité då vi väljer att fokusera på 

en metod som dessutom går att göra med högre kvalité än om vi valt att fokusera på två olika metoder 

på samma gång. Att intervjuformen var av semistrukturerad kvalitativ form med öppna frågor ställda i 

olika ordningar utefter informanternas svar blev det inte för upprepande. Utan det blir tydligt och ger 

oss utrymme för att jämföra de olika svar vi fått in och gör så att textens kvalité höjs. 
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Resultat och analys 

I denna del redogör vi studiens resultat och analys. Resultaten presenteras utifrån sex olika teman som 

utgår från mönster som kom fram genom vår analys. Temana är:  inkludering i fritidshem, exkludering 

i fritidshemmet, från förberedelseklass till fritidshem, redskap som arbetssätt, föräldrasamverkan och 

brist på utbildning eller erfarenhet. De olika temana består av citat från intervjuerna, våra tolkningar 

av materialet samt hur tolkningarna kan förstås utifrån de sociokulturella och interkulturella teoriernas 

centrala begrepp. 

Inkludering i fritidshem 

Inkludering har varit ett av de bärande begreppen i våra intervjuer med fritidslärarna. Utifrån våra 

intervjuer har inkludering ansetts som en viktig process i arbetet och mottagandet av de nyanlända 

eleverna i fritidshemmet. Det de främst nämner är att de vill se till att de nyanlända eleverna känner en 

trygghet genom gemenskap. Men även att se till att de nyanlända eleverna lär sig språket, för att 

genom att kunna kommunicera så blir de mer inkluderade. Inkludering i fritidshem kan även bidra till 

goda kamratrelationer, tillhörighet och att skolverksamheten anpassar sig till elevens behov samt 

förutsättningar. 

När man tar in de direkt med inkludering så lär sig barnen språket väldigt fort och när de går på 

fritids är det mycket med kamrater, det är väldigt viktigt. Viktigt att nyanlända erbjuds fritids mycket 

på grund av detta, de utvecklas här, skapar relationer och känner en gemenskap som inte ofta erbjuds 

i klassrummet (Maria).  

 

Det syns tydligt att Maria och de flesta informanterna skapar anspråk ur ett interkulturellt 
perspektiv/tänkande genom att skapa respekt, veta att alla människor är olika, se behoven och arbeta 

jämlikt ur social rättvisa (Lahdenperä, 2017). Enligt Maria innebär inkludering en möjlighet att 

utveckla språket och att komma in i en gemenskap som inte finns i en annan verksamhet, hon berättar 

att fritidshemmet är en plats där inkludering är som mest effektiv. Vidare tar Peter upp om att 

inkludering i samband med mottagandet sker självmant. Han citerar att “de bara kommer in och är”, 

vilket vi tolkar och kopplar in det med det som Maria nämner om fritidshemmet. Att det är en plats där 

det är lätt att komma in i en gemenskap eftersom fritidshemmet är en plats där inkludering sker mest. 

Peter menar att de nyanlända eleverna kommer in och känner av tryggheten och gemenskapen direkt, 

de inkluderar sig själva.  

Tillhörighet och trygghet är jätteviktigt om man får det snabbt för då känner man sig hemma. Viktigt 

att vuxna skapar mycket relationer med de nyanlända eleverna, relationsbyggande arbetssätt. Jag vill 

även påpeka att tillhörighet och mottagandet av eleven är en del av inkludering, viktigt att ha i åtanke 

(Sofia). 

 

Vi tolkar Sofias svar som att inkludering går hand i hand med att skapa en tillhörighet och trygghet. 

Enligt Sofia anses relationer vara en viktig faktor i att känna inkludering. Mottagandet av de 

nyanlända eleverna är en viktig faktor som sätter spår i de nyanlända elevernas intryck av 

skolverksamheten. Vi tolkar utifrån informanternas svar att det är en specifik positiv sak med 

fritidshem, det ges möjligheter till stödjande relationer med såväl vuxna som barn genom vilka de kan 

lära sig språket och skapa en känsla av inkludering. 

Absolut, fritids är överlag bra för alla barn speciellt den sociala biten, där de får interagera och 

samspelar med andra barn och vuxna på en annan nivå. fritidshem begränsar inte, här erbjuds allt 

från att baka till dans. De nyanlända eleverna får syn på en verksamhet som arbetar med 

inkludering som mest. Här finns det plats för utveckling (Filip).  

 

De flesta informanterna beskriver fritidshemsverksamhet som en miljö där de öppnar upp flera dörrar 

och ger eleverna möjlighet att få in mer kunskap genom olika aktiviteter. Det är där de utvecklas som 

mest och anses vara mest sociala genom olika metoder i form av fysiska och psykiska aktiviteter. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan fritidshem vara en viktig plats genom att barn leker och 

samspelar med varandra vilket Filip poängterar. För genom samspel blir barn delaktiga och de 

nyanlända eleverna kan använda mediering, där de delar och får med sig olika kunskaper samt 

erfarenheter tillsammans med andra genom samspelet i aktiviteter (Säljö, 2014). Fritidshem är en 

betydelsefull plats, speciellt för de nyanlända eleverna och på så sätt är det “nödvändigt” för dem att 

vara med.  

Vårt arbetssätt varierar väldigt mycket i inkludering. De som är nyanlända och pratar samma språk 

som vår personal eller elever på skolan använder vi som fördel för att sedan kommunicera med de 

och detta bidrar då väldigt mycket för att de känner sig inkluderade. Vi arbetar även för att de ska 

känna trygghet i klassen där de exempelvis får sitta bredvid en som talar samma språk, vilket ofta 

förekommer (Mark).  

