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Abstrakt 
 

Inclusion of newly arrived pupils in after-school programs: a 
qualitative study based on the experience of leisure time teacher. 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur fritidshem arbetar med inkludering av nyanlända 
elever. Vi har tagit del av fyra erfarna fritidspedagogers upplevelser och reflektioner 
kring hur de arbetar med inkludering av nyanlända elever. Studien bygger på en 
kvalitativ metodansats med hjälp av semistrukturerade enskilda intervjuer. Anledningen 
till val av dessa intervjuer är att få en djupare förståelse för hur fritidspedagogerna 
upplever mottagandet av nyanlända elever. Språket är en röd tråd genom 
respondenternas svar, de påpekar hur viktigt språket är, vilka hinder som kan 
förekommer också samt att en snabbare inkludering sker när språket utvecklas. I 
resultatet framkom att lek och aktiviteter samt samverkan med vårdnadshavarna 
påverkar nyanlända elevers inkludering. Fritidspedagogerna nämner även att kulturella 
skillnader kan vara en utmaning, men poängterar även möjligheter i mötet med olika 
kulturer som en vikitgare aspekt. Även fritidspedagogernas kunskapsutvecklande, både 
på en individuell nivå och för fritidshemmets verksamhet ansågs betydelsefulla. En 
annan utmaning som framkom i vårt resultat är kommunikationen, detta då språket är ett 
hinder både för nyanlända elever samt dess vårdnadshavare. Vidare framkom det av 
fritidspedagogerna att fritidshemmet är en viktig arena för inkludering där de nyanlända 
eleverna är i en verksamhet som präglas av socialt samspel och möten, snarare än 
målstyd verksamhet. 
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1 Inledning 
 
Vi som skriver detta självständiga forskningsinriktade arbete är två studenter som läser 
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi båda har utländskt 
ursprung och har intresserat oss för hur nyanlända eleverna tas emot på fritidshemmet. 
Detta intresse har vuxit fram då vi under utbildningens gång varit uppmärksammat 
flyktingvågen till Europa men framför allt mottagandet av nyanlända till Sverige. Då en 
stor del nyanlända barn mottagits de senaste åren anser vi att det är viktigt att se om 
fritidshemmet har rätt förutsättningar och om det förekommer utmaningar enligt 
fritidslärare kring hur nyanlända elever ska inkluderas. Vi ser att olika kulturer möts på 
fritidshemmet vilket gör det till en mångkulturell arena där elever med olika kulturella 
bakgrunder kan lära och förstå varandras olikheter. 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår att ett av 
fritidshemmets mål är; “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, 2016:24). Det finns många nyanlända elever och vi anser att det är viktigt 
att som kommande lärare i fritidshem ha vetskap om sådana målskrivningar kan 
förverkligas i konkret verksamhet. 
 
Forskning om nyanlända elever är främst inriktad mot förskolan och grundskolan. Den 
bristfälliga forskningen mot nyanlända elever på fritidshemmet har utmynnat i att vi sett 
en alltför liten satsning på fritidshemmet med nyanlända elevers inkludering. Det har 
resulterat i att vi valt att göra vår undersökning med inriktning mot fritidspedagogerna 
och hur de upplever, samt arbetar med inkludering av nyanlända elever. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva hur verksamma fritidspedagoger upplever arbetet med 
nyanlända elever, samt hur de arbetar med inkludering av nyanlända elever. Vårt arbete 
utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbetssätt med att inkludera nyanlända 
elever på fritidshemmet? 
 

• Hur beskriver fritidspedagogerna utmaningar och möjligheter som uppstår i 
arbetet med nyanlända elever på fritidshemmet? 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Begreppsförklaring 
 
För att ge läsaren en större förståelse för studiens innehåll förklaras följande begrepp 
som kommer att användas i texten. 
 
Nyanländ: Nyanländ är en person som mottagits i en kommun och beviljats 
uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Personen är nyanländ 
i två till tre år, under tiden som den omfattas av lagen om etableringsinsatser 
(Migrationsverket, 2016). 
 
Nyanländ elev: Nyanländ elev avses den som varit bosatt utomlands och som nu är 
bosatt i Sverige. Eleven ska även ha påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det 
kalenderår då eleven tidigast fyllt sju år. En nyanländ elev ska inte längre anses vara 
nyanländ efter fyra års skolgång (Skolverket, 2016 b). 
 
Förberedelseklass: Är en klass där nyanlända elever förbereds så tidigt som möjligt för 
att få de kunskaper de behöver för att sedan gå vidare till ordinarie skolverksamhet 
(Skolverket, 2016 b). 
 
 
2.2 Inkludering 
 
Nilholm (2006) hävdar att inkluderingsbegreppet som vuxit fram i USA för att beteckna 
en ny syn på elever i behov av särskilt stöd (a.a.). År 1994 uppmärksammade UNESCO 
ett behov av inkluderande undervisning. Det här året antogs Salamanca deklarationen 
där  de elever som behöver extra stöd för sin utbildning uppmärksammades, med 
bakgrund av att varje enskild elev har rätt till undervisning oberoende vad man har för 
olikheter. Då normer och värden ligger till grund för inkludering har skolverksamheten 
ansvar att förmedla dessa normer och värden till samtliga. Med olikheter handlar det om 
att främja mångfalden i skolverksamheten och dess förståelse för alla människor. 
Undervisningen ska vara likvärdig men även ta ansvar för att elever som har behov av 
särskilt stöd når de mål som krävs (UNESCO, 2008). 
 
Enligt Nilholm (2006) ligger betydelsen av inkludering nära betydelsen av integrering, 
men inkludering togs fram som ett nytt begrepp för att visa en ny inriktning mot barn i 
behov av särskilt stöd. Det är viktigt att skilja dessa två begrepp: inkludering innebär att 
skolverksamheten ska anpassa sig till elevens behov medan integrering är att eleven ska 
anpassa sig till skolverksamheten. 
 
Smidt (2010) förklarar att inkludering handlar om att skolan bedömer eleven utifrån 
deras starka sidor och inte dess svagheter. Att använda sig av personal med rättt 
utbildning, samt lämpliga redskap och metoder ska undervisningen motsvara varje elevs 
unika behov (a.a.). Inkludering innebär att alla, som i detta fall alla samtliga på 
fritidshemmet, skapar en harmonisk och pedagogisk miljö där alla elever, oavsett 
olikheter, lär sig av varandra (Fjällhed, 2013). 
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2.3 Mottagandet av nyanlända elever 
 
De senaste åren har en flyktinginvandringen till Europa varit omfattande. Sverige är ett 
utav de länder som tagit emot ett stort antal nyanlända, vilket också medfört att många 
nyanlända barn kommit till Sverige. Enligt Skolverket var antalet nyanlända barn i 
åldrarna 6-12 år runt 180000-20000 barn. Siffrorna grundar sig på Migrationsverkets 
statistik från 2015 (Skolverket, 2016c). Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2015) menar 
att en nyanländ elev är en individ som har anlänt till Sverige och som varken talar eller 
behärskar svenska språket skriftligt. Bergendorff (2014) påpekar samtidigt att flera av 
de nyanlända kan läsa och skriva på sitt modersmål medan andra elever varken kan läsa 
eller skriva. Majoriteten av de nyanlända eleverna kommer som flyktingar från krig 
tillsammans med sin familj.  
 
Då många elever börjat samtidigt kan mottagande av nyanlända elever ses som en 
utmaning för skolan och fritidshemmet. Men även mottagandet ger också möjligheter då 
fritidshemspersonalen och övriga elever får lära sig om andra kulturer och att respektera 
varandras olikheter. Bunar (2010) poängterar i sin forskningsstudie att det är viktigt 
betrakta de nyanlända eleverna som en möjlighet i vad de kan åstadkomma, samt bidra 
till skolverksamheten. Det är viktigt att inte ha ett synsätt med de nyanlända eleverna 
som ett problem (a.a). 
 
 
2.4 Allmänna råd för utbildning med nyanlända elever 
 
Skolverket anser att det är viktigt att nyanlända elever samt deras vårdnadshavare 
kommer i kontakt med den obligatoriska skolverksamheten i den kommunen de är 
bosatta i så tidigt som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Huvudmannen, som i det här 
fallet är kommunen behöver se till att skolverksamheten har de förutsättningar som 
behövs. Till exempel i form av ekonomiska och personella resurser som krävs för att 
leva upp till ett bra mottagande av nyanlända elever samt till en utvecklande utbildning 
för nyanlända elever. Grundläggande för de nyanlända elevernas bästa är att inhämta 
och ta hänsyn till deras åsikter, speciella behov och kunskaper (Skolverket, 2016b). 
 
Utifrån Skolverkets riktlinjer för de nyanlända eleverna i skolan sker det en bedömning 
av elevens kunskaper för att möjliggöra att en bra planering sker och fortsatt utbildning 
börjar på rätt nivå. Det här bör ske inom två månaders tid från det att eleven kommer in 
i skolverksamheten. Genom denna bedömning ges möjligheten till eleven själv att visa 
sina egna styrkor och förmågor. Enligt Skolverkets riktlinjer ska läraren anpassa all 
undervisning så att den nyanlände eleven får stöd och stimulans utifrån sina behov. 
Lärare och övrig skolpersonal ska också ge de bästa möjligheterna för att den nyanlända 
eleven ska inkluderas socialt då detta skapar goda förutsättningar för en god utveckling 
och ett gynnsamt lärande (Skolverket, 2016b). 
 
Huvudmannen ska även se till att all personal i skolverksamheten ges möjlighet till en 
god kompetensutveckling. I det här fallet är det rektorn i skolan som har ansvar att ge 
personalen den kompetensutveckling som krävs för att de ska ge nyanlända elever de 
bästa förutsättningarna i undervisningen. Det är viktigt att personalen får 
kompetensutveckling för att förbättra undervisningen och se till att de nyanlända 
eleverna utvecklas så långt som möjligt för att nå utbildningens mål. Det är även rektorn 
som avgör hur undervisningen av nyanlända elever ska organiseras på bästa sätt i 
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skolverksamheten, till exempel att undervisningen ska ske i en förberedelseklass. Det 
kan även vara lämpligt att den nyanlända eleven har ett eller flera ämnen med sin 
ordinarie klass för att inkluderas snabbare i klassen. Viktigt är att en kartläggning sker 
under löpande tid för att en god vidareutveckling sker för eleven. De nyanländas 
vårdnadshavare ska kontinuerligt få information för att på så sätt kunna ge en god 
stöttning till sina barn. För att ha en så trygg och effektiv inkludering för de nyanlända 
eleverna är det viktigt att skolverksamheten lägger stor vikt vid språkutvecklingen som 
innefattar samtliga ämnen och något som ska ge en kontinuerlig utveckling (Skolverket, 
2016b). 
 
 
2.5 Grundläggande värden i skolverksamheten och fritidshemmets uppdrag 
 
Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund där skollagen uttrycker att 
utbildningen i skolan ska utveckla elevers kunskaper och värden. Utbildningen ska även 
förmedla ”respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som svenska samhället grundar sig på”. Skolverksamheten ska även gestalta 
och förmedla ” människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta”. Skolan ska även arbeta med bland annat att ingen ska utsättas för 
diskriminering eller annan kränkande behandling. All intolerans och 
främlingsfientlighet ska bemötas och besvaras med kunskap, aktiva insatser och öppen 
diskussion. Det står även att det svenska samhällets internationalisering ställer höga 
krav på individens förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar i en 
kulturell mångfald. Skolverksamheten blir därför en viktig arena för att utveckla och 
stärka denna förmåga hos samtliga i skolverksamheten (Skolverket, 2016:16a). 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en 
meningsfull fritid. Det ska ske genom att undervisningen tänker på elevernas behov, 
intresse och erfarenheter. Undervisningen i fritidshemmet ska främja att eleverna lär sig 
tillsammans med andra genom lek, rörelse och praktiska arbetssätt. De ska även ges 
möjlighet att genom olika aktiviteter utveckla kreativitet samt förmågan att samarbeta 
och kommunicera. Fritidshemmet ska ta tillvara olikheter och mångfald för att på så sätt 
ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för att alla är olika och tänker olika 
(Skolverket A, 2016). Fritidshemmet har ett viktigt och stort uppdrag i att vara en del av 
elevernas utveckling och lärande och det är därför betydelsefullt att ha ett 
helhetsperspektiv i uppdraget. Personalen behöver vid planering och genomförandet 
utgå från både elevens och gruppens behov samt ha en samverkan med hemmet, 
förskoleklassen och skolan. Genom att ha en god samverkan kan personalen skapa ett 
helhetsperspektiv på elevernas lärande, utveckling och utbildning där fokus läggs på 
elevernas bästa. Fritidshemmet kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och 
erbjuder eleverna möjlighet att upptäcka både sin egen förmåga och omvärlden mer 
självständigt. (Skolverket, 2014). 
 

