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Abstrakt 
 
How do schools support inclusion of newly arrived 
immigrant students? 
 
Syftet med detta arbete är genom intervjuer få kunskap om hur fritidslärare samt 
rektorer går tillväga för att bemöta och inkludera nyanlända elever. I följande text 
kommer du, genom forskning, intervjuer med rektorer och fritidslärare samt två 
lärarstudenters syn på detta ämne, få reda på hur det fungerar på två olika skolor i södra 
Sverige där den ena skolan är väldigt mångkulturell och den andra skolan inte alls är 
lika mångkulturell. Hur arbetar de två olika skolorna och hur ser forskningen på  detta? 
Finns det något sätt för de övriga eleverna på fritidshemmet att hjälpa de nyanlända 
eleverna att känna sig välkomnade i verksamheten?   
 
Nyckelord 
Inkludering, bemötande, nyanlända, mångkultur, grundskola,  
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1. Inledning 
Vi ska skriva om inkludering och bemötande av nyanlända elever. Detta handlar om hur 
vi som lärare på bästa sätt kan arbeta för att få eleverna som kommer hit att känna sig 
välkomna och inkluderade i skolan och på fritidshemmet. 
Detta ämne är aktuellt i dagens samhälle då det kommer många nyanlända familjer till 
Sverige, detta påverkar både skolverksamheten och samhället på ett positivt men även 
ett utmanande sätt. Det positiva är att vi kan lära oss av varandra kulturmässigt och 
språkmässigt och vi kan använda oss av den nya kunskapen i klassrummet för att förstå 
varandra. Samtidigt behövs fler resurser för en bra integrering då det oftast finns en brist 
på kunskap och verktyg för att lärarna ska kunna stötta de nyanlända eleverna. När 
resurser saknas kan det leda till att det blir svårt att ge alla en likvärdig utbildning. Det 
står i läroplanen att alla elever ska få en likvärdig utbildning och detta ska eftersträvas i 
både den obligatoriska skolan och på fritidshemmet. (Lgr11, 2011 reviderad 2017 s. 8) 
 
Skolverkets olika dokument ger mycket information om olika aspekter av 
undervisningen, men vi upptäckte att det saknas stödmaterial just för bemötande och 
inkludering för de nyanlända eleverna. Detta är även en återkommande aspekt som 
flertalet av våra forskare benämner. Vilket gör det komplicerat för fritidslärare och 
pedagoger att förhålla sig till detta då det inte finns några riktlinjer kring inkludering 
och bemötande.  
 
Läroplanen har mål som varje elev ska nå upp till, både i den obligatoriska skolan men 
även på fritidshemmet. Alla elever har inte samma förutsättning och speciellt de 
nyanlända eleverna får det svårare att nå upp till dessa, men om eleverna inte kan ha 
samma mål vad ska då lärarna och pedagogerna följa för att alla ska få en likvärdig 
utbildning och en meningsfull fritid?  
Den luckan som vi har förstått finns inom detta ämne handlar om att det finns för lite 
forskning inriktat på fritidshemmet och deras sätt att bemöta och inkludera de nyanlända 
eleverna. Vårt mål är att få mer kunskap om just inkludering och bemötande av 
nyanlända, då vi anser det är viktig i dagens samhälle och för vår framtida roll som 
fritidslärare.  
 
1.1 Bakgrund 
Vi har tidigare genomfört fyra vfu-perioder där vi fått vara ute i verksamheten, under de 
två sista vfu-perioderna har vi varit på två olika skolor, den ena är väldigt mångkulturell 
medan den andra är en skola med få nyanlända elever. En annan anledningarna som har 
gjort att vi vill fokusera på bemötande och inkludering för nyanlända är för att skolan är 
det första man prioriterar för att få in barnen i verksamheten när de kommer hit. 
Anledningen till detta är för att de ska lära sig språket och komma in i samhället. Målet 
är att barnen ska komma in i rutiner, skapa sociala kontakter och relationer för att få en 
bra start på “det nya livet” i Sverige. Detta skriver Bunar (2015) i sin bok, han menar att 
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de nyanlända eleverna kan ha svårigheter att skapa relationer med andra elever på grund 
av språksvårigheter och då är bemötandet och inkluderingen betydligt viktigare. 
Bemötande i detta sammanhang handlar om första mötet med den nya eleven och hur 
man sedan går till väga för att få in hen i fritidsverksamheten.  
Inkludering handlar om hur man ska få in eleven i elevgruppen och hur man gör för att 
få eleven att trivas och inte råka ut för utfrysning eller exkludering.  
 
Vad ska fritidslärarna göra och hur ska de arbeta för att alla elever ska känna sig 
välkomna och för att eleverna inte bara ska känna sig trygga med sina nya fritidslärare 
utan även med deras nya klasskamrater?  
Bunar (2015) benämner två olika sätt som idag finns i den svenska skolan för att 
integrera nyanlända elever i verksamheten. Det första är förberedelseklass som är en 
klass där endast nyanlända elever går och lära sig svenska innan de slussas in i de 
ordinarie klasserna. Det andra sättet är att direktintegrering sker, det vill säga att de 
nyanlända eleverna får börja i de ordinarie klasserna direkt.    
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att få förståelse om hur fritidslärare respektive rektorer 
arbetar med att bemöta och inkludera nyanlända elever på fritidshemmet och i 
elevgruppen. Vi vill även se hur fritidslärarna samt rektorerna ser på relationer, eftersom 
detta är grunden till bra bemötande och inkludering av de nyanlända eleverna.  
 
Våra frågeställningar lyder: 
● Hur bemöter fritidsläraren och rektorn de nyanlända eleverna för att inkludera 

dem på fritidshemmet? 
 
● Hur ser skolornas tillvägagångssätt ut för att bemöta och inkludera de nyanlända 

eleverna?  
 
● Hur kan de övriga eleverna på fritidshemmet enligt fritidslärarens och rektorns 

perspektiv bidra till nyanlända elevers inkludering i fritidshemmet?  
 

2. Tidigare forskning och teori 
Tidigare forskning kring bemötande och inkludering av nyanlända elever, handlar 
främst om grundskolan då det inte finns så mycket forskning om fritidshemmet. När vi 
har skrivit om forskning kring ämnet tidigare har vi utgått ifrån våra nyckelord. I detta 
arbete ska vi vinkla tidigare forskning till ett fritidshems perspektiv. Vi har valt att dela 
upp inkludering som en rubrik och tillhörighet som en rubrik av den anledning att 
eleven kan vara inkluderad i elevgruppen utan att känna tillhörighet. Anledningen till 
vår uppdelning av inkludering och tillhörighet är att en lärare kan anse att eleven är 
inkluderiad men eleven kanske inte känner tillhörighet.  
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2.1 Tillhörighet 
Tillhörighet handlar om att eleverna ska känna sig välkomna i klassen eller på 
fritidshemmet. Eleverna ska känna att de inte hamnar utanför eller att de andra eleverna 
ser ner på dem, även trygghet är en aspekt för att tillhörighet ska skapas.   
Om de nyanlända eleverna inte känner någon tillhörighet kan det leda till sämre 
skolresultat och detta nämner Ljung Egeland (2015) i en forskningsstudie. I detta fallet 
måste fritidslärare och klasslärare samarbeta och skapa en gemensam trygghet och 
tillhörighet på både skoltid respektive på fritidshemmet. Hon nämner också i sin 
forskning att det finns vissa faktorer som stärker tillhörigheten och det är lärare, 
klasskamrater, vårdnadshavare, policy samt miljön.  
 