 

Flera av informanterna var eniga om att lärandet, inkludering och tryggheten utvecklas om lärarna och 

eleverna som finns på skolan har liknande bakgrund eller språk som de nyanlända eleverna. Detta kan 

enligt Mark tillföra en gemenskap och utveckla en trygghet hos de nyanlända eleverna genom att 

exempelvis använda kamrater med liknande språk som kommunikationsstöd. Detta går att koppla till 

begreppen språk och kommunikation inom den sociokulturella teorin, där språk och kommunikation 

används för att samspela (Säljö, 2014). Det går även att koppla till begreppet ZPD eftersom lärare och 

elever i skolan som delar samma språk som de nyanlända eleverna kan hjälpa och stödja de genom 

kommunikationen. Även begreppet appropriering går att koppla in när de vuxna och andra eleverna 

delar språket med de nyanlända eleverna och genom det stödet kan utbyta kunskaper med varandra 

(Säljö, 2014). Genom att dela ett gemensamt språk underlättar det även processen inom inkludering 

med hjälp av kommunikation. På så sätt uppkommer en interaktionsprocess mellan elever vilket tyder 

på att kulturmöten sker och skapar en grund ur ett interkulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2004).  

Inkludering i samband med mottagandet är oerhört viktigt, men det finns en del brister. Vi skulle 

gärna fått mer stöd i början med tolkning till föräldrar och eleverna i fritids funkar, då kanske de 

skulle känna sig ännu mer inkluderade om de förstod exakt hur verksamheten fungerar (Lina).  

 

Lina problematiserar det Peter nämner ovan genom att säga att ett välkomnande är viktigt för att känna 

inkludering. Dock anser hon att de hade behövt mer stöd på grund av att språkliga brister i att 

inkludera de nyanlända eleverna och få deras föräldrar att förstå hur verksamheten fungerar. Hon 

saknar alltså de redskap som skulle behövas för att kommunicera. Ur ett sociokulturellt perspektiv går 

det att koppla till begreppet artefakter, dessa språkliga redskap som exempelvis en tolk behöver hon 

för att förstå och kommunicera med föräldrarna. I samband med de språkliga barriärerna så tycker 

Lina att det är svårt att kunna inkludera både elever och föräldrar när de inte riktigt förstår.  

Att inkludera alla på sina förutsättningar krävde mycket av oss på höstterminen, ständiga 

anpassningar och lösningar hela tiden. Vi blev trötta och barnen med anpassningar förstod inte vad 

som förväntades av dem ibland. Jag har känt mig besviken på mig själv när jag inte har lyckats 

inkludera en elev, det tär på en ibland (Lina).  

 

Ett annat problem som också bygger på en brist på resurser som Lina lyfter är arbetssätt och metoder 

för att inkludera, detta kan leda till att fritidslärarna blir stressade och pressade. Lina påpekar att arbeta 

för att inkludera alla kan leda till att de brister i att anpassa sig då det är många elever och få personal. 

Enligt henne blev inte resultaten såsom de hoppades på, detta leder till att Lina inte känner sig 

tillräcklig som lärare ibland och brister i arbetet med inkludering. 

Inkludering är för att kunna jämställa, i många sammanhang där barnen ska kunna vara delaktiga och 

kunna vara med. Viktigt att arbeta rättvist för att inte skapa vi och dem känsla. Vi inkluderar på alla 

möjliga sätt, vi gör det så naturligt som möjligt så att det inte ska bli någonting så markerat, bara 

glida in (Adam). 

 

Enligt Adam är det upp till vuxna att uppmuntra de nyanlända eleverna, detta för att hitta de ska hitta 

sina egna vägar för inkludering då de vuxna inte alltid kommer finnas där som stöd i allt de gör. På så 

sätt skapas jämställdhet och delaktighet i fritidshem. Adam nämner att med inkludering kan man 

arbeta på olika sätt, med detta menar han att använda olika metoder och anpassa sig rättvist gentemot 

alla elever i fritidshem. I och med dessa metoder ur ett interkulturellt perspektiv sker det en 
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interaktionsprocess när de nyanlända eleverna får möta samt kommunicera med andra elever med 

olika bakgrunder. Genom detta bidrar det till samspel, delaktighet och inkludering. Som Adam nämner 

är olika metoder ett sätt för inkludering. Enligt Agnes uppmuntrar hon eleverna till att disponera 

fritidshemstiden med att leka, samtala, umgås och i allmänhet arbeta utifrån sociala samspel för att 

inkluderas. Det hon pekar på är att eleverna inkluderas i samband med sociala aspekter, vilket Säljö 

(2014) nämner i den sociokulturella teorin där vi människor lär oss genom sociala samspel och 

mediering där vi tar del av varandras kunskaper och utvecklar våra egna (Säljö, 2014).   

Exkludering i fritidshem  
Att inkluderas är att känna trygghet och en gemenskap. Att exkluderas anser många är tvärtom. Att 

nyanlända elever exkluderas leder till ett utanförskap och att de inte får eller tar initiativ till att vara 

med på olika saker som händer på fritidshemmet. Dock nämns exkludering inte bara som något 

negativt utan det nämns också att exkludering behövs för att inkluderas. 

En del barn har tyvärr erfarenhet att vara utanför, vilket gör att de inte vågar söka sig till de andra 

barnen, utan säger att de tex vill sitta och rita ensamma, om det inte är en strukturerad lek och vi 

säger att alla ska vara med (Lina). 

 

Lina beskriver att det kan finnas nyanlända elever som har en vana att vara utanför. Enligt Lina kan 

det bero på att de i allmänhet känner sig obekväma med att söka sig till andra som leker och väljer då 

att göra saker själva. Hon upplever att det är fritidslärarna som styr upp leken och i och med det kan få 

med dessa elever som väljer att vara ensamma. Hon menar att det är problematiskt då dessa nyanlända 

eleverna helst söker sig till ensamhet än att vara med de andra. Väljer de nyanlända eleverna att bara 

vara med i planerade aktiviteter som fritidslärarna styr upp så missar eleverna en del av det andra 

samspelet som uppkommer i den fria leken. De missar då en chans till att appropriera kunskaper och 

erfarenheter tillsammans med de andra eleverna. Vi tolkar att Lina menar att de nyanlända eleverna 

väljer att vara ensamma men när en fritidslärare får med sig dem i planerade aktiviteter ökar det till 

utveckling av kunskaper som de annars kan gå miste de om. I och med detta exkluderas inte de 

nyanlända eleverna. Detta för att om fritidslärarna inte tar med de nyanlända eleverna i de lekarna kan 

de riskeras att gå miste om kunskaper de kan få samt ta del av och göra till sina egna med hjälp av 

andra elever samt vuxna. Detta går då att koppla till det sociokulturella begreppet ZPD, vilket kan 

kopplas då eleverna kan utvecklas i samband med sociala interaktioner med andra (Säljö, 2014). De 

får då stöd samt stöttning av vuxna och elever, vilket leder till att de omvandlar tillämpad kunskap 

(Klerfelt, 2007). 

