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Sammanfattning 

I denna studie undersöks och jämförs fritidspersonalens beskrivningar av de arbetssätt som används 

för att inkludera nyanlända elever på fritidshem. För att inhämta material genomfördes intervjuer med 

fritidspersonal och lärare i svenska som andraspråk på åtta olika fritidshem respektive skolor. 

Resultatet visade att samtliga deltagare upplever fritidshemmets roll i inkluderingsarbetet av 

nyanlända elever som viktigt. Trots att majoriteten upplever bristande stöd från skolledningshåll samt 

tidsbrist för planering är personalens inställning till arbetet med nyanlända elever genomgående 

positivt. Däremot råder det olika meningar om hur fritidspersonalen på bästa sätt inkluderar nyanlända 

elever i arbetet. De intervjuade personerna upplever att det svenska språket är avgörande för 

inkludering och att inlärning av det nya språket sker i det sociala samspelet med andra. Slutsatsen är 

att fritidspersonalens arbetssätt ser olika ut men att arbetet är avgörande för att de nyanlända barnen 

ska känna sig som del av skolverksamheten och det svenska samhället. 
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Förord 

Vi som har genomfört denna studie har under tre år studerat tillsammans på Stockholms universitet. 

Tack vare utbildningen har vi skapat en god kontakt och lärt känna varandra på ett djupare plan. En av 

oss är född i Tyskland och en av oss är född i Sverige. Våra olika bakgrunder och erfarenheter av 

fritidshem har bidragit till att vi många gånger har diskuterat det svenska utbildningsväsendet, både på 

gott och ont. Under vår tid på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har 

migrationsfrågan blivit allt större både i Sverige och Tyskland. På grund av detta har vi börjat 

intressera oss för nyanlända elever och hur man i skolan arbetar för att inkludera dessa i verksamheten. 

Vi vill tacka de skolor och fritidshem som har hjälpt oss att hitta lämplig personal i syfte att bidra till 

vår studie. Ett särskilt stort tack till de åtta personer som var villiga att medverka, bidrog med viktig 

information och som på så vis har gjort detta arbete möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Camilla 

Rindstedt som under arbetets gång har väglett oss. Sist men inte minst vill vi även tacka oss själva för 

ett gott samarbete. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Då vi var två personer som genomförde denna studie fördelade vi arbetet rättvist mellan oss. Vi 

började med att samla idéer i ett gemensamt Word-dokument gällande hur vi vill lägga upp arbetet och 

fortsatte därefter med sökning efter tidigare forskning och lämplig litteratur. Vi träffades under de 

flesta vardagar för att skriva fram och diskutera arbetets olika delar. För att underlätta arbetet skapade 

vi ytterligare ett dokument i Word där vi kunde ta del av det vi skrev samt redigera texten samtidigt. 

Den litteratur och de forskningsartiklar som har använts i studien, samt transkriberingen av de 

genomförda intervjuerna, har delats upp rättvist mellan oss. Intervjuerna genomfördes tillsammans. 
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Inledning 

Sverige är ett av de länder som under en kort tid har tagit emot rekordmånga barn och unga som flytt 

från sina hemländer på grund av krig och förtryck. Under år 2017 var det 25 666 personer varav 8507 

barn (inklusive ensamkommande barn) som ansökte om asyl i Sverige (Migrationsverket, 2018). 

Rätten till utbildning är en av de grundläggande rättigheterna för barn. Den 1 januari 2002 fick 

asylsökande nyanlända barn rätt att gå i den svenska skolan. Idag är kommunerna skyldiga att erbjuda 

skolplacering inom en månad efter att ett asylsökande barn har anlänt till kommunen (Bunar, 2015). 

Även nyanlända barn som vistas i Sverige utan tillstånd har sedan i juli 2013 laglig rätt att gå i skolan. 

Men hur definierar man ordet nyanländ? I den internationella litteraturen benämns nyanlända elever 

bland annat som refugee students, migrant students, newly arrived students och new arrivals. Enligt 

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2016) används uttrycket nyanländ elev 

för att beskriva barn och ungdomar som har varit bosatt utomlands och numera är bosatt i Sverige. 

Dessutom behöver barnet ha påbörjat sin skolutbildning senast under höstterminen det året barnet 

fyller sju år. Alla nyanlända barn har inte uppehållstillstånd när de kommer till Sverige och alla 

nyanlända kommer inte heller med sina föräldrar. Nyanlända barn behöver inte per definition komma 

direkt från ett annat land utan kan ha bott i Sverige under en kortare eller längre tid, vilket också 

innebär att barnen kan ha lärt sig svenska i en viss utsträckning. Efter fyra års skolgång anses barnen 

inte längre vara nyanlända (Skolverket, 2016). Gemensamt för asylsökande barn och barn utan 

tillstånd är att deras position i det svenska utbildningssystemet är betydligt mer försvagad på grund av 

kvalitetsbristen i utbildningen, trots barnens lagliga rätt att gå där. 

Den svenska skolans sätt att arbeta med nyanlända elever och deras villkor för lärande beror mycket 

på lärarnas och personalens förhållningssätt till detta. I och med den fortlöpande och ständigt växande 

invandringen till Sverige står det svenska utbildningsväsendet inför stora utmaningar att hitta 

pedagogiska och socialt inkluderande sätt att utbilda de nyanlända eleverna. Skollagen (SFS 

2010:800) föreskriver att syftet med fritidshemmets utbildning är att komplettera utbildningen i 

förskoleklassen, grundskolan och övriga skolverksamheter samt stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vidare står det i läroplanen att 

”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 

grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ.” (Skolverket, 2011, reviderad 2018, s. 22). Via grundlärarutbildningen på 

Stockholms universitet får man som student genomföra ett antal timmar på en praktikplats, en så 

kallad Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under dessa perioder har vi upplevt av att det råder en 

viss osäkerhet och ibland delade meningar gällande fritidspersonalens arbete med nyanlända elever på 

fritidshemmet. Frågan är om verksam fritidspersonal upplever samma osäkerhet. 

En nyanländ elev har, precis som alla elever, ett behov och en vilja av att bli sedd och hörd. Vad 

signalerar egentligen lärarens kroppsspråk? Känner sig eleven välkommen? När en nyanländ elev 

saknar språkkunskaper finns det en risk att denne blir utesluten från olika klassrumssituationer på 

grund av att läraren inte besitter rätt kunskap för att inkludera eleven (Ojala, 2016). Begreppet 

inkludering introducerades för första gången under 1980-talet då forskarna var missnöjda med 

användningen av begrepp som exempelvis integrering. Enligt Claes Nilholm och Kerstin Göransson 

(2013) var detta på grund av att dessa begrepp representerade ett tankesätt där barn i behov av särskilt 

stöd skulle anpassas till en skolform som var utformad utan tanke på dessa elever, deras särskilda 

behov och förutsättningar. Inkluderingsbegreppet infördes för att förskjuta fokus till en skolform som 
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skulle utformas och anpassas till varje elevs olika behov och förutsättningar. Idag finns det många 

olika definitioner av begreppet inkludering. Den specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver 

inkludering som ”en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika 

värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter” 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017, s. 1). Att vara inkluderad innebär också att kunna vara 

en aktiv samtalsdeltagare. Enligt Line Torbjørnsen Hilt (2017) har nyanlända elever inte samma 

tillgång till en kvalitativ hög utbildning och avbryter därför skolan oftare än andra elever, vilket också 

innebär sämre akademiska prestationer. Detta beror dels på den bristande språkkunskapen som ofta 

råder. Lev Vygotskijs (2005) sociokulturella perspektiv är ett perspektiv på lärande som pekar på 

vikten av dialog och språk. Denna lärprocess startar när eleverna deltar i språkliga aktiviteter i olika 

situationer. Det kan handla om interaktion mellan lärare och elev, mellan elev och elev eller mellan 

och i olika gruppkonstellationer (Ojala, 2016). På grund av att det saknas forskning gällande 

fritidspersonal och nyanlända elever har vi valt att göra en studie med fokus på hur lärare beskriver sin 

interaktion med eleverna. 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt utgår från forskning som behandlar det svenska fritidshemmet, lärarnas förhållningssätt 

och inkludering. Det fritidshem vi känner till i Sverige ser inte likadant ut någon annanstans i världen. 

På grund av skillnaderna saknas internationell och nationell forskning om just det svenska 

fritidshemmet och nyanlända elever. Trots detta bedömer vi nedanstående forskning relevant då den 

anknyter till elever och skola på ett sätt som vi anser går att implementera på det svenska 

fritidshemmet. 

Det svenska fritidshemmet 

Skolan och fritidshemmets verksamhet styrs av lagar och förordningar, såväl kommunala som statliga. 

I och med att samhället förändras och utvecklas måste även verksamheten anpassas efter det. 

Läroplaner är pedagogiska texter och sociala konstruktioner med utgångspunkt i vad som under olika 

tider ansetts viktigt att undervisa om. Ann-Christin Torpsten (2007) förklarar att i svensk kontext 

används begreppet läroplan för att sammanfatta officiella och nationella styrdokument som styr 

skolans verksamhet och undervisning. Idag är den svenska fritidsverksamheten integrerad i skolan, 

delar samma läroplan som skolan och har till uppgift att vara ett komplement till skolans verksamhet. 

Fritidshemmet har genomgått en uppdragsförskjutning de senaste åren och är alltså inte längre ett 

komplement till hemmet utan ett komplement till skolan. Alla elever går inte på fritidshem vilket 

betyder att verksamheten inte kan vara en förutsättning för att skolans kunskapsmål uppnås. Men 

enligt Tomas Saar, Annica Löfdahl och Maria Hjalmarsson (2012) ska verksamheten bidra till att det 

sker. Lärandet på fritidshemmet skiljer sig däremot en del från lärandet i skolan. På fritidshemmet 

relaterar lärandet ofta till ett socialt innehåll, kamratskap, relationer och ansvarstagande. 

De svenska läroplanerna ställer stora krav på en likvärdig utbildning. Enligt Torpsten (2007) betyder 

likvärdig utbildning att utbildningen utgår från varje individs olika förutsättningar och behov. Karin 

Lager, Sonja Sheridan och Jan Gustafsson (2016) sammanfattar fritidshemmets uppdrag genom att 

hänvisa till Skolverket (2011, reviderad 2018) där det står att personalen ska stimulera elevernas 
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utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. För att uppnå detta gäller det att 

fritidshemmets verksamhet planeras och att den bygger på en gemensam grund och målsättning för att 

kunna tillgodose elevernas behov och utveckla kvalitén med de resurser som finns tillgängliga (Lager, 

m.fl., 2016). 

Inkludering 

Enligt Skolverket (2016) anses en elev vara nyanländ i upp till fyra år efter skolstarten. Eleven kan 

placeras i förberedelseklass eller direkt i ordinarie klass på grundskolan, vilket är någonting som varje 

kommun och skola har möjlighet att bestämma själva. Nihad Bunar (2010) beskriver eleverna, deras 

vårdnadshavare och skolpersonal som ständigt sökande efter ett organisatoriskt, pedagogiskt och 

relationellt sätt att positionera sig i förhållande till de nya förändringarna i och med att en nyanländ 

kommer till klassen. Bunar (2010) frågar sig vilken organisatorisk modell som ska tillämpas för att på 

bästa sätt gynna elevens utveckling. Den segregerade förberedelseklassen eller den understödda 

integreringen i ordinarie klass? Jenny Nilsson och Nihad Bunar (2016) skriver att segregering inte bara 

förekommer i själva undervisningen av nyanlända elever utan även i miljön där undervisningen äger 

rum. De klassrum där nyanlända elever undervisas placeras oftast i andra byggnader och 

exkluderingen sker därmed även på ett fysiskt plan. Denna fysiska exkludering försvårar det sociala 

umgänget mellan nyanlända elever och övriga elever på skolan. 

Inkludering är en långsam och komplex process där många olika hinder kan uppstå. Helen Avery 

(2017) skriver i sin artikel att barnens tidigare erfarenheter av skolan kan variera kraftigt beroende på 

varifrån barnen kommer. Även psykisk ohälsa och traumatiska upplevelser spelar en stor roll i 

elevernas utveckling och deras förmåga att tolka och ta sig an den nya skolsituationen. Jenny Nilsson 

och Monica Axelsson (2013) beskriver direktplacering som en möjlighet för nyanlända elever då det 

ger tillgång till hela ämnesområdet samt ökar möjligheten för att ”höra mer svenska”. De menar att ett 

svensktalande sammanhang förbättrar språkinlärningen då eleverna blir naturligt utsatta för språket 

och ”tvingas” att lära sig det. Samtidigt hävdar alla fem elever i undersökningen att de känner 

ensamhet, osäkerhet och uteslutning i många sammanhang under skoldagen. De ordinarie klasserna i 

de tre skolorna i undersökningen hade emellertid inte några organiserade mentorprogram för de 

nyanlända eleverna vilket bidrog till att lärarna kände sig oförberedda vid ankomsten. Bristen på 

struktur av pedagogisk och social undervisning kan leda till att eleverna lämnas på egen hand och 

tvingas ta för stort ansvar (Nilsson & Axelsson, 2013). Jenny Nilsson Folke (2016) skriver i sin artikel 

att många nyanlända elever som placeras i förberedelseklass beter sig annorlunda i de olika 

undervisningsmiljöerna som de vistas i. Detta förekommer på grund av att de nyanlända eleverna 

känner sig osäkra i det sociala umgänget med de andra eleverna då de sällan får chansen att umgås 

med varandra. Nilsson Folkes (2016) studie visar dessutom att barn som går i förberedelseklass kan 

känna ångest, besvikelse och rädsla när de väl deltar i den ordinarie undervisningen på grund av den 

bristande sociala interaktionen mellan de två elevgrupperna. 