Till sist lyfter Ljung Egeland fram i sin forskning om hur viktigt det är med sociala 
nätverk då detta ger en positiv inverkan på elevers relationer. Hon menar att om det 
finns flera elever på fritidshemmet med samma ursprung gör detta att eleverna lättare 
känner tillhörighet. Fritidslärare och pedagoger måste hitta balansen så inte 
grupperingar bildas. Med grupperingar menar hon att det inte ska bli “vi och dem” 
indelningar, utan anser att det ofta är bättre med en “blandad” skola då det är lättare att 
lära sig av varandra och förstå varandra. Detta är något som även Bunar (2015) lyfter 
fram i sin studie, han har genomför en intervju med en nyanländ man. Denna man har 
själv uttalat sig om att, på grund av att han hamnade i en klass med endast afghaner 
kunde han inte inkludera sig med svenskarna på skolan och lära sig deras språk. Genom 
att vi förstår varandra och varandras bakgrunder så kan vi skapa bra 
samhällsmedborgare och det är även detta skolan samt fritidshemmet har som uppgift. 
Idag blir det lätt att de som kan samma språk och kommer ifrån en liknande bakgrund 
dras till varandra. Svensson (2017) skriver att dessa elever känner större tillhörighet 
med de som pratar samma språk eller går igenom liknande saker i familjen. Därför 
gäller det för fritidslärarna att ha den kunskapen om inkluderande och bemötande så de 
kan hjälpa eleverna att se förbi detta så inte grupperingarna skapas.  
 
2.2 Relationer  
Relation är en koppling mellan individer, det kan handla om tillit, trygghet eller 
negativa aspekter som konflikter mellan individer. I detta sammanhang vill vi att det ska 
speglas mot de positiva aspekterna det vill säga tillit och trygghet.  
Bredmar (2014) lyfter fram två typer av relationer, sekundära relationer som handlar om 
relationer som är mer begränsade till tid och rum och den andra versionen av relationer 
som är primära relationer, dessa är mer uppbyggda på känslor det vill säga inte så 
inriktat på professionalitet och detta vill vi att skolan ska ta till vara på mer genom att 
vara en medmänniska och kunna känna sympati och empati. 
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Enligt Bredmar (2014) behöver varje fritidslärare som arbetar på fritidshemmet ha 
relationskompetens, detta för att eleverna ska känna sig trygga och inkluderade i 
elevgruppen och på fritidshemmet. Bredmar (2014) skriver fortsättningsvis att vara en 
skicklig lärare är att ha förmågan att relatera till sina elever och ha kunskapen om 
undervisningen så att den blir autentisk. Hon anser att relationsarbete inte bara är något 
som ska fostra eleverna utan det handlar om gemenskap och samhörighet med eleverna. 
Även Lilja (2013) skriver hur hon anser att relationsskapande är ett lärande och det är 
lärarens skyldighet att eftersträva detta, att skapa och upprätthålla relationer med 
eleverna.  
 
Bredmar (2014) är även hon inne på detta, men genom undervisningen och relationerna 
till de nyanlända eleverna framträder dessa som den viktigaste källan till engagemang 
och inspiration i arbetet. Detta kan göras genom olika metoder såsom småprata med de 
nyanlända eleverna, se dem, fråga hur dagen har varit i skolan och se deras 
personligheter och deras egenskaper samt använda sig utav dessa i verksamheten. Bara 
genom att ställa små frågor kan man bygga upp relationen med den nyanlända eleven 
snabbare än att bara ta upp saker med hela elevgruppen. Vid dessa konversationerna 
med de nyanlända eleverna ser man enbart den eleven man pratar med och eleven 
känner mer tillit till läraren och det blir i längden lättare att få en bra relation. Som 
lärare ska en visa sin personlighet, vara trevlig och även ta rollen som medmänniska i 
kombinationen med lärarrollen och inte bara vara sin roll och ses som en auktoritet. 
Bredmar (2014) lyfter även fram hur viktigt det är med sociala kontakter med eleverna 
då hela lärarens arbetsdag går ut på detta. Som fritidslärare kan du inte endast ha 
relationer med en hel grupp elever utan relationer med varje individ behövs för att 
undervisningen ska fungera bra. Ser vi varje elev som enskilda individer kommer detta 
göra att man bygger upp en förtroendefull relation med eleverna.  
 
Lilja (2013) lägger fram olika verktyg som lärare kan ta hjälp utav för att upprätthålla 
bra relationer med sina elever. Verktygen hon nämner är prova, utveckla och välja bort 
de verktyg som inte fungerar för eleven i fråga. Detta för att skapa en relation till 
eleverna där de känner att de lär sig på sitt sätt och blir bemötta på ett bra sätt. Om 
lärarna kan anpassa sig efter de olika individerna så kommer detta skapa bra relationer, 
för att eleverna känner att läraren lägger lärandet på deras nivå. Medan Lilja skriver att 
det är viktigt att skapa och upprätthålla bra relationer mellan lärarna och eleverna så 
skriver Nilsson Folke (2017) förutom att eleverna måste ha bra relationer med lärarna 
måste de ha bra relation till de andra eleverna på fritidshemmet. Detta kan göras genom 
till exempel gemensamma aktiviteter eller samarbetsövningar. Genom att ha en bra 
relation med andra elever skapar det en större känsla av inkludering, det är 
fritidslärarnas ansvar att uppmuntra dessa relationer. Detta nämner också Dahl (2014) i 
sin avhandling, där skriver hon om hur det är lärarens uppdrag att skapa olika 
utmaningar till eleverna som de ska lösa tillsammans och där kommer eleverna börja 
skapa sina relationer. Hon skriver att man till exempel kan skapa olika rum till eleverna 
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där de tillsammans kan få olika utmaningar och att man även kan göra detta ute i 
skolans närmiljö. Dahl (2014) skriver att miljön på fritidshemmet är en stor del av 
relations skapandet och att det inte bara är fritidslärarna som ska hålla i aktiviteterna, 
utan att det är bra om eleverna själva får skapa utmaningarna. Sen kan antingen eleverna 
själva lösa dem eller så kan fritidslärarna hjälpa till.  
 
2.3 Bemötande och Inkludering 
Idag finns det en fras som lyder “en skola för alla” och den hör ihop med begreppet 
inkludering. En skola för alla kan tyckas handla om alla skolor överallt, men så är inte 
fallet. De texter som kommer upp när man söker på en skola för alla handlar det mest 
om specialpedagogik och inte nyanlända elever. Hur kan detta vara ett område för 
specialpedagogiken när alla eleverna ska känna sig inkluderade i verksamheten?    
 
Nilholm (2006) förklara begreppet inkludering genom att lyfta fram att det kommer 
ifrån begreppet integrering. Integrering är ett begrepp som har en negativ underton, 
detta har lett till att han vill använda sig av ordet inkludering istället. Forskaren vill även 
lyfta fram att inkludering är en process och inte ett tillstånd. Detta är något vi dagligen 
arbetar med på fritidshemmet det vill säga att inkludera eleverna. Det är dock svårare att 
arbeta med inkludering i skolan idag och det skriver Skowronski (2013) om i sin 
forskning. Hon har skrivit en studie som handlar om förberedelseklass och ordinarie 
klass, i denna avhandling lyfter hon fram en problematik som leder till att 
förberedelseklassen och ordinarie klassen inte blir inkluderade med varandra. Eftersom 
de nyanlända eleverna ofta får stämpeln att de är omogna och har bristande kunskap i 
det svenska språket av den ordinarie klassen bildas det lätt en mur mellan eleverna. 
Självklart finns det fördelar med att ha förberedelseklass då de nyanlända eleverna får 
hjälp och stöd som dem behöver, om de hade slussats in i ordinarie klass direkt hade 
eleverna inte fått hjälp eller stöd från ordinarie lärare då hen inte hade haft tid eller 
kunskap.  
 