Personalens arbete med att stödja elever till självständighet och trygghet, att ta 
ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa 
konflikter med kamrater verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa 
gemensamma regler är sociala aspekter som knyter an till personalens specifika 
yrkeskunnande (Skolverket, 2014:15).
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3 Tidigare forskning 
 
Forskning kring nyanlända elever på fritidshem är begränsad och vi har således valt att 
belysa flera olika områden som berör nyanlända inkludering. De områden vi valt är: 
nyanländas möte med utbildningssystemet elever i Sverige, förberedelseklassens 
betydelse, språkets betydelse och samverkan med vårdnadshavare. 
 
 
3.1 Nyanländas möte med utbildningssystemet 
 
Fjällhed (2013) har genom intervju med colombiansk flykting familj i Sverige kunnat 
belysa rådande brist på kännedom om hur mottagandet sker med nyanlända elever på 
skolan och fritidshem. Detta kan leda till att lärandet sker genom impulsiva handlingar 
som har en bakgrund i att vetenskaplig kunskap saknas för verksamheten. Även Bunar 
(2015) bekräftar detta och hävdar att utbildade lärare och studiehandledare som har rätt 
kompetens saknas. Vidare påpekar även Fjällhed (2013) att de nyanlända eleverna 
börjar snabbt i skolan och på fritidshemmet efter sin ankomst till Sverige, och då blir 
dessa två verksamheter en trygg bas för de nyanlända eleverna. Författaren skriver 
vidare om olika tips för hur personalen kan möta de nyanlända eleverna med att man 
tidigt anordnar ett informationsmöte med de nyanländas vårdnadshavare, ha ett gott 
bemötande samt att förbereda de andra eleverna på skolan och fritidshemmet på att en 
ny elev ska börja. Han menar att det kan ha stor påverkan på hur utvecklingen går för 
eleven ju bättre man är förberedd samt att man bemöter den nyanlända eleven som en 
människa, och inte en del av en flyktingsituation. 
 
Bunar (2010) gjorde en sammanställning av befintlig forskning om nyanländas 
integration i skolan. Han noterar här att forskningen är bristfällig även i skolans värld. 
Enligt Bunar visar den samlade forskningen att tre aspekter behövs för lyckat 
integration i skolan. Den första handlar om ett känslomässigt stöd för de nyanlända med 
utgångspunkt för deras traumatiska upplevelser i livet och att med hjälp av lek och 
aktiviteter diskutera och reflektera över de nyanlända elevernas känslor. Den andra 
aspekten handlar om att det finns bra pedagogiskt stöd för dessa elevers lärande med 
hjälp utav en tolk som gör att eleverna kan interagera och vara delaktiga under 
lektionerna med de övriga klasskamraterna. Den sista och tredje aspekten av en 
integration i skolan är ett gott samarbete mellan lärarna och vårdnadshavarna till de 
nyanlända eleverna. Bunars slutsats om dessa tre aspekter är att relationerna mellan 
student, lärare, vårdnadshavare, rektor och samhället är viktiga och måste värnas 
noggrant för är att involvera sig mer i de nyanlända elevernas lärande. 
 
Bozarslan (2010) beskriver i sin studie om egenskaper hon själv upplevt, samt 
egenskaper hon tagit del av kring de olika kulturella möten som kan uppstå i förskolan. 
Bozarslan poängterar att dessa egenskaper tar tid att utveckla, men även av vikt under 
processens gång att eleverna får ta del av goda relationer och en fortlöpande satsning i 
deras utveckling. Det är även ytterst viktigt för en lyckad integration att de nyanlända 
eleverna behöver vuxna förebilder och leva i en trygg miljö. Några punkter som bör 
belysas kring nyanlända elever och övriga elever inom integration är att man accepterar 
och respekterar varandras olikheter samt kan fungera i ett socialt sammanhang. Det är 
också viktigt att ha en trygg identitet och samt ha mod att uttrycka sina åsikter vid 
misskommunikation. Även att ha kunskap om sitt kulturarv och vara öppen för att ta till 
sig det nya i samhället kan bidra till en lyckad integration. 
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3.2 Förberedelseklassens betydelse 
 
Bunar (2015) poängterar att det sällan görs utvärdering kring hur förberedelseklass eller 
direktintegrering fungerar i skolverksamheten. Nyanlända elevers individuella 
förutsättningar ska användas som utgångspunkt för social och pedagogisk inkludering. 
Fördelar som anförs med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna får 
studiehandledning på sitt modersmål, eleverna lär sig grundläggande svenska i en trygg 
miljö samt att elevernas bakgrund kartläggs successivt. Skowronski (2013) skriver i sin 
avhandling att fördelen med förberedelseklassen är att undervisningen oftast sker i 
ämnet svenska som andraspråk. Här får eleverna bekanta sig med det svenska språket 
samt hur det ser ut i det svenska samhället. Ämnena som det oftast fokuseras på i 
förberedelseklassen är svenska, matematik, idrott och bild. Visserligen finns det även 
andra ämnen på schemat men här fokuseras mest på att lära sig de svenska 
beteckningarna för uttrycken.  
 
Nackdelar med förberedelseklass som Bunar (2015) påpekar är den fysiska isoleringen 
från resten av skolan, barnens förutsättningar tas inte med hänsyn till åldern samt att de 
nyanlända eleverna tenderar att hållas kvar för länge i förberedelseklassen. Bunar menar 
att även om den huvudsakliga drivkraften för direktintegrering av modellen är att 
komma bort från den fysiska segregationen av nyanlända i förberedelseklassen, finns 
direkta nackdelar med modellen. Hans forskning visar att det ofta saknas utbildad och 
stöttande studiehandledare samt lärare i språkutvecklande arbetsätt. 
 
I Nilsson Folkes (2015) forskningsstudie där hon gjort intervjuer och följt nyanlända 
elever genom deltagande observation, kommer hon fram till att förberedelseklassen 
fyller ett pedagogiskt syfte och det är att de nyanlända eleverna får utveckla det svenska 
språket. Eleverna såg språket som väldigt viktigt för att kunna göra sig förstådda och att 
kunna kommunicera med varandra då de kan komma från olika länder. Det som de även 
påpekade var att de ville lära sig språket bättre genom sociala kontakter med 
svensktalande elever, detta tyckte de att det saknades då de endast var i sina 
förberedelseklasser men såg fram emot att få komma till ordinarie klass. Många 
nyanlända elever påpekade att undervisningen inte alltid är tillräckligt utmanande och 
att många nyanlända elever missgynnas av detta. Många av de nyanlända eleverna 
berättade att förberedelseklassen var en plats med hög grad av social trygghet. De 
nyanlända elever som gått över till ordinarie klass återvände till förberedelseklassen 
under skoldagarna för att som de själva sade ”ha en plats att vila på”. De nyanländas 
position i förberedelseklass och integrering i ordinarie klass, beskriver Nilsson som 
”inkluderande exkludering” respektive ”inkluderande exkludering”. 
 
 
3.3 Språkets betydelse för inkludering 
 
Falkner och Ludvigsson (2016) har gjortintervjuer med både elever samt lärare. Deras 
forskning visar hur viktigt det är med lek som aktivitet för både de svensktalande samt 
nyanlända eleverna med ett inkluderande och språkutvecklande perspektiv. Dels så blir 
de nyanlända eleverna delaktiga tillsammans med de övriga eleverna samt så innebär 
detta ett aktivt arbete för pedagogerna på fritidshemmet. Valladares och Ramos (2011) 
belyser även i sin studie att nyanlända elever mest troligt har det svårare att få läx och 
skolstöd hemifrån då deras vårdnadshavare oftast inte har en så hög utbildning, om de 
ens haft en riktig skolgång. Vidare beskriver författarna att man aktivt ska arbeta med 
språket med dessa elever och se till att verka för en sammanhållning. Även om språket 
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inte är bemästrat i den grad de är bekväma med, är det betydelse att ha aktiviteter som 
möjliggör ett utvecklande för de nyanlända eleverna. Ett tips kan således vara ta tillvara 
på flerspråkiga lärares kompetenser och förståelse för elevernas språk. Hwang och 
Nilsson (2003) belyser att forskning i språkutveckling visar att det sociala samspelet 
med omgivningen är avgörande. De påpekar även att med språket får eleverna en 
möjlighet, förutom att delta i sociala samspel även ta del av en inre dialog med sig 
själva. Jepson Wigg har intervjuat lärare som arbetar med integrering av nyanlända 
elever  i skolan (eller vad det är). Ett viktigt resultat är just att språket är den främsta 
nyckeln att komma vidare i skolsystemet. Detta är också avgörande för när eleverna kan 
lämna förberedelseklasserna. 
              
                                                        
3.4 Samverkan med vårdnadshavare 
 
Bouakaz (2012) forskningsrapport visar att Sverige har lite forskning om 
vårdnadshavare med utländsk härkomst i deras roll och engagemang i mångkulturella 
skolområden. Trots att den mångkulturella skolan ofta beskrivs som problematisk så 
mobiliserar sig vårdnadshavare med utländsk härkomst för att kämpa mot elevernas 
dåliga skolresultat. Vidare berättar Bouakaz att vårdnadshavarna har en helt annan 
uppfattning om hur de vill främja sina barns utbildning. Vårdnadshavarnas mål är att ge 
barnen de kunskaper som krävs för att nå framgång i skolan, att bli en del av samhället 
samtidigt som de vill att barnen ska behålla sitt kulturarv. Vårdnadshavarna vill att 
deras barn ska bli starka, stolta, erkända individer med ett starkt mångkulturellt 
medborgarskap. De betonar vikten av ett erkännande, delaktighet samt rätten att vara 
olik. 
 