Exkludering är att de inte får vara med på olika saker. Det behöver man inte göra, försöka inkludera 

de i allt. Sen beror det på. Jag menar de kanske vill vara ensamma eller så kommer de från svåra 

förhållanden och behöver tid för att integreras (Maria) 

 

Att Maria säger “sen beror det på” kan tolkas på olika sätt. Vi tolkar det som att hon menar att det kan 
bero på vad det är för situation med de nyanlända eleverna och att det kanske kan uppkomma 

svårigheter med att försöka inkludera dem i allt som hon också nämner. Vi tolkar även det som att hon 

menar att det kanske kan bero på vad den nyanlända eleven har för bakgrund. Ifall de kommer från till 
exempel krig och kan göra det svårt för dem att känna sig trygga eller bekväma i olika sociala 

situationer. Då kan det försvåra arbetet för fritidslärarna att försöka få med dem i allt så att de inte 

exkluderas.  

Inkludering är stort med för att inkludera måste man även exkludera. Så jobbar vi för att barnen ska 

komma ikapp, går ut med de barnen, kommer tillbaka till klassrummet och ut igen dagen efter, delar 

upp i halvklasser, tar enskilda barn så blir det mer effektivt. Vi beblandar barnen med varandra också. 

Inom fritidshem blir vi också tvungna att exkludera för att de ska känna inkludering, vissa nyanlända 

elever vill leka med andra nyanlända elever och därefter integreras de med de andra, på så sätt sker en 

exkludering och resultatet blir inkludering i slutändan (Adam).   

 

Lina nämner också att exkludering kan uppkomma när det blir för stora språkbarriärer samt kulturella 

skillnader mellan de nyanlända eleverna och personal. För att de ska kunna inkluderas ytterligare 
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tycker Lina att de nyanlända eleverna ska få träffa någon som pratar samma språk, en gång i månaden 

för att de ska få chans till att berätta hur de har det. Adam pratar däremot om exkludering på ett helt 

annat sätt. Han menar att för att de nyanlända eleverna ska kunna inkluderas så måste de först 

exkluderas. Han tycker att de nyanlända eleverna behöver exkluderas för att komma ikapp resterande 

elever. Han anser att lärandet bör ske enskilt ibland för att det ska bli mer effektivt, detta för att det 

skulle vara av hänsyn till barnets bästa.  

Från förberedelseklass till fritidshem 
I en del skolor placeras de nyanlända eleverna först i en förberedelseklass under en period innan de 

förflyttas in i en ordinarie klass, dock går de på fritidshemmet under hela perioden. I andra skolor eller 

beroende på om det är yngre åldrar så kan skolorna placera de nyanlända eleverna direkt i en ordinarie 

istället för i förberedelseklassen. Agnes och Maria är de enda informanterna som nämner 

förberedelseklass samt processen mellan att gå från förberedelseklass till fritidshemmet. 

I vår skola får de nyanlända stöd med hjälp av svenska som andraspråkslärare i förberedelseklass som 

hjälper till under skoltid men även när de går på fritids under eftermiddagen får de stöd av oss, alla är 

olika och har olika behov. När de först kommer går de i förberedelseklass och till fritids brukar de 

komma efter ungefär en månad (Maria). 

 

Maria nämner också att på fritidshemmet är det fritidslärarna som hjälper och stödjer de nyanlända 

eleverna och under skoltid får de stöd av andraspråkslärare som finns i förberedelseklassen. I Marias 

skola placeras de nyanlända eleverna på fritidshemmet inom en månad vilket är ganska direkt. Med 

detta menar Maria att de måste anpassa sig efter elevens förutsättningar och behov för att övergången 

ska gå så smidigt som möjligt. 

Vi har exempelvis en elev som går i förberedelseklass och därefter kommer integreras under 

terminen. Han är med oss under fritids men resterande av tiden går han i sin förberedelseklass. Det är 

viktigt att nyanlända elever erbjuds fritids ganska snart när de kommer för att fritids är en viktig plats 

för integreringen och det är här de får skapa relationer (Agnes). 

 

Agnes lyfter upp ett exempel med en elev som går i förberedelseklass under skoltid och går därefter 

till fritidshemmet. Det hon menar är att fritidshems tiden är en betydelsefull tid för dem att utveckla 

relationer och för integrering. Agnes nämner att fritidshemmet är en viktig plats för att integrera de 

nyanlända eleverna och att det är på fritidshemmet de skapar och utvecklar relationer både till 

kamraterna och till de vuxna. Det som går att tolka från det Maria och Agnes har sagt är att det är 

viktigt att de nyanlända eleverna får komma in på fritidshemmet tidigt. På så sätt arbetar de 

interkulturellt. Att arbeta utefter ett interkulturellt perspektiv, innebär att fritidshemsverksamheten ska 

tänka på hur de ska komma upp med en plan istället för att se eleverna som ett hinder och svårighet för 

utveckling (Lahdenperä, 2004). Vi tolkar även deras svar om att på fritidshemmet går det att integreras 

på ett sätt som kanske förberedelseklassen eller en ordinarie klass inte kan erbjuda och det är att hitta 

nya kamrater. Detta kan ske genom till exempel lek och aktiviteter som fritidshemmet erbjuder. 

Nilsson och Axelsson (2013) instämmer samt berättar att ordinarie klass har visat att det inte riktigt 

kan erbjuda en del möjligheter som de nyanlända eleverna är i behov av vilket Agnes och Maria menar 

att fritidshemsverksamheten kan.  

Redskap som arbetssätt 
Fritidslärares arbetssätt med nyanlända elever kan variera beroende på verksamhet och resurser. De 

flesta fritidslärarna vi intervjuat nämner bland annat bilder som ett verktyg som används för att kunna 

kommunicera med de nyanlända eleverna.  