Skowronskis (2013) nämner olika strategier för att underlätta när de nyanlända eleverna 
kommer till skolan. En beredskap är att skolan kan hantera elevernas bristande tidigare 
skolgång, att det finns tolkar både i skolan och på fritidshemmet så kommunikationen 
mellan elever och fritidslärare blir lättare och att man låter de nyanlända eleverna 
blandas in i grupper med andra elever som kan svenska. Genom att skolan är förberedd 
med bland annat dessa medel så kommer bemötandet med de nyanlända eleverna bli 
lättare, skolan kanske till och med kan ha en handlingsplan och kan använda denna 
varje gång det kommer en ny elev. Att lärarna ska ha kompetens om detta är viktigt 
eftersom det första eleverna kommer möta är sina lärare, om inte lärarna har någon 
kompetens så kommer allt annat bli mycket svårare. Om lärarna inte har någon kunskap 
om detta så kanske de finns någon form av utbildning som de kan gå så det blir lättare 
att hantera sitt arbete på ett bra sätt.  
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Läraren ska också enligt Bunar (2015) uppskatta mångfald och inte se det som en börda. 
Attityden som läraren har till de elever som är nyanlända har stor betydelse för att få en 
värdefull relation samt att undervisningen ska fungera. Ser läraren ner på dessa elever så 
inkluderas eleverna inte i undervisningen samt att eleverna inte känner sig inkluderade 
eller accepterade. För att exkludering inte ska uppstå handlar det om att läraren ska 
skapa utmaningar för alla elever i klassrummet, detta för att om man får en bra 
utmaningsnivå utvecklas man och har större chans att nå upp till de högre 
betygsnivåerna. Forskaren Tornberg (2006) skriver också om hur läraren måste anpassa 
undervisningen efter eleven och ge dem olika utmaningar. Men det som hon mest 
skriver om är att de elever som behöver särskilt stöd, i detta fallet med språket och/eller 
kommunikationssvårigheter, ska få det för att de ska kunna nå upp till samma kunskaps- 
och färdighetsnivåer som sina klasskamrater. Om dessa elever får detta stödet så känner 
de sig mer inkluderade i elevgruppen och det kan leda till att dem känner sig mer 
delaktiga och får ut mer av skolvistelsen och varandra. Det är inte endast Tornberg 
(2006) som lyfter fram vikten av att de nyanlända eleverna ska få den hjälp de behöver, 
även Bunar (2015) påtalar detta och vikten av att eleverna får det svenska språket som 
första prioritering för att eleverna ska bli inkluderade och för att klyftor mellan de 
svensktalande eleverna och de nyanlända eleverna inte ska uppstå.  
 

3. Metod 
För att få mer kunskap om ämnet ska vi intervjua fritidslärare och rektorer om hur 
arbetet fungerar när nyanlända elever kommer till fritidshemmet. Vi vill undersöka om 
det finns specifika planer på hur de ska bemöta och inkluder de nyanlända eleverna. 
Genom intervjuerna med fritidslärarna och rektorerna vill vi även få fram vad de anser 
att de övriga eleverna på fritidshemmet gör samt inte gör för att främja en gemenskap 
och en tillhörighet i elevgruppen. Anledningen till att vi har valt att använda oss utav 
kvalitativ metod istället för kvantitativ metod är för att vi anser att när vi intervjuar 
fritidslärare och rektorer ser vi reaktioner och uttryck som vi inte kan se i en statistisk 
undersökning. Vi har valt att använda oss av det fenomenologiska perspektivet i vår 
undersökning. Fenomenologi handlar om erfarenheter och en medvetenhet att det finns 
mer än ett sätt att förstå och beskriva mänskliga upplevelser. Denscombe (2016) skriver 
att fenomenologin handlar om att se saker genom andras ögon och söka en förståelse för 
hur de konstruerar sin verklighet.Vi kopplar därför det fenomenologiska perspektivet till 
vår forskning om respondenternas erfarenheter kring inkludering och bemötande av 
nyanlända eleverna.Vi vill, genom att lyssna på deras beskrivningar, se deras 
erfarenheter genom deras ögon.  
 
Fenomenologin är lämpad för mindre forskningsprojekt som vår undersökning eftersom  
den fokuserar på beskrivning av levda erfarenheter genom intervjuer. (Denscombe, 
2106) Fenomenologi handlar även om att beskriva en förstahandsupplevelse och inte 
hitta en orsaksförklaring.Vårt arbete handlar inte om att hitta orsaker till hur 
inkluderingen ser ut på olika skolor, utan att få en fördjupad förståelse för hur lärare och 
rektorers vardagliga erfarenheter av inkludering ser ut.  
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3.1 Urval  
De vi kommer intervjua är tre fritidslärare och tre rektorer. De sex respondenterna är 
kvinnor mellan 24-50 år gamla. En av lärarna med benämningen L1 i vår text har inte 
någon lärarexamen men har annan akademisk utbildning. L2 som är den andra läraren vi 
intervjuade har en akademisk utbildning inom förskollärare men arbetar idag på ett 
fritidshem med årskurserna 3-6. Den sista läraren L3 som vi intervjuade är utbildad 
fritidspedagog.  En av rektorerna som senare kommer kallas R1 har tidigare arbetat på 
en skola med 46 olika nationaliteter och avslutatde sin rektorsutbildning i januari 2018. 
R2, vår andra rektor som vi intervjuade har tidigare arbetat som lärare men är idag 
biträdande rektor. Den sista rektorn R3 som vi intervjuade avslutade även hon sin 
utbildning i januari 2018.    
 
3.2 Genomförande och datainsamling 
När intervjuerna genomförs kommer vi använda oss av ljudupptagning och sedan ska 
detta transkriberas av oss.Vi kommer använda oss utav en semistrukturerad intervju, 
vilket innebär att vi har öppna frågor och svar. Intervjuerna kommer genomföras på två 
olika skolor, en som har många olika nationaliteter och en som är färre nationaliteter.. 
Vi kommer ha enskilda intervjuer med alla personer som ska intervjuas och vi valde 
detta för att underlätta transkriberingen och för att kunna höra vad de säger och för att 
inte viktig data ska undgå oss. Vi är intresserade av att se vad fritidslärarna från samma 
fritidshem svarar och huruvida deras uppfattning skiljer sig markant från varandra. 
 
 
3.3 Forskningsetiska överväganden 
Vårt arbete handlar om nyanlända elever och detta kan bli ett känsligt ämne. Vi kommer 
ha i åtanke att trots den faktan vi redan har ska vi lyssna och inte komma in och styra 
och ställa. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt vid en forskning att man har 
respekt för människovärdet och för de individer vi pratar med under våra intervjuer. 
Under tiden vi intervjuar våra respondenter har de blivit informerade att de har rätten att 
välja att inte svara och att de kan avbryta intervjun när de vill.  
 
3.4 Metoddiskussion 
 Fördelen med detta är att intervjun har en flexibilitet genom hela intervjun och frågorna 
utvecklas utefter svaren som ges. Fördelen med denna formen av intervju är att frågorna 
och svaren blir ganska exakta, vilket gör att det blir lättare att jämföra olika personers 
svar, detta är en fördel angående vår intervju då vi ska vara på två olika skolor som 
ligger i två olika kommuner, samma frågor kommer ställas och jämföras. Det finns 
alltid nackdelar med intervjuer, till exempel kan viss viktigt information missas på 
grund av att man inte ställer frågor om det. Detta kommer vi försöka undvika genom att 
avsluta med om det finns något intervjupersonerna vill tillägga. (Björndal, 2005) 
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4. Resultat  
I denna delen kommer vi sammanställa vårt resultat som vi har fått ut av sex olika 
intervjuer.  
 