Bunar (2015) belyser i sin empirisk forskning att förutsättningarna för att nyanlända 
elevers skolgång ska bli så framgångsrik som möjligt så är det viktigt att lärare och 
nyanlända vårdnadshavare har starka relationer och öppen kommunikation. Han 
fortsätter även med att om skolan använder sig av tolk för att underlätta kontakter med 
nyanlända vårdnadshavare så kan det ge en positiv inställning till att de nyanlända 
eleverna då kan känna sig som en del av skolverksamheten. Men Bunar påpekar i sin 
forskning att de nyanlända vårdnadshavare riktar kritik mot lärarnas sätt att behandla 
dem då de kände att lärarna nedvärderade deras kompetens som vårdnadshavare. Även 
hindret med språket skapade osäkerhet och ångest då nyanlända vårdnadshavare får ta 
hjälp av sina barn för att översätta brev från skolan eller andra institutioner. Bunar 
menar också att nyanlända vårdnadshavare efterlyser skolor som värnar om att skapa 
sociala broar mellan nyanlända och majoritetsbefolkningen. Det var viktigt att deras 
barn skulle få kunskap och lära sig det svenska språket samt tillträde till den 
inkluderande sociala gemenskapen. Bunar skriver: 
 

Ett inkluderande perspektiv kräver att föräldrar involveras som fullständiga 
partners i varje aspekt av utbildningens planering, beslutsfattande och process 
gällande deras flyktingbarn. Ju mer det lokala samhället och föräldrar är 
involverade i utbildningen av flyktingbarn, desto mer sannolikt är det att de 
kommer att trivas i sina skolor (Bunar 2015:216). 
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4 Teoretiskt ramverk 
 
De teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av i vår studie är det sociokulturella 
perspektivet samt det interkulturella perspektivet. Vi kommer att beskriva de olika 
perspektiven i följande kapitel. 
 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs arbete om utveckling av 
socialt samspel, språk och lärande. Perspektivet betonar synen på kunskap där 
skolan/fritidshemmets funktion är att elever blir delaktiga i samhällets kollektiva 
kunskaper. Sociokulturellt perspektiv är alltså en social teori om lärande och utveckling, 
genom samspel i olika aktiviteter kan elever bli delaktiga i kunskaper och erfarenheter 
(Säljö, 2014). Ett sociokulturellt perspektiv kan synliggöra om och hur  de nyanlända 
eleverna blir delaktiga, får erfarenheter och kunskaper genom samspel i olika aktiviteter 
på fritidshemmet (Säljö, 2014:297). Otterup menar att genom detta perspektiv får vi 
fram en teori om en undervisning där både lärare samt nyanlända elever ses som 
delaktiga och där lärandet handlar om ett samarbete dem emellan (Otterup, 2014:62). 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv förklaras det tydligare hur man bör genomföra 
undervisning. Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori tas begreppen mediering och 
interaktion upp för att förankra analysen (Smidt, 2010:210). Interaktion som ord betyder 
“handling mellan”, dvs. ett samspel. Härifrån placerar vi kommunikationen och 
relationen mellan elever i fokus. Eleverna har en strävan efter att få fram meningsfulla 
budskap och med hjälp av ett samspel tolka sina egna uppfattningar i leken, relationerna 
med varandra samt situationer som stärker de nyanlända elevernas självkänsla för att 
utveckla språket. Genom olika lekar och aktiviteter så lär sig de nyanlända eleverna 
språket i olika sociala sammanhang, detta öppnar upp för en verksamhet på 
fritidshemmet där samspel i lek sker genom det sociokulturella perspektivet. Således är 
det viktigt att lärare och vårdnadshavare förhåller sig till elevernas inlärning samt 
utveckling. Eleverna behöver hjälp av en vuxen person som genom erfarenheter, 
tankemönster samt strategier får stöd för att utveckla sitt språk. Förutom språket är det 
dessutom utvecklande för de eleverna att man använder sig av samtal och högläsning 
för utvecklingen av tankar (Hwang och Nilsson 2003). 
 
Interaktion mellan elev och elev, eller lärare och elev sätts igång när de nyanlända 
eleverna deltar i språkliga aktiviteter. De viktigaste förutsättningarna för språkets 
interaktion är att ha delaktiga elever samt använda sig av språkligt varierande aktiviteter 
för nyanlända elevers språk, tankar och kunskaper. Utifrån Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv kan det vara lämpligt att nyanlända elever får en nivå på undervisningen som 
ger eleven rätt stöttning men samtidigt utmanar dem (Ojala, 2016). Genom olika 
aktiviteter och lekar med andra elever kan det ske en främjande utveckling av de 
nyanlända eleverna som individer om inkluderingen är positiv. Då de befinner sig i 
ständig utveckling och utvecklar sitt språk tar de del av nya kunskaper samt erfarenheter 
från andra elever i ett samspel. Under lekens gång behöver dock inte alltid interaktionen 
ske med andra, men i omgivningen sker en interaktion där de nyanlända eleverna 
strukturerar upp leken och aktiviteten till deras belåtenhet (Smidt, 2010). 
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Ett begrepp som är centralt inom det sociokulturella perspektivet är mediering som 
avser att elever använder olika redskap eller verktyg för att förstå och agera i 
omvärlden. Ett språkligt redskap kallas även intellektuell redskap detta kan vara ett 
tecken, en symbol eller ett teckensystem, till exempel siffror och bokstäver som 
används för att kunna kommunicera med. Vygotskij ser språket som redskapens redskap 
där det mänskliga språket har en unik position. Vygotskij påpekar att språket som 
medierande redskap är ett flexibelt teckensystem där elever kan uttrycka sig, förstå 
världen och öka förståelse med övriga elever, ses som en partner i allt eleven utför. 
Mediering kan även ske genom fysiska redskap som till exempel papper och penna, 
Ipad eller bilder för att kommunicera med. De två sistnämnda redskapen påträffas oftast 
tillsammans och har därför en fysisk och intellektuell sida genom att ett diagram eller 
bild förekommer på en Ipad eller på papper. Genom att eleverna kombinerar fysiska och 
intellektuella redskap skapar de kulturella redskap för att använda i olika slags sociala 
aktiviteter (Säljö, 2014). 
 
 
4.2 Interkulturellt perspektiv 
 
Begreppet mångkulturell syftar till ett förhållande i ett samhälle eller på en skola där det 
finns människor som representerar olika nationaliteter eller skilda kulturer (Lorentz och 
Bergstedt 2016). Begreppet inbegriper inte hur det fungerar eller ska se ut i ett 
mångkulturellt samhälle, utan mångkultur beskriver hur ett samhälle ser ut beroende på 
dess invånares kulturella och etniska bakgrund (Lunneblad 2013). Lahdenperä och 
Sundgren (2016) belyser skillnaden mellan mångkulturell och interkulturalitet. 
Mångkulturell är i deras beskrivning att tolerera och lära känna andra människor från 
olika kulturer, alltså ett sätt som kan användas som mått på en situation. Interkulturalitet 
däremot är en handling, ett gränsöverskridande och en social interaktion. Lunneblad 
(2013) beskriver interkulturellt perspektiv som ett socialt samspel mellan flera olika 
individer med olika kulturella och/eller etniska bakgrunder. Interkulturell utbildning ger 
människor kunskaper och färdigheter för att kunna hantera mångfalden positivt, men 
även hjälpa människor att leva jämlikt genom att respektera olikheter. Ett interkulturellt 
förhållningssätt kan ses som ett arbetssätt för utveckling av ledarskap, samarbete med 
vårdnadshavare, undervisning och personalens interkulturella kompetens inom 
skolverksamheten. Detta då mångfald ses som en tillgång eller positiv utmaning för 
utveckling (Lahdenperä och Sundgren 2016). Om skolan förmedlar ett interkulturellt 
förhållningssätt sänder det positivitet till vårdnadshavarna och utvecklar en god 
samverkan. Interkulturell kompetens är att upplysa nyfikenhet i att använda mångfalden 
som en resurs i föräldramöten och undervisningen (Alfakir, Lahdenperä och Strandberg, 
2010). 
 
Det interkulturella perspektivet har sina grunder med en tolerans, ömsesidig respekt och 
social rättvisa eleverna emellan (Lunneblad 2013). Ett interkulturellt förhållningsätt i 
klassrummet och fritidshemmet innebär således att man genom goda grunder utgår från 
en teori för inkludering. På så sätt får elever med skilda kulturella bakgrunder ett 
sammanhang där de socialiserar med varandra (Lilliedahl och Ehrlin 2016). Alkafir, 
Lahdenperä och Stranderg (2010) innebär ett interkulturellt förhållningssätt i skolan att 
lärare ska vara insatta i att det förekommer sociala koder och fördomar som försvårar 
samverkan. För möte med barn och vårdnadshavare med olika kulturella bakgrunder 
krävs av lärare att de utvecklar kunskaper om kulturer, tradition och religion. Stier och 
Sandström (2009) menar att vid kulturmöten utvecklas sådana kulturella kompetenser, 
vilka innefattar både kunskap om beteendekoder och normer, samt kommunikativa och 
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språkliga färdigheter. Författarna hävdar  även att språket i sig är en spegelbild av 
elevens kultur samt att människans tankesätt påverkas av språket och kulturen. För 
nyanlända elever är det svenska språket otillräckligt i början och på så sätt är det svårt 
att beskriva vad de upplever på detta språk. Stier och Sandström menar att 
interkulturellt samspel innefattar både förståelse mellan kulturer men även risker för 
missförstånd och oförståelse. Det är viktigt att förstå den egna kulturen och andra 
kulturer ur olika synvinklar . Detta är en interkulturell kompetens som är viktig att ha 
vid sidan av akademiska kunskaper i det mångkulturella samhället, menar Stier och 
Sandström. 
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5 Metod 
 
Vår studie är genomförd med en kvalitativ metod. Då studien är begränsad till ett 
område innebär det en fördel för oss när vi undersöker komplexa sociala situationer 
genom kvalitativ metod. Detta gör materialet mer rikhaltigt och detaljrikt. En nackdel är 
att forskningen bygger på en detaljerad studie i ett begränsat område, det här gör det 
svårt att fastställa om forskningsmaterialet går att generalisera till andra liknande 
område. Vi valde ändå en kvalitativ metod eftersom vi ville ha förståelse för hur, vad 
och varför människor gör som de gör (Denscombe, 2016). Detta kan göras på olika sätt 
genom till exempel observationer, tolkning av texter och som i vårt fall intervjuer där vi 
kan ha öppna frågor från intervjuguiden och inrikta oss på respondenternas åsikter, 
upplevelser, känslor och erfarenheter. Eftersom vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
är fenomenologi, som handlar om att tränga in i individens livsvärld och skapa en 
förståelse för hur de upplever den, anser vi att det stämmer väl överens med kvalitativ 
metod (Allwood och Erikson (2010). 
 
Vid våra forskningsintervjuer valde vi att förhålla oss till en semistrukturerad karaktär. 
Med semistrukturerade intervjuer har vi utvecklat en intervjuguide med färdiga frågor 
som besvaras av respondenten, men ändå vara flexibla och låta respondenten utveckla 
sina tankar och reflektion runt området som ska undersökas. Syfte med intervjuerna är 
att få en så klar bild av området som möjligt (Denscombe, 2016).  
 
 
5.1 Urval 
 
Genom kännedom av personer som arbetat med nyanlända elever valde vi att göra ett 
strategiskt urval och handplocka respondenterna. Respondenterna har alla arbetat med 
nyanlända elever, vilket har en relevans för det som undersöks. Med begränsade 
resurser anser vi detta vara en fördelaktig urvalsprocess då den ger oss möjligheten att 
få den relevanta informationen för det som ska undersökas. 
 
Vårt urval bygger på val av två olika fritidshem i två olika kommuner. Studien är 
baserad på intervjuer med tre verksamma fritidspedagoger samt en rektor med 
fritidspedagogutbildning. Två av fritidspedagoger arbetar på samma fritidshem i en 
kommun med cirka 34000 invånare och den tredje fritidspedagogen samt rektorn arbetar 
på samma skola i en kommun med cirka 10000 invånare. Mot bakgrund av vår 
forskningsstudies syfte sökte vi först och främst efter fritidshem i olika kommuner som 
haft stor erfarenhet av nyanlända elever. Genom en nätverksträff för fritidspedagoger 
kom vi i kontakt med en fritidspedagog som delgav oss information om att personen 
arbetar på ett fritidshem med många nyanlända elever. Här fick även vi information av 
fritidspedagogen att ta kontakt med dess kollega som arbetar på samma fritidshem. Med 
kännedom om en specifik kommun som haft och har högt mottagande av nyanlända, 
samt att en av oss arbetat och haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi tagit 
kontakt med rektorn via telefon och mail. Där har vi berättat om studiens syfte och 
frågat om intresse finns att delta i en intervju. Rektorn har även rekommenderat att ta 
kontakt med en fritidspedagog i fritidshemmet, då den har kännedom att denna 
fritidspedagog har erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. En risk vi dock kände 
angående rektorns deltagande var att vi möjligtvis inte skulle få en konkret inblick för 
hur arbetet sker på fritidshemmet då rektorn inte arbetar på fritids. Men eftersom rektorn 
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är fritidspedagog i grunden och har ett brinnande intresse för fritidsverksamheten så 
ville vi ha rektorns synpunkt angående forskningens område. 
 