Vi använder oss av olika verktyg för att underlätta kommunikationen med de nyanlända eleverna. Vi 

brukar mest använda oss av bilder på olika saker när vi ska förklara något, det är enklast då vi kan 

konkretisera vad vi vill säga och barnet kan likaså. Bilderna underlättar kommunikationen när språket 
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blir ett hinder. Jag tycker att det är viktigt med att förstå utifrån den visuella aspekten (Maria). 

 
Maria berättar hur viktigt det är med att använda sig utav bilder som kommunikationsstöd då det kan 

bidra till en bredare förståelse genom en visuell vision. Hon nämner att bilder är enklast att använda 

för att konkretisera vad man vill säga. Lina lyfter: 

Vi har lekar vid varje samling med sång. Med hjälp av sångerna lär sig de nyanlända eleverna 

begrepp och orden ordentligt då vi repeterar låtarna varje dag vid samlingstillfället. De lär sig tydliga 

regler så att alla får en positiv upplevelse av varandra. Det är genom lekar de bekantar sig med 

resterande klasskamrater, på så sätt utvecklar de relationer. Ipads, bilder, lekar, sånger är verktygen vi 

använder oss mest utav (Lina).  

 

Lina beskriver alltså sång, bilder och lekar som redskap som används för att lära sig språk och för att 

utveckla sociala relationer som möjliggör ett närmande mellan de nyanlända och övriga eleverna i 

gruppen. Lina nämner att verktyg i allmänhet är ett underlättande stöd i arbetet och kan användas 

genom IKT i form av Ipads. Detta går att koppla till det sociokulturella begreppet artefakter. I detta 

sammanhang rör det sig om att de nyanlända eleverna får mediera med hjälp av fysiska redskap för att 

kommunicera tillsammans med de vuxna och de andra eleverna (Säljö, 2014).  

Enligt mig är fritidshemsverksamheten en perfekt plats att få fram alla verktyg. Det är inte som ett 

klassrum där alla ska begränsas på ett eller annat sätt. Vi kan arbeta här utifrån eleverna och genom 

olika redskap. Det är genom fritidshem de utvecklas mest på grund av samspelet mellan alla elever 

och vuxna (Filip).  
 

Enligt Filip har fritidshemmets verksamhet en stor möjlighet att arbeta med nyanlända elever eftersom 

många redskap kan användas i verksamheten. Enligt några informanter och som Filip nämner, är olika 

redskap ett måste för att den ska hjälpa till i utvecklingen av den sociala och språkliga aspekten, de 

anser att fritidshem är den ideala platsen att utveckla detta på. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande kan vi koppla in begreppet samspel då fritidslärarna ser till att stötta de nyanlända eleverna 

med att använda olika redskap för att bland annat underlätta språkinlärningen. Detta går att koppla till 

artefakter som är de redskap de använder sig av. Det sker då ett samspel mellan de vuxna och de 

nyanlända eleverna, ett steg mot att inkluderas i fritidshemmet med hjälp av olika arbetssätt i form av 

resurser (Säljö, 2014). 

Ibland brister det i material som vi behöver som inte finns för just det barnet, annars måste vi 

använda de verktyg vi redan har som använts för samtliga (Adam).  

 

Adam lyfter dock ett problem kopplat till detta och det handlar om bristen på resurser/material i 

fritidshemsverksamheten, detta leder då till andra aktiviteter såsom lekar. Han anser att 

arbetssättet varierar med tanke på att deras verksamhet brister i personal och tid, han menar att 

de inte har några speciella verktyg utan arbetar utifrån lekar. Om vi utgår ifrån en interkulturell 

pedagogik bör lärarna ha allt material samt resurser för att skapa förutsättningar för alla elever. 

Genom att arbeta som Adam och Peter blir det en brist på ett ökat elevinflytande samt lärande 

hos de nyanlända eleverna (Lahdenperä, 2017).  

 

Fritidslärarna beskriver bilder och lekar som enkla arbetssätt som har stora betydelser i arbetet med 

nyanlända. Bilder utvecklar den visuella visionen och ökar till bättre förståelse i olika sammanhang i 

skolmiljö men även utanför. Mark nämner lek som ett bra arbetssätt för det betyder att de utvecklas 

samtidigt som de har kul. Utifrån detta tolkar vi att Mark anser att kunskap inte alltid behöver komma 

ur ”läroböcker” utan barn kan också lära sig mer av aktiviteter där de interagerar med varandra. I och 

med detta ser han arbetssättet i fritidshemmen som en utvecklande process i att ta emot och förmedla 

kunskap. Lekar beskrivs som redskap som används undermedvetet som kommunikationsstöd. Med 

detta menar informanterna att de nyanlända eleverna har kul utan att de är medvetna om att de 

utvecklar sin kommunikationsförmåga i språk och artefakter (Säljö, 2014). 
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Föräldrasamverkan 

Vårt resultat visade att fritidslärarna upplevde en språkbarriär mellan dem och föräldrarna som i sin tur 

enligt fritidslärarna ledde till att en brist på kommunikation uppstod. Hinder som uppkom var i första 

hand språkliga. Att knyta kontakt och skapa relation med de nyanländas föräldrar är viktigt för att 

både de vuxna och de nyanlända eleverna ska känna sig trygga och känna delaktighet kring 

fritidshemmets verksamhet. Det vi ska ta upp nu är varför personalen anser att första kontakten med 

föräldrarna är viktigt och lärorik. 

Tidigt så skapar vi kontakten med hemmen genom ett välkomstsamtal i fritids. Man bjuder de på 

drop in så att de kan se och förstå verksamhet, det är en väldigt öppen skola.  Det är jätteviktigt att 

man skapar relationer med föräldrarna. Så att de känner sig delaktiga (Agnes). 

 

Att skapa denna kontakt så tidigt som möjligt är enligt Agnes viktigt för att underlätta inkluderingen. 

Med detta tolkar vi att de försöker främja samt utveckla tryggheten så att de känner sig delaktiga i 

skolan men framförallt i fritidshemmet.  