4.1 Rektorer 
Vi har intervjuat tre olika rektorer på två olika skolor. Vi kommer nämna dessa tre 
rektorer som R1, R2 och R3. 
  
4.1.1 Relationer 
R1 och R2 påpekade hur viktigt det är att visa sig i verksamheten så att eleverna vet 
vilka dem är. R3 ansåg att det är komplicerat att skapa en relation till alla elever men att 
rektorn i fråga försöker om tiden finns. R1 lyfte fram hur viktigt det är att försöka lära 
känna eleverna och då speciellt de nyanlända eleverna för att veta vad dem har i sin 
ryggsäck. Samma rektor var väl insatt i ämnet och hade sitt sätt att skapa relationer med 
eleverna.  
 

Jag äter ofta lunch i matsalen, sätter mig alltid vid olika bord med olika elever, 
pratar alltid med dem när jag sitter där och pratar lite och säger alltid att jag är ny 
här och ni får gärna prata med mig för jag känner inte så många. När man säger 
det till barn så ganska snart så börjar de ropa på skolgården “hej…” och då blir 
jag lite glad i hjärtat så. -R1 

 
Citatet ovan var bara en av de saker som R1 i fråga sa, detta sättet fungerade bra för 
denna rektorn och eleverna kände igen henne när hon vistades utanför sitt kontor. Denna 
rektorn var den som visade mest intresse för att skapa relationer med eleverna, ett annat 
sätt som denna rektorn nämnde var att hon försökte lära sig klasslistorna för att kunna 
para ihop namn med ansikten.  
 
R2 var inte lika talförd, utan det hon sa var att hon går ut i klasserna och i 
förberedelseklassen för att visa vem hon är. Rektorn har ett tätt samarbete med 
samordnare och läraren i förberedelseklass så hon träffar och skapar relationer med de 
nyanlända så fort de kommer till sin klass.  
 
R3 hade ett annorlunda synsätt på relation skapandet.       
 

Det är ju jättesvårt och ha en personlig relation till alla elever på en skola, jag 
som rektor kan ju inte ha den även om jag skulle önska att jag hade det, utan det 
handlar ju om att jag är ute i verksamheten i den mån som jag hinner, jag skulle 
önskat att det är mer än vad det är, men man pratar när man träffar på elever på 
skolan…-R3 

 
Rektorn säger att hon inte har tiden till att skapa personliga relationer till alla elever, 
utan rektorn syns ute i verksamheten när hon har tiden till det.  
 



 

 

 

 

13 

4.1.2 Tillvägagångssätt 
R2 och R3 nämnde att de kartlägger eleverna som kommer nya till skolan för att se hur 
eleverna ligger till både språkmässigt och kunskapsmässigt. Detta görs för att sedan veta 
vilken årskurs de ska gå i och/eller om de behöver extra stöd eller om lärarna behöver 
veta något speciellt om deras bakgrund. När kartläggningen görs är rektorerna med på 
möten som handlar om eleven, där går dem djupare in på när eleven kom till Sverige 
och vad de har i sitt bagage. Vid detta tillfället finns klasslärare, speciallärare, 
vårdnadshavare och tolk på plats om det behövs.  
 

Man ser vad är det den här elevens behov av,  vad är det den har för behov, att 
undersöka kartlägga var befinner den sig,  språkmässigt eller kunskapsmässigt,  
eller vad som och hitta anpassningar utifrån just den eleven, vi kan inte sätta 
liksom alla… såhär gör vi med alla nyanlända.. -R3 
 

 
Mm, när dem blir inskrivna på skolan efter samordnaren har gjort kartläggningen 
då, så har vi nånting som heter ett beslutsunderlag där vi fyller i när dem kom till 
Sverige, vilka kartläggningar som är gjorda kanske, vilken klass de ska gå i, 
vilken årskurs och så. -R2  

 
R2 sa att de har ett väldigt tätt samarbete med samordnare och klasslärare, dem hade 
även tillgång till en tolk vilket inte alla har. R1 sa en intressant sak som hon kallade 
fingertoppskänsla, vilket betyder att man får känna av situationen innan man går vidare i 
sitt arbete.  
 
4.1.3 Svårigheter 
Av våra tre intervjuer så var det R2 och R3 som väldigt snabbt kunde säga att språket 
och kultur kan vara en svårighet då det lätt kan uppkomma olika missförstånd om man 
inte förstår varandras språk eller kulturer.   
 
R1 och R2 nämnde båda gemenskap och hur viktigt det är för eleverna att vara delaktig 
i den, rektorerna tyckte att det var svårt att skapa gemenskap med eleverna. De använder 
olika ord då en nämnde att eleverna ska känna sig inkluderade och inte exkluderade 
medan den andra rektorn bara sa att eleven skulle känna gemenskapen i klassen.  
 
R2 nämnde kommunikationen med vårdnadshavarna och hur svår den kan vara om de 
inte kan språket.  
 

 Jo, men det är såna grejer som språkbristiningar, asså olika kulturmöten som 
krockar  för att dem kanske inte är så insatta i vår kultur och hur man ska vara, 
föräldrarna vet inte riktigt kanske vad som förväntas heller och då kan det bli lite 
svårt och vi förstår ju inte arabiska till exempel om det är nu arabisktalande barn 
vi pratar om. Så såna grejer kan ju bli svårt. Nu har vi några studiehandledare på  
skolan som pratar arabiska som kan hjälpa oss med föräldrakontakter och reda ut 
en konflikter och såna grejer -R2  
 

Hon nämnde att de hade turen att ha personal på skolan som kan prata arabiska som kan 
hjälpa till med kontakten med vårdnadshavarna. För de flesta som har sina barn på 
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fritidshem så vet dem inte vad de kan förvänta sig och att ha någon i verksamheten som 
kan prata samma språk som denna familj är ett bra hjälpmedel.  
 
4.1.4 Förberedelseklass eller direktintegrering 
Båda skolorna har haft förberedelseklass men just nu använder de sig av 
direktintegrering. Rektorerna nämnde alla att de var lite osäkra på om de ville ha 
förberedelseklass igen eller om det skapar för mycket exkludering hos eleverna. 
Eftersom de nyanlända eleverna oftast hamnar där om det finns på skolan så kan de 
ibland få vara i förberedelseklassen lite för länge. Det blir även svårt för dem att bli 
inkluderade i de andra klasserna eftersom förberedelseklassen ofta hamnar på en annan 
del av skolan och ibland till och med i en annan byggnad.  
 
Den rektorn som pratade mest om detta var R1 och hon var insatt i ämnet och var inte 
helt säker på om hon gillade idén med förberedelseklass.  
 

Ja, det är ju inte glasklart för mig. Sen träffar jag en del pedagoger som är 
stenhårda på det, förberedelseklass är det enda rätta. Ah fast är det de att inte vara 
tillsammans med dem som är jämnåriga med mig och vara i en grupp som är lite 
utanför på skolan, för på nått vis så blir det ju det att man är lite utanför på 
skolan. Så aa.-R1  

 
Rektorn i fråga nämnde att hon inte var helt säker på att det är jättebra att ha 
förberedelseklass. Hon menar inte att det är dåligt med förberedelseklass utan anser att 
det inte är i förberedelseklassen som relationsbyggandet sker utan det sker innan.  
 
4.1.5 Kunskap och verktyg 
De två första rektorerna var inne på samma område och nämnde att dem båda använder 
sig av sin egna erfarenheter då de båda har varit lärare innan. De har också varit på 
vidareutbildningar om olika ämnen, vilket som båda har tagit med sig och tycker även 
resten av personalen på skolan skulle haft användning av detta.  
 