Enligt Bunar (2010) är det svenska språket dominerande i skolan och under de organiserade 

fritidsaktiviteterna. Eleverna är aktiva agenter i sin egen lärprocess och därför sker språkinlärningen 

både i den formella och informella miljön. I den formella miljön präglas språkundervisningen av 

grammatiska övningar istället för på innehåll som utgår från elevens egen förståelsehorisont, både 

kulturellt och socialt. Men en aspekt som tas upp i en engelsk studie av Avery (2017) är att många 

nyanlända elever känner en stor press när det gäller språk. Eleverna behöver inordna sig i en ny skola 

där det talas ett för dem okänt språk samtidigt som det oftast bara kommuniceras på deras modersmål i 

hemmiljön. Som tidigare nämnts har det visat sig att ett socialt umgänge mellan de två grupperna, det 
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vill säga mellan elever som lär sig det nya språket och elever som redan talar språket, är mycket 

positivt för barnens språkutveckling (Avery, 2017; Nilsson & Bunar, 2016). Interaktion respektive 

socialisering mellan nyanlända elever och övriga elever kan däremot försvåras i och med eventuell 

fysisk uppdelning, och därmed även försvåra elevernas språkutveckling. Detta spelar dessutom en 

ännu större roll när föräldrarna bara kommunicerar på deras modersmål, eftersom skolan då blir den 

enda plats där barnen har en chans att tala svenska. Michael Evans och Yongcan Liu (2018) skriver att 

många föräldrar förväntar sig att barnen lär sig det nya språket och den nya kulturen i skolan men att 

detta hålls utanför hemmet. Barnen letar sig i många fall till andra barn som talar samma språk som de 

själva. Detta anses vara negativt av både föräldrarna, som vill att barnen ska tala det nya språket i 

skolan, samt av skolan som anser att detta fördröjer barnens språkutveckling. 

 

Lärarnas förhållningssätt 

Bunar (2010) påpekar lärarnas synsätt gällande ”normalt” och ”avvikande” eller ”vi” och ”dem” som 

skapas och bygger på vardagliga praktiker i det svenska skolsystemet. Fortfarande, trots flera hundra 

år av invandring och mångkultur ses de svenska eleverna som ”det normala” och de utländska och 

nyanlända eleverna som ”det andra”. Bunar (2010) hänvisar till etnologen Annick Sjögren som menar 

att de nyanlända eleverna betraktas som problematiska av lärarna i den svenska skolan. Sjögren (i 

Bunar, 2010) menar att denna ”problematik” i form av nyanlända elever är någonting som lärarna ska 

sträva efter att bekämpa och utveckla till ”svenskt”. ”Svenskt” i detta fall syftar till de rådande normer 

och oskrivna regler om hur en individ i det svenska samhället ska vara. Monica Eklund (2003) 

undersöker i sin avhandling huruvida den svenska skolan förbereder eleverna för den ständigt ökande 

etniska mångfalden i samhället. Hon ifrågasätter även den rådande pedagogik som de nyanlända 

eleverna möter i skolan varje dag och hur denna ska integrera dem i samhället. Eklund (2003) har i sin 

avhandling kommit fram till ett antal interkulturella lärandekompetenser som lärare bör besitta för att 

reducera synen på ”vi” och ”dem”. Den första kompetensen en lärare bör besitta är kulturkompetens 

som bidrar till att synliggöra den egna kulturens värderingar samt ökar förståelsen för andra kulturella 

värderingar. Den andra kompetensen är ett demokratiskt förhållningssätt som fostrar till respekt och 

tolerans samt förebygger fördomar och diskriminering. Den tredje kompetensen är ett 

modersmålserkännande som ger eleven förutsättningar och möjligheter att behålla modersmålet samt 

använda det som verktyg i det fortsatta lärandet. Den fjärde och sista lärarkompetensen innebär att ge 

eleverna tillgång till samhällsspråket för att öka möjligheten att lära sig samhällets språk. 

Den norska forskaren Torbjørnsen Hilt (2017) visar att lärarens synsätt på nyanlända elever ofta är 

kopplat till negativa känslor. Hon skriver att många lärare anser att undervisningen av nyanlända 

elever i vanliga klasser medför många svårigheter och kräver mycket jobb. Detta på grund av att 

eleverna saknar kunskapen om det norska språket och kulturen. Avsaknaden av kunskapen om landets 

kultur och kulturen inom skolan menar Torbjørnsen Hilt (2017) leder till att lärarna anser eleverna 

som ”tomma”. Detta betyder att deras tidigare kunskap och deras egen kultur inte har någon betydelse 

alls och inte anses relevant. Istället för att se nyanlända elever som en tillgång ses de ofta som en 

belastning. Att det inte finns tillräckliga resurser och underlag om hur lärare ska arbeta med nyanlända 

elever tycks också vara ett stort problem, vilket bidrar till ett mer negativt synsätt på arbetet med 

nyanlända elever. Torbjørnsen Hilt (2017) beskriver hur lärare tar stöd av mobiltelefoner och 

översättningsappar för att kommunicera med eleverna och hur svårt det kan vara för både eleverna och 

lärarna. Att vara beroende av datorer, mobiltelefoner och översättningsprogram medför i de flesta fall 

vissa svårigheter då läraren inte har möjlighet att hålla koll på alla elever samtidigt. 
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Enligt Eklund (2003) måste lärare alltid utgå från elevernas individuella och gemensamma 

erfarenheter och kunskaper. Neda Moinolnolki och Myae Han (2017) menar att välkomnande miljöer 

inom skolorna kan kopplas till högre självförtroende och självkänsla hos nyanlända elever. Att 

använda både strukturella och individuella insatser för att välkomna flyktingbarn har visat sig bidra till 

att förebygga känslor av exkludering. När nyanlända barn får behålla sitt modersmål kan de bibehålla 

familje- och kulturband som är viktiga för deras långsiktiga, psykologiska utveckling och 

välbefinnande. Den amerikanske forskaren Deborah Short (2002) har tidigare analyserat olika program 

för nyanlända elever i USA för att ”bridge the gap between newcomers” (Short, 2002, s. 174). Med 

detta menas att målet med de olika programmen är att utjämna klyftan mellan de nyanlända eleverna 

och de övriga eleverna på skolan. Forskaren beskriver i sin analys programmens gemensamma och 

karakteristiska drag som innefattar att läraren bör genomföra och fullfölja individuella bedömningar, 

arbete och uppmuntran till utveckling av tvåspråkighet, social orientering av skolsystemet samt nära 

kontakt med föräldrarna (Short, 2002). Rosa Castro Feinberg (2000) har undersökt huruvida dessa 

program fungerar i praktiken. Hon har då konstaterat att skolor med de program som var väl 

fungerande präglades av en öppenhet och en väl mottagande atmosfär, där utvecklingen av elevernas 

modersmål var lika prioriterad som utvecklingen av det engelska språket. Undersökningen visade även 

att elevernas lärandeprocess gynnades när de involverades i den praktiska delen av skolverksamheten 

samt hade föräldrar som aktivt medverkade i sitt barns skolgång. Roberta Ricucci (2008) skriver i sin 

forskning att skolorna i Italien inte har några specifika och tydliga riktlinjer för hur nyanlända elever 

ska inkluderas. Hon förespråkar en god samverkan med hemmet, större fokusering på utvecklingen av 

elevernas modersmål samt mer och bättre utbildning för skolpersonal. Ricucci (2008) hävdar att 

skolorna i Italien bör ges bättre förutsättningar och verktyg för att lyckas integrera nyanlända elever i 

verksamheten. Därför krävs strategier på nationell nivå som innefattar mer resurser samt bättre 

utbildning för lärare. Resultatet av dessa internationella studier kan jämföras med situationen på de 

svenska skolorna då det, enligt Bunar (2010), råder en omfattande kunskapsbrist inom området.  

Trots att Sverige har en lång tradition gällande mottagande av flyktingar, finns det idag inga 

styrdokument som reglerar nyanlända elevers undervisning (Nilsson & Bunar, 2016). Enligt Nilsson 

och Bunar (2016) kan detta bero på att det finns en tro om att nyanlända elever utan större problem 

inordnar respektive tar sig an det svenska skolsystemet. År 2008 publicerade Skolverket 

rekommendationer angående skolors mottagande och inkludering av nyanlända elever. Enligt Nilsson 

och Bunar (2016) var skolorna dock inte tvungna att följa dessa rekommendationer. I dagens 

mångkulturella samhälle och skola är det viktigt att påpeka de kunskaper och okunskaper som finns 

gällande det skolsystem som ska integrera nyanlända elever i det dagliga arbetet (Bunar, 2010). Bunar 

(2010) betonar betydelsen i att som lärare ställa sig frågor som: Hur kan vi se det mångkulturella som 

en tillgång? Hur mycket tas det mångkulturella tillvara? Vilket system är det egentligen som eleverna 

möter? Samt hur påverkar skolans förhållningssätt de nyanlända elevernas lärprocess, direkt och 

indirekt? Den svenska skolan är en institution med en lång historisk rad av olika normer, värderingar, 

relationsmönster, attityder och uppfattningar om ”hur någonting bör vara”. Dessa normer och 

värderingar avviker sällan från samhällets politiska och ideologiska förhållningssätt gällande lärande, 

likvärdighet och lika behandling, vilket ofta skiljer sig från övriga världens förhållningssätt till just 

detta (Bunar, 2010). 

Anne Lin Goodwin (2002) är professor på Columbia University och hävdar att, i motsats till den 

ständigt växande kulturella och språkliga mångfald, minskar mångfalden i undervisning och 

lärarstyrka. Enligt Goodwin (2002) fortsätter lärare övervägande att vara vita, enspråkiga, 

medelklasskvinnor som undervisar barn på det sätt som de själva är vana vid och uppväxta med. Hon 
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hävdar att det numera råder tider då USA behöver vara ett land där lärare är öppna och väl förberedda 

inför arbetet med nyanlända elever. Historiskt sett har arbetet utvecklats långsamt då lärarstudenter på 

1980-talet var de första att fråga sig själva hur en ska förbereda sig för att arbeta effektivt med 

kulturellt och språkligt varierande skolpopulationer. Goodwin (2002) menar att det var då forskningen 

och lärarutbildningen började spegla denna fråga vilket gradvis ledde till att utveckla en mångkulturell 

lärarutbildning. Utövandet av kulturellt grundad undervisning och lärande är särskilt relevant för 

utbildningen av nyanlända elever eftersom dessa barn inte bara har många olika färdigheter, styrkor 

och behov utan också representerar unika historier, kulturer, berättelser, värderingar, språk och 

övertygelser. Enligt Goodwin (2002) är förmågan att förvärva färdigheter, differentiera inlärning samt 

erbjuda eleverna flera vägar till akademisk framgång särskilt viktigt för nyutbildade lärare. Nya lärare 

behöver veta hur man får tillgång till resurser och material för att underlätta elevernas övergång till en 

ny kultur och nya språkliga miljöer. Hon hävdar också att lärare måste arbeta nära med familjerna för 

att få kunskap om historier, kulturer och livsberättelser och därmed få bättre kunskap om hur de ska 

agera och reagera i olika situationer. Eliane Rubinstein-Avila (2017) förespråkar att lärare utformar 

strategier i skolan och klassrummet för att ta emot nyanlända under hela skolåret, inte bara under 

klassens första dag efter sommaruppehållet. 

Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur fritidspersonal beskriver de arbetssätt som 

används för att inkludera nyanlända elever på fritidshem. Undersökningen ska vidare bidra till att visa 

eventuella återkommande mönster i fritidspersonalens berättelser, vilka de anser gynnar barnens 

utveckling i den svenska skolan. 

Frågeställningar 

• Vilken roll beskriver fritidspersonalen att de har i arbetet med nyanlända elever? 

• Hur beskriver fritidspersonalen sina sätt att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet? 

Teoretiskt perspektiv 

Att kunna tala, lyssna, läsa, skriva och att kunna sätta ord på åsikter och känslor är bara en del av det 

som språkkunskaper för med sig. Språket har en viktig funktion för oss människor och kan ses som ett 

redskap för lärande. Samtalet är en bro till skriftspråket och därmed även till skolspråket. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) teori. 

Detta perspektiv pekar på vikten av människans interaktion och betydelsen av språk för lärande. 

Vygotskij (2005) menar att den kommunikativa funktionen är språkets huvudsakliga funktion men att 
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språket även är ett medel för social samvaro, olika uttalanden och uppfattningar. Ett aktivt deltagande i 

språklig interaktion och språkligt varierande aktiviteter är de viktigaste förutsättningarna för att ett 

barn ska kunna utveckla tankar, språk och kunskaper. Inom detta perspektiv ses den mänskliga 

utvecklingen som en social företeelse där individens utveckling är en produkt av undervisningen 

(Vygotskij, 2005). Enligt Roger Säljö (2014) är människans sätt att handla, tänka, kommunicera och 

uppfatta verkligheten formade av sociala och kulturella erfarenheter. Trots vår liknande biologiska bas 

i form av kropp, nervsystem och hjärna, skiljer sig dessa erfarenheter åt på grund av en mångfald av 

olika kulturer, skilda världsbilder och olika kunskapsbaser. Vygotskij (2005) menar att det till en 

början sker en biologisk mognad hos varje individ som innebär en ökande förmåga att upptäcka, 

beblanda sig med och samspela med omvärlden. Redan i tidig ålder blir denna biologiska mognad 

väldigt varierande om vi jämför olika kulturer, samhällen och historiska skeden. Därmed varierar även 

de förväntningar och kulturella normer på hur barn agerar och vilket ansvar de har i olika situationer. 

