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Sammanfattning 

Studiens syfte är att utifrån intervjuer med sex fritidshemspedagoger ta reda på hur de arbetar med nyanlända 

elevers språkutveckling och social inkludering på fritidshem, samt även vad pedagogerna uppfattar är 

elevernas utmaningar och styrkor. Utifrån de medverkandes svar får vi även reda på i vilken omfattning 

pedagogerna får stöd i sitt arbete från skolledningen, till exempel vilka resurser och strukturer det finns för 

fritidshemspedagoger. Studien bygger på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att pedagogerna anser att språket är en utmaning för de nyanlända eleverna, men att de 

genom samarbete med andra elever relativt snabbt lyckas utveckla språket. Att skapa en trygg miljö och 

erbjuda varierande aktiviteter som främjar både språkutvecklingen och den sociala inkluderingen är en del 

av pedagogernas strategier. Pedagogerna tar också upp elevernas styrkor och understryker att alla individer 

måste ses utifrån sina specifika utmaningar och styrkor, och inte som ett kollektiv av nyanlända. 

Fritidshemspedagoger uppger sig inte få något stöd från skolledningen, utan får helt förlita sig på egen 

erfarenhet, professionella kunskaper tillsammans med en stor dos av entusiasm för att stötta de nyanlända 

eleverna. Studiens slutsats är att fritidshemmet ska vara en trygg miljö för eleverna där de kan utveckla alla 

sina förmågor. För att öka kvaliteten i fritidsverksamheten krävs att fler rektorer och beslutsfattare är insatta 

i verksamheten och tillhandahåller resurser (till exempel fler assistenter och studiehandledare) samt 

allmänna råd och riktlinjer. 
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Förord 

Detta ämne har varit väldigt intressant för mig att forska om med tanke på hur flyktingkrisen ser ut idag. 

Sverige är ett mångkulturellt land med tydliga riktlinjer om hur mottagandet av nyanlända i Sverige går till 

men saknar de riktlinjerna för arbetet på fritidshem. För att integrera de nyanlända i samhället behövs 

strukturerade utbildningsformer i arbetet med nyanlända i fritidshemmet. Denna forskningsperiod har varit 

både psykiskt och fysiskt påfrestande men väldigt inspirerande då det är frågor som jag brinner för. Jag 

skulle vilja tacka de pedagoger som medverkade i intervjuerna för deras åsikter och för att ha delat med sig 

av sina erfarenheter. Jag vill även tacka min familj, släkt och vänner som funnits där för mig som stöd 

genom denna process. Den jag mest tackar är min fantastiska handledare Nihad Bunar som har hjälpt och 

väglett mig under denna ansträngande process. En handledare som motiverade och stöttade mig vilket fick 

mig att kämpa in i det sista och slutföra denna studie, tack! 
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Inledning 

Den svenska skolan har med åren förändrats väldigt snabbt i riktning mot en mångkulturell miljö. Åren 

2016–2017 mottogs 79 400 elever i de svenska skolorna (Skolverket, 2017). Statistiken visar att de 

nyanlända eleverna placeras ojämnt bland skolorna samt att detta kan vara en utmaning för skolor som tar 

emot flest nyanlända elever (Skolverket, 2017). Det innebär att pedagoger och lärare kommer att behöva 

stöd i sitt arbete samt kunskap om hur man kan stimulera och utveckla elevernas lärande. Det är 

pedagogernas arbete som jag intresserar mig för i föreliggande uppsats. Genom tidigare erfarenheter på 

arbetsplatser samt under verksamhetsförlagd utbildning har intresset ökat och en nyfikenhet om 

pedagogernas insatser för de nyanländas lärande har väckts. Skolverket (2017) lyfter fram att: 

“Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation” (Skolverket, 2017, s.10).  