 
5.1.1 Presentation av respondenter 
 
Frida: Rektor på en mångkulturell F-6 skola i ett mellan stort samhälle i södra Sverige. 
Varit yrkesverksam i 30 år först som fritidspedagog och sedan rektor. Frida är utbildad 
fritidspedagog, rektorsutbildning och sociologi. 
 
Helena: Fritidspedagog på en mångkulturell F-6 skola i ett mellan stort samhälle i södra 
Sverige. Arbetar i årskurs F-3 fritidshem samt administrativa uppgifter. Varit 
yrkesverksam i 29 år. Är utbildad fritidspedagog. 
 
Kim: Fritidspedagog i årskurs 2 fritids på en mångkulturell F-6 skola i ett mindre 
samhälle i södra Sverige. Varit yrkesverksam i 15 år först som elevassistent och sedan 
utbildat sig till fritidspedagog. 
 
Amanda: Fritidspedagog i F-klass fritids på en mångkulturell F-6 skola i ett mindre 
samhälle i södra Sverige. Varit yrkesverksam i 18 år, utbildad fritidspedagog och 
dramapedagog. 
 
 
5.2 Genomförande av datainsamling 
 
Vi genomförde en tidig kontakt med samtliga respondenter där vi skickade ut ett 
informationsmail om vår studie och dess syfte. Där fick de även komma med förslag på 
tider och datum när de kunde genomföra intervjuerna. Vid intervjuerna i ena 
fritidshemmet deltog vi båda men på grund av sjukdom vid det andra tillfället så kunde 
bara en av oss närvara. Det här påverkade inte vårt intervjumaterial då båda tog del av 
intervjun vid ett senare tillfälle genom ljudinspelningen. Varje intervjutillfälle varade 45 
minuter, detta så att intervjun inte skulle upplevas lång. Vi har använt oss av 
ljudinspelning för att på så sätt kunna lyssna på alla intervjuerna vid ett senare tillfälle 
då de ska transkriberas. Ljudinspelning ger en fullständig dokumentation samt genom 
att vi sparar ljudfilen lyssnar om och om igen. Syftet till att vi haft intervjuerna i deras 
verksamhet är att vi ville erbjuda en positiv miljö där de känner sig trygga. De risker 
som kunde uppstå är att någon av respondenterna inte känner sig trygg på sin arbetsplats 
och vi inte har vetskap om detta. Även att vi kunde bli avbrutna under intervjun med 
tanke på att vi var i fritidshemmets lokaler, då elever kunde kommit in och stört oss. 
Trots dessa risker anser vi att det inbjuder till ett avkopplande samtal, ansikte mot 
ansikte, där fokus låg på våra öppna frågeställningar och vi kan få en större inblick i 
verksamheten. 
 
 
5.3 Bearbetning av data 
 
Efter att ha spelat in intervjuerna med samtliga respondenter transkriberade vi dem. Vi 
träffades tidigt på morgonen för att tiden skulle räcka till då vi var förberedda på att 
transkriberingen skulle vara tidskrävande. För att vara så effektiva som möjligt valde vi 
att transkribera två ljudinspelningar var. Vi började med att enskilt lyssna igenom 
ljudinspelningen och anteckna på ett Word-dokument allt som togs upp på intervjun. 
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Sedan valde vi att läsa all transkribering tillsammans för att på så sätt bli grundligt insatt 
i vårt material. Genom att göra en tematisk innehållsanalys där vi letade efter 
gemensamma drag i materialet identifierade vi olika teman i vårt forskningsmaterial. 
Utifrån detta valde vi att skapa ett Word-dokument för varje tema där vi placerade ihop 
alla citat och svar vi fått från intervjuerna. Genom detta har vi sedan läst materialet gång 
på gång för att ytterligare se om respondenternas uttalanden bekräftar de teman vi fått 
fram för att vara säkra. 
 
 
5.4 Studiens trovärdighet 
 
Med vårt metodval samt urval ökar vi studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Genom 
att vi spelat in intervjuerna samt transkriberat och kategoriserat materialet övertyga att 
vår data med god sannolikhet blir mer trovärdig och den data vi har är rimlig 
(Denscombe 2016). Utöver att vår forskning är trovärdig så ska den även vara 
tillförlitlig. Eftersom det är vi själva som samlar in data så måste vi vara noga med att 
redovisa hur vi har samlat in data, i vårt fall genom att vi använt oss av ljudinspelning. 
Trovärdighet fås även genom att vi genomför studien med precision och noggrannhet 
för att se om datamaterialet är lämplig för vår forskningsfråga. Detta har vi gjort genom 
att vi tagit fram en intervjuguide med frågeställningar som håller sig till vårt ämne. För 
att inte påverka respondenternas svar och samtal har vi varit så neutrala och objektiva 
som möjligt. Då det lätt kan ske misstag vid inmatningen av datan har vi varit noga med 
att kontrollera vår transkribering. Detta har vi gjort genom att vi lyssnat och läst de två 
transkriberingar vi gjort var för att på så sätt få ett mer trovärdigt material. 
 
 
5.5 Etiska överväganden 
 
Vi har använt oss av vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi 
kommer att gå igenom dessa etiska huvudkrav samt hur vi har tagit hänsyn till dessa i 
vårt arbete (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
●   Informationskravet: Innebär att deltagande ska få information om undersökningens 

syfte samt upplysa om att deltagandet i undersökningen är frivillig och att de har rätt 
att avbryta sin medverkan när så önskas. Vi tog hänsyn till informationskravet 
genom att vi skickade ut ett informationsmail om vår studie och dess syfte samt att 
undersökningen är frivillig och att deltagarna får avbryta den när de de önskar. 

 
●   Samtyckeskravet: Innebär att samtliga deltagare i vår undersökning själva 

bestämmer över sin egna medverkan. Vi delgav deltagarna tydlig information om 
deras medverkan, att de har alltid har rätt att avbryta sin medverkan om de så 
önskar. Vi fick godkännanden av samtliga respondenter genom mail och 
telefonkontakt. 

 
●   Konfidentialitetskravet: Innebär att samtliga deltagande i undersökningen skall ges 

konfidentialitet så att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av informationen. 
Även att deras identitet inte kommer att nämnas i studien. Vi har i vårt arbete byt ut 
de riktiga namnen på respondenterna mot fiktiva namn. 
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●   Nyttjandekravet: Innebär att de uppgifter som vi samlat in endast är till för syftet 
med forskningens ändamål. Samt att dessa uppgifter ej får spridas vidare. Vi 
kommer att radera all material så som ljudfiler, personuppgifter samt all 
transkribering enligt detta krav. 

 
 
6 Resultat 
 
De svarsområden vi fått genom intervjuerna och som vi ser att alla har belyst är 
inkludering och det sociala samspelet på fritidshemmet, fritidspedagogernas 
erfarenhet, kompetens och förändring i arbetssättet för inkludering, risk för 
exkludering, språket ett viktigt verktyg för inkludering och samverkan med 
nyanländ vårdnadshavare. 
 
 
6.1 Praktiskt och socialt samspel 
 
Fritidspedagogerna värnar starkt om inkluderingens betydelse i aktivitet och lek på 
fritidshemmet. Samtliga respondenter påpekar hur viktigt det är att kombinera lek och 
lärande för inkludering av de nyanlända eleverna. Kim berättar att de nyanlända 
eleverna har större möjlighet med inkludering på fritidshemmet genom att de är hos 
dem från tidig morgon till sent eftermiddag. Kim fortsätter att berätta att eftersom de har 
mycket aktiviteter på fritidshemmet som kombinerar lek och samarbete så får de 
nyanlända eleverna mer möjlighet till att delta och utveckla det sociala samspelet. 
Samtliga fritidspedagoger påpekar att fritidsverksamheten ger större möjligheter för 
inkludering än skolan. Frida säger: 
 

Däremot är fritids en bättre arena för inkludering på grund av att det är inte lika 
styrt. Rent konkret som till exempel en uppsats, det är inte så mycket inkludering i 
det. Medan om du har fritids så har man lekar, utflykter och man skapar den 
inkluderingen tillsammans där med barnen (Frida). 
 

Fritidspedagogerna påpekar att de inte särskiljer de nyanlända eleverna från övriga 
klasskamrater på fritidshemmet, utan de är med vid aktiviteten och leken på samma 
villkor Helena berättar: 
 

Vi särskiljer inte dem så mycket utan dem är med i våra aktiviteter som vi gör med 
dem andra barnen. Vi gör ingenting annorlunda med dem utan de blir inkluderade 
så. Sen om det är rätt eller fel vet jag inte, men det flyter på och de får komma in 
på samma villkor som alla andra (Helena). 
 

Ett tydligt exempel som Amanda nämnde för att inkludera de nyanlända eleverna med 
övriga klasskamrater var en aktivitet med fokus på språk och samarbete. Här var det 
fokus att de skulle vara i små grupper och att varje nyanländ elev skulle få ingå i en 
grupp med andra klasskamrater. Amanda beskriver aktiviteten: “Vi har en aktivitet som 
heter Safari tipspromenad, här ska de gå tre i varje grupp en runda i skogen. Varje lapp 
har en bild på ett djur där de ska gissa namnet på djuret och skriva ner det på sin lapp” 
(Amanda). Amanda menar att de gjorde detta för att de nyanlända skulle få möjlighet att 
öva språket i tal och skrift men även samarbete. 
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Samtliga påpekar hur viktigt det är att inkludera de nyanlända eleverna i olika sociala 
sammanhang, traditioner och relationer. De vill att eleverna ska uppleva och få lärdom 
om de svenska traditioner så som midsommar, julen och påsk. Helena berättar att när de 
har dagar med svenska traditioner så förklarar dem vad anledningen till traditionen är 
genom olika sätt. Här förklarades det genom att man berättade genom små filmsnuttar, 
bilduppgifter och sagor. Helena berättar: 
 

Idag kanske vi äter semlor och anledningen till det. Nästa gång har vi midsommar. 
Jag tror det går snabbare för de nyanlända att komma in i svenska samhället om de 
går på fritids och upplever och ser våra traditioner och umgås med svensktalande 
barn i denna verksamhet (Helena). 
 

Fritidspedagogerna ser fritidshemmet som den viktigaste arenan för att de nyanlända 
eleverna ska få en inblick hur det svenska samhället fungerar. Kim påpekar även hur de 
brukar arbeta på deras fritids där de inkluderar de nyanlända eleverna genom att de får 
följa med någon fritidspedagog ut i samhället och utföra något ärende. Kim berättar om 
ett exempel där en enskild nyanländ elev får möjligheten att både se hur samhället 
fungerar och öva på matematik och språk. 
 

Vi tycker de får mer möjligheter att komma in i samhället hos oss. vi hjälper dem 
med mycket, till exempel, om man ska handla något och ska baka så tar vi med 
eleven till affären så att de lär sig hur det fungerar. Från att handla varorna till 
själva bakningen, hur mycket det behövs handlas av varje produkt och hur mycket 
det behövs i bakningen (Kim). 
 

 
6.2 Kulturella skillnader och utmaning 
 
Samtliga fritidspedagogerna beskriver känslan av att arbeta med nyanlända elever som 
något väldigt positivt och inspirerande. Fritidspedagogerna upplever att de ökar sin egen 
kännedom om sig själva, samhället samt att visa respekt för varandra. Kim berättar att “ 
Man lär sig mycket av varandra och det är roligt. Man lär sig om olika kulturer samt att 
respektera allas kulturer ”(Kim).  De upplever att det är ett väldigt känslomässigt 
bemötande då de nyanlända eleverna har varit med om många upplevelser på vägen hit. 
Helena och Kim påpekar även hur mycket de lär sig av de nyanlända elevernas olika 
kulturer. Helena bekräftar ovanstående: 
 

Vi har jättemycket att lära av andra kulturer och andras sätt att tänka. Barnen 
speciellt har en stor fördel då vi har olika kulturer här på fritidshemmet. Barnen lär 
sig om olika kulturer, hur de tänker och att man får tänka på olika sätt (Helena). 
 