Bara R3 tog upp våra olika styrdokument. En annan sak som vi fick genom våra 
intervjuer var att det endast var R1 som lyfte fram att det är väldigt individuellt från 
person till person, vissa har en fallenhet för att kunna bemöta alla människor på det 
sättet som passar individen medans andra måste arbeta mer med att komma in i det 
tänket. Ett förslag som R1 lyfte fram var att bjuda in olika föreläsare som kan föreläsa 
om hur man ska bemöta människor.    
 

Verktyg… kunskap… puh… det var en svår fråga… ja.. mm… det jag kommer 
på i första hand, asså vi har ju skolverkets allmänna råd och kommentarmaterial, 
som… som vi har att förhålla oss till och det är ju dom riktlinjer som finns där så 
vi försöker följa. -R3 
 

Ett svar vi fick av intervjun som bara R2 nämnde var att tydliga rutiner är viktigt för att 
de nyanlända eleverna ska förstå vad skolan går ut på. Detta är för oss en självklarhet så 
eleverna vet vad som sker, därför blev vi lite förvånade att endast en av de tre rektorerna 
nämnde detta. Kan det vara så att de andra ser detta som en självklarhet men bara 
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glömde nämna detta? Förutom att det är bra för de nyanlända eleverna anser vi att det är 
bra för alla eleverna att ha tydliga rutiner i skolan.   
 
Vi ställde en följdfråga till rektorerna om de ansåg att deras arbetsplats har tillräckligt 
med kompetens kring detta och de svarade alla att det inte fanns tillräckligt med 
kompetens kring detta. De ansåg att dem hade alldeles för lite kompetens och skulle 
behöva utveckla detta genom till exempel fortbildning och föreläsare nämnde två av 
rektorerna. 
 
4.1.6 Vad kan de övrig eleverna på fritidshemmet bidra med 
R2 och R3 ansåg att det inte är elevernas ansvar att inkludera de nyanlända i 
elevgruppen utan det är ett vuxenansvar. De ansåg att de vuxna på fritidshemmet är dem 
som får eleverna att bli inkluderade genom olika aktiviteter och samlingar med mera.  
 
Medan R1 var helt emot det och sa att det bara är eleverna som kan inkludera varandra i 
elevgruppen, hon tog ett exempel om inte eleverna gillar en annan elev så kommer hen 
inte bli inkluderad. Men det är de vuxnas ansvar att skapa förutsättningarna.  
 

Det är bara dem som kan göra, vi kan ju tycka att eleverna ska bli inkluderade, vi 
kan försöka ge förutsättningar kring att de ska bli inkluderade men det är inte vi 
som kan inkludera dem för det är dem andra eleverna, för bestämmer sig de andra 
elever för att det här är en utböling på nåt vis då kommer den inte bli inkluderad 
hur mycket fina anpassningar vi än skriver-R1 

 
4.1.7 Samverkan 
Angående denna frågan så ville vi få reda på hur fritidshemmet och skolan samarbetar 
för att få in de nyanlända eleverna i skolverksamheten för att eleverna ska känna 
trygghet. Alla rektorer var på samma sida och sa att det fanns för lite samverkan mellan 
skolan och fritidshemmet och att det är något som behövs utvecklas.  
 

Asså fritids måste vet hur man gör i skolan och skolan måste vet hur vad man gör 
på fritids annars finns det inget samarbete. Nu är samarbetet mer kan jag känna 
stina va sen nu på morgonen och calla glömde sin gympapåse, det är inget 
samarbete. Så där har vi nått att jobba vidare på. Däremot övergångs delarna 
fungerar väldigt väl, från trean till fyran till exempel eller och då är fritidshemmet 
också med i den processen, dem funkar jättebra. Men just det här funkar inte lika 
bra och där har vi nått att arbeta med. -R1 

 
R1 pratade om hur ett samarbete med skolan inte bara är att man ska säga att hon har 
glömt sin gympapåse, utan det är att man vet vad de andra gör eller planera ihop. I 
citatet ovan berättar en rektor hur hon känner kring just detta. 
 

jaa.. jag skulle önska att det vore bättre än vad det är… på inskrivnings möten så 
är ju fritids, i den mån att vi vet att eleven ska var med, ska gå på fritids, så är 
dom med på inskrivningsmöte också, och det är ju en form, att liksom den första 
kontakten med eleven, med föräldrarna. sen samarbetsformer… ja.. nu blev jag 
precis tyst… för jag funderar jättemycket på det… jag ser att, nej vi har ett 
jättestort utvecklingsområde där… så är det bara. -R3 
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Detta sa en av rektorerna, rektorn i fråga blev helt tyst då hon inte visste hur de skulle 
gå till väga. R3 hoppas på en utveckling kring detta till nästa läsår.  
 

4.2 Lärare 

När vi genomförde våra intervjuer så intervjuade vi tre lärare från två olika skolor.  
Nedan kommer vi benämna lärarna med L1, L2 samt L3.  
  
4.2.1 Relationer 
När vi frågade fritidslärarna hur de ansåg att man skapade relationer med eleverna sa 
alla tre dessa aspekter, lära känna, se eleverna samt prata med eleverna.  
 

Bra relation är det viktigaste, tänker jag. För att kunna nå dem och hjälpa dem 
och veta var dem är så behöver du hela tiden… Det handlar om att komma nära, 
det handlar om att läsa av, det handlar om att… ja, lära sig vad… asså vilja veta 
vad dem har med sig och vad dem har för erfarenheter och vad dem kan. -L3  
 

Detta citat fastnade vi lite extra för då L3 verkligen lyfter fram den stora anledningen 
till att skapa bra relationer med eleverna. Läraren vädjar verkligen om eleverna vilket vi 
anser alla borde göra som ska arbeta inom skolverksamheten.   

 
Jaa, man försöker… men det är ju självklart, det är en sån dum fråga haha. Vadå 
skapa bra relation? man pratar med dem och lyssnar på dem försöker se vad det 
är dem vill för nåntingen och vad dem är intresserade av hahaha idiotisk fråga 
hahaha. Det är ju det först man gör när man jobbar här. Sen är det ju a och o vad 
man gör med barnen, vad är det för fråga -L2  

 
L2 stack ut lite mer än de andra när vi ställde denna frågan till dem, hon blev lite 
chockad att vi ställde frågan, vilket man kan läsa i citatet ovan. För läraren i fråga var 
det en självklarhet att man skapar bra relationer till eleverna och att alla lärare ska göra 
detta. Hon var den enda som faktiskt ifrågasatte oss om varför vi hade en sådan fråga, 
eftersom alla som arbetar i skolverksamheten ska ju skapa bra relationer med eleverna 
och att det tillhör vårt uppdrag.  
 
En olikhet som vi tyckte var utmärkande var att det endast var en av L3 som lyfte fram 
humor, till exempel genom att skämta med eleverna, som ett verktyg för att skapa 
relationer med eleverna. Läraren påpekade att man inte kunde skapa relationer på 
samma sätt till alla elever utan man fick hitta det sättet som fungerar för varje enskild 
individ.  
 
4.2.2 Tillvägagångssätt 
L1 och L3 som är på samma arbetsplats tänker på två olika sätt, L1 lyfter fram hur 
viktigt det är med tydliga rutiner samt tar hjälp av språkstödjare när dem är tillgängliga. 
L3 på denna arbetsplatsen har ett mer personligt synsätt där hon pratar om närkontakt, 



 

 

 

 

17 

kroppsspråk, bildschema och ritsamtal. L3 nämner även icebreaker som är väldigt bra, 
vilket är att lära sig lite av elevernas hemspråk.  
 