Den form av lärande och utveckling som äger rum inom det sociokulturella fältet baseras på hur man 

som individ tar till sig färdigheter, förståelser och kunskaper. På grund av detta är därför 

kommunikativa processer avgörande och centrala inom det sociokulturella perspektivet på lärande 

(Säljö, 2014). Enligt Vygotskij (2005) använder vi kommunikativa processer när vi försöker förstå ett 

nytt ord genom att använda oss av ett annat ord. Mänskliga praktiker, det vill säga att kunna tala, 

lyssna, läsa, skriva och så vidare, är i de flesta fall såväl kommunikativa som fysiska. Återskapandet 

av dessa mänskliga praktiker och kunskaper är därför något som äger rum i alla kulturer och 

samhällen. Det som skiljer lärandet i olika kulturer åt är dock hur denna reproduktion av kunskaper 

organiseras socialt och psykologiskt (Säljö, 2014). Enligt Säljö (2014) bör en individs framgång vara 

kopplad till förmåga, ambitioner och flit snarare än till socialt ursprung. Social isolering och låga 

förväntningar på elever med särskilda behov bidrar enligt det sociokulturella perspektivet negativt till 

barnets utveckling. Enligt Vygotskij (i Smidt, 2010) måste det erbjudas skolor som har rätt utbildad 

personal för att kunna undervisa och stödja barnen utifrån deras unika och särskilda behov. 

I vår analys kommer vi att utgå från några av de centrala begrepp vilka den sociokulturella teorin 

bygger på. Begreppen lyder: mediering, den proximala utvecklingszonen, samspel, interaktion, sociala 

praktiker, scaffolding och intersubjektivitet. Dessa begrepp valdes med hänsyn till studiens syfte som 

handlar om fritidspersonalens arbetssätt för inkludering av nyanlända elever i praktiken. Mycket av det 

arbete som sker inom fritidshemsverksamheten handlar just om sampel och interaktion med andra i 

sociala sammanhang. Nedan beskrivs de olika begreppens innebörd: 

Mediering står för olika sätt att kommunicera i syfte att förstå och förklara omvärlden. Denna 

kommunikation sker enligt Vygotskij (2005) främst genom olika tecken och symboler. Med tecken 

menas en kombination av mening och form, som exempelvis en vägskylt som genom sin form (en sak 

gjord av metall) och dess meningsinnehåll (varning för lekande barn) gör att vi tolkar och förstår dess 

innebörd. Med symbol menas ett fenomen som innehåller och förmedlar en innebörd, som exempelvis 

ett rött kors. Det röda korset syftar till en plats där sjuka människor erbjuds hjälp. 

Den proximala utvecklingszonen handlar om avståndet mellan det barnet kan göra utan hjälp och det 

barnet kan göra med vägledning av en mer kompetent och erfaren individ (Vygotskij, 2005). Zonen 

för proximal utveckling definierar de funktioner som kommer att mogna men som ännu inte har 

mognat (Vygotskij, 1978). Genom att guida barnet i genomförandet av uppgiften kommer barnet så 

småningom kunna utföra respektive lösa samma uppgift själv. Vygotskij (2005) beskriver det som att 

läraren utmanar barnets vardagstänkande genom vetenskapligt tänkande för att hjälpa barnen att 

utvecklas.  
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Vi människor föds, enligt Säljö (2014), in i ett samspel med andra människor där vi utvecklas och lär 

oss att förstå omvärlden. Omvärlden medieras genom samspel mellan människor. För barn händer 

detta oftast genom lek men även genom andra former av samspel med personer i deras omgivning. 

Vygotskij (2005) ser den kognitiva utvecklingen som ett resultat av att barnet samarbetar med andra i 

en målinriktad aktivitet. Med socialt samspel menas ett gynnsamt interagerande mellan olika 

individer, där individens tänkande utvecklas (Smidt, 2010). 

Interaktion står för kommunikation och socialt samspel individer emellan. Betydelsen av interaktion 

vid inlärning är någonting Vygotskij (1978) lägger stor vikt vid. Han ser den interaktion som sker 

under en dialog som ett sätt att skapa broar till tänkandet. Det är även viktigt att få barnen att tänka 

högt i dialog respektive i interaktion med varandra för att kunna utforska och utreda nya kunskaper, 

begrepp och idéer. 

Alla handlingar vi utför som exempelvis att rita, skriva och räkna sker i sociala praktiker. Dessa 

handlingar tar sin utgångspunkt i våra egna kunskaper och erfarenheter och det vi tror att vår 

omgivning kräver, tillåter och gör möjlig. Sociala praktiker kan både vara kommunikativa och fysiska. 

Det är genom dessa handlingar vi får förståelse för vår omgivning, ges nya kunskaper och för normer 

vidare (Säljö, 2014). 

Med scaffolding menas ett tillfälligt stöd som en individ behöver för att kunna utföra en uppgift som 

individen utan stödet inte hade klarat av. Detta innebär att en mer erfaren individ ”kontrollerar” de 

faktorer som annars skulle göra det omöjligt för den mindre erfarna individen att genomföra uppgiften 

(Wood, Bruner & Ross, 1976). Scaffolding leder till nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av 

förståelse (Gibbons, 2006). Som tidigare nämnts är stöttningen bara tillfällig och ska leda till att barnet 

kan utföra samma uppgift på egen hand i längden.   

Att genom tal få tillgång till någon annans tolkningar och på så sätt, under en viss tid, kunna 

koordinera varandras perspektiv kallas för intersubjektivitet (Säljö, 2014). Med det menas att kunna 

inta någon annans perspektiv, jag kan se det du ser och tvärtom. Intersubjektivitet innebär dessutom att 

vi genom att bygga på de kunskaper vi får av att inta varandras perspektiv, skapa en kontinuitet i 

tänkandet mellan människor. Det är genom språklig kommunikation vi upprätthåller dessa 

gemensamma förståelser (Säljö, 2014).    
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Metod 

Val av metod 

Enligt Steinar Kvale (1997) är kvalitativa och kvantitativa metoder verktyg som forskaren använder 

sig av för att ta reda på någonting och dess användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs. 

Kvalitet syftar på arten och dennes egenskap eller karaktär. Kvantitativa metoder syftar på storlek eller 

mängd av någonting. 

Kvalitativ metod 

Då syftet med forskningsstudien är att undersöka huruvida fritidspersonal arbetar med inkludering av 

nyanlända elever valdes intervjuer som metod. Med hjälp av en kvalitativ metod kan vi försöka förstå 

världen utifrån deltagarnas perspektiv genom att lyssna till deltagarnas beskrivningar. I en kvalitativ 

intervju byggs kunskap upp genom ett samspel byggt på ett gemensamt intresse samt utbyte av 

synpunkter och erfarenheter (Kvale, 1997). I detta metodavsnitt kommer vi att presentera urvalet av 

informanter och datamaterial, hur tillvägagångsätt av insamlandet av datan har genomförts samt vilken 

bearbetningsprocess vi har använt. Slutligen redovisas aktuella forskningsetiska överväganden samt 

studiens kvalitet. 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) menar att den data som framgår genom en kvalitativ 

undersökning inte handlar om statistik utan snarare om händelser, yttranden, upplevelser, tankar och 

känslor. Eftersom det sociokulturella perspektivet, som vi i vår studie utgår ifrån, handlar om samspel 

mellan människor och hur det hjälper dessa människor att utvecklas, anser vi att en kvalitativ studie är 

det bästa valet då det som tidigare nämnts handlar om personens egna upplevelser och erfarenheter. 

Det som kännetecknar en kvalitativ undersökning är att data inte mäts utan att det bekräftas att det 

finns, hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer. Även om kvalitativa metoder anses vara 

mer adekvat inom samhällsvetenskapen medför även denna vissa svagheter. Använder man sig som 

forskare av en kvalitativ undersökning innebär det i de flesta fall att man kommer närmare de miljöer 

och människor som ens forskning handlar om än när man som forskare använder sig av en kvantitativ 

undersökning (Ahrne & Svensson, 2011). Ibland kommer forskaren för nära de människor som ska 

undersökas, vilket kan resultera i att materialet oavsiktligt påverkas. Vid en intervju kan det 

exempelvis hända att man genom sina formuleringar och följdfrågor påverkar intervjuns utgång 

(Svensson & Ahrne, 2011). Detta kan då även påverka forskningens trovärdighet. En annan svaghet 

kan ses i analysen av data då det sällan finns färdiga analysmodeller gällande kvalitativa metoder. 

Detta betyder att forskaren behöver utveckla egna modeller och strategier. Dock behöver detta inte 

vara negativt då kvalitativa metoder oftast handlar om hur en människa upplever en viss situation. Det 

kan då vara en fördel att utveckla en egen strategi för att kunna analysera den data man har samlat in 

(Ahrne & Svensson, 2011). Perspektiv spelar också en stor roll inom kvalitativa metoder då en och 

samma situation kan upplevas och beskrivas på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår 

ifrån. Detta kan både vara en styrka och en svaghet. Svensson och Ahrne (2011) använder sig av ett 

exempel i sin bok som handlar om en självmordsbombare som exempelvis kan beskrivas som terrorist 

eller frihetskämpe beroende på forskarens perspektiv och politiska motiv.  
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Intervju 

Ordet intervju har sitt ursprung i franskans ord entervue och engelskans ord interview, vilket betyder 

”mellan två seenden” eller ”mellan två synpunkter” (Kvale, 1997). Samtalet är människans 

grundläggande form för samspel och handlar om att vi ställer frågor och svarar på frågor. Genom 

vanliga samtal i vardagslivet kan vi alltså ta reda på vilka tankar, erfarenheter, känslor och 

förhoppningar en annan människa har om sin livsvärld. Att använda samtal och samspel som 

forskningsmetod kan kallas för intervju och bygger på struktur och ett tydligt syfte. I en 

intervjusituation har forskaren kontroll över samtalet och möjlighet att, utöver det vardagliga samtalet, 

ställa frågor om grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997). Vid konstruktionen av intervjufrågorna 

kan det därför vara till fördel att ta stöd från några av Statistiska Centralbyråns (2016) grundregler 

kring frågekonstruktion: frågan ska ha ett syfte, frågan ska kunna förstås av alla deltagare och frågan 

ska förstås på samma sätt av alla deltagare. Det kan vara svårt att få alla deltagare att förstå frågan på 

samma sätt på grund av att alla människor tolkar saker olika. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

använder sig alla människor som stöter på något nytt och obekant (i detta fall en för dem okänd fråga) 

av ett sökande efter en förklaring som ger mening åt fenomen och händelser i världen (Smidt, 2010). 

För oss var det därför istället viktigt att ställa frågorna på samma sätt så att deltagare har samma 

utgångspunkt. Dessutom var det viktigt för oss att frågorna skulle vara öppna men samtidigt ledande 

till en viss grad för att på bästa sätt kunna fånga deltagarens upplevelser och erfarenheter (se Bilaga 1). 

Med hänsyn till det sociokulturella perspektivet, där man ser all kommunikation som ömsesidig (Säljö, 

2014), har vi i vår studie valt att kalla våra åtta intervjupersoner för deltagare. 

Urval och avgränsningar 

För att kunna genomföra en kvalitativ forskningsstudie i form av samtalsintervjuer krävs det att en gör 

ett urval av intervjupersoner som är relevanta för ämnet. Kvale (1997) skriver att om man vill studera 

en grupps antaganden och uppfattningar, kan informella intervjuer ge giltig information. Enligt Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) bör urvalet av deltagare ske i följande ordning: urval av 

organisationer utifrån ens forskningsfråga, kontakt med organisationer för ett samarbete med ansvarig 

över anställda, tillåtelse och urval av lämpliga intervjupersoner i samarbete med ansvarig. Vi följde 

Eriksson-Zetterquists och Ahrnes (2011) rekommendationer angående urval av intervjupersoner 

genom att inför urvalet söka på nätet efter skolor som tar emot nyanlända elever. Därefter tog vi 

kontakt med rektorerna för att ta reda på om det fanns fritidspersonal på skolan som har erfarenhet av 

arbete med nyanlända elever. Om skolan hade fritidspersonal att tillgå fick vi i samråd med rektorn ett 

eventuellt godkännande samt personalens kontaktuppgifter. Då syftet med studien är att ta reda på hur 

fritidspersonal arbetar för att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet, har vi valt att göra ett urval 

på sju stycken deltagare som arbetar på sju olika fritidshem och som tidigare har, eller under 

tidpunkten för studien, arbetar med nyanlända elever. Vi har även valt att intervjua en lärare med 

inriktning mot SVA (Svenska som andraspråk) som arbetar i förberedelseklass för att få ett större 

perspektiv. 
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Undersökningspersoner 

Undersökningsmaterialet består av åtta intervjuer med verksam personal inom fritidshem och 

förberedelseklass. Då studien handlar om fritidspersonalens arbete med nyanlända elever anser vi att 

det är relevant för läsaren att få ta del av information om hur länge deltagarna har arbetat inom skola 

och mer specifikt med nyanlända elever. För att beakta konfidentialitetskravet, som i stora drag 

innebär att ingen ska kunna identifiera personerna, har vi valt att ändra deras namn. 