De flesta föräldrar är tacksamma för att vi har verksamhet som funkar bra, men några enstaka 

föräldrar blir det ibland problem med då de inte tar in det vi förklarar och tolkar det på eget sätt 

(Lena). 

 

Lena nämner att de nyanlända elevernas föräldrar är både tacksamma och glada över att få vetskap 

kring hur fritidsverksamheten fungerar och att det går bra. Vi tolkar att hon även upplever att 

föräldrakontakten kan vara ett problem på grund av språkbarriär och dålig kommunikation. De 

försöker ta hjälp av andra i verksamheten som kan tala samma språk, för att avlasta de andra i 

arbetslaget som kan uppleva att det blir för jobbigt att förklara saker för föräldrarna när de inte förstår. 

Att Lena och andra i hennes arbetslag på fritidshemmet upplever problematik kring kontakten och 

kommunikationen med föräldrarna är på grund av språk. Detta kan också tolkas av det blir så på grund 

av kulturella skillnader. Hon säger att de inte tar in det de säger ibland och tolkar det på sitt eget sätt 

istället för att ifrågasätta.  

Vissa föräldrar ignorerar samtal de får från oss eftersom de är rädda att svara med tanke på 

språkbarriären. Vi måste ju sprida information och berätta hur verksamheten fungerar men det blir ett 

hinder när föräldrar inte förstår. Fritidshem finns inte i alla länder, därför är det viktigt att vi 

uppmärksammar syftet (Adam). 

 

Vi tolkar att Adam anser att de nyanlända kommer från ett land eller kultur där det inte finns 

fritidsverksamhet på samma sätt som i Sverige, i och med detta kan det leda till att föräldrarna har 

svårt att förstå vad fritidslärarna menar. Föräldrarna kanske inte håller med kring lärandet som erbjuds 

på fritidshemmet eller andra orsaker som kan skapa en kulturkrock. Mark och Filip anser dock att en 

tolk är bra att använda sig av för att kommunicera med föräldrarna så det inte uppstår missförstånd och 

att kontakten upprätthålls. Utifrån deras svar tolkar vi att de gemensamt anser att kommunikation är 

viktigt med tanke på att de har hjälp bland elever och personalens bakgrunder i en mångkulturell plats 

(Lorentz & Bergstedt, 2016). Å andra sidan nämner Peter att många i arbetslaget inte kan engelska 

vilket vi ser som något problematiskt. Skolorna som beskrivs här i intervjuerna är en mångfald av 

kulturer, vilket innebär att kommunikation och samhörigheten är en process med hinder som uppstår 

vilket informanterna beskriver (Lahdenperä, 2017).  

Brist på utbildning eller erfarenhet? 
I arbetet med nyanlända eleverna krävs tålamod och tid för att se utveckling. Fritidslärararna lyfter 

fram att det är viktigt för verksamheten att ha kompetens och utbildning inom arbetet med nyanlända 

elever. Adam och Peter anser att det är viktigt, detta för att de påpekar att förnyelse av kunskaper leder 

till att de får ny kompetens i arbetet.  
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Jag hade behövt mer kunskap i det, exempelvis hur det funkar med tolk, skolplikt mm. Jag menar att 

de som är nyanlända men papperslösa har skolplikt men inte rätt att gå på fritids. Lagen om skolplikt 

för flyktingar, papperslösa, nyanlända mm. Det finns kanske videos på nätet som förklarar det (Lina). 

 

Lina instämmer och berättar att det behövs mer information om exempelvis migration, hur man 

hanterar och mottar nyanlända eleverna är viktiga ämnen att fördjupa sig i. Detta för att hon anser att 

kunskap leder till att utveckling sker, inte bara hos de nyanlända eleverna utan även hos fritidslärarna. 

Det finns dock en brist hos outbildade personer, men även jag som har den utbildningen tycker att jag 

har för lite utbildning just kring det här ämnet. Vi kan alltid bli bättre och utvecklas för att de ska 

känna sig välkomnade i samband med att vår kunskap och kompetens ökar (Agnes).  

 

Det vi tolkar utifrån Agnes svar finns det inget som heter för lite utbildning. Hon erkänner att hon har 

brist på kompetens kring arbete med nyanlända elever och skulle verkligen behöver mer utbildning 

kring det. Vi tolkar Agnes och Linas brist på utbildning kan påverka deras arbetssätt negativt, för att 

de ibland kan känna att de saknar en viss kunskap i att hantera nyanlända elever. Vi ser utifrån 

informanternas svar att utbildning och kompetens kan man inte ha för mycket av. Vare sig de är 

outbildade lärare eller inte så upplevde informanterna att det har gått bra. De flesta var eniga om att 
utbildning skulle underlätta och ge de mer stöd i arbetet. Enligt informanterna är det aldrig fel med fler 

utbildningar kring nyanlända elever.  

Mentorskap är viktigt, ha en dialog och bemöta på bästa sätt. Bygga på en plan och känna av barnet 

och dess förutsättningar. Jag tror även att det är bra om man själv är utländsk. Jag menar att jag 

exempelvis själv är utländsk och har erfarenhet att jobba med nyanlända så med det tycker jag att jag 

har de kompetenser som behövs (Filip). 

 

Sofia och Filip lyfter upp vikten med mentorskap och erfarenheter av att arbeta med nyanlända kan 

vara en kompetens. Filip drar slutsatsen att om personalen själva har utländskt bakgrund och har 

erfarenhet av att jobba med nyanlända så anses man ha bra kompetenser. Genom att ha undervisning 

utifrån interkulturellt perspektiv leder detta till att kompetensen ökar hos lärarna, detta då för att de ska 

få en djupare inblick och förståelse (Lahdenperä, 2004).  

Det kanske är svårt för en som är född i Sverige och är svensk att förstå eleven och handskas, man 

kanske har mindre kompetens då och kan inte “connecta” med eleven på samma sätt (Mark).  

 

Mark nämner att det är en brist på utbildade lärare och en faktor till att “svenskfödda” lärare brister är 

på grund av de inte känner en samhörighet. Han anser att om personen har en utländsk bakgrund än 

svenskt anses man ha bättre kompetens och förståelse för de nyanlända eleverna. Detta går att koppla 

till personella resurser vilket benämns av (Lahdenperä, 2017), en trygghet som skapas av 

omgivningen. Mark anser att tryggheten uppkommer ifall eleven har en vuxen i skolan som förstår 

situationen och underlättar kommunikationen i arbetet med de nyanlända eleverna. 