Sen har jag lärt mig lite ord på framförallt arabiska eftersom det är där så att jag 
ska kunna säg vad jag heter och vill du va med och lite så, för att kunna bemöta 
på deras också och det brukar de tycka är jättekul för jag är ju jättedålig på att säg 
det på arabiska, men det bryter isen på nått vis när jag försöker och då kan dem 
försöka och det finns liksom inga... Dem kan inte bli sämre än jag när jag 
försöker för dem har ju såna ljud som jag har svårt för att få fram. -L3 

 
L2 som är på en annan skola i en annan kommun pratade om tillvägagångssättet som 
består av inskolningssamtal med alla inblandade där man pratar om eleven. Om eleven 
ska gå på fritids får hen komma och hälsa på, läraren lyfter också fram att oftast är 
fritidspersonalen inte med på detta då dem lägger mötena på fritids tid.  
 

Tråkigt nog är det så att fritids inte alltid är med på inskolningsmötena för det är 
då vi få lämna med till lärarna alla dem här papperna, personblad och schema så 
vi får hit dem sen. Men det kan… det är lite tråkigt men dem lägger alltid dem 
efter skolan ju och då har vi fritids därför så kan vi ju inte vara med på dem utan 
då får vi det i andra hand sen -L3 

 
4.2.3 Svårigheter 
En gemensam nämnare för L2 och L3 var språket, de tycker det är svårt att bemöta 
eleverna och sedan inkludera dem när de inte förstår eller pratar samma språk.   

 
 
För jag har förskoleklassen också och då är dem lite mer spralliga direkt efter 
skolan och slutat och då ska man ge instruktioner och liknande då är det mycket 
och då tycker jag det är svårigheten att få dem att förstå också samtidigt som jag 
talar med resten av klassen för då behövs det extra bemötandet och ibland finns 
kanske inte den tiden vid det tillfället, för de kanske kommer föräldrar vid 
inskrivningen, men det är det här med att hinna med. -L1 
 

Endast L1 påpekade att hon tyckte det var svårt att hinna med att bemöta alla elever, 
eftersom de nyanlända behöver det extra stödet och bemötandet så blir det svårt att 
hinna med. Läraren i fråga arbetar med förskoleklassen och som hon säger i citatet blir 
det svårt att hinna med att bemöta de nyanlända och ta hand om 20 andra spralliga 
förskoleelever samtidigt.  
 
L3 nämnde kommunikationen med vårdnadshavarna som en svårighet. Hon talar om att 
det är den formella delen som till exempel information, schema och att det kan bli fel 
om det uppstår missuppfattningar.  
 

För mig är de svåraste sakerna dem formella sakerna, information till föräldrar 
och om det har hänt något hur vi liksom ska kommunicera på ett bra sätt så att 
dem förstår vi är här för barnets bästa, om man då inte har så många ord att 
använda eller om använder ord som inte landar rätt så kan det bli lite konstigt. -
L3 
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4.2.4 Vad kan de övriga eleverna på fritidshemmet bidra med 
 
L1 och L2 pratade om hur eleverna skapar ett eget kommunikationssätt så de förstår 
varandra, vilket är fantastiskt då eleverna kan göra sig förstådda utan att de använder ett 
verbalt språk, barn har inte samma språkbarriär som vuxna lätt skapar.  
 

Dem kan ju leka utan att kunna språket. Det är lite häftigt att se ibland, det är 
liksom att dem leker ju ändå. Asså dem skapar ju.. dem kanske  har målat en 
teckning och så går man fram och så pekar man på den så gör man någonting, en 
min eller nått och så skrattar den andre så dem har ju.. dem kan ju leka utan att 
behöva använda det vanliga svenska språket liksom.-L1 

 
L3 nämnde rastaktiviteter under skoltid där speciellt nyanlända elever vill vara med, 
hon sa att just dessa aktiviteter gör att eleverna blir inkluderade på ett bra sätt genom att 
de andra eleverna bjuder in och hjälper de nyanlända.  
 
4.2.5 Kunskap och verktyg 
 
L1 och L3 har turen att på sin arbetsplats ha språkstödjare och det sa båda att de 
använder dem flitigt, L2 sa dock att de inte hade pengar till att få in en tolk. L2 sa också 
att det ibland kom en tolk till skolan som var i vissa klasser och om de ville förmedla 
något så fick dem passa på att gå upp till skolan och använda sig av tolken. Det enda 
som de kan ha tillgång till är en telefontolk. I citatet nedan förklarar läraren varför hon 
tycker det är mindre bra på hennes skola.  
 

Ja, det är dåligt med det. Finns inte, vi kan ju inte till exempel ta in tolk, kostar 
för mycket det är bara skolan som gör det. Då får man passa på när dem ska ha 
nått samtal i klassen eller så, såeh då får man säga till i klassen att när ni har 
något samtal med den eller den så säg till oss så får man vara med och förmedla 
då såeh, sen nu finns det bra telefontolk men för det mesta kostar det för mycket. 
-L2 

 
L1 nämnde även att de kunde använda sig av digitala verktyg, såsom iPad och 
översättningsprogram, men då behöver personalen ha tiden till att sitta ner med eleven, 
vilket alla kanske inte har. Sen kan personalen också behöva ha kunskapen om hur man 
använder sig av digitala verktyg och det är inte alla som har det. 
 
Till sist så nämnde L3 att ha kunskap och vara tydlig kring regler i verksamheten är 
viktigt. Om en avdelning har egna regler och nästa avdelning har det med så kommer 
inte verksamheten som en helhet fungera. Så det gäller att all personal i verksamheten är 
på samma sida och är tydliga.  
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4.2.6 Samverkan 
L1 och L2 sa att det var väldigt dåligt med samverkan då fritidshemmet oftast inte ses 
som något viktigt.  
 

Finns inget samarbete överhuvudtaget… det finns ingen tid till det vi har ju inget 
möte alls med några i skolan… så det är ju också jättetråkigt. men det , tyvärr, 
alltså har vi inte det. Och det går ju inte för när vi har tid så har ju dom skola och 
när dom är lediga har vi fritids. -L2 

 
Citatet ovan kommer ifrån en lärare som inte alls är nöjd med samarbetet mellan 
fritidshemmet och skolan. L2 anser att fritidshemmet inte inkluderas med skolan rent 
arbetsmässigt, skolan har försökt att ha 4-6 möten men dessa leder alltid till att det bara 
handlar om skolan och inte fritidsverksamheten.  
L3 som inte heller tyckte det fanns så mycket nämnde det inte uttryckligen men undvek 
frågan genom att prata om sin förra skola som hon hade arbetat på tidigare och hon har 
endast varit på sin nuvarande skola i cirka ett år.  
 

Eh jag kan ta erfarenhet från där jag har varit innan för jag har ju inte varit med 
om det på samma vis för jag började i höstas. Men där jag vatt innan så har man 
ju gemensamt möte, man jobbar ju tillsammans har ett gemensamt möta, man 
gemensamt går ut och hälsar på dem här barnen som ska börja och dem får 
komma till oss och då har vi både tillsammans först alla och sen så brukar vi göra 
så att dem som ska vara på fritids är kvar en liten längre stund och får prova på 
lite den verksamheten också. -L3 

 
5. Analys 

Under denna rubrik kommer vi jämföra vårt resultat med fenomenologin som är vår 
utgångspunkt, sedan genom att gå igenom tidigare forskning ska vi se om vi hittar 
någon gemensam nämnare. Allt som vi kommer skriva om handlar om olika fritidslärare 
och rektorers erfarenheter så detta kan vi koppla tillbaka till fenomenologin.  
 