Fritidspedagogerna berättar om de kulturella skillnaderna och de utmaningar som 
förekommer på fritidshemmet. Fritidspedagogerna Kim, Amanda och Frida berättar om 
att eleverna ibland undrar om varför de nyanlända inte äter fläskkött. Vidare förklarar 
fritidspedagogerna att de berättar för eleverna att alla har olika kulturer och tänker olika. 
Kim förtydligar det med “Och då berättar vi för alla att man har olika kulturer och att 
det inte är fel att tro på något annat” (Kim). Helena berättar om ett samtal hon haft med 
en nyanländ elev där den nyanlända eleven reagerat varför Kalle som arbetar på 
fritidshemmet plockar undan disken när Helena är i samma rum. Helena lyfter fram att 
den nyanlända eleven inte säger det för att vara taskig, utan inte är van att se sådant. 
Helena berättar ovanstående ”Att man förklarar hur det är i Sverige och att man inte gör 
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skillnad på kvinnor och män. De kanske har en bild med sig hit, det kanske inte är ett 
hinder, men man får förklara att så är det här” (Helena). 
 
 
6.3 Språket som trygghet och utmaningar 
 
Fritidspedagogerna påpekar att i början när eleverna anländer så sker det mer 
grupperingar då de samspråkiga nyanlända eleverna dras mer till varandra. Detta med 
bakgrund av tryggheten av att någon i närheten pratar samma språk, samt känna en 
samhörighet med liknande bakgrund. Frida beskriver ovanstående enligt följande “Jag 
vet att vid något tillfälle ville barnen spela fotboll med två olika lag, ett arabisktalande 
mot ett svensktalande och det förbjöd vi direkt” (Frida). Frida berättar att de förbjöd 
detta direkt då deras mål med verksamheten är att alla oavsett språk och bakgrund ska 
umgås med all för att känna trygghet. 
 
Samtliga fritidspedagoger poängterar även att de första två-tre månaderna umgås de 
nyanlända eleverna mer med varandra. Fritidspedagoger påpekar att de har haft 
överseende med detta för att de just ska känna trygghet i början. Dock när det sker för 
ofta ser fritidspedagogerna till att avstyra genom att ha gemensamma aktiviteter och 
lekar med de övriga klasskamrater. Med bakgrund av att de nyanlända eleverna ska 
tvingas in i att prata svenska samt umgås med de andra eleverna. Amanda berättar: 
 

De nyanlända brukar dras till varandra och det är inte konstigt då de känner 
trygghet. Det är alltid så de första två-tre månaderna sedan släpper det. Barnen lär 
sig språket fort så då släpper de lite och sedan bildas andra grupperingar (Amanda). 

 
Amanda och Kim märkte en stor skillnad med de nyanlända eleverna när de behövde 
anstränga sig och kämpa mer med det svenska språket när de lekte mer med de övriga 
klasskamrater. Amanda beskriver även följande “Det är alltid så de första två-tre 
månaderna sedan släpper det. Barnen lär sig språket fort så då släpper de lite och sedan 
bildas andra grupperingar” (Amanda). Kim berättar även att när språket väl släpper och 
flyter på för de nyanlända så pratar de och pratar utan att stanna, då ser man ett lyckat 
resultat av vårt arbetssätt. 
 
Fritidspedagogen Amanda berättar hur språket kan bli ett hinder som leder till att 
eleverna känner svårigheter i att uttrycka sina känslor för varandra. Det sker en 
frustration för dem där de till exempel är mer fysiska mot sina klasskamrater. Amanda 
berättar: 
 

Vi har en nyanländ flicka här på fritids som har svårigheter i att uttrycka sina 
känslor genom språket. Utan hon visar det genom att krama och pussa sina 
klasskamrater väldigt mycket. Detta har gjort att hennes klasskamrater upplever 
henne som jobbig och vill ibland inte umgås med henne på fritids (Amanda). 
 

Amanda berättar att på hennes fritids när det väl uppstår konflikter så sker det oftast 
mellan de nyanlända eleverna. Det resulterar i att de nyanlända eleverna ofta är 
högljudda och använder svordomar på sitt egna språk som gör att de andra eleverna blir 
försiktiga med att umgås med eleverna vid andra sociala tillfällen. Amanda berättar: 
 

Sker det konflikter så sker det oftast mellan elever från samma land. Jag vet inte 
varför det är så men det händer ofta och jag vet inte varför. Kan beror på annat 
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temperament. Dessa elever har mycket i bagaget och det är inte alltid vi får veta 
vad de har gått igenom innan de kommer till oss (Amanda). 
 

Helena och Kim berättar även hur språket kan blir ett hinder under konfliktsituationer. 
Genom att vissa nyanlända elever inte kan spelets regler på svenska kan det uppstå bråk 
och missförstånd mellan eleverna. Resultatet har blivit att de övriga klasskamrater 
utesluter de vid olika lektillfällen på fritidshemmet. Helena bekräftar följande:  

 
Ett hinder kan vara när man kommer som ny att man kanske inte vet spelets 
regler på svenska och då kan en konflikt uppstå. Här är det viktigt att vi vuxna 
uppmärksammar detta och går in och stöttar från bägges håll (Helena). 

 
 
6.4 Samverkan med nyanlända vårdnadshavare 
 
Samtliga fritidspedagoger har svarat hur viktig samverkan med de nyanlända 
vårdnadshavarna är för att rätt och tydlig information ska komma fram. 
Fritidspedagogerna arbetar på liknande sätt för att nå ut med information till 
vårdnadshavare men använder sig av olika metoder. Bägge fritidshem använder sig av 
tolk och modersmålslärare vid inskrivningssamtal på fritids och förmedla vilka regler 
som gäller på fritidshemmet. Helena belyser vikten av noggrannhet vid inskrivningen så 
att de nyanländas vårdnadshavare får information om att fritids och skola är två skilda 
verksamheter. Helena berättar: 
 

Just i början när man tar emot familjerna är det viktigt att de får rätt information då 
det inte finns fritids i deras hemland. De vet ju inte vad det är utan de vill att 
barnen går hela skoldagen och tänker att skolan håller på till klockan fem. Man får 
vara tydlig med att skolan är obligatorisk men att fritids får man enbart gå till om 
man har föräldrar som inte är hemma. Viktigt att man gör detta tydligt från början 
(Helena). 
 

På Kims fritidshem tar de hjälp av en danspedagog i deras kommun som har nära 
kontakt med nyanlända vuxna där pedagogen anordnar träffar två gånger i veckan. Där 
delas översatta veckobrev ut med information om vad som sker på fritidshemmet. Kim 
påpekade att detta var viktigt för de nyanlända elevers inkludering om de till exempel 
skulle till simhallen och att just badkläder skulle medtas så att inte de nyanlända elever 
skulle stå där utan badkläder och känna sig utanför. Helena berättar: 
 

Och det är ju inte det att de nyanlända familjerna är slarviga med att förstå vilken 
tid barnen ska hämtas, jag menar de svenska familjerna är inte alltid bättre med 
tiden där. Utan att vi är extra tydliga med tiden från början. Det är just språket som 
det kan bli misskommunikation med (Helena). 
 

Helena och Amanda poängterar även vikten av att ha en pågående diskussion och träffar 
med vårdnadshavarna så att de känner sig trygga med personalen på fritidshemmet. 
Bägge respondenter berättar att de har en återkoppling med vårdnadshavarna för att se 
hur elevernas process pågår samt om det är några eventuella frågor som dykt upp under 
tiden. Amanda beskriver detta enligt följande “När föräldrarna varit här ett par månader 
så brukar vi träffas för att prata om olika saker på fritidshemmet så att de får möjlighet 
att säga vad de tycker” (Amanda). 
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6.5 Kompetens, arbetssätt och information 
                                             
Fritidspedagogerna upplever att de inte riktigt vet vilka specifika kompetenser som kan 
behövas för att arbeta med nyanlända elever, även att det blir mer utmanande när de inte 
riktigt vet de nyanlända elevernas behov. Samtliga har påpekat om ovissheten kring de 
nyanlända elevernas bakgrund och hur detta kan påverka deras inkludering med de 
andra eleverna på fritidshemmet. Fritidspedagogerna har uttryckt en önskan om att de 
ska få bättre bakgrundsinformation kring nyanlända elever så att de har vetskapen om 
vad de har gått igenom, samt vad de kan ha för behov av i verksamheten. Kim berättar “ 
Det är viktigt att få rätt bakgrundsinformation om de nyanlända elever vi får till fritids, 
speciellt när vi får nyanlända elever med funktionshinder” (Kim). Här fortsätter Kim 
berätta att det sker en viss exkludering då det är svårt att veta deras speciella behov 
eftersom kontakten med vårdnadshavarna inte är den bästa då språket är ett hinder i 
början. Amanda berättar: 
 

När vi hade en basketlek på rasten märkte vi fritidspedagoger att en nyanländ elev 
hade svårt att vara med på grund av att eleven har svårigheter med grovmotoriken. 
Detta hade vi inte fått någon information om tidigare utan det var något vi själva 
blev upplysta om under lekens gång. Detta gjorde att eleven blev exkluderad av 
andra elever och vi valde att göra någonting annat med eleven (Amanda). 
 

Samtliga berättar att de arbetar bra i arbetslaget och att de reflekterar mycket kring deras 
arbetsmetoder med de nyanlända eleverna. Dock påpekar Kim att i deras arbetslag så 
arbetar de på ett bra sätt men önskar att hela arbetslaget hade haft mer kompetens och 
kunskap. Kim upplever att de tycker och tänker olika och skulle vilja att arbetslaget var 
mer drivande. Kim förtydligar med ”Att få mer kompetens hur man kan jobba med 
nyanlända elever, veta vad man ska göra för de nyanlända eleverna så att det blir rätt 
och de får lära sig så mycket som möjligt “ (Kim). Dock påpekar fritidspedagogerna att 
de viktiga kompetenserna är att ha lyhördhet, ha ett öppet sinne, god social kompetens, 
vara omtänksam och respektera varandra. 
 

Att man har lyhördhet och att man har respekt för barnen och deras föräldrar. Att 
man lyssnar och att man har en bra kommunikation. Och att vi lärare vågar ta 
kontakt om det är något vi undrar. Framför allt att man är tydlig från första början 
(Helena). 
 

Vi ser i arbetssättet att samtliga upplevt sig relativt förberedda för mottagandet av de 
nyanlända eleverna då de påpekar att de erfarenhet sedan innan. Dock så har många 
förändringar skett och de känt sig oförberedda med att antalet nyanlända elever ökat. 
Samtliga fritidspedagoger påpekar att fritids fått ta extra hjälp av tolk, 
modersmålslärare, studiehandledare samt andra aktörer i kommunen som arbetar med 
nyanlända vuxna för att få ut rätt och viktigt information om fritids till vårdnadshavare. 
Frida berättar: 
 

Jag tror ingen var förberedd i Sverige på att så många nyanlända skulle komma. 
Jag känner att vi var tvungna att lösa massa oförberedda saker som kom väldigt 
snabbt. Däremot hade vi turen att få en studiehandledare och modersmålslärare på 
50 procent som var ett stort hjälpmedel som gjorde att vi kunde hantera detta bättre 
(Frida). 
 