Nedan beskrivs kortfattat varje deltagare: 

• Fanny är utbildad barnskötare. Under 7 år har hon arbetat med barn på förskola, lågstadiet och 

mellanstadiet. Fanny har arbetat med nyanlända i totalt 6 år inom skolan och på fritidshem. 

• Kitty är utbildad barnskötare, med tilläggsutbildning inom autism och ADHD. Hon har jobbat inom 

skolan i 1,5 år och inom förskolan i 11 år. Kitty har arbetat med nyanlända elever i 3,5 år. 

• Thomas är utbildad grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem och bild. Han började 

arbeta inom skolan för 12 år sedan och totalt har han arbetat i 8 år med nyanlända elever. 

• Erik är utbildad grundskolelärare med inriktning mot arbete i fritidshem och musik. Han har jobbat 

inom skolan och på den aktuella skolan i 8 år. På skolan finns en stor andel nyanlända elever. 

• Sara är utbildad fritidsledare och äventyrspedagog. Hon har jobbat inom skolan i 3,5 år och sedan 2016 

har hon arbetat med nyanlända elever. Just nu arbetar Sara på ett fritidshem där 96% av eleverna har 

ett annat modersmål. 

• Marie är utbildad barnskötare. Hon har jobbat inom skolan i 30 år. Under ett år har hon arbetat med 

nyanlända elever i förberedelseklass och under de senaste två åren på fritidshem. 

• Jonas är utbildad fritidspedagog. Han har arbetat inom skolan i 15 år och sedan 2015 har han arbetat 

med nyanlända elever på fritidshem och i klass. 

• Karin är utbildad grundskolelärare 1–7 i svenska och samhällskunskap. Hon har arbetat inom skolan i 

närmare 20 år. Under det senaste året har hon arbetat som SVA-lärare i förberedelseklass och kommer 

att göra det även kommande år. 

Genomförande 

Inför de kvalitativa intervjuerna valde vi att göra en tematisering av intervjuundersökningen utifrån 

Kvales (1997) intervjuguide. Vi ställde oss frågor som: Vad handlar ämnet om och vilka förkunskaper 

har vi? Varför ska vi ta reda på detta, alltså vilket är syftet? Samt hur ska vi genomföra intervjun och 

vilka intervjutekniker fungerar bäst i denna situation? Därefter undersökte vi våra resurser så som tid 

och tillgänglighet. Vilken fritidspersonal finns att tillgå? Var finns de att tillgå? Samt när finns de att 

tillgå? Inför datainsamlingen sökte vi upp cirka 15 stycken skolor som tar emot nyanlända elever. På 

skolornas hemsidor fick vi tillgång till rektorernas mailadresser. Via mail kontaktade vi rektorer och 

biträdande rektorer på de skolor som vi ansåg uppfyllde våra krav. I mailet framförde vi syftet med 

studien samt de forskningsetiska grundprinciperna som studien grundas på (se Bilaga 2). Rektorerna 

förmedlade i sin tur informationen till sin fritidspersonal. Efter det fick vi kontakt med den personal 

som ville ställa upp och vi bestämde tillsammans en tid och plats. Vi valde att göra enskilda intervjuer 

eftersom man då söker sig till faktisk information genom egna åsikter och attityder eller berättelser och 

livshistorier (Kvale, 1997). För att ta reda på hur fritidspersonalen beskriver sitt arbete med att 

inkludera nyanlända elever på fritidshem, krävs mer än en intervjuperson. Enligt Kvale (1997) beror 

antalet nödvändiga intervjupersoner på studiens syfte och därför valde vi att intervjua åtta stycken 

personer på olika skolor i Sverige, varav sju fysiska och en via telefon. Kvale (1997) menar att om 

antalet intervjupersoner är för litet är det omöjligt att testa hypoteser och göra skillnader mellan 
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personer och grupper. Om antalet däremot är för stort kan det bli svårt att göra en mer ingående 

tolkning av intervjuerna. 

Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att gå igenom frågeställningar och läsa tidigare forskning. 

Innan varje intervju säkerställde vi att våra mobiltelefoner var laddade då vi skulle spela in 

intervjuerna med dessa. Vi anlände till intervjuplatserna i god tid för att kunna förbereda oss. 

Intervjuplatserna varierade, ibland satt vi i skolans personalrum, ibland i klassrum och vid ett tillfälle 

hemma hos en av oss. Då vi valde att utföra intervjuerna tillsammans kom vi överens om att den ena 

antecknar medan den andre ställer frågor. Detta rekommenderas även av Ahrne och Svensson (2011). 

Dessutom spelade vi in intervjuerna med två mobiltelefoner för att kunna vara säkra på att 

ljudinspelningar blev av. Innan intervjun påminde vi deltagaren om de forskningsetiska 

grundprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002) som studien grundas på. Om deltagarens svar inte var 

tillräckligt utförliga eller förståeliga ställde vi följdfrågor. I slutet av varje intervju fick deltagarna 

möjlighet att framföra eller tillägga övrig information som de ansåg vara relevant. Samtliga intervjuer 

genomfördes utan avbrott. Vid ett tillfälle kom en annan personal på skolan in i det klassrum där 

intervjun ägde rum för att hämta någonting, men samtalet fortsatte under tiden. Intervjuerna tog mellan 

40–60 minuter. Efter varje intervju transkriberade vi de inspelade ljudfilerna med hjälp av våra 

anteckningar. Enligt Säljö (2014) utgör handlingar och praktikers konstitutioner av varandra grunden 

för det sociokulturella perspektivet. Vi beaktar detta när vi transkriberar och analyserar vårt material 

på grund av att människor, enligt det sociokulturella perspektivet, handlar med utgångspunkt i de egna 

erfarenheterna och kunskaperna. Människors medvetna eller omedvetna tolkningar av vad 

omgivningen kräver eller möjliggör i en verksamhet utgör grunden för hur de handlar i praktiken. 

Analysen i denna studie bygger alltså på hur vi tolkar deltagarnas beskrivningar av sina handlingar i 

praktiken, utifrån deltagarnas erfarenheter och tolkningar av världen. Hur vi gick tillväga vid 

transkriberingen av materialet beskrivs i nästa avsnitt. 

Databearbetning och analysmetod 

Tematisk analys 

I denna studie har vi använt oss av en tematisk analys. En tematisk analys kan enligt Virginia Braun 

och Victoria Clarke (2006) ses som en grundläggande metod för en kvalitativ analys. Tematisk analys 

är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman inom data. För att rapportera teman 

krävs det att forskaren upptäcker och skapar olika koder inom sitt material. Dessa koder sorteras 

därefter in i ett antal teman. Ett tema fångar någonting viktigt om data i relation till forskningsfrågan 

och representerar i sin tur en viss nivå av ett mönstrat svar eller mening inom datasatsen. Viktiga 

frågor att ta upp när det gäller tematisk analys är: Vad räknas som ett tema och vilken ”storlek” 

behöver temat ha? Det finns ingen gräns på hur stort ett tema ska vara, utan ett tema kan ges stort 

utrymme i vissa dataposter och lite eller ingenting i andra. Därför är forskarens bedömning nödvändig 

och avgörande i valet av tema (Braun & Clarke, 2006). Med hjälp av sex olika steg kunde vi 

organisera och hantera datamaterialet: 

Steg 1: Bekanta sig med sitt datamaterial 

Då vi har arbetat med verbal data i form av intervjuer var vi tvungna att transkribera dessa till skriftlig 

form för att kunna genomföra den tematiska analysen. Att transkribera är ett bra sätt för att bekanta sig 

med data (Braun & Clarke, 2006). Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner vilket gjorde att 

vi i efterhand kunde lyssna på intervjuerna samtidigt som vi tog anteckningar och transkriberade. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att det inte går att ta med allt intervjupersonen säger.  
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Steg 2: Generera initiala koder 

När vi hade läst igenom och bekantat oss med datamaterialet började vi producera initialkoder 

induktivt, det vill säga genom att analysera datamaterialet. Dessa koder identifierar en egenskap av 

data som verkar intressant för analytikern. Man kodar data genom att bryta ned och organisera texten i 

mindre delar (Braun & Clarke, 2006). Med hjälp av datorprogrammet Microsoft Word kodade vi 

genom att markera ord och meningar i texten med olika färger och sedan uppdela dem i grupper. Våra 

koder var bland andra: styrdokument, inkludering, språk, konflikt, vårdnadshavare, nyanlända, 

fritidshem, skola, stöd, skolledning och kultur. 

Steg 3: Söka efter teman 

Enligt Braun och Clarke (2006) börjar steg 3 när all data har samlats och alla koder har listats. Denna 

fas involverar att sortera in de olika koderna i potentiella teman. Vi började med att analysera koderna 

och överväga hur de olika koderna skulle kombineras för att bilda ett övergripande tema. Att skapa 

teman är en tolkningsprocess då vi som forskare försöker finna mönster och samband i vårt 

datamaterial. För att lättare kunna göra detta skapade vi en mind-map på ett separat papper. Det visade 

sig då att några koder formade huvudteman och andra koder formade underteman. 

Steg 4: Granska teman 

Det fjärde steget handlar om att granska den uppsättning av teman som formats. Under denna fas kan 

det visa sig att vissa teman egentligen inte är teman (på grund av att det exempelvis inte finns 

tillräckligt med data för att stödja dem), medan andra teman går ihop med varandra (Braun & Clarke, 

2006). Vi gick igenom all data inom varje tema för att se om de var tillräckligt uteslutande och 

sammanhängande. Då märkte vi att vissa teman innehöll för lite data för att kunna utgöra ett tema och 

vi beslutade oss då för att ta bort eller bearbeta temat. 

Steg 5: Definiera och namnge teman 

Vid detta steg definierar, förfinar och namnger man de teman som presenteras genom att identifiera 

kontentan av vad varje tema handlar om. Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att inte försöka 

få ett tema att utgöra för mycket eller att vara för varierat. Detta gjorde vi genom att gå tillbaka till 

datamaterialet för varje tema och organisera dem till ett sammanhängande och internt tema med ett 

övergripande namn. De teman vi fick fram för vår analys var: Organisatoriska faktorer, språk och 

inkludering. 

Steg 6: Producera rapporten 

Det sista steget börjar när man har en full uppsättning av utarbetade teman och inleder den slutliga 

analysen av rapporten. Att skriva en tematisk analys är att berätta den sammansatta informationen på 

ett sätt som övertygar läsaren med hjälp av kvalitet och giltighet i analysen (Braun & Clarke, 2006). 

Detta gjorde vi genom att ge en analys i form av en logisk, intressant, sammanhängande och ej 

upprepande redogörelse för datamaterialets process. Vi lyfter även fram tillräckliga bevis för våra 

olika teman genom konkreta utdrag och exempel som stärker poängen. 

Forskningsetiska överväganden  

Forskning är viktigt inom dagens samhälle vilket även innebär att det ställs högra krav på själva 

forskningen och forskarna. Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskarna har ett ansvar gentemot de 

deltagande personer som medverkar i forskningen men även mot alla andra som kan påverkas av deras 

forskning och dess resultat. Några aspekter som Vetenskapsrådet (2017) tar upp och som vi ska 

förhålla oss till i vår studie är att man alltid ska tala sanning om sin forskning, att medvetet granska 
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och redovisa utgångspunkterna för ens studie, att alltid öppet redovisa de metoder man har jobbat med, 

att hålla ordning i ens forskning genom exempelvis dokumentation samt att alltid sträva efter att 

bedriva forskning utan att skada andra människor, djur eller miljö. 

Genomför man en studie är det essentiellt att ta hänsyn till etiska aspekter samt moraliska och etiska 

principer. I vår studie utgår vi ifrån Vetenskapsrådets (2002) krav gällande forskningsetik. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav en studie ska uppfylla:  

1. Informationskravet innebär att den som forskar måste informera de som berörs av forskningen 

om forskningens syfte. Genom att vi skickade ut information och syftet med vår undersökning 

till alla deltagare tog vi hänsyn till informationskravet (se Bilaga 2).  

2. Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt till att själva bestämma över sin egen medverkan 

i studien. Detta betyder att våra deltagare har rätt till att avbryta deltagandet om och när det 

önskas. Tydlig information om detta skickade vi ut per mail till alla personer som ställde upp 

på intervju.   

3. Konfidentialitetskravet handlar om att personer och deras uppgifter som ingår i 

undersökningen skall ges konfidentialitet så att inga utomstående kan ta del av dessa 

uppgifter. Konfidentialitetskravet handlar dessutom om att deltagarnas identitet skyddas, 

vilket vi tar hänsyn till genom att ändra deras riktiga namn till fiktiva namn.    

4. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna och materialet endast får användas 

för forskningsändamål. Detta tar vi hänsyn till genom att radera ljudfiler, personuppgifter och 

transkribering efter att uppsatsen har färdigställts. 