 

Diskussion  

Syftet med vår studie var att beskriva hur åtta fritidslärare arbetar med att inkludera nyanlända elever i 

fritidshemmet. Vi har genom intervjuer fått material som grundas på deras erfarenheter kring 

inkludering, exkludering, kompetens, arbetssätt, kontakt med föräldrar och förberedelseklass i 

samband med arbetet med nyanlända elever.  

Frågeställningarna vi utgår ifrån är: 

● Hur beskriver fritidslärare sitt arbete med att inkludera nyanlända elever i verksamheten på 

fritidshemmet? 
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● Hur beskriver fritidspedagogerna hinder och möjligheter som uppstår i arbetet med nyanlända 

elever på fritidshemmet? 

 

Som det framgår i analysen ovan har inkludering en stor betydelse i lärarnas beskrivningar av arbetet 

med nyanlända elever. Vi tolkar utifrån fritidslärarnas svar att de nyanlända eleverna känner sig mest 

inkluderade inom fritidshemsverksamheten. Detta för att inom den miljön finns det rum att utvecklas, 

skapa kamratrelationer, känna trygghet och samhörighet. De berättar även att ett bra mottagande av de 

nyanlända eleverna bidrar till inkludering. Många av informanterna var eniga om att inkludering 

handlar om att mottagandet sker på ett bra sätt och att de sedan vidare arbetar detta genom att utforma 

aktiviteter som innefattar kommunikation genom kropp och i tal. Vi kan koppla detta till det Fjällhed 

(2013) beskriver i sin studie att fritidshemmet är där nyanlända elever kan känna en sorts trygg bas 

och en plats där möjligheter skapas. Fjällhed (2013) beskriver utifrån en inkluderande integrering i 

fritidshem att fritidslärarna utgår från elevens förmågor att delta inkluderande i undervisningarna. När 

de nyanlända eleverna riskeras att exkluderas kan det då resultera i att eleverna känner segregation 

eller att eleverna är resilienta. Med detta menas att eleverna kan utge en motståndskraft för att hindra 

exkludering (Fjällhed, 2013). Enligt informanterna kan hinder uppkomma när de brister i 

kommunikation och resurser.  

Enligt Devine (2013) kan nyanlända barn som inte integreras i samhället ses som något negativt och 

kan leda till att de värderas sämre av samhället, därför är fritidshem och skola en viktig del i deras 

process i inkludering. Devine (2013) menar att lärare ska vara medvetna och varsamma om detta och 

se till så att de nyanlända barnen inte riskerar att värderas mindre på grund av yttre faktorer samhället 

kan ha. Informanterna bekräftar att liknande tankesätt kan leda till att de nyanlända eleverna kan känna 

exkludering. 

I samband med inkludering sker även exkludering. Hos fyra av informanterna lyfts begreppet 

exkludering till motsatsen av inkludering. Med detta menar de att nyanlända elever inte är med i 

aktiviteterna utan hellre är för sig själva eller tillsammans med andra nyanlända elever. Enligt De Wal 

Pastoors studie (2013) är det vanligt att grupperingar sker med tanke på att de nyanlända eleverna har 

en språklig barriär som hindrar de. Trots att flera av informanterna har sagt att genom leken kan 

eleverna utvecklas och komma in i gruppen anser De Wal Pastoor (2013) att de kan hindra dem från 

att inkluderas, det blir en exkludering eftersom eleverna inte förstår reglerna och innebörden av leken. 

De Wal Pastoor (2013) menar att det är viktigt med socialisering för att inkluderas. Å andra sidan 

berättar en informant att om de upprepar leken så kan eleven hindras från att exkluderas. Torbjørnsen 

Hilt (2016) tolkar detta på så sätt att eleverna kan placeras in i en låg hierarki vilket leder till att de 

exkluderas i sociala sammanhang. Exkludering enligt två av informanterna behöver inte ofta klassas 

som något negativt utan är välbehövligt för att de nyanlända eleverna ska inkluderas i fritidshemmet. 

Sammanfattningsvis menar fritidslärarna att begreppen inkludering och exkludering är en process för 

de nyanlända eleverna, vissa har det lättare att komma in med tanke på omständigheterna och andra tar 

den “tuffa” vägen. Som Lunneblad (2017) bekräftar är det väsentligt för fritidslärarna att bemöta de 

nyanlända eleverna på tre olika sätt. Första är att ta reda på information om elevens bakgrund, hänvisa 

och berätta om hur samhället med framförallt fritidshemmet är uppbyggd och det sista, hitta rätt 

arbetssätt för inkludering av nyanlända elever. Detta är enligt Lunneblad (2013) ett sätt att främja 

anpassning till skolans normer samt ge i allmänhet en bättre förståelse för föräldrarna kring hur 

verksamheten fungerar.  

När vi pratade med informanterna om olika arbetssätt de använder sig av i arbetet med de nyanlända 

eleverna så sa samtliga informanter att de arbetar med bilder, sång och lekar för att kunna 

kommunicera och inkludera de nyanlända. Digitala verktyg som Ipads är också något några 

informanter använder sig av i arbetet med att underlätta språket. Ipads erbjuder många olika typer av 

appar för språkinlärning som kan gynna deras lärande samtidigt som de har kul. Juvonen (2015) 

nämner dessutom att språket är otroligt viktigt för att kunna integreras, för utan språket kan det bli 

svårt att kommunicera. Två av informanterna nämnde bristen på både personal och redskap för att 

underlätta arbetet med de nyanlända eleverna. De använde sig de utav bilder, lekar och sånger som 

redan är befintliga i fritidshemmet dock önskade fritidslärarna tillgång till mer redskap.  
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Hos två av våra informanter så lyfts det kort om processen med att nyanlända elever får gå i 

förberedelseklass när de kommer till skolan och att de kort därefter erbjuds plats på fritidshemmet. De 

båda nämner att när de nyanlända eleverna befinner sig i förberedelseklass får de hjälp med att 

inkluderas av andraspråkslärare på plats. När de kommer till fritidshemmet så är det fritidspersonalen 

som stödjer de eleverna med att inkluderas. De nämner fritidsverksamheten som en viktig plats för de 

nyanlända eleverna, just för att de anser att fritidshemmet är viktig miljö där det går att inkluderas på 

ett helt annat sätt och att relationer med kamrater samt vuxna blir extra viktiga. Detta går att koppla till 

det Juvonen (2015) talar om när hon i sin studie tar upp elever som går i förberedelseklass avskiljs 

från resten av skolan. Det kan då leda till att de nyanlända eleverna isoleras och marginaliseras 