Fritidspedagogerna lyfter även fram betydelsen av att ha modersmålslärare i 
fritidsverksamheten där de inte bara närvarar vid inskrivningssamtal utan även är inne 
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och jobbar på fritidshemmet vid till exempel lov som extra stöd för de nyanlända 
eleverna. Detta har utmynnat i att modersmålsläraren har arbetat extra med de som inte 
kan språket. Frida berättar att innan 2015 så gav de alla nyanlända eleverna alltid extra 
språkträning på fritidshemmet och det var något som gav jättebra effekt. Dessvärre har 
denna möjlighet minskat då antalet nyanlända elever ökat mycket senaste året. Detta ges 
enbart till de nyanlända elever som har svårigheter med språket och är i extra behov av 
språkträning. Även Kim berättar att i deras fritids så får de elever som har svårigheter 
med språket, extra stöd genom att få vara på fritids trots att deras vårdnadshavare är 
hemma utan sysselsättning. Kim bekräftar ovanstående med följande “ ibland har 
föräldrarna inte börjat på Svenska för invandrare (SFI) än men deras barn får vara på 
fritids fram till 15.00 för att få stöd med språket” (Kim). 
 
Något som samtliga fritidspedagoger påpekar är hur stor inverkan 
förberedelseklassen har i de nyanlända elevers inkludering. Detta genom att de ser 
förberedelseklassen som ett viktigt verktyg där eleverna får en förkunskap om hur 
skolan går till. Frida och Helena berättar hur viktigt förberedelseklassen varit för att 
lättare kunna inkludera de nyanlända eleverna på fritids då de kommit med 
förkunskaper och varit lite förberedda på hur saker och ting fungerar. Medan Kim 
och Amanda berättar att de märker skillnad nu när de inte har förberedelseklassen 
längre och som varit ett stort stöd för att ge de nyanlända eleverna en förkunskap. 
Detta bekräftar Amanda med följande “ Förberedelseklassen var en stor hjälp tycker 
vi och det saknas nu. Då lärde de sig allt möjligt och fick kunskap om hur skolan 
fungerar “ (Amanda). 
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7 Analys 
 
Vi kommer att analysera resultatet med hjälp av tidigare forskning samt valda teorier. 
Med hjälp av resultatets material besvaras våra frågeställningar här nedan. 
 
 
7.1 Socialt samspel 
 
Samtliga fritidspedagoger lyfter fram samspelet i lek och aktiviteter för inkludering av 
nyanlända eleverna som betydelsefull. De påpekar att det inbjuder till social inkludering 
där de nyanlända eleverna genom leken får möjlighet att öva på det svenska språket. 
Falkner och Ludvigsson (2016) tar upp hur viktigt det är för både nyanlända elever och 
de svensktalande att samspela genom lek och aktiviteter för utvecklandet av språket. 
Genom leken ges en möjlighet för fritidspedagogerna att aktivt observera de nyanlända 
elevernas språkutveckling. När fritidspedagogerna styr upp aktiviteter och lekar så 
betonar de att de inte särskiljer de nyanlända eleverna från de övriga eleverna, utan alla 
nyanlända elever är med på lika villkor vid samtliga aktiviteter och lekar på 
fritidshemmet (a.a). Skolverket lyfter i sina Kommentarer om nyanlända (2016) att all 
personal på fritidshemmet ska ge de bästa möjligheter för inkludering av de nyanlända 
eleverna och med detta skapa en god utveckling och ge bästa möjliga förutsättningar. 
 
Då de nyanlända eleverna befinner sig i en ständig utveckling så tar de del av nya 
kunskaper med hjälp utav fritidspedagogerna och i den sociala erfarenheten som sker 
genom detta samspel (Smidt, 2010). Det kan uppstå en vi och dem känsla på 
fritidshemmet när de nyanlända eleverna och övriga klasskamrater ställs mot varandra. 
Här är samtliga fritidspedagoger överens att fritidshemmet tillsammans med 
vårdnadshavarna ska ha ett bra samarbete och sträva efter samma mål. Det här är något 
Frida poängterar när hon förbjöd en fotbollsmatch eleverna emellan (Bunar, 2015). 
 
Kim lyfter fram att det förekommer mycket aktiviteter på fritidshemmet där samarbete 
och lek kombineras. Här får de nyanlända eleverna möjlighet att inkluderas och utveckla 
det sociala samspelet. Detta ser vi tydligt i Fjällhed (2013) som poängterar att det är av 
vikt att skapa en harmonisk pedagogisk miljö, där utveckling sker genom det sociala 
samspelet och där alla elever oavsett olikheter lär sig av varandra (a.a.). 
Vidare beskriver Hwang och Nilsson (2003) en interaktion, ett socialt samspel där 
eleverna tillsammans med läraren är delaktiga i sociala sammanhang med syftet att 
stärka de nyanlända elevernas självkänsla. Med samtliga fritidspedagogers resonemang 
om att fritidshemmet inte är lika målstyrt som skolan, betonar de att fritidshemmet ger 
en större möjlighet för inkludering. Kim förklarar att ibland brukar de till exempel ta 
med nyanlända elever ut och handla när de har bakning som aktivitet. Det här görs i 
syfte för att inkludera de nyanlända eleverna i hur samhället fungerar (a.a.). Det här ser 
vi tydligt i Bunars andra aspekt för lyckad integration som är att det ska finnas 
pedagogiskt stöd som Helena även betonar genom att ”vi gör ingenting annorlunda utan 
vi särskiljer inte de nyanlända eleverna”, detta görs för att de nyanlända eleverna ska 
vara delaktiga med de övriga klasskamraterna utan att de ska särskiljas (2015). 
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7.2 Kulturella skillnader och utmaningar 
 
En viktig aspekt i studiens resultat är att samtliga fritidspedagoger upplever arbetet med 
nyanlända elever som något väldigt positivt och inspirerande. De påpekar att de 
inspireras av mångfalden till att lära sig och lära ut om olika kulturer samt religioner. 
Med ett stödjande för goda sociala relationer, stämmer det väl ur ett interkulturellt 
samspel. Samtliga fritidspedagoger påpekar även att de ökar sin egen kännedom om sig 
själva, hur samhället ändras och fungerar samt att visa respekt. Det är ett känslomässigt 
bemötande de samtliga upplever då de nyanlända eleverna upplevt mycket på vägen till 
Sverige. Det här ser vi som en interkulturell kompetens, där fritidspedagogerna skapar 
nyfikenhet i att använda mångfalden som resurs i fritidshemmet (Alfakir, Lahdenperä 
och Strandberg, 2010). Kim och Helena belyser att de lär sig väldigt mycket om hur de 
nyanlända eleverna tänker och hur olika kulturer verkar. Ur ett sociokulturellt och 
interkulturellt förhållningssätt lär de sig då om nyanlända elevers erfarenheter i det 
sociala sammanhanget (Säljö, 2014). 
 
Fritidshemmet är en arena där många kulturer möts och där även diskussioner ofta kan 
handla om religiösa och kulturella skillnader. Det kan till exempel vara att elever ibland 
undrar varför de nyanlända eleverna till exempel inte äter fläskkött eller att nyanlända 
elever påpekar saker som i deras sätt att tänka är annorlunda (Lunneblad, 2013). 
Lilliedahl och Ehrlin (2016) berättar om interkulturella möten i fritidshemmet där 
eleverna med skilda kulturella bakgrunder inkluderas socialt med varandra (a.a.). 
Kulturella skillnader och utmaningar är något som samtliga respondenter berättar kan 
förekomma på fritidshemmet. Fritidspedagogerna är noga att påpeka för samtliga elever 
att alla har olika kulturer och tänker olika. Kim förklarar att vissa till exempel inte äter 
fläskkött av olika anledningar, ett utvecklande av kulturell kompetens. Det är viktigt att 
samtliga elever och fritidspedagogerna på fritidshemmet visar ömsesidig respekt och 
tolerans för olika kulturer (Stier och Sandström, 2009). 
 
För integrering av nyanlända elever är det viktigt att fritidspedagoger diskuterar och 
reflekterar över de nyanlända elevernas känslor och frågeställninga. Detta är vad Helena 
gör när hon beskriver att hon måste ha förståelse för att nyanlända elevers syn på 
jämställdhet. Hon förklarar sedan i ett samtal med en nyanländ elev diskuterar att i 
Sverige så arbetar även männen i köket, som i detta fall att en manlig fritidspedagog 
plockade undan disken (Bunar, 2010). Fritidspedagogerna ska vara medvetna om att det 
förekommer sociala koder och fördomar som kan försvåra en god samverkan. Det krävs 
att fritidspedagogerna utvecklar kunskaper om kulturer, traditioner och religion för att 
se det ur olika synvinklar och använda sig av kulturell kompetens för att skapa goda 
relationer (Stier och Sandström, 2009). Vi uppmärksammade att samtliga 
fritidspedagoger hade en önskan om ökade kunskaper om de nyanlända elevernas 
bakgrund, de uttrycker en vilja att lära sig mer om elevernas kulturer samt traditioner. 
Denna önskan finns för att kunna tillgodose varje elevs behov (Alfakir, Lahdenperä och 
Strandberg, 2010). 
 
 
7.3 Språket som utmaning och möjlighet 
 
Språket är en röd tråd genom respondenternas svar, de påpekar ofta hur viktigt språket 
är, vilka hinder som kan förekomma när språket inte utvecklas samt hur lättare 
inkluderingen sker när språket utvecklas och de lättare kan kommunicera med andra. 
Fritidspedagogerna påpekar att i början när de nyanlända eleverna kommer till 
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fritidshemmet dras de mer till andra elever som använder sig av samma språk. 
Fritidspedagogerna berättar att de märker trygghet hos de nyanlända eleverna när de 
umgås med samspråkiga. Men de betonar att när det pågår kontinuerligt ser de till att 
avstyra situationen med att ha gemensamma aktiviteter med de övriga eleverna. Vi ser 
detta som att fritidspedagogerna hjälper de nyanlända eleverna till att skapa samspel och 
goda relationer med andra elever. Genom att använda sig av olika lekar och aktiviteter 
har de nyanlända eleverna möjlighet att utveckla språket i olika sociala sammanhang 
genom interaktion. Det här hjälper även de nyanlända eleverna att stärka deras 
självkänsla för att utveckla språket (Hwang och Nilsson, 2003).  
 
Vygotskij utvecklar sina egna tankar om att lärarna ska bedöma elevens starka sidor och 
inte svagheter. Fritidspedagogen Amanda berättar om att det kan finnas hinder med 
språket och det är framför allt genom svårigheter i att uttrycka sig rätt med det svenska 
språket. Dessa hinder ska dock inte ses som en svaghet, utan med hjälp av lämpliga 
redskap och metoder så ser fritidshemmet till att undervisningen och aktiviteten som 
sker, ska ha en grund i varje nyanländ elevs behov. Helena berättar just att de alltid går 
in och stöttar vid hinder (Smidt, 2010). För en god språkutveckling är det viktigt att de 
nyanlända eleverna är delaktiga i lekar och aktiviteter men även att de ständigt utmanas. 
Detta ska framför allt göras genom varierande aktiviteter där språkligt lärande är i 
fokus. Vidare bekräftar även Frida att man innan på fritidshemmet hade möjlighet att ge 
de nyanlända eleverna en extra språkträning på fritidshemmet som gav ett bra resultat. 
Samtliga fritidspedagoger tar hjälp av tolk samt modersmålslärare för att ge extra stöd 
för de nyanlända eleverna med språket (Ojala 2016).  
 
Vygotskij ser språket som ett medierande redskap där de nyanlända eleverna får 
möjlighet att uttrycka sig och förstå motparten. Kim berättar att i början används 
mycket bilder och tecken för kommunikation med de nyanlända eleverna, detta 
bekräftas ur ett sociokulturellt perspektiv med det centrala begreppet mediering där 
bilder och tecken används som ett redskap som kommunikation med de nyanlända 
eleverna på fritidshemmet (Sälsjö, 2014). Hwang och Nilsson (2003) bekräftar att i 
interaktionen så tar de nyanlända eleverna hjälp utav en fritidspedagog som genom 
strategier och stöd för språkutveckling utvecklar en inlärning i interaktion med de andra 
eleverna. 
 