Undersökningsfrågan i denna studie är hur pedagoger på fritidshem arbetar med de nyanlända elevernas 

språkutveckling och inkludering. Det som tas upp i studien är även bristen på riktlinjer i fritidshem. Utifrån 

egna erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningen kan jag konstatera att den sociala inkluderingen 

för de nyanlända eleverna inte har varit särskilt framträdande. Inga särskilda strategier verkar finnas eller 

tillämpas. Forskningen om fritidshem och de nyanlända elevernas situation är kraftigt underutvecklad, för 

att inte säga att den i stort sett är obefintlig. Det är ytterligare en anledning till varför jag har valt att fördjupa 

mig i detta ämne. Däremot finns det forskning som berör de nyanlända i skolan. Eva Skowronski (2013) 

belyser att elever känner sig tryggare i miljön där det finns andra elever som talar samma språk eller delar 

samma erfarenhet som en själv. I detta fall kan en elev på fritidshem känna sig tryggare om det finns flera 

elever i samma situation som eleven befinner sig i. En studiehandledare som talar samma språk kan påverka 

lärandet för eleven både i språkutvecklingen samt med integrationen (Skowronski, 2013).  

Nihad Bunar (2015) belyser att de flesta nyanlända elever i yngre åldrar brukar bli direktintegrerade, vilket 

innebär att de placeras i ordinarie klasser från start. Bunar (2015) beskriver att anledningen till att skolan 

placerar eleverna i ordinarie klasser är dels för att komma ifrån den fysiska segregationen, som 

förberedelseklasser implicerar. Det saknas dock i mångt och mycket stöd och struktur på skolor för 

pedagoger och lärare som arbetar med nyanlända. Studiehandledning och ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt kan hjälpa de nyanlända eleverna att känna sig integrerade i klassen och 

inkluderade i de pedagogiska och sociala processerna (Bunar, 2015) 

Min ambition är att bidra med kunskaper om vad som händer med de nyanlända eleverna på fritidshem. Det 

är ju där en stor del av grunden för social inkludering och språkutveckling läggs för eleverna.  

Bakgrund 

Vem är nyanländ elev? 

Enligt Skolverket (2017) är en nyanländ elev en person som har bott utanför Sverige men numera är bosatt 

i landet och kommer till skolan efter ordinarie skolstart. Även elever som behärskar det svenska språket kan 

anses vara nyanlända om de precis har ankommit till landet (Skolverket, 2017). Nyanlända kan ha olika 

migrationsstatus i Sverige, de kan vara asylsökande eller så kallade ”papperslösa”, det vill säga elever som 

saknar laglig rätt att vistas i landet. Skollagens bestämmelse är att en elev inte längre ska anses vara nyanländ 
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efter fyra år i Sverige. Alla barn mellan åldrarna 7–16 och som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och 

rätt till utbildning. Alla elever har olika förutsättningar och kommer från olika bakgrund. Därför är det 

nödvändigt att lärare och fritidspedagoger tar hänsyn till individens förutsättningar och behov. Vissa 

åtgärder kan behövas inledningsvis, för att utveckla elevernas språk och orientering i skolan, genom att de 

exempelvis placeras i förberedelsegrupper (Skolverket, 2016). När mottagandet har skett måste skolan göra 

en så kallad kartläggning av deras bakgrund och kunskaper för att kunna bestämma i vilken årskurs och 

undervisningsgrupp eleverna ska placeras (oftast förberedelseklass eller direkt integrering, se Skolverket, 

2018). Nyanlända är en heterogen grupp och deras förutsättningar måste tas på allvar för att kunna 

tillhandahålla åtgärder som leder till pedagogisk och social inkludering (Bunar, 2015). 

Vad är ett fritidshem? 

Ett fritidshem är till för elever mellan 6 och 13 år gamla. Fritidshemmet bidrar till elevernas lärande och 

utveckling. Man kan vara på fritids innan skolan har börjat och efter att skolan har avslutats. Fritidshemmet 

är öppet under lov. Fritidshemmet utgör en kompletterande verksamhet till förskoleklassen och skolan, det 

styrs av skollagen och har en egen läroplan. Fritidshemmets mål är att stimulera elevernas utveckling samt 

ta hänsyn till elevernas olika behov och intressen (Skolverket, 2017). 