(Nilsson & Axelsson, 2013). Vilket kan drabba de nyanlända elever som är äldre och inte kan gå på 

fritidshem. Men för de yngre som erbjuds fritidshem är det väldigt bra för då får de chansen att skapa 

kamratrelationer med andra elever och en chans till att inkluderas. Fridlund (2011) nämner också i sin 

studie att nyanlända elever avskiljs från andra när de går i förberedelseklass och det kan skapa en 

otrygghet samt en känsla av att de inte känner sig lika inkluderade utan kan känna sig mer 
exkluderade. Därför går det att tolka det våra informanter säger att det är viktigt att de nyanlända 

eleverna erbjuds fritidshem så fort som möjligt när de kommer. Just för att få chansen att skapa 

relationer, känna sig inkluderade, leka, lära sig språket på ett annat sätt, känna trygghet och snabba på 

processen av inkludering.  

Alla samtliga informanter är överens om att det är väldigt viktigt att skapa tidig relation med de 

nyanlända elevernas föräldrar, detta för att båda ska känna en trygghet samt delaktighet kring hur 

fritidsverksamheten fungerar men även för att underlätta processen med inkludering. Lunneblad 

(2017) tar i sin studie upp tre olika bemötanden som kan uppkomma i situationer där personal bemöter 

och anpassar nyanlända elever på olika sätt från övriga elever. I det tredje sättet nämner han att det är 

viktigt att oavsett om den personen är nyanländ eller inte så ska lärare i allmänhet anpassa sitt 

arbetssätt. Detta för att både elever och deras föräldrar ska känna sig välkomna, delaktiga och 

inkluderade. Många informanter beskriver att det är oerhört viktigt att alla lärare i fritidshem ska skapa 

en bra miljö, en relation med elever samt deras föräldrar så att de känner att de också är involverade. 

De ska känna att verksamheten är en trygg plats för deras barn. Samverkan med hemmen är alltså 

viktigt enligt informanterna. De nämner också missförstånd genom språkbarriärer som kan förekomma 

i kontakten med föräldrarna. Många av informanterna beskriver kommunikationen som viktig och att 

det bör upprätthållas. För att främja detta tar fritidslärarna hjälp av personal som kan språket eller en 

tolk så att det inte ska bli missförstånd. Att språkbarriärer uppkommer med de nyanländas föräldrar är 

en vanlig företeelse enligt informanterna. De Wal Pastoor (2013) säger i sin studie att föräldrarna kan 

missförstå eller ha en annan förståelse kring vad de tycker att deras barn ska göra efter skolan än att 

till exempel vara på fritidshem. Det informanterna berättar är att kulturella skillnader kan uppkomma 

och det är viktigt att ha det i åtanke om att informera föräldrarna syftet med fritidshemsverksamheten.  

Kan hindret i arbetet vara att det är brist på utbildning bland fritidslärarna eller behövs det utbildning 

överhuvudtaget? Majoriteten av informanterna anser att utbildning skulle underlätta samt möjliggöra 

utveckling av deras kompetenser. Nilsson och Axelsson (2013) tar upp i sin studie att elevernas 

uppfattningar kring hur mycket de lär sig utav lärarna, deras forskning resulterar i att de nyanlända 

eleverna upplever att lärarna saknar erfarenhet och kompetens i arbetet med nyanlända elever. Å andra 

sidan ansåg två av informanterna att det räckte med att dem hade utländska bakgrunder för att klassas 

som kompetenta inför arbetet med nyanlända elever. Dock kan det framkomma hinder i detta genom 

exempelvis övergången från förberedelseklass till fritidshem. Nilsson och Axelsson (2013) samt 

Fridlund (2011) syftar på att klassläraren eller fritidsläraren inte kommer att ha den kompetensen att ta 

över efter förberedelseklass vilket kan leda till problematik både för den nyanlända eleven och läraren 

i sig. I enlighet med majoriteten av informanterna lönar det sig att få den utbildning som krävs och 

behövs, detta för att skolorna ska kunna ta emot nyanlända elever för att skapa möjligheter utifrån 

deras förutsättningar och behov.  

I vårt resultat har vi sett hur personalen i fritidshemmen är medvetna om arbetet av inkludering med 

nyanlända elever. Enligt fritidslärare så kan fritidshem bidra till att ge de nyanlända möjligheter att 
känna trygghet, tillhörighet, skapa goda kamratrelationer och utvecklas i språk samt lärandet. Dock 
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kan det skilja sig när det kommer till hinder som uppkommer i arbetet, där de brister på resurser, 

redskap och brist på kommunikation med föräldrarna. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi anser att det är en viktig del i arbetet som fritidslärare att kunna inkludera de nyanlända eleverna 

samt stimulera dem i deras lärande. Eftersom fritidshemmet framkom som en viktig plats i processen 

av de nyanlända elevernas utveckling är det relevant att bedriva samt förbättra kompetensen hos 

lärarna. “...personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter… “(Skolverket, 2018). Utifrån resultaten vi har åstadkommit i vår studie är det 

väsentligt och uppenbart att lärare kräver samt vill ha mer utbildning för att utöka sina kunskaper och 

kompetenser. Alltså måste lärarna utifrån sina förhållningssätt i fritidshemmet skapa samt främja 

arbetet för att få så bra resultat som möjligt. Genom att arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv och 

ett sociokulturellt perspektiv kan detta bidra till att nyanlända elever får den hjälp och kunskap som 

krävs. I och med detta främjar det kompetensen och kunskapen i praktiken samt professionen som 

fritidslärare. 