 
7.4 Samverkan med nyanlända vårdnadshavare 
 
Helena och Kim belyser vikten av samverkan med de nyanlända vårdnadshavarna, för 
att viktig och tydlig information ska komma fram och inte skapa missförstånd. Ett 
exempel är om de nyanlända vårdnadshavarna inte har uppfattat att de ska skicka med 
badkläder till skolan/fritidshemmet. Ett sådant missförstånd kan resultera i att den 
nyanlända eleven känner sig utanför. För att den nyanlända eleven ska känna sig 
inkluderad behöver vårdnadshavarna ha en inblick i hur verksamheten fungerar. Således 
viktigt att fritidspedagogerna har goda relationer med vårdnadshavarna (Alkafir, 
Lahdenperä och Stranderg 2010). Att använda sig av tolk för att underlätta kontakten 
med varandra skapar en positiv inställning till engagemang för de nyanlända 
vårdnadshavare. Det här ses som en viktig del av samtliga fritidspedagoger att inkludera 
nyanlända elever. Amanda berättar om att kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna är 
en väsentlig del för deras barns inkludering i fritidshemmet (Bunar, 2015). 
Fritidspedagogerna berättar att de använder sig av olika metoder, mediering, för att 
översätta och skicka ut tydliga informationsbrev till vårdnadshavare genom tolk, 
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modersmålslärare samt andra aktörer i kommunen. Vikten av att använda mediering 
som redskap är viktigt för att de nyanlända vårdnadshavare och fritidspedagoger ska ha 
en tydlig kommunikation i början när språket kan vara ett hinder (Säljö, 2014). 
 
Bunar (2015) poängterar att nyanlända vårdnadshavare ofta riktar kritik mot lärarna då 
de påpekar att de nedvärderar deras kompetens som vårdnadshavare. De nyanlända 
vårdnadshavarna efterlyser även att skolan ska skapa sociala broar mellan nyanlända 
och majoritetsbefolkningen för att skapa en inkluderande social gemenskap. Några 
tydliga sådana aspekter förekom inte i vårt studieresultat då vi endast intervjuat 
fritidspedagoger, snarare förekom det en öppenhet och en strävan att ha en god 
samverkan med nyanlända vårdnadshavare så att de skulle känna sig så delaktiga som 
möjligt i verksamheten, samt i deras barns utveckling. Helena och Amanda påpekar 
vikten av att ha en pågående kommunikation och träffar med de nyanlända elevernas 
vårdnadshavare så att de ska känna sig trygga med personalen på fritidshemmet. De 
påpekar även att det är viktigt att de har en återkoppling med vårdnadshavarna för att se 
hur deras barns process fortlöper. 
 
 
7.5 Kompetens och arbetssätt 
 
Förberedelseklass ses av samtliga fritidspedagoger som ett viktigt verktyg för 
inkludering. Samtliga påpekar att det är där de får förkunskaper om språk, normer, 
värden samt hur skolverksamheten går till. Inkluderingen har på så sätt fungerat 
effektivare påpekar samtliga respondenter. Nilsson Folke (2015) betonar språkets 
pedagogiska syfte genom att nyanlända elever får börja utveckla svenska språket i 
förberedelseklassen. Dock påpekas även att många nyanlända elever ser 
förberedelseklassen som ett hinder då de begränsas av att inte ha sociala kontakter med 
svensktalande elever, då de endast är i förberedelseklassen. Bunar (2015) skriver om en 
direktintegrering inom skolverksamheten där de nyanlända eleverna placeras från första 
början i sin ordinarie klass. Dock är många kritiska till denna modell eftersom det 
saknas en stöttande struktur och lärare som saknar utbildning i språkutvecklande 
arbetssätt där de kan stödja de nyanlända elever som ännu inte behärskar språket. 
Utifrån (a.a). tolkar vi att på Kim och Amandas skola och fritidshem används en 
direktintegrering. De berättar att de upplever en skillnad nu när de inte längre har 
förberedelseklass och att inkluderingen av nyanlända elever blir mer utmanande. Samt 
att förberedelseklassen gav nödvändiga förkunskaper som hjälpmedel för inkludering. 
 
Samtliga fritidspedagoger kan inte med konkreta resonemang förklara vilka 
kompetenser som behövs för att arbeta med nyanlända elever utan de förklarar att 
situationen blir svårare om de inte får rätt information om de nyanlända elevernas behov 
och bakgrund. För att få en bra interkulturell utbildning för fritidspedagogerna anser 
Lahdenperä och Sundgren (2016) att det är relevant att ha kunskap om de nyanlända 
elevernas bakgrund och förkunskaper. Samtliga pekar på att bristfällig 
informationskanal försvårar arbetet med en jämlik undervisning (a.a.). Fjällhed (2013) 
poängterar vikten av att ha ett fritidshem som inbjuder till harmoniska och pedagogiska 
miljöer, där alla elever oavsett olikheter lär av varandra. Vi ser hos samtliga 
respondenter att det kan uppstå svårigheter med inkludering på fritidshemmet av 
nyanlända elever med speciella behov. Detta då man har svårt att få rätt information om 
de nyanlända elevernas behov och bakgrund. Kim nämner även svårhanterade 
situationer när det kommer nyanlända elever med funktionshinder och vilka behov som 
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behövs för de nyanlända eleverna på fritidshemmet. Här ser vi tydligt att 
fritidspedagogerna strävar efter att säkerställa en lärorik och utvecklande miljö för alla 
elever på fritidshemmet. 
 
Fritidspedagogerna ser mångfalden som en positiv utmaning, men uttrycker en större 
önskan om kunskap om de nyanlända elevernas kultur samt religion. Fritidspedagogerna 
behöver även inneha en interkulturell kompetens som handlar om ökad förståelse för 
andra kulturer. Således utvecklas denna kunskap i de möten fritidspedagogerna 
samspelar med nyanlända eleverna på fritidshemmet. De kompetenser 
fritidspedagogerna anser vara viktiga är lyhördhet, ha ett öppet sinne, god social 
kompetens, vara omtänksam och visa respekt för varandra (Stier och Sandström 2009). 
Även Fjällhed (2013) poängterar att som fritidspedagog bör man lyssna på de nyanlända 
eleverna och deras situation och drömmar. Med bättre kunskap om de nyanlända 
eleverna kan de ha ett utvecklande fritidshem där de finner nya möjligheter för alla 
elever. 
 
 
8 Diskussion 
 
I denna avslutande del kommer vi att diskutera de olika delar av vår studie som kommit 
fram av resultat, analys, tidigare forskning samt vår metoddiskussion. 
 
 
8.1 Socialt samspel 
 
Vi ser att samtliga respondenter tidigt påpekade språkets betydelse, och hur mycket 
språket hjälper de nyanlända eleverna att komma in i gruppgemenskapen med de övriga 
eleverna på fritidshemmet. Framför allt var språket ett stöd till en snabbare inkludering 
där fritidspedagogerna skapade mer lek och aktiviteter för att främja språkutvecklingen. 
Därför anser vi att man tidigt bör skapa aktiviteter som främjar språkutveckling för de 
nyanlända eleverna. Det får positiva effekter inte bara för de nyanlända eleverna utan 
även för de övriga eleverna där en social gemenskap skapas. En annan viktig del är att 
när fritidspedagogerna ser att de nyanlända eleverna umgås för mycket med 
samspråkade klasskamrater, är de snabba med att avstyra och styra in dem i andra 
grupper. Det här gynnar utvecklandet av språket samt att inte fastna i den tryggheten 
som de känner med sin samspråkade grupp. Vi ser att detta har gett en positiv inverkan 
hos eleverna då det gynnat språkutvecklingen. Dock anser vi att tvinga in dem i olika 
grupper kan ge en negativ inverkan då fritidspedagogerna i början inte alltid vet om 
deras bakgrund och speciella behov. Många av dessa elever har haft starka upplevelser 
innan de anlänt till Sverige och att bli påtvingade kan skapa otrygghet och medföra att 
det blir svårare att känna tillit för fritidspedagogerna. 
 
En annan viktig faktor som påpekades av samtliga är att fritidshemmet anses vara en 
viktig arena för inkludering i samhället. Fritidshemmet ses som en arena där det är 
lättare att visa hur samhället fungerar på ett praktiskt sätt då det inte är lika målstyrt som 
den övriga skolverksamheten. Vi anser att skolan som är mer ämnesbaserad, har svårare 
att inkludera de nyanlända eleverna socialt i jämförelse med fritidshemmet som arbetar 
mycket med sociala relationer samt praktiska aktiviteter och lekar. På fritidshemmet får 
de nyanlända elevernas ta del av samhällsorienterade lekar samt aktiviteter där man 
tränar på hur man ska vara mot varandra. Det här anser vi gynnar de nyanlända elevers 
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nyfikenhet till hur saker fungerar i samhället vilket ofta framkallar funderingar och 
frågor som man kan resonera kring tillsammans. 
 
Den sociala gemenskapen genom lek och aktiviteter är en annan faktor som spelar en 
stor roll i de nyanlända elevernas inkludering. Vi ser att leken i sig inbjuder till ett 
socialt samspel som fångar upp de nyanlända elevernas intresse och nyfikenhet till att 
leka med alla. Inom styrda aktiviteter kan vi även se att fritidspedagogernas närvaro ger 
en ökad trygghet. Här har fritidspedagogerna uppsyn över leken och kan således se hur 
språkutvecklingen ökar i detta sammanhang. Av egna erfarenheter ser vi även att vi kan 
påverka utvecklingen av samarbetsförmågan genom att ha uppstyrda aktiviteter som 
inriktar sig mot socialt samspel. Genom att främja samtliga elevers samarbetsförmåga 
ser vi en ökad trygghet när alla elever på fritidshemmet deltar. Alla får möjlighet att 
vara med i en gemenskap och ingen behöver känna sig utanför. 
 
 
8.2 Föräldrasamverkan 
 
Vi upplever att en nära relation och samverkan med de nyanlända elevernas 
vårdnadshavare är viktig utifrån ett inkluderande förhållningssätt som samtliga 
respondenter även påpekar. Av erfarenhet ser vi att samverkan är en viktig faktor både 
för vårdnadshavare och deras barn. Speciellt då det kan vara svårt att lämna ifrån sig 
barnen i början i ett nytt land och man ännu inte riktigt vet hur samhället fungerar. Det 
kan även uppstå missförstånd mellan fritidspedagogerna och vårdnadshavare i början 
när språket är ett hinder. Av den orsaken är det viktigt att fritidspedagogerna använder 
sig av olika medel som till exempel, tolk eller modersmålslärare för att de rätta frågorna 
samt funderingarna ska nå fram. Vårdnadshavarna bör ha bra insyn i hur fritidshemmet 
och dess verksamhet fungerar, då den kontinuerliga kontakten gynnar tryggheten för den 
nyanlände eleven. Det är därför betydelsefullt att varje nyanländ elev blir 
uppmärksammad av fritidspedagogerna då eleven kan ha vårdnadshavare som är mindre 
engagerade. Att bli sedd och inte ses som annorlunda är viktigt för att eleven inte ska 
känna sig utanför samt att fritidspedagogen alltid låter eleven gå in med samma 
förutsättningar som övriga elever. Vi blir även uppmärksammade på att det är viktigt att 
fritidspedagogerna har en god samverkan samt blir informerade om de nyanlända 
eleverna har några speciella behov eller funktionsnedsättningar. Det här är viktig 
information som ska förmedlas tidigt från vårdnadshavarna till fritidspedagogerna, så en 
trygg inkludering sker och rätt resurs ska finnas tillgänglig på fritidshemmet. En viktig 
slutsats vi har i åtanke är att samtliga fritidspedagoger är öppna och strävar efter en god 
samverkan. De vill ha delaktiga vårdnadshavare som har tilltro till fritidspedagogerna 
samt att de kan komma med funderingar och frågor när så önskas. Då vi endast har 
respondenternas synpunkter på samverkan kan vi inte förmedla vårdnadshavarnas 
åsikter om verksamheten. Här får vi förlita oss på att inkluderingen av nyanlända 
vårdnadshavare sker på ett gynnsamt sätt. 
 