Det var relativt lika svar mellan fritidslärare och rektorer vilket var intressant.Vi tolkar 
detta som att det finns en bra samverkan och kommunikation mellan fritidslärare och 
rektorer på båda skolorna. 
 
5.1 Relationer 
En fråga som respondenterna var mest överens om var hur man skapar bra relationer 
med eleverna. Alla nämnde att man måste lära känna eleverna för att kunna bygga upp 
tillit och trygghet. Alla var väldigt tydliga med det och det kan då tolkas som om de vet 
hur man gör och att de har bra relation med eleverna, vilket det kändes som de hade när 
vi pratade med dem. I vår avsnitt tidigare forskning nämner vi Bredmar (2014) som 
skriver  att skapa relationer med eleverna är grunden för en bra undervisning. All utom 
R3 var väldigt positiva med att gå ut och visa sig i verksamheten. Hon sa att det inte 
fanns tid till att kunna skapa relationer till eleverna, men om tiden fanns så försökte hon 
med detta. Vi tolkar det som om hon inte anser att det är så viktigt att lägga tid på detta, 
då de andra ansåg att detta är bland de viktigaste de ska göra. 
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5.2 Samverkan 
Vi hade en fråga som handlade om hur samverkan mellan fritidshemmet och skolan 
samt hur den fungerade på respektive skolor. Det svaret vi fick av de sex 
respondenterna var att det hade kunnat vara mycket bättre och att det inte alls 
fungerade. I vårt avsnitt tidigare forskning lyfter vi fram Tornberg (2006) som skriver 
hur viktigt det är att lärarna anpassar undervisningen till elevernas behov, detta kan vi 
koppla till samverkan då den kan vara bra för att kunna bemöta eleverna och hjälpa 
dem. Har vi inte vetskap om vad det finns för behov hos eleverna blir det svårt för oss 
på fritidshemmet att anpassa undervisningen. Om kommunikation mellan fritidslärare 
och klasslärare finns blir det lättare att inkludera alla eleverna. Vår tanke kring detta är 
att om detta inte fungerar, varför gör ingen något åt det? Man kan skapa gemensamma 
möten då det verkligen syftar på att prata om skolverksamheten överlag och inte endast 
ha möten för skola och möten för fritidshemmet. Rektorerna påpekar att det fanns ett 
hopp om att detta skulle bli bättre nästa läsår då detta enligt dem måste bli bättre. En av 
respondenterna ville inte prata om samverkan på sin nuvarande arbetsplats utan tog sina 
erfarenheter i från sin förra arbetsplats. Detta kan tolkas som att hen tycker det är så 
dålig samverkan på sin nuvarande arbetsplats så det är inte värt att prata om eller så kan 
det också tolkas som att hen inte vill trycka ner sitt fritidshem och sina kollegor.  
 
5.3 Styrdokument 
Under den tiden vi var ute och intervjuade respondenterna var det bara R3 som nämnde 
att vi alltid kunde använda oss av styrdokumenten när vi ska bemöta och inkludera de 
nyanlända eleverna. Vilket är intressant, vi ställde inte någon följdfråga om det men 
eftersom vi inte hittade några specifika styrdokument som handlade om bemötande och 
inkludering. Vi tolkar detta som att de vi intervjuade inte vet om att det kanske finns 
något i styrdokumenten, även detta väcker en tanke då styrdokumenten finns som 
riktlinjer för fritidslärare. Handlar detta om att rektorn inte har tillräckligt med 
erfarenhet av bemötande och inkludering av nyanlända elever eller är rektorn ifråga bara 
dåligt påläst om ämnet?   
 
5.4 Erfarenheter 
Något vi tänkte på var att några svar kunde skilja sig åt även om två av lärarna arbetar 
på samma skola. Genom vårt ramverk, fenomenologi, kan vi tolka detta som att de inte 
har samma erfarenheter och de har inte heller den samverkan som vi trodde de hade och 
fick känslan av. Med de flesta respondenter diskuterade vi också om de hade tolkar eller 
inte, ett fritidshem hade språkstödjare medan det andra fritidshemmet inte har det. Vi 
tolkar detta som att det ena fritidshemmet var väldigt tacksamma för att de fick ha 
språkstödjare medan det andra fritidshemmet ville ha tillgång till detta och tyckte det 
var lite dåligt att de inte fick ha det.  
 
5.5 Bemötande och inkludering 
Alla respondenter förutom L1 pratar om hur skolan bemöter de nyanlända eleverna och 
hur de kartlägger dem och även hur deras inskolningssamtal ser ut. Vi fick inte ett direkt 
svar på hur de inkluderar eleverna utan de pratade bara om just hur de kartlägger 
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eleverna och hur processen går till. Skowronski (2013), som vi har nämnt i vårt avsnitt 
tidigare forskning,  lyfter fram olika strategier och en av dem är handlingsplaner. De 
flesta skolor brukar ha det och det är kanske därför svaren vi fick handlade om 
kartläggning. Det är kanske en rutin för personalen att använda sig av den direkt när det 
kommer en ny elev. En av respondenterna nämnde mer om hur hen såg på hur man 
kunde använda sig av närkontakt och kroppsspråk för att skapa en relation med eleven 
och även ritsamtal och bildschema för att eleverna ska känna sig inkluderande. I vårt 
avsnitt tidigare forskning  har vi nämnt att Bredmar (2014) lyfter fram att alla lärare 
borde ha relationskompetens för att eleverna ska känna sig inkluderade. När en 
respondent då nämner att relationerna är grunden för att eleverna ska känna sig 
inkluderade tolkar vi det som att hen gör det hela tiden och att hen gör det genom 
närkontakt och kroppsspråk som vi skrev tidigare. 
 
5.6 Kunskap och verktyg 
Genom våra intervjuer fick vi reda på att nästan alla respondenter tycker att språket har 
varit en svårighet men alla har inte kunskapen eller verktygen för att underlätta deras 
arbete. Ett fritidshem har språkstödjare och använder sig mycket av dem och ser det 
som en jättebra fördel. Vid vissa tillfällen när det uppstår svåra situationer så underlättar 
det att ha språkstödjare.Det andra fritidshemmet har inte turen att få ha en språkstödjare 
där utan de får klara sig själva. Det är en stor skillnad på vilka verktyg det finns på 
dessa fritidshemmen och vi tolkar också att det beror helt på vilken kommun man 
arbetar i om man får de resurser man behöver.  
 
5.7 Sammanfattning av analys 
Utifrån denna analys har vi dragit slutsatssen genom egna tolkningar att samverkan 
mellan skolan och fritidshemmet inte är så bra som rektorerna och fritidslärarna tycker 
det borde vara. Det finns även brist på verktyg och kunskap kring bemötande och 
inkludering av nyanlända elever samt att det finns lite erfarenhet kring detta på dessa 
skolorna.  
 
6. Slutdiskussion 

I detta kapitlet kommer vi diskutera vårt resultat och val av metod.   
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom det många intressanta aspekter. Det som vi fastnade för lite extra 
var att samtliga intervjupersoner var enade om vissa delar men det var även många svar 
som lät olika. Ett specifikt område som alla var enade om var, som vi nämnt ovan, 
samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Samtliga intervjupersoner sa att denna 
delen fungerade väldigt dåligt och ansåg att detta var ett utvecklingsarbete som alla 
parter vill arbeta mer med. Angående detta så anser vi att samverkan och 
kommunikation är en viktig aspekt då detta gör att det blir lättare att inkludera, skapa 
tillhörighet och bemöta, i detta fallet, de nyanlända eleverna. Om alla är överens om att 
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detta är en bristande del i verksamheten, varför har ingen gjort något åt det? Det borde 
väl vara en prioritering om alla anser att det är dålig samverkan mellan fritidshemmet 
och skolan? Det som gör detta lite mer intressant var att det endast var en rektor av de 
tre vi intervjuade som antog att det fanns någon form av samverkan på skolan men ändå 
ansåg att den behövde bli bättre. Vilket leder till en intressant aspekt till då detta kanske 
kan vara ett tecken på att rektorn i fråga inte har vetskap om hur det funkar egentligen 
på just denna skolan.  
 