Studiens kvalitet 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för forskningsmetodens styrkor och svagheter samt övriga 

kvalitetsaspekter så som studiens tillförlitlighet och giltighet. Den metod som vi har valt, det vill säga 

intervjuer, anser vi vara passande då vi fick svar på våra forskningsfrågor samt att vi upplevde att 

metoden medförde mer styrkor än svagheter. En positiv aspekt är att intervjuer går snabbt att 

genomföra i jämförelse med exempelvis observationer. Intervjuer är ett smidigt sätt att samla in 

mycket data på relativt kort tid som samtidigt är innehållsrikt och brett. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) är en av intervjumetodernas styrkor att deltagarna kan berätta hur de gör saker i 

praktiken, samt att de kan berätta om upplevelser och erfarenheter. Detta är passande då studiens mål 

är att samla in information om hur fritidspersonal beskriver att de arbetar i praktiken med nyanlända 

elever. Vi har även upplevt att de deltagande var väldigt positiva efter intervjuerna eftersom de fick tid 

att tänka kring sitt arbetssätt, vilket de oftast inte hinner med i praktiken. Svagheter eller svårigheter 

som vi har stött på under utförandet av datainsamlingen är exempelvis svårigheten att hitta lämpliga 

deltagare. Vi hittade till slut åtta personer som har en utbildning inom barnomsorg och som jobbar på 

fritidshem. Att transkribera och koda allt material tog mycket tid trots att vi delade upp intervjuerna 

mellan oss. Vi anser att den korta tiden för att genomföra datainsamlingen är en svaghet. Det har 

förekommit att deltagarna pratar fort, vilket kan göra det svårt att transkribera. Det tog lång tid att 

koda materialet på grund av mängden data.  

Staffan Larsson (2005) menar att det är svårt att hitta och fastställa entydiga regler gällande studiens 

kvalitet när det används kvalitativa metoder. Detta på grund av att det finns för många olika kvalitativa 

ansatser. Irene Korstjens och Albine Moser (2018) skriver om fyra kriterier som kan säkerställa en 
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studies kvalitet. Dessa fyra kriterier är credibility (trovärdighet), transferability (överförbarhet), 

dependability (pålitlighet) och confirmability (konfirmerbarhet). De hävdar även att studiens 

trovärdighet ökar när forskaren är transparent gällande sitt material och kan visa att 

forskningsresultatet är en korrekt tolkning av deltagarnas ursprungliga svar. Vi valde därför att ha med 

excerpt från våra intervjuer i analysen samt en kort beskrivning av varje deltagare. Genom 

beskrivningen av våra deltagare samt transparens i genomförandet av studien stärks studiens kvalitet 

då den blir överförbar för läsaren. För att en studie ska vara pålitlig och konfirmerbar är det viktigt att 

det insamlade materialet är fritt från ens egna åsikter samt att man är objektiv i sitt arbete. Detta tog vi 

hänsyn till både under intervjuerna där vi inte yttrade våra egna åsikter angående forskningsämnet men 

även under transkriberingen och analysen av materialet där vi på ett opartiskt och rättvist sätt 

framställde deltagarnas svar och åsikter. Det är dessutom, som tidigare nämnts, viktigt att vara 

transparent i sitt arbete för att studien ska vara trovärdig (Korstjens & Moser, 2018). Genom att vi 

detaljerat beskriver vår arbetsprocess i de föregående avsnitten skapar vi en fullständig transparens för 

läsaren. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår analyserade data genom deduktion, vilket innebär att vi 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv och tolkar vårt material utifrån detta. Som tidigare nämnts 

kommer detta att göras i form av en tematisk analys för att identifiera, analysera och rapportera teman 

inom det insamlade materialet. Ett tema fångar något viktigt inom data i relation till forskningsfrågan. 

De huvudteman som presenteras och är relevanta för studien är: Organisatoriska faktorer, språk och 

inkludering. 

Organisatoriska faktorer 

Då syftet med studien är att undersöka och jämföra fritidspersonalens beskrivningar av de arbetssätt 

som används för att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet anser vi att det är av betydelse att se 

över vilken roll fritidspersonalen anser sig ha i arbetet, vilka dokument de använder samt vilket stöd 

de ges uppifrån. Flera gånger i intervjuerna nämndes olika organisatoriska faktorer som deltagarna 

ansåg påverkade arbetet. 

Styrdokument och verksamhetsplaner 

Samtliga deltagare svarade att det finns dokument och planer på hur man bör arbeta men att de är 

svaga i förhållande till nyanlända elever. Kitty berättar att det finns styrdokument men att tiden inte 

räcker till. Hon tycker att det saknas en utarbetad plan, ett verktyg som är framtaget och genomarbetat, 

att använda sig av. Kitty menar att om det hade funnits ett sådant dokument så hade personalen vetat 

vad de skulle göra och då hade tiden kunnat användas till någonting annat. Thomas berättar att skolan 

har läroplanen och De allmänna råden som ska följas och att man försöker få in det i hela 

verksamheten, men han tycker inte att det står tillräckligt mycket om nyanlända elever. Karin berättar 

att de på hennes skola har dokument men att hon inte vet hur levande de är. Hon tycker själv att hon 

har läroplanen i bakhuvudet. 
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Det finns väl inget sådär klockrent dokument som säger ”så här ska du göra”. Det är väl kanske 

en brist. Men sen att Sverige tar emot en stor andel nyanlända elever... Vi har ju dokument som 

vi går efter men det är mer kring lärandet och då är det ju mer skolbiten. (Jonas) 

Precis som vi nämnde i studiens metodavsnitt är den grundläggande analysenheten i det 

sociokulturella perspektivet att handlingar och praktiker konstituerar varandra. Detta innebär att den 

mänskliga individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna, erfarenheterna och det man 

medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller möjliggör i en viss 

verksamhet (Säljö, 2014). Deltagarna i studien upplever att styrdokumenten är svaga vad gäller 

nyanlända elever och måste därför handla utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Som det 

nämns i excerptet ovan saknas just fritidshemsdelen gällande detta och Jonas upplever att det inte 

finns något dokument som hänvisar till hur man som fritidspersonal kan arbeta. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv agerar då Jonas genom att medvetet eller omedvetet tolka det omgivningen 

tillåter, kräver, möjliggör och förväntar sig av honom. Många har en föreställning om att kunskaper 

har regelns och algoritmens form, men man måste även kunna avgöra när vissa kunskaper är relevanta 

och hur de fungerar i olika situationer. Olika sociala praktiker avgör hur relationen mellan redskap 

och handling måste skapas. För att avgöra detta krävs det att olika världsliga och samhälleliga 

fenomen medieras (Säljö, 2014). Jonas och de andra deltagarna i studien medierar olika samhälleliga 

fenomen för att kunna utföra sociala praktiker och sedan föra dessa sociala praktiker vidare till sina 

elever. För att fritidspersonal ska kunna genomföra ett bra jobb utan styrdokument som säger ”så här 

ska du göra” måste de bygga sina handlingar på tidigare erfarenheter och kunskaper. Tack vare 

tidigare erfarenheter vet vi människor hur vi skall agera genom att känna till de förväntningar och den 

inramning situationen kännetecknas av. Vad vi gör och vad vi kan göra måste därför förstås som 

relativt till kontexten. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utgör tänkande, kommunikation och 

handlande kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar. Inom skolan och andra 

organisatoriska verksamheter finns det därför en så kallad tyst kunskap och outtalade insikter om hur 

sociala praktiker ter sig i en given situation (Säljö, 2014). 

Skolledning 

Få av deltagarna anser att de får bra stöd från rektorn och skolledningen. Thomas berättar att det beror 

på vilket stöd fritidspersonalen behöver och vilken skolledning de har. På Thomas skola har 

skolledningen bytts ut några gånger och numera är det en skolledning som anser att fritidspersonalen 

löser arbetet med nyanlända barn bra själva. Flera av deltagarna berättar att om de skulle gå in hos 

rektorn och be om stöd så skulle de få det. Marie berättar att de exempelvis inte får några speciella 

resurser vid mottagning mer än att de får en tolk när de ber om det. Karin tycker inte att hon får 

tillräckligt med stöd från ledningen men att om hon ber om att få gå en kurs så får hon det. Hon känner 

även att skolledningen har ett stort förtroende för henne och litar på att hon tar hand om arbetet 

samtidigt som de inte förstår hur mycket hon faktiskt arbetar, vilket hon inte är nöjd med. Sara tycker 

att hon har ett mycket bra stöd uppifrån och att hela organisationen fungerar bra. Hon berättar att alla 

på skolan vet om att det är ett väldigt bra samarbete mellan ledning och de som är på golvet vilket 

också bidrar till att lärarna på skolan har mycket fortbildning samt att studiehandledarna får gå en 

specialutbildning på högskolan. Övriga deltagare är mindre nöjda. Kitty menar att skolan får pengar 

för varje nyanländ elev men fritidspersonalen får varken tid eller resurser för att ta emot dem. Hon 

berättar att skolledningen ger fritidspersonalen ett papper där det står i princip ”här får ni ett nytt 

barn”. 
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Skolledningen tycker att det är bara att inkludera, det är bara att inkludera... vi får ju inget stöd 

nånstans. (Kitty) 

Skolan är ett exempel på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition där det kan vara 

svårt att ändra mönster för hur man exempelvis interagerar. Så småningom befästs de kommunikativa 

mönstren vilket till slut uppfattas som det enda möjliga inom verksamheten (Säljö, 2014). Det kan 

vara en av anledningarna till att fritidspersonalen ”nöjer sig” med det stöd de får från rektorn och 

skolledningen. Säljö (2014) menar att förändringar av kommunikativa mönster i en verksamhet med 

sådana traditioner ofta bidrar till betydande motstånd och konflikt. 

Tidsbrist 

Samtliga deltagare anser att man inte ges tillräckligt med tid för planering och själva arbetet med de 

nyanlända eleverna. Som tidigare nämnts anser Kitty att man inte får tid eller resurser för själva 

mottagandet, hon menar att alla andra barn som behöver resurser tar den tiden. Enligt Kitty finns det 

inte tid för att tänka på inkludering speciellt mycket. Thomas berättar att man på deras fritidshem tar 

mycket hjälp av de andra barnen. Han tycker att det är en stor möjlighet när barnen kommer fram och 

säger att de kan ta hand om en nyanländ elev. Två av deltagarna anser att mer tid för planering och 

samverkan behövs för att underlätta arbetet. De båda påpekar det mycket personalkrävande arbetet vid 

mottagandet av nyanlända elever och att det då krävs att man tar hjälp av annan personal som 

exempelvis tolkar eller övrig personal som följer med till idrotten eller rasten. Jonas berättar att det är 

svårt att få en tid med tolkarna. Även Erik menar att det tar mycket tid att ta in tolkar, vilket försvårar 

arbetet. 

Mer tid för planering och också samverkan ska ske från flera håll för det är väldigt ofta vi 

upplever att fritids ska samverka med skolan men sällan om att skolan också ska samverka med 

fritids. (Sara) 

Enligt Säljö (2014) är kunskaper och färdigheter situerade och människan agerar utifrån lokala 

förutsättningar och premisser. Begreppet strukturerade resurser används för att förstå likheter och 

olikheter i individers sätt att lösa problem i situationer som för en utomstående upplevs lika varandra. 

Samtliga deltagare upplever att de tilldelas för lite tid men hanterar det på olika sätt. En avgörande 

faktor är individens behärskning av sociala praktiker inom ramen för verksamhetssystem och 

upplevelser av hur man skall agera i en viss situation. Det betyder att man som individ i ett 

verksamhetssystem påverkas av vad som förväntas av en. Som deltagarna berättar så är tidsbrist ett 

stort problem i den svenska skolan. Men på grund av att det är ett så pass vanligt fenomen bland lärare 

och fritidspersonal så lär man sig att acceptera det på grund av att det är ett förväntat agerande. 

Språk 

Studien har visat att språk spelar en betydande roll i barnens utveckling och även i arbetet med 

nyanlända barn. Språket, dess möjligheter och svårigheter har nämnts flera gånger av deltagarna och 

anses vara en avgörande del i arbetet. 

Språkets svårigheter och möjligheter  

När vi ställde frågan om det finns vissa svårigheter i arbetet med nyanlända elever och deras 

vårdnadshavare så svarade samtliga deltagare att det oftast är språket som försvårar arbetet och som 

leder till missförstånd och ibland även till konflikter. Erik menar att det kan vara svårt att förmedla 
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information till både vårdnadshavare och barn om det inte finns någon annan person på skolan som 

talar samma språk och som kan hjälpa till. Thomas menar att det kan vara svårt och tidskrävande att få 

tag i en tolk då det inte finns tillräckligt många som jobbar som tolk i förhållande till efterfrågan. 

Ibland finns det inte några tolkar alls för vissa språk. Samtliga deltagare svarade att de i situationer där 

de inte har någon tolk eller där de inte kommer vidare med varken svenska eller engelska tar hjälp av 

personalen på skolan som talar samma språk som de nyanlända eleverna eller andra elever som kan 

språket. Dock tycker deltagarna att ansvaret inte ska ligga hos de övriga eleverna med samma 

modersmål att agera som tolk åt de nyanlända eleverna.  