 
8.3 Verktyg 
 
Vi anser att det finns svårigheter med att fastställa vilka kompetenser som behövs för att 
inkludera nyanlända elever på fritidshemmet, respondenterna har haft svårt att förklara 
vilka dessa kompetenser konkret är. Dock ser vi att samtliga fritidspedagoger har stor 
erfarenhet av arbete med nyanlända elever och använder ofta erfarenhetsbeprövade 
metoder och material. Kompetenser som ändå betonats under arbetet är omtänksamhet, 
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lyhördhet och respekt. Då dessa elever kräver mycket omsorg och kunskapsutvecklande 
ser vi detta som grundläggande kompetenser för arbete med nyanlända elever på 
fritidshemmet. Vi ser att kunskapsutveckling på fritidshemmet är en viktig del för ett 
fortsatt mottagande av nyanlända elever. Vad det specifikt skulle kunna vara är svårt att 
förklara, dock ser vi utbildning inom språkutveckling som grundläggande för en 
betydelsefull inkludering. En positiv aspekt är förberedelseklassen som kan gynna en 
snabbare inkludering. Dock kan förberedelseklassen få nyanlända elever att känna sig 
utanför den ordinarie skolverksamheten då de enbart får vara med sin klass. Det vi 
upplever är att fritidshemmet ser förberedelseklassen som ett viktigt verktyg då de 
nyanlända eleverna får delta i fritidsverksamheten och kommer med grundläggande 
förkunskaper som främjar inkludering och socialt samspel. Samtidigt ser vi 
direktintegrering där de nyanlända eleverna lotsas in direkt på fritidshemmet. Det som 
kan upplevas som ett hinder är att de kommer till fritidshemmet utan grundläggande 
förkunskaper. Det vi ser som positivt är att de får en pågående språkutveckling i 
fritidshemmet, inte särskiljs som nyanländ elev och de umgås med sina klasskamrater 
från ordinarie klass. 
 
 
8.4 Kulturella utmaningar och möjligheter 
 
Vi ser att kulturella utmaningar kan påverka fritidshemmets normer och värden då de 
nyanlända eleverna har en annan kulturell bakgrund och kan se på saker på ett annat 
sätt. Det vi märker är att de inte är vana vid att se vissa saker som de inte har erfarenhet 
av. Detta kan vara saker som de är vana att endast kvinnor ägnar sig åt och inte män. 
När de sedan till exempel ser en manlig fritidspedagog göra det som i elevens ögon är 
en 'kvinnlig uppgift' kan det göra eleven förvirrad. Vi ser detta som en utmaning där 
fritidshemmet ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtidigt är det 
viktigt att fritidshemmet respektera andras kulturer och traditioner, detta gör det svårt 
för fritidspedagoger att förhålla sig till då de ska sträva efter allas lika värde. Samtidigt 
som det sker kulturella utmaningar uppstår det även erfarenheter och möjligheter som 
gynnar till interkulturell kompetens. Det vi ser är att fritidspedagogerna uttrycker sig 
positivt och inspirerande till att arbeta med nyanlända elever. Som helhet lär man sig av 
andra kulturer och traditioner, hur samhället ändras samt att visa respekt för andras 
seder. En viktig aspekt att tänka på är att använda sig av mångfalden som en resurs och 
inte en utmaning i fritidshemmet. Det är utvecklande för både elever och personal att 
lära av varandra om nya kulturer och traditioner och att lära att respektera varandras 
olikheter.  
 
 
8.5 Metoddiskussion 
 
Vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att få en djupare inblick i hur 
fritidspedagogerna ser på inkludering av de nyanlända eleverna.Vårt resultat hade 
säkerligen blivit annorlunda om vi istället använt oss av observationer men genom 
intervjun som datainsamling har vi fått fram exakta ord på det fritidspedagogerna 
upplever. Då vi ville se inkluderingen av nyanlända elever utifrån fritidspedagogernas 
synvinkel hade observationer delgivit oss mer datamaterial i hur de arbetar i praktiken 
och inte hur de upplever att inkluderingen sker.Vi värdesatte djupgående 
semistrukturerade intervjuer som möjliggjorde till en fri diskussion. Samtidigt så hade 
vårt datamaterial sett annorlunda ut om vi även hade intervjuat vårdnadshavarna till de 
nyanlända eleverna och då fått en synvinkel på hur deras samverkan fungerar med 
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fritidshemmet. Med utgångspunkt i vårt val av två skilda fritidshem, samt enskilda 
intervjuer med fritidspedagoger och rektor influerar det således vårt resultat som i sin 
tur påverkar studiens helhet. Vårt urval av respondenter skedde utifrån det att vi ville ha 
erfarna respondenter som arbetar på fritidshem med högt mottagande av nyanlända 
elever. Dock hade vårt material säkerligen varit mer nyanserat om vi valt att intervjua 
fritidspedagoger från mer än två fritidshem. 
 
 
8.6 Vidare forskning 
 
Den begränsade forskningen som finns om nyanlända elever inom skolverksamheten 
inriktar sig främst mot integration i förskolan samt mot grundskolan. Då det sker 
begränsat med forskning inriktat mot fritidshemmet med inkludering av nyanlända 
elever, upplever vi att fritidshemmet inte anses lika betydelsefullt som de andra 
obligatoriska skolverksamheterna. Vi anser att fritidshemmet är en viktig arena där olika 
kulturer möts och där vi kan arbeta med att främja de nyanlända elevernas samhörighet 
och solidaritet för en god inkludering oavsett kulturell bakgrund. Det vi har tänkt på 
efter resultatet samt analysen är hur viktig inverkan språket samt de nyanlända 
vårdnadshavarna har för de nyanlända elevernas inkludering på fritidshemmet. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar grundlärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi är inne i vår sista termin av vår utbildning där 
vi påbörjat vårt examensarbete på 15 hp. Vår forskningsstudie inriktar sig mot hur 
fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet arbetar med inkludering av nyanlända elever i 
verksamheten. 
Att vi valt just detta område är för att vi själva har migrations erfarenhet och växt upp i 
ett mångkulturellt samhälle. Att arbeta med inkludering är ett viktigt område för oss och 
som framtida fritidslärare anser vi att det är en del av vårt uppdrag att få en inblick hur 
det kan arbetas med att inkludera nyanlända elever. 
 
Vår undersökning består av intervjusamtal där vi har ett begränsat antal intervjufrågor. 
Vi kommer att använda oss av diktafon och anteckningar under intervjusamtalet för att 
sedan transkriberas av oss. Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna där alla 
uppgifter behandlas konfidentiellt. De uppgifter vi samlar in kommer enbart att 
användas i vår studie. Vår önskan är att få intervjua ansvarig rektor för nyanlända elever 
samt två fritidspedagoger/lärare som har nyanlända elever i sin avdelning. Självklart är 
det frivilligt att delta och respondenterna har rätt att hoppa av studien om så önskas. Vi 
hoppas på ett positivt svar. 
 
Vid frågor kan ni kontakta oss på följande: 
 
Francisco Hidalgo – fh222gr@student.lnu.se 
Georgios Karamitas – gk222dh@student.lnu.se 
Handledare Linnéuniversitetet: Åsa Trulsson 
 
Med vänliga hälsningar, 
Francisco och Georgios 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Inledning: 
Vad har du för utbildning? 
Kan du berätta varför du valt detta yrke? 
Vad anser du vara viktigt med att vara fritidslärare/fritidspedagog? 
Hur kan en dag se ut här på fritids? 
Hur många elever har ni inskrivna på fritids? 
Hur många nyanlända elever har ni har i skolan/fritids? 
Hur många års erfarenhet har du av att jobba med nyanlända? 
Har ni några specifika värdegrundsmål ni strävar/jobbar efter? 
Tema: Arbetssätt/Verksamheten 

1.            Vilka fördelar finns det med att arbeta med nyanlända elever? 
·         Hur påverkas dessa fördelar? 

2.                                      Vad har ni för verktyg (t.ex. tolk, resurser) för att inkludera nyanlända 
elever? 

·         Kan ni nämna några viktiga verktyg? 

·         Hur används dessa verktyg? 
3.                                      Hur arbetar ni för att inkludera de nyanlända eleverna på fritidshemmet? 

·         Kan ni ge mig ett sådant exempel? 
4.                                      Känner du att ni var förberedda med flyktingströmmen av de nyanlända 
eleverna? 

·         På vilket sätt var ni/var ni inte? 

·         Hur väl förberedd upplevde du dig själv? 
5.                                      Har arbetssättet ändrats med nyanlända elever sedan flyktingströmmen 
ökade 2015? 

·         På vilket sätt tycker du att detta har påverkat arbetssättet? 
6.                                      Vilka stora förändringar har skett den närmaste tiden? 

·         Kan du ge mig några exempel? 
7.                                      Hur upplever du att verksamheten har hanterat mottagandet av 
nyanlända elever? 

·         Upplevde du några brister? 
8.                                      Vilka slags grupperingar förekommer det på fritidshemmet? 

·         Ser du detta som ett problem? 
9.                                      Har detta en positiv eller negativ inverkan hos de nyanlända eleverna? 

·         Kan du ge mig några exempel på positiva/negativa inverkan? 
Tema: Inkludering/exkludering 
10.                                  Vad finns det för möjligheter för inkludering för nyanlända på fritids? 

·         Kan du ge exempel? 
11.                                  Vilka hinder kan uppstå för inkludering för nyanlända på fritids? 

·         Kan du ge exempel? 
12.                                  Är fritids en viktig arena för inkludering för de nyanlända eleverna? 
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·         Varför är fritids en viktig arena? 
13.                                  Upplever du att de nyanlända eleverna exkluderas på fritidshemmet, 
isåfall hur? 

·         På vilket sätt? 

·         Vad gör ni när ni ser att någon exkluderas? 
Tema: Kommunikation/Samhörighet 
14.                                  Vad anser du är viktiga aspekter för att de nyanlända eleverna ska känna 
samhörighet med de andra eleverna? 

·         Kan du ge konkreta exempel? 
15.                                  Har de nyanlända elevernas kulturella bakgrund eller religion påverkan 
på samhörighet? 

·         Kan du exempel på vad som kan påverka? 
16.                                  Hur arbetar ni med föräldrasamverkan på fritidshemmet? 
17.                                  Är (språket/kultur eller annat) viktigt för att de nyanlända elever ska 
känna samhörighet med de andra eleverna? 
18.                                  Arbetar ni på något speciellt sätt med (språk/kultur eller annat) och 
kommunikation gällande fritidshemmets verksamhet? (Dessa frågor ställs beroende på 
vad de svarar på fråga 14) 
19.                                  Anser du det är viktigt att det finns fritidslärare i er verksamhet med 
migrationserfarenhet? 

·         På vilket sätt är detta en fördel/nackdel? 
Tema: Kompetens 
20.                                  Anser du att det krävs en fortbildning för att arbeta med nyanlända 
elever? 
21.                                  Känner du att du har tillräckligt med kompetenser för att inkludera 
nyanlända elever? 

·         Vilka kompetenser? 
22.                                  Känner du att ni har tillräckligt med kompetenser i arbetslaget för att 
inkludera nyanlända elever? 

·         Vilka kompetenser? 
23.                                  Vilka kompetenser anser du behövs för att arbeta med nyanländas 
inkludering? 

o Varför behövs dessa kompetenser? 
 