Slutsatser 
Fritidshemmet är en oerhört viktig plats som har i uppdrag att ge alla elever en meningsfull fritid. 

Många lärare är eniga om att fritidshemmet är den enda platsen där de nyanlända eleverna utvecklas 

och inkluderas Vi har fått en inblick på vilka möjligheter och hinder som kan uppkomma i arbetet med 

nyanlända elever. I och med detta har personalen lyft fram vikten av inkludering samt exkludering av 

nyanlända elever i fritidshem. Det vi har tolkat är att grunden för alla aktiviteter inom fritidshemmet 

sker i samband med inkludering, för att inkluderas behöver man kanske även exkluderas. Utifrån 

analysen har vi sett att exkludering inte behöver vara något negativt utan kan bidra till att arbetet blir 

mer effektivt och kan gynna nyanlända elever. Vi har fått ta del av att det är svårt för fritidslärarna att 

ge en likvärdig undervisning när de brister i resurser och redskap. Fritidslärarna beskriver att 

utbildning inom att arbeta med nyanlända elever skulle ge mer stöd samt utveckla deras kompetenser. 

Fritidshemmet möjliggör inkludering, sociala relationer och utvecklar lärandet hos de nyanlända 

eleverna. 

Vidare forskning 
Det som skulle kunna göras är att observera nyanlända elever som befinner sig på fritidshem för att se 

hur det verkligen ser ut i praktiken när de blir inkluderade. Även att intervjua de eleverna tillsammans 

med någon tolk för att få deras uppfattningar och upplevelser i hur de tycker att det är att gå på 

fritidshemmet oavsett om de känner sig inkluderade i verksamheten. Det är viktigt att det görs mer 

forskning från de nyanlända elevernas perspektiv och inte bara de vuxnas. Detta för att belysa, se till 
likheter samt skillnader i elevernas och de vuxnas syn på inkludering vilket kan bidra till en annan typ 

av förståelse och inblick i det hela.   
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Bilagor  

 

Bilaga 1: Samtyckesbrev 
                                                                                                                                                                                             

Stockholm, 25/1 

Hej lärare/pedagoger Fritidshem, 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om hur nyanlända 

integreras i fritidshemmet. 

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet under 

tiden 9–00-11:00 måndag den 28/1 samt 29/1 vid samma tid. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua åtta 

fritidslärare/pedagoger med hjälp av anteckningar/ljudupptagningar. 

  

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed 

(VR, 2017). Det innebär exempelvis att, personalens och fritidshemmets identitet inte avslöjas. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 

upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt. 

  

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under 

bifogad blankett.  Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

  

   

Med Vänliga Hälsningar, Deniz Atik & Bernadeen Fernando 

  

Deniz Atik & Bernadeen Fernando 

Tel.nr Deniz: XX-XXXX 

Mailadresser: XXXXXXX 

 

  

Mirjam Hagström (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: XX-XXXX 

Mailadress: XXXXXXX 

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------- 

Datum & Underskrift 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

Vad har du för utbildning? 

Kan du berätta varför du valt detta fritidsläraryrket? 

Vad tycker du vara viktigt med att vara fritidslärare? 

Hur många nyanlända elever har ni har i fritidshemmet? 

Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända elever? 

  

Tema: Arbetssätt/Verksamheten 

1. Vilka fördelar finns det i arbetet med nyanlända elever?  

2. Hur arbetar ni för att inkludera nyanlända elever, kan du ge exempel? 

3. Vad har ni för arbetssätt exempelvis verktyg för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade? · 
Kan ni ge exempel på för och nackdelar med verktygen 

4. Anser du att detta har en positiv eller negativ inflytande hos nyanlända eleverna? · Kan du ge mig 

några exempel? 

  

Tema: Inkludering/exkludering 

5. Kan du beskriva hur du förstår begreppen inkludering/exkludering? 

6. Kan ni beskriva er fritidsverksamhet och elevgruppen på ert fritidshem. 

7. Finns det grupperingar, i sånt fall hur skulle du beskriva dessa, och hur påverkar det eleverna och 

arbetet med nyanlända? 

8. Hur upplever du att fritidsverksamheten har skött mottagandet av nyanlända elever? · Fanns det 

några brister? 

9. Vilka möjligheter finns i samband med inkludering för nyanlända på fritids? · Kan du ge exempel? 

10. Vilka hinder kan uppkomma i inkludering för nyanlända på fritids? · Kan du ge exempel? 

11. Anser du att fritidsverksamheten är en viktig plats för inkludering för de nyanlända eleverna?  

Varför är fritids en viktigt? 

12. Upplever du att de nyanlända eleverna exkluderas på fritidshemmet, om ja, hur? · På vilka sätt? · 

13. Hur åtgärdar ni detta när någon exkluderas? 

  

Tema: Kommunikation/Samhörighet 

14. Vad tycker du är viktiga punkter för att de nyanlända eleverna ska känna samhörighet med 

eleverna på fritidshem? Kan du ge exempel? 

 15. Hur arbetar ni med att samverka med hemmen? 

16. Hur samverkar ni med ämneslärare, skolhälsovård och modersmålslärare. Ge exempel på såväl 

möjligheter som hinder i och med detta? 

  

Tema: Kompetens 

 17. Har du någon speciell utbildning för arbetet med nyanlända elever i fritidsverksamhet? 

Tycker du att det skulle behövas, i sådant fall vad för utbildning? 

 18. Känner du att du har tillräckligt med kunskap och kompetenser för att nyanlända elever ska känna 

inkludering· Om ja, vilka kompetenser? 

19. Känner du att ni har lämpligt med kompetenser i eran arbetslag för att arbeta med att inkludera alla 

nyanlända elever? Beskriv vilka? 

 20. Vilka kompetenser tycker du att det behövs för i arbetet med nyanländas inkludering?  Varför just 

dessa kompetenser? 

21.Hur skulle arbetet med nyanlända elever på fritidshemmet idealt sett organiseras enligt dig? 

22. Är det någon fråga som du skulle vilja ta upp som vi inte har ställt här för dig?
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