Där har vi en flicka som pratar samma språk och hon har ju tagit på sig rollen att förmedla vad 

det är han känner eller vill. Vilket jag personligen är emot, för att nu går hon som en liten 

stödresurs för honom istället för att gå och leka det hon vill leka. Hon slappnar liksom inte 

riktigt av. (Kitty) 

Flickan i ovanstående excerpt går in i sin roll som tolk och vill hjälpa det nyanlända barnet att göra sig 

förstådd samtidigt som hon försöker att få personalen att inta pojkens perspektiv. Detta kallas i det 

sociokulturella perspektivet för intersubjektivitet. Som tidigare nämnts innebär detta att man tar 

varandras perspektiv och därigenom lär av varandra. I och med att hon intar pojkens perspektiv och 

försöker förmedla detta perspektiv till läraren skapar hon olika lösningsansatser i denna situation som 

kan bli allmän egendom (Säljö, 2014). Det vill säga hon skapar ny kunskap som lärarna kan bygga på.    

Det sociokulturella perspektivet på lärandet har visat att vi lär oss bäst i sociala sammanhang. Detta 

gäller även språkinlärning. Gibbons (2006) skriver att språkinlärning är en socialt inbäddad process 

och att vad och hur vi lär oss är beroende av vilka vi umgås med. Att barn som är nyanlända söker sig 

till andra barn som talar samma språk som dem kan då både vara en fördel och nackdel beroende på 

hur bra det andra barnet är på svenska och hur villig det nyanlända barnet är att lära sig det nya 

språket. Barnens utveckling är inrymd i den så kallade proximala utvecklingszonen, vilket innebär att 

en mindre kompetent individ lär sig med hjälp av guidning av en mer erfaren individ (Vygotskij, 

2005). När ett barn, som har kunskaper inom både det svenska språket och det andra språket, hjälper 

det nyanlända barnet kan det leda till att det nyanlända barnet blir säkrare och säkrare inom det 

svenska språket över tid. Det kan även gå så långt att det nyanlända barnet bemästrar situationer som 

den inte hade kunnat bemästra på egen hand tack vare samspelet mellan barnen (Gibbons, 2006).  

Att barnen söker sig till andra barn med samma modersmål tycker de flesta deltagarna inte är 

någonting konstigt, snarare tvärtom. Karin menar att man ska tänka på hur man själv skulle bete sig 

om man skulle man komma till ett annat land utan att kunna språket. Att vara ödmjuk och förstående 

är två aspekter som tas upp av samtliga deltagare när det kommer till språket. Dock menar de flesta att 

det kan bli problematiskt om de nyanlända barnen endast talar sitt modersmål istället för att prova att 

använda sig av det svenska språket.  

Ett av våra stora problem är tyvärr att många hellre pratar sitt modersmål, det i sig är inte 

problematiskt men det blir problematiskt när man alltid väljer sitt modersmål istället för att 

prova på svenska. (Sara)  

Stöd 

Det handlar om att hitta en balans mellan det nya språket och modersmålet. Hittar man denna balans 

kan språket fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Enligt Säljö 

(2014) agerar då språket som ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. För att 

skapa denna balans kan det vara bra att använda sig av tillfälligt stöd, så kallad scaffolding. Med 
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scaffolding menas som tidigare nämnts ett tillfälligt stöd som exempelvis en elev får av en lärare för 

att klara en uppgift som den annars inte hade klarat (Wood, m.fl., 1976). Att använda sig av bildstöd, 

översättningsappar, ordlistor eller kropps- och teckenspråk i arbetet med nyanlända elever är en aspekt 

som samtliga deltagare förespråkar. Thomas menar att det är viktigt att i början arbeta mycket visuellt 

och med bilder då det blir förståeligt för alla oavsett vilket språk man talar. Att anpassa redskapen för 

barnens inlärning till deras speciella behov är även en aspekt som Vygoskijs sociokulturella perspektiv 

på lärande tar upp (Smidt, 2010). Även Säljö (2014) stöttar detta och menar att det krävs en 

anpassning till barnets behov och färdigheter för att de ska kunna ta till sig nya kunskaper och insikter. 

Att använda sig av översättningsappar är en annan metod som flera deltagare talar om. Här är det dock 

vissa som önskar sig mer stöd av skolledningen då de oftast är tvungna att använda sig av sina egna 

mobiltelefoner eftersom de inte har tillgång till översättningsappar annars. Kitty menar även att det 

skulle vara bra med ordlistor på de språk som barnen talar. Hon tycker att det skulle underlätta hennes 

arbete och spara tid. Trots att samtliga deltagare förespråkar bildstöd och appar, så finns det många 

som tycker att de behöver bli bättre på att använda sig av det stödet. Jonas menar att de använder sig 

av bildstöd men att de behöver utvecklas mer. Sara säger att de har använt sig mycket av bildstöd, 

dock inte nu längre. Det beror huvudsakligen på tidsbristen som fritidspersonalen upplever att de har i 

sitt arbete. Dock tycker alla att dessa enkla metoder i kommunikationen med de nyanlända barnen 

skulle göra stor skillnad.   

Bara en sådan sak som att skriva ”välkommen” på massa olika språk gör stor skillnad tror jag. 

(Karin) 

Fritidshemmets roll  

Trots att det finns vissa svårigheter i arbetet med nyanlända elever när det kommer till språket så är 

samtliga deltagare överens om att språket är det viktigaste i inkluderingsarbetet och att fritidshemmet 

spelar en betydelsefull roll i barnens lärande. Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande har lärt 

oss att lärandet sker i det kommunikativa och sociala samspelet med andra (Säljö, 2014). Personalens 

önskan om att alla barn ska få möjlighet att gå på fritidshem för att lära sig språket snabbare är därmed 

inte alls utan anledning, snarare tvärtom. Enligt Säljö (2014) är de kommunikativa processerna helt 

centrala i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling och därmed även 

deltagande i det vardagliga sociala sammanhanget. 

Den gemensamma bilden på skolan är att vi vill ha dem på fritids för det är där de lär sig 

svenska i ett socialt sammanhang på ett helt annat sätt än vad de gör i klassrummet. (Karin) 

Sara berättar att det finns en del elever på hennes skola som har gått på fritids just på grund av språket. 

Marie menar att fritidshemmets sätt att arbeta bidrar till att utveckla språket hos alla elever och därmed 

är fritidshemmet viktigt för barnens utveckling. Samtliga deltagare tycker dessutom att fritidshemmet 

är viktigare för barnens språkutveckling än skolan och att barnen lär sig språket snabbare på 

fritidshemmet och i leken. Enligt Säljö (2014) erbjuder hela skolverksamheten utvecklingsmöjligheter 

och de kulturella redskap som barnen behöver. Det är här barnen deltar i en arena för kognitiv och 

social utveckling i praktiska och kommunikativa samspel med andra. 

Inkludering 

Begreppet inkludering kan ibland upplevas komplicerat. I studiens inledning nämndes att 

inkluderingsbegreppet infördes för att förskjuta fokus till en skolform som skulle utformas och 
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anpassas till varje elevs olika behov och förutsättningar. Nyanlända elever är en grupp i den svenska 

skolverksamheten som är i behov av andra medel och resurser än elever med svenska som modersmål. 

Utifrån intervjuerna att döma tolkar vi inkluderingsarbetet som en stor del av fritidspersonalens fokus 

gällande nyanlända elever. 

Fritidspersonalens arbete 

Skolans inkluderande arbete ses på olika sätt av deltagarna. Både Fanny och Marie upplever att de 

nyanlända eleverna inkluderas i fritidsverksamheten genom att inte göra något speciellt med just de 

nyanlända, utan låter dem vara en del av verksamheten som alla andra. Målet är att få dem att inte 

sticka ut och inte ge signaler till de andra eleverna att det kommer nya elever från ett annat land. Kitty 

däremot anser att det är väldigt svårt att inkludera de nyanlända eleverna i rutinerna och leken på 

grund av att de inte är vana vid att gå på fritidshem. Hon tycker att svårigheten ligger i att få till 

inkluderingen som helhet men att den sociala biten som att få kompisar kommer av sig själv. Övriga 

deltagare lägger vikt vid att de försöker inkludera de nyanlända eleverna så mycket som möjligt. De 

nämner språket och menar att det är en förutsättning för att eleverna ska känna sig som en del av 

verksamheten.  

Sen tycker jag ju att det går bra att inkludera dem, jag har liksom inte stött på några problem... 

Men det kommer ju komma en dag där du har en elev som inte vill eller förstår varför och kan 

du då inte förklara då blir det ju jättesvårt att får med den eleven. (Erik) 

Inom den proximala utvecklingszonen är målet för lärandet högre än vad en elev kan klara på egen 

hand, men som eleven klarar om den får stöd och vägledning. Enligt Vygotskij (2005) sker det ingen 

utveckling och lärande när eleven ges en uppgift som den kan klara av helt på egen hand. Utifrån dessa 

synsätt är fritidspersonalens roll i elevens utveckling av stor betydelse. För att vi ska kunna utjämna 

klyftan mellan den aktuella prestationen och den potentiella prestationen, leder vi eleven från det redan 

kända till det nya. Vilket innebär att personalen bör vara ledande i vägen mot inkludering av det 

svenska utbildningssystemet för att eleven ska kunna utvecklas. Att låta en nyanländ elev vara en del 

av verksamheten som alla andra, och inte utgå från individens egna behov och förutsättningar, innebär 

också att man inte utmanar eleven och vägleder den framåt. Genom att guida barnet i genomförandet 

av en uppgift kommer barnet så småningom att kunna utföra respektive lösa samma uppgift själv. 

Vygotskij (i Smidt, 2010) förespråkade att barn med särskilda behov skulle placeras i vanliga 

undervisningsmiljöer och inte i separata grupper tillsammans med andra barn med svårigheter. Vi kan 

jämföra nyanlända elever med barn med särskilda behov på grund av språkförbristningen. Vygotskij (i 

Smidt, 2010) var övertygad om att utvecklingen hos ett barn med särskilda behov bestäms av det 

fysiska eller organiska hindrets sociala aspekter. Han menade att positiv respons gör det möjligt för 

barnet att få hjälp och stöd och därmed bli accepterad. Vidare intresserade han sig för inkludering och 

menade att samhället bör bedöma barn med särskilda behov utifrån deras starka sidor och inte från 

deras svaga sidor. Kitty anser att det är svårt att få till inkludering som helhet men att de nyanlända 

eleverna ofta lyckas få vänner på egen hand. Detta går emot det Vygotskij (i Smidt, 2010) arbetade för 

då han ville att barn skulle bli fullvärdiga medlemmar i sin kultur och sin skolklass. Att inte lyckas 

inkludera de nyanlända eleverna innebär att de inte blir fullvärdiga medlemmar i sitt fritidshem. 

Vygotskij (i Smidt, 2010) var fast besluten om att alla barn skulle erbjudas förskolor och skolor med 

rätt utbildad personal för att kunna undervisa och stötta barnen där en stor andel kulturella redskap 

användes och där undervisningen motsvarade varje barns unika behov. 
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Kulturkrockar 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald.” (Skolverket, 2011, reviderad 2018, s. 5) 

De som arbetar i skolan och de som utbildar sig i skolan har fördelen att möta individer med olika 

historier och bakgrund. På fritidshemmet blandas åldrar, kön, etniciteter, sexuella läggningar, 

religioner och funktionsvariationer. Fritidshemmet i sig kan därför ses som en kulturell praktik med 

goda förutsättningar att inkludera alla olika sorters individer. Jonas anser att fritidshemmet i sig är en 

god förutsättning för att eleven ska känna sig inkluderad i hela skolverksamheten. Thomas berättar att 

inkludering kan vara svårt på grund av att de nyanlända eleverna kan ha varit med om en traumatisk 

upplevelse. Han upplever även en rädsla i att man tar bort en del av elevernas ursprung genom att 

implementera svenska normer och traditioner. Ibland har de tur och får en tolk och då gör de 

tillsammans upp en plan på hur man ska inkludera eleven både i skolverksamheten och 

fritidsverksamheten. Samtliga deltagare har någon gång upplevt att det har skett en kulturkrock i 

verksamheten, vilket även har upplevts som en bidragande faktor till eventuell exkludering. 

Svårigheter kan vara kulturkrockar. Det kan vara... Vi har haft några som inte anser att pojkar 

och flickor ska gå i samma klass, då de inte får gympa tillsammans, där de inte får leka 

tillsammans. De förstår inte varför vi behöver... Varför skolorna är stängda över jul för att de 

inte firar jul utan de tycker att skolan ska vara öppen under julen. Och när vi säger nej... Det blir 

olika kulturer och olika kulturkrockar. Det kan även vara krock mellan religioner. (Thomas) 

Thomas upplever att det är just religion och kultur som kan skapa konflikter och exkludering. Men 

även språkförbristningar kan leda till detta på grund av att tolkar inte alltid finns tillgängliga. På de 

skolor som har en större andel barn med annat modersmål än svenska upplever deltagarna inte lika 

mycket kulturkrockar just bland eleverna. Dessa deltagare nämner istället problematik kring 

vårdnadshavare som inte är vana vid den svenska kulturen och skolan. Erik och Sara nämner att de har 

upplevt att vissa vårdnadshavare inte tycker att kvinnliga lärare ska undervisa deras barn och att 

flickor inte får vara med och bada eller byta om efter idrotten. Karin nämner matsituationen som ett 

exempel på en kulturkrock. Hon berättar att eleverna kanske inte är vana vid att det dukas upp bufféer 

med mat, att det är för mycket mat eller att det inte ser gott ut. 