Vi har intervjuat tre rektorer, av dessa tre var R1 mer utstickande än de andra, rektorn i 
fråga var påläst om ämnet vi kom för att intervjua dem angående. De intervjufrågor som 
vi ställde till henne hade hon ett tydligt svar på. Vi anser att vi fick ut mest av henne. 
Något som R1, som vi fastnade för, var att hon oftast åt lunch i matsalen, detta för att få 
en bra relation med eleverna. I andra fall, angående både rektorer och lärare, så äter man 
oftast i personalrummet för att få en paus ifrån eleverna och arbetet. Denna rektor var 
verkligen genuint intresserad av att skapa bra relationer med eleverna mer än vad de 
andra rektorerna.       
 
Vi anser att vi fick ett bra resultat från våra intervjuer, det som vi kunde utvecklat var att 
gå ut till en skola till. Vi kunde ha fått ett perspektiv till därifrån och även om vi fick bra 
svar på våra frågor så kunde vi ha gjort lite till. Eftersom vi intervjuade olika lärare på 
samma fritids så fick vi lite samma svar och då kunde vi fått mer empiri om vi hade gått 
ut till en tredje skola. Som vi skrev så tycker vi att vi fick svar på det vi ville ha, det 
ända som vi tänkte på i efterhand är att vi skulle ha omformulerat en fråga då 
respondenterna fastnade på ett ord som vi hade valt och då fokuserade de väldigt 
mycket på det. Vi kunde också ha ställt fler följdfrågor, vi frågade frågan och sen fick vi 
ett svar och då gick vi vidare till nästa fråga. Istället för att göra på det sättet kunde vi 
försökt med fler följdfrågor så vi kunde fått lite mer som en diskussion.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Verktyget intervju passade väldigt bra till det vi skulle skriva om. Anledningen till att vi 
känner att detta var en bra verktyg var för att vi kunde få svar från personer som arbetat 
med detta en lång tid. Enkäter var inget val för oss då vi ansåg att vi inte skulle få ut 
tillräckligt med data för att kunna besvara våra frågor.Eftersom vi har valt detta ämne så 
kan det vara svårt att få fram svaren på vår frågeställning genom enkäter.  När vi 
planerade vårt arbete hade vi inte tänkt att använda oss av observationer, vilket ändrades 
då vi i efterhand insåg att vi, undermedvetet har observerat under tidigare besök på 
skolorna. Vi kände att använda intervjuer skulle funka bäst för oss även om vi inte har 
så mycket erfarenheter kring det. Vi hade ett mål att inte överskrida 40 minuter vid varje 
intervju för att det inte skulle bli för påfrestande för respondenterna då de kan börja 
tappa fokus och för att det inte skulle bli för jobbigt för oss att transkribera dem sen. De 
skolorna som vi genomförde intervjuerna på har vi tidigare haft som vfu skolor. Något 
som vi har tänkt på i efterhand var att på grund av detta kanske det blev lättare för 
intervjupersonerna att svara på frågorna då vi känner dem sen innan och vet hur 
verksamheterna fungerar. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Vårt syfte med arbetet har varit att se hur fritidslärare och rektorer bemöter och 
inkluderar nyanlända elever. Forskning kring detta finns det ytterst lite om. Vår önskan 
angående detta är att det ska uppkomma mer forskning då det är något som är väldigt 
aktuellt idag. Vi har själva studerat i tre år till grundskollärare med inriktning mot 
fritidshem och anser att vi på utbildningen fått för lite kunskap om detta. Genom våra 
intervjuer har vi även sett att de som redan arbetar i skolverksamheten och har gjort i 
flera år kan ha bristande förmåga i detta och önskar att det kanske kan skapas någon 
fortbildning om ämnet. Visst det är människor vi ska bemöta och det kan anses vara en 
självklarhet men om inte kunskap och verktyg finns blir det svårt att uppnå detta. För att 
utbilda de som redan arbetar i skolan kan rektorerna kanske hyra in föreläsare och/eller 
hitta någon typ av fortbildning så alla inom skolan kan få lära sig hur man bemöter och 
inkluderar nyanlända elever.    
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Bilaga 1 
Intervju 
Frågor till fritidslärare 

1. Berätta lite om hur du arbetar för att skapa bra relationer med eleverna?  
2. Kan du utveckla lite mer om  hur ert tillvägagångssätt ser ut när det gäller att 

inkludera och bemöta nyanlända elever samt berätta om hur du skapar en 
relation till en elev som inte har det svenska språket? 

3. Vad upplever du att  det finns för eventuella svårigheter när ni ska inkludera de 
nyanlända eleverna i fritidshemmet?  

4. Kan ni beskriva en situation där ni sett någon elev skapa en relation till 
nyanlända elever?  

5. Utveckla vad ni tycker att det finns för kunskap och verktyg,inom 
fritidshemmet, för att bemöta och inkludera de nyanlända eleverna på ett bra 
sätt?   

6.  Kan du beskriva, från din erfarenhet, om hur skolan och fritidshemmet 
samarbetar för att alla elever ska känna trygghet och tillit när de börjar på 
skolan? 

 
Frågor till rektorerna 

1. Kan du berätta hur du arbetar för att skapa en bra relation till eleverna?  
2. Skulle ni kunna beskriva  hur tillvägagångssättet ser ut på er skola för att 

inkludera och bemöta de nyanlända eleverna?  
3. Vad upplever du som eventuella  svårigheter som kan uppstå när det gäller att se 

till att  inkludera de nyanlända eleverna på ett positivt sätt?  
4. Har ni förberedelseklass eller använder ni er av direkt integrering?  
5. Kan du berätta  vad du, som rektor, använder för kunskap och verktyg för att på 

ett bra sätt ta emot och inkludera de nyanlända eleverna i skolverksamheten? 
6. Vad är din uppfattning om  hur elevgruppen kan hjälpa till att inkludera de 

nyanlända eleverna i fritidshemmet? 
7. Berätta hur skolan och fritidshemmet samarbetar för att alla elever ska känna 

trygghet och tillit när de börjar på skolan? 
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Bilaga 2 

Hej!  
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö och vi är inne på vår sista termin 
innan vi blir färdiga fritidslärare. Därför arbetar vi just nu med vårt examensarbete. Vårt 
ämne är: Bemötande och inkludering av nyanlända elever.  
 
Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur skolor arbetar med inkludering och 
bemötande med nyanlända elever. Därför skulle vi vilja komma ut till dig och intervjua 
dig om hur din skola arbetar med detta. Intervjun kommer bestå av 6-7 frågor och det 
kommer ta ungefär 30-45 minuter. Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning, 
detta är bara för vår egen del då vi inte vill missa någonting.  
 
Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att 
du kommer vara helt anonym och även skolan kommer inte nämnas. Under intervjun 
har du rätt till att ångra dig och avstå från att svara eller avbryta intervjun. När vi är 
färdiga med intervjun kommer bara materialet användas i vårt arbete och kommer 
senare att raderas.  
 
Hoppas vi ses!  
 
Har ni några frågor kan ni kontakta oss 
 
Louise Andersson: la222wj@student.lnu.se  
 
Frida Nilsson: fn222ej@student.lnu.se  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