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. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 

arbetssätt (Skolverket, 2017). 

Regeringen tillsatte 2018 utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

(Kommittédirektiv 2018:102). I direktivet hänvisar Regeringen till Skolinspektionens (2010) rapport om 

kvalitet i fritidshem som påpekade att rektorerna inte är tillräckligt insatta i fritidshemmets verksamhet och 

syfte. Detta leder till att pedagogerna inte får det stöd som behövs från ledningen för att kunna utveckla 

verksamheten. Att rektorer fullt ut förstår vad fritidshemmets uppdrag går ut på är ett sätt att utveckla och 

utöka kvaliteten i fritidshem. Personalen behöver stöd och hjälp från skolans ledning för att utveckla sitt 

arbete med eleverna. Detta i synnerhet med nyanlända elever då de behöver mycket stöd och resurser för att 

snabbt inkluderas och integreras i det svenska samhället. Det krävs att rektorerna tar del av personalens 

åsikter eftersom det är pedagogerna som dagligen möter dessa elever och har bäst kännedom om deras 

utmaningar och styrkor. 

Tidigare forskning 

För att stärka min undersökning har jag genom olika databaser, som exempelvis google scholar och via 

universitetets bibliotek, letat efter peer reviewede artiklar och annat material utifrån följande begrepp; 

inkludering, integrering, newly arrived, pedagogy, social development, nyanlända elever, fritidshem, lärares 

arbetssätt, stöd i arbetet med nyanlända, språkutveckling. En kort slutsats är att det finns väldigt lite 

forskning om nyanlända i fritidshem. Det som hittats handlar mer om lärarnas sätt att arbeta med nyanlända 

elever samt om hur skolundervisningen kan se ut. 

I detta kapitel gör jag nedslag i den forskning som jag direkt eller indirekt finner vara relevant för min 

undersökning. Direkt relevans syftar på de få studier som tar sig an frågan om hur nyanlända elever tas emot 

i fritidshem. Indirekt relevans syftar på studier om nyanlända elever i olika utbildningsformer som 
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fritidshemspedagoger samverkar med, till exempel förskoleklass och grundskolan. Social integration, 

språkutveckling och samverkan med föräldrar är tre områden som i lika grad, fast på olika sätt, berör 

samtliga verksamheter.  

Nyanlända i förskolan och skolan 

Anne Kulttis avhandling, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande (2012) handlar 

om flerspråkiga elevers språkutveckling, samt om hur förskolan kan vara vägen till att stärka deras 

språkutveckling. Kulttis (2012) avhandling (och även Skans forskning, se nedan) studerar visserligen 

förskolan, men är relevant för denna uppsats då en del av de nyanlända, 3–5 år gamla, börjar i förskolan när 

de kommer till Sverige. Där läggs också grunden för deras språkutveckling. När de senare börjar i 

förskoleklass och fritids kan de av pedagoger fortfarande anses vara nyanlända, inte minst om deras svenska 

uppfattas som bristfällig. Syftet med Kulttis (2012) studie är att undersöka vilka förutsättningar förskolorna 

erbjuder flerspråkiga barns kommunikativa och språkliga utveckling. Studien går även ut på att analysera 

hur aktiviteterna kan stärka elevernas utveckling. Kultti (2012) nämner att grunden för språkutvecklingen 

läggs under de första sex åren. Förskolan ses som en mellanhand till att barnen får en språkutveckling i det 

svenska språket och kulturen. Resultatet visar att en viktig del i språkutvecklingen är att lärare, elev och 

föräldrar kan samverka. Det gynnar eleven om läraren tar del av elevens kultur och språk, för att skapa ett 

lärandetillfälle bland eleverna. Dessa kunskaper kan växa hos läraren på