För att klara sig i en social omvärld måste barn, enligt Smidt (2010), lära sig regler som har med deras 

kultur, samhälle och familj att göra. Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig barn regler genom 

sin interaktion med andra från spädbarnsålder, till tidig barndom och vidare fram till vuxen ålder. 

Enligt Smidt (2010) anser många forskare och teoretiker att leken har en stor betydelse för barnens 

sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Därför måste vi ge barn många tillfällen att interagera 

med andra, använda kulturella redskap och lösa problem. Tack vare våra kulturella redskap så som 

språk, tecken och symboler kan leken medieras av alla barn. I en del av världen kanske barnen får leka 

med en mjuk leksak och i andra delar av världen kanske barnen är vana vid att leka med en hård 

leksak. Vare sig barn är vana vid att leka med en hård leksak eller en mjuk leksak så lär de sig att 

mediera sin omvärld genom sina undersökningar av dessa leksaker. Detta är därför tecken på 

kulturella skillnader och inte tecken på att det ena är bättre än det andra när det gäller barns utveckling 

och lärande. Gemensamt för alla kulturer är däremot att lärande oftast äger rum i ett socialt samspel 

med andra och att språket ses som det främsta kulturella redskapet (Smidt, 2010). 



23 

  

Samverkan 

Samtliga deltagare upplever att en god samverkan och samarbete mellan skola och fritidshem är en 

bidragande faktor till en inkluderande verksamhet. De flesta nämner även att fritidshemmet är en minst 

lika viktig del i arbetet med nyanlända elever som den övriga skolverksamheten. Däremot har 

deltagarna varierade erfarenheter och upplevelser av samverkan. Sara upplever att det hela tiden talas 

om att fritidshemmet ska samverka med skolan men sällan om att skolan ska samverka med 

fritidshemmet. Hon upplever att fritidspersonalen på hennes skola hela tiden måste jaga information 

från klasslärarna. Karin berättar att klasslärarna och fritidspersonalen på hennes skola inte jobbar 

någonting tillsammans gällande de nyanlända eleverna. Detta är på grund av att de arbetar med olika 

typer av stöd gentemot eleverna så de har inte möjlighet att göra en planering tillsammans. 

Vi försöker, så mycket som möjligt, att ha en dialog klasslärare och fritidshemspersonal emellan 

för att hänga med i varandras arbete. Om en elev exempelvis behöver träna på bokstaven S, så 

säger klassläraren det till mig och då har jag möjlighet att arbeta lite extra med det på 

fritidshemmet kanske göra en ramsa om bokstaven eller något pyssel. (Marie) 

Övriga deltagare upplever att det sker en viss samverkan men att det beror på hur samarbetsvilliga 

personalen är. Jonas berättar att fritidspersonalen på hans skola samarbetar ganska nära med skolan, 

framförallt de som arbetar i förskoleklass, ettan och tvåan. De samarbetar genom att plocka upp det 

som man gör i skolan i arbetet på fritidshemmet. 

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och 

förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.” (Skolverket, 

2011, reviderad 2018, s. 14). Fritidshemmets och skolans undervisningsmetoder ser väldigt olika ut. 

På fritidshemmet relaterar lärandet ofta till ett socialt innehåll, kamratskap, relationer och 

ansvarstagande. I klassrummet får eleverna istället ta till sig teoretisk och strukturerad information 

(Saar, m.fl., 2012). På grund av att människan har utvecklat många sätt att kommunicera på förändrar 

det också sättet att tänka och förstå saker på. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande använder 

människor olika redskap för att kunna förstå och minnas olika ting (Smidt, 2010). En individ lär sig 

bäst av att anteckna, en annan individ lär sig bäst av att rita och en tredje individ lär sig bäst av att 

leka. Att lärandet som sker på fritidshemmet och lärandet som sker i skolverksamheten ser väldigt 

olika ut kan, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ses som en fördel på grund av att alla individer lär 

på olika sätt. Alla människor utvecklar egna metoder och strategier för att lösa problem. Genom 

samspel med andra individer utvecklas dessa strategier och man får en förmåga att minnas, ordna, 

analysera och jämföra (Smidt, 2010). 
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Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera huruvida resultatet förhåller sig till tidigare forskning och 

genom detta besvara studiens två frågeställningar. Syftet med studien är som tidigare nämnts att 

undersöka och jämföra olika arbetssätt som används för att inkludera nyanlända elever på fritidshem. 

De frågeställningar som studien bygger på är: 

• Vilken roll beskriver fritidspersonalen att de har i arbetet med nyanlända elever? 

• Hur beskriver fritidspersonalen sina sätt att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet?  

Resultaten visar att samtliga deltagare upplever sin egen och fritidshemmets roll i inkluderingsarbetet 

med nyanlända elever som viktigt. Trots att majoriteten upplever bristande stöd från skolledningshåll 

samt tidsbrist för planering är personalens inställning till arbetet med nyanlända elever genomgående 

positivt. Däremot råder det olika meningar om huruvida fritidspersonalen på bästa sätt inkluderar 

nyanlända elever i arbetet. Deltagarna upplever att det svenska språket är avgörande för inkludering 

och att inlärning av det nya språket sker i det sociala samspelet med andra. För att underlätta 

inlärningen förespråkar alla deltagare olika visuella stöd i form av exempelvis bilder, appar och 

tecken. Nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning utifrån följande rubriker: 

organisatoriska faktorer, språk och inkludering. 

Organisatoriska faktorer 
“There are no regulations at the national level stipulating how the education of newly arrived students 

should be organised and conducted.” (Nilsson & Bunar, 2016, s. 405) 

Precis som i ovanstående excerpt visade resultaten att deltagarna upplever att den svenska skolans 

styrdokument inte ger tillräckligt bra stöd i arbetet med nyanlända elever. Deltagarna saknar någon 

form av dokument som ger tydliga riktlinjer för just fritidshemmets arbete. Precis som Torpsten 

(2007) hävdar så delar fritidsverksamheten samma läroplan som skolan och har till uppgift att 

komplettera skolan, trots att de två verksamheterna skiljer sig åt. Fritidshemmet ska inte vara en 

förutsättning för att skolans kunskapsmål uppnås men den ska bidra till att det sker (Saar, Löfdahl & 

Hjalmarsson, 2012). Just därför grundas fritidshemmets arbete på skolans styrdokument, trots att 

skolans verksamhet och fritidshemmets verksamhet ser olika ut. Utifrån resultaten att döma gör dessa 

skillnader att verksamheterna kräver olika utgångspunkter i arbetet. Att det inte finns något specifikt 

dokument riktat till fritidshemmet tolkar vi som en svaghet då deltagarna inte upplever skolans 

styrdokument som tillräckliga i arbetet med nyanlända elever på fritidshem. Men precis som Roberta 

Ricucci (2008) beskriver i sin forskning saknar även skolorna i Italien specifika och tydliga riktlinjer 

för hur nyanlända elever bör inkluderas. Hon hävdar att skolorna i Italien bör ges bättre förutsättningar 

för att lyckas integrera nyanlända elever i verksamheten. Ricucci (2008) menar att det saknas strategier 

på nationell nivå som omfattar fler resurser samt bättre utbildning för lärare. En brist på struktur av 

pedagogisk och social undervisning kan leda till att eleverna lämnas på egen hand (Nilsson & 

Axelsson, 2013). Att det saknas en tydlig struktur och tydliga riktlinjer påverkar alltså eleverna 

negativt. Fritidspersonalen känner en osäkerhet gällande arbetet med nyanlända elever och är i behov 

av bättre förutsättningar för att lyckas i arbetet. Som tidigare nämnts visar Bunars (2010) forskning på 

att inte bara skolpersonalen är ständigt sökande efter ett pedagogiskt, organisatoriskt och relationellt 

sätt att positionera sig i förhållande till de nya förändringarna i och med att nyanlända elever blir en 

del av verksamheten. Även eleverna och dess vårdnadshavare söker efter detta. Den rådande 
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osäkerheten bland personalen, eleverna och vårdnadshavarna skapar en svår situation som kräver 

bättre strategier på nationell nivå, precis som Ricucci (2008) hävdar. Enligt Skolverkets allmänna råd 

för utbildning av nyanlända elever (2016) bör kommunen ha riktlinjer för mottagande av nyanlända 

elever samt se till att riktlinjerna är kända av skolans personal. Dessutom bör skolan i sig ha rutiner för 

hur mottagandet ska gå till. Majoriteten av deltagarna menar att stödet och strategierna hade kunnat 

vara bättre redan på skolledningsnivå. Att flera av deltagarna måste söka efter stöd och inte tilldelas 

exempelvis resurser vid mottagandet av de nyanlända visar på bristande rutiner från rektorn och 

skolledningen. Torbjørnsen Hilt (2017) menar att detta tycks vara ett stort problem bland skolorna 

idag. Problemet ligger i att det inte finns tillgängliga resurser och underlag för hur lärarna bör och kan 

arbeta. Det bidrar då till ett negativt synsätt hos personalen gällande arbetet med de nyanlända 

eleverna. 

Flera deltagare nämner att de är mindre nöjda med skolledningen på grund av att de varken ges tid 

eller resurser för arbetet med de nyanlända, trots att skolan får pengar för detta. Denna brist på resurser 

i form av tid och pengar kan göra att fritidspersonalen ser de nyanlända eleverna som en belastning 

istället för en tillgång (Torbjørnsen Hilt, 2017). Samtliga deltagare upplever att de ges för lite tid för 

planering av arbetet med nyanlända elever och ges därför inte möjlighet att utvärdera och fullfölja 

arbetet. Detta går emot läroplanen det står att undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid där undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas intressen, behov och 

erfarenheter (Skolverket, 2011, reviderad 2018). Short (2002) skriver i sin forskning att läraren bör 

genomföra och fullfölja individuella bedömningar och uppmuntran till utveckling. 

Språk 

Studiens resultat visade att samtliga deltagare var överens om att språket kan leda till en hel del 

svårigheter i arbetet med nyanlända barn och deras vårdnadshavare. De flesta deltagarna berättade att 

det kan vara problematiskt att förmedla enkel information som exempelvis handlar om skolutflykter 

eller lov och att man då får ta hjälp av hemspråkslärare eller annan personal som talar samma språk 

som vårdnadshavarna och barnen. Att vårdnadshavare uppvisar okunskap inom det nya språket kan 

leda till svårigheter för barnet. Detta visar även tidigare forskning inom detta område. Evans och Liu 

(2018) skriver att eleverna kan känna en stor press när det kommer till språk eftersom de behöver 

inordna sig i den nya skolan där det talas ett för dem okänt språk samtidigt som de inte får något stöd 

inom det nya språket hemifrån. Att nyanlända barn söker sig till andra barn med samma modersmål är 

därför inte konstigt, vilket även våra deltagare bekräftar. Karin anser att det är viktigt att ha en human 

syn på det hela. Hon ställer sig frågan: ”Hur skulle vi själva reagera i en liknande situation?” 

Att språk är en viktig faktor för inkludering är ingen hemlighet. Både tidigare forskning och resultaten 

av vår studie visar att ett socialt umgänge mellan de nyanlända barnen och barn som redan kan språket 

är väldig gynnsam. Deltagarna anser att fritidshemmet spelar en större roll i barnens språkutveckling 

än skolan på grund av det sociala samspelet mellan barnen och det spontana samtalet som uppstår i 

leken. Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att eleverna ska erbjudas utbildning i fritidshem, om de 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. En person som har bott i 

Sverige i några månader kan inte det svenska språket lika bra som en person som är född i Sverige. På 

grund av detta löper nyanlända elever en stor risk att komma efter i utbildningen. Fritidshemmets 

verksamhet är därför en möjlighet för de nyanlända eleverna att ges extra resurser för att utveckla goda 

språkkunskaper. För detta finns även stöd i olika forskningsartiklar som har gjorts gällande nyanlända 

elevers språkutveckling. Nilsson och Axelsson (2013) menar att när barnen blir utsatta för språket, i 

det här fallet för ett svensktalande sammanhang, förbättras deras språkinlärning då de ”tvingas” att lära 
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sig det nya språket. Avery (2017) och Nilsson och Bunar (2016) bekräftar detta och menar att det har 

visat sig att det sociala umgänget mellan de nyanlända barnen och barnen som redan kan språket är 

mycket positivt för de nyanlända barnens språkutveckling. Vi kan alltså konstatera att barnen lär sig 

bättre i ett socialt samspel med andra. Tidigare forskning har med hänsyn till detta visat att många, 

både vårdnadshavare men även lärare och pedagoger, tycker att det är negativt när barnen söker sig till 

andra barn med samma modersmål. Att barnen väljer bort det nya språket kan i sin tur leda till en 

fördröjning i barnens språkutveckling (Evans & Liu, 2018). Att förbjuda barnen att tala sitt modersmål 

eller att neka tillgång till modersmålsundervisning kan ha negativ inverkan på barnens språkutveckling 

enligt en studie som utfördes i England. Denna studie visade nämligen att de program som fungerade 

bäst präglades av öppenhet och en väl mottagande atmosfär, där elevernas utveckling av modersmålet 

var lika prioriterat som utvecklingen av det engelska språket (Castro Feinberg, 2000). Frågan är då hur 

vi kan skapa en balans mellan det nya språket och barnets modersmål för att optimera barnens 

språkutveckling. 

Inkludering 

Resultaten visar att de organisatoriska faktorerna och språket är avgörande för det inkluderande arbetet 

på fritidshemmet. Deltagarnas svar visade dock att de har olika syn på hur det inkluderande arbetet ska 

se ut. Två av deltagarna tycker att inkludering sker på bästa sätt när man inte gör någon speciell 

skillnad mellan de nyanlända och de andra barnen, utan låter dem vara en del av verksamheten som 

alla andra. Övriga deltagare anser att språket och den sociala biten är en förutsättning för att få till 

inkluderingen som helhet. I läroplanens kapitel om fritidshem står det att ”undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i 

möte och samspel med andra. 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, 2011, 

reviderad 2018, s. 22). Forskaren Avery (2017) anser att inkludering är en långsam och komplex 

process som innefattar många olika hinder på vägen. Detta kan tolkas som att Avery (2017) anser att 

det krävs mer arbete än att bara låta de nyanlända vara en del av verksamheten. Trots Sveriges långa 

tradition av mottagande av flyktingar, finns det som tidigare nämnts inga styrdokument som styr eller 

stödjer nyanlända elevers undervisning (Nilsson & Bunar, 2016). En anledning till detta kan vara att 

det finns en tro om att dessa elever kan tolka och handla i det svenska skolsystemet utan problem. Det 

som talar emot detta sätt att inkludera och undervisa på är det faktum att de normer och värderingar 

som det svenska samhällets politiska och ideologiska förhållningssätt gällande lärande bygger på, ofta 

skiljer sig från övriga världens sätt att förhålla sig till just detta (Bunar, 2010). Däremot påpekar 

många forskare (Bunar, 2010; Eklund, 2003; Torpsten, 2007) att lärarnas synsätt ofta bygger på 

vardagliga praktiker i det svenska samhället och trots många år av invandring och mångkultur ses de 

svenska eleverna som ”normala” och de nyanlända eleverna som ”avvikande”. Detta styrks av vårt 

resultat då alla deltagare refererar till de svensktalande eleverna som ”de normala” i ”vanliga klasser”. 

Att exkludera elever på detta sätt kan, enligt Nilsson Folke (2016), leda till en känsla av ångest, 

besvikelse och rädsla. Sammanfattningsvis anser majoriteten av deltagarna att ett aktivt 

inkluderingsarbete är essentiellt. Tidigare forskning och resultaten gör att vi ifrågasätter de två 

deltagare som anser att man inte ska göra skillnad i inkluderingsarbetet gällande de nyanlända och de 

övriga eleverna på fritidshemmet. 

Att fritidshemmet i sig är en god förutsättning för att eleven ska känna sig inkluderad i 

skolverksamheten är deltagarna överens om. Som tidigare nämnts saknas forskning gällande 
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fritidshem och nyanlända elever vilket gör att diskussionen utgår från forskning om skolan. Skollagen 

(SFS 2010:800) föreskriver att fritidshemmet ska främja social gemenskap och allsidiga kontakter. 

Trots detta ifrågasätter Eklund (2003) den rådande pedagogiken som de nyanlända eleverna möter i 

skolan varje dag. Det pedagogiska arbetet har visat sig vara komplicerat då de nyanlända eleverna ofta 

placeras i förberedelseklasser och därmed exkluderas från den övriga skol- och fritidsverksamheten. 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, reviderad 

2018) ska undervisningen på fritidshemmet ta tillvara på olikheter och mångfald samt ge eleverna 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att vara och tänka. Då förberedelseklasser ofta 

placeras i andra byggnader sker därmed exkludering på ett fysiskt plan. Det försvårar i sin tur det 

sociala samspelet med övriga elever på skolan (Nilsson & Bunar, 2016). Detta kan även fördröja 

barnens språkutveckling då barn, som tidigare nämnts, lär sig bäst i socialt samspel med andra (Evans 

& Liu, 2018). Deltagarna berättar att de nyanlända eleverna oftast placeras i förberedelseklasser till en 

början och sedan, efter cirka ett år, får övergå till ordinarie klass och därmed även till fritidshemmet. 

Nilsson Folke (2016) är skeptisk till detta då hennes studier visar att barn som till en början går i 

förberedelseklass senare kan känna ångest och rädsla efter överflyttningen på grund av bristen på 

social interaktion mellan de olika elevgrupperna. Detta kan, enligt deltagarna, även leda till konflikter 

på grund av kulturkrockar och språkförbristningar. Vilket i sin tur kan leda till missförstånd i leken då 

man inte leker på samma sätt i olika delar av världen. Även tidigare traumatiska upplevelser kan 

påverka hur ett barn leker och reagerar i en viss situation. Flera deltagare upplever att detta kan vara 

ett problem. Avery (2017) menar att barnens tidigare erfarenheter inom skola, psykisk ohälsa och 

traumatiska upplevelser spelar en signifikant roll i elevernas utveckling och påverkar deras förmåga att 

anpassa sig efter den nya skolsituationen. Hur man hanterar detta ser däremot olika ut. Enligt Goodwin 

(2002) fortsätter de amerikanska lärarna för det mesta att vara vita, medelklasskvinnor som undervisar 

barn traditionsenligt. Detta motsäger dock det vi har upplevt under vår studie då samtliga deltagare 

berättade att de i sitt arbete ofta vänder sig till personal och tolkar som kan tala samma språk som de 

nyanlända eleverna, vilket de anser underlättar arbetet. 

Utifrån resultaten och tidigare forskning att döma så vill vi avslutningsvis diskutera de konsekvenser 

som kan råda på grund av de brister som vi har upptäckt under vår studie. Det är konsekvenser som att 

inte se det mångkulturella som en tillgång och att inte se över hur skolans förhållningssätt påverkar de 

nyanlända elevernas lärprocess direkt och indirekt. Detta kan leda till att fritidspersonalen inte 

uppfyller läroplanens krav gällande att ta tillvara på olikheter och mångfald samt att erbjuda en 

meningsfull fritid för alla. Nya lärare behöver veta hur man får tillgång till de rätta resurserna för att 

underlätta inkluderingsarbetet. Goodwin (2002) förespråkar att skolpersonalen arbetar nära 

vårdnadshavarna för att på så sätt få en bättre förståelse för hur de ska agera i olika situationer med 

hänsyn till barnens olika bakgrunder. Enligt läroplanen är skolans uppdrag bland andra att ”...vara ett 

stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen.” (Skolverket, 2011, reviderad 2018, s. 7). Genom att ha god kontakt med 

vårdnadshavarna och ta tillvara på kulturell mångfald och olika historier kan fritidspersonalen skapa 

en verksamhet som bygger på gemenskap och samspel. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

På grund av den rådande flyktingvågen till Europa men framförallt mottagandet av nyanlända i 

Sverige måste de svenska kommunerna ta emot nyanlända barn och placera dem på olika skolor. Som 

verksam fritidspersonal kommer man med största sannolikhet att arbeta med nyanlända elever i skolan 

och på fritidshemmet. Vi anser därför att det är viktigt för all fritidspersonal att ha rätt förutsättningar 

och verktyg för att inkludera dessa elever på fritidshemmet. Resultaten i vår studie visar att det inte 

finns det idag och att det råder en osäkerhet bland verksam fritidspersonal gällande arbetet med 

nyanlända elever. Studiens resultat visar också att det finns vissa mönster i fritidspersonalens 

beskrivningar av inkluderingsarbetet med nyanlända elever, vilka de anser vara gynnsamma. Med 

denna studie vill vi bidra till en ökad förståelse för hur man som fritidspersonal kan tänka kring sitt 

arbete i syfte att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet.  

Slutsatser 

Vilken roll beskriver fritidspersonalen att de har i arbetet med nyanlända elever? Slutsatsen är att 

fritidspersonalens roll i arbetet med och mottagandet av nyanlända elever anses vara av stor vikt för 

barnens lärande och utveckling. Fritidspersonalen beskriver fritidshemmets verksamhet som värdefull 

i de nyanlända barnens utveckling. Tack vare det sociala samspelet och det spontana samtalet som 

uppstår i leken har personalen på fritidshemmet möjlighet att påverka och utveckla lärandeprocessen 

hos varje elev. 

Hur beskriver fritidspersonalen sina sätt att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet? Slutsatsen är 

att fritidspersonalens arbetssätt gällande nyanlända elever beskrivs på olika sätt men både resultat och 

forskning visar på att det behöver utvecklas. För att kunna göra det krävs en gemensam strategi. 

Däremot tycks inte ett arbetssätt vara bättre än det andra, vilket försvårar fritidspersonalens arbete. 

Fritidshemmet är en betydelsefull arena där olika kulturer möts och där möjlighet finns till att arbeta 

med socialt samspel och inkludering oavsett kulturell bakgrund. Kontentan av det hela är att 

fritidspersonalens arbete är avgörande för att de nyanlända barnen ska känna sig som del av 

skolverksamheten och därmed det svenska samhället. 

Vidare forskning 

Idag finns det begränsad forskning och litteratur gällande nyanlända elever på fritidshem. Detta kan 

tolkas som att fritidshemmet ses som en förgivettagen verksamhet, som inte behöver beforskas på 

samma sätt som skolans verksamhet. Tack vare vår studie har vi fått reda på att så är inte fallet. 

Fritidshemmet är en betydelsefull arena som, precis som skolan, ständigt genomgår utvecklingsbehov. 

Vår förhoppning är att detta arbete ska leda till diskussion och vidare forskning gällande nyanlända 

elever på fritidshemmet. 

Förslag på vidare forskning och frågeställningar: 

• Vad kan exkludering av nyanlända elever ge för konsekvenser? 

• Hur kan styrdokumenten anpassas efter nyanlända elevers olika behov och förutsättningar? 

• Hur kan fritidspersonal samverka med nyanlända vårdnadshavare? 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skolan? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Hur många skolor har du arbetat på? 

Hur länge har du arbetat med nyanlända elever? 

På vilket sätt har du arbetat med nyanlända elever? 

 

Intervjufrågor: 

På vilket sätt arbetar du för att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet? 

• Styrdokument? 

• Metoder? 

• Språk? 
  
På vilket sätt arbetar du praktiskt i verksamheten för att inkludera nyanlända elever? 

• Ansvar? 

• Samhörighet? 

• Gruppindelning? 

 

Vilka svårigheter respektive möjligheter har du upplevt i arbetet med nyanlända elever inom 

fritidshemmet? 

• Vårdnadshavare? 

• Språk? 

• Gruppering? 

• Exkludering?  
 

Vilket stöd får du som fritidspersonal av rektorn/huvudmannen i ditt arbete med nyanlända elever? 

• Resurser vid mottagning? 

• Fortbildning/kurser? 

• Dokument/litteratur? 

 
Hur skulle du beskriva ett väl fungerande mottagande av nyanlända på fritidshemmet? 

• Mål/visioner? 

 
Hur tycker du att detta fritidshem kompletterar skolans mottagande av och arbete med nyanlända 

elever? 

• Samverkan? 

• Språk och ämneskunskaper? 

 

Vad ger goda förutsättningar för inkludering? 

• Rumslighet/miljö? 

• Vårdnadshavare? 

 

Övriga frågor/synpunkter 

• Någon fråga vi har missat? 



II 

  

Bilaga 2: Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver vi ett självständigt arbete på 15 hp. Vår studie kommer handla om hur man på 

fritidshem arbetar för att inkludera nyanlända elever i verksamheten. 

 

Fritidshemmets uppdrag är, enligt läroplanen, att komplettera skolan. Däremot finns knappt något 

underlag för arbetet med nyanlända elever på fritidshem. I praktiken har vi upplevt bristande 

kunskaper i detta ämne, vilket kan påverka de nyanlända eleverna. Vi vill därför forska kring ämnet 

samt intervjua fritidspersonal som har erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

 

Vår forskningsstudie kommer att bygga på ett begränsat antal intervjufrågor som förhoppningsvis 

kommer att ge oss fördjupad kunskap kring hur fritidspersonalen arbetar för att inkludera nyanlända 

elever på fritidshemmet. Under intervjun kommer vi att använda oss av en app som heter 

“röstinspelning” samt anteckningar. Materialet kommer att transkriberas, sedan användas som 

empirisk data i studien och därefter raderas. 

 

Studien kommer att grundas på Vetenskapsrådets forskningsetiska grundprinciper: 

 

1.   Informationskravet innebär att den som forskar måste informera de som berörs av forskningen 

om forskningens syfte. 

2.   Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt till att själva bestämma över sin egen medverkan 

i studien. Detta betyder att du som deltagare har rätt att avbryta och avsluta intervjun när du 

önskar. Du har även rätt av att välja att inte svara på frågor. 

3.   Konfidentialitetskravet handlar om att personer och deras uppgifter som ingår i 

undersökningen skall ges konfidentialitet så att inga utomstående kan ta del av dessa 

uppgifter. Konfidentialitetskravet handlar dessutom om att deltagarnas identitet skyddas, 

vilket vi kommer att ta hänsyn till genom att ändra ditt riktiga namn till ett fiktivt namn. 

4.   Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifter och material endast får användas för 

forskningsändamål. Detta tar vi hänsyn till genom att radera alla ljudfiler, personuppgifter och 

transkribering efter att uppsatsen har färdigställts.    

 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på följande: 

Chelsie Heller - chelsieheller@hotmail.com - 072 200 34 21 

Marleen Erler - Marleen.Erler@gmail.com - 076 046 85 06 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marleen och Chelsie 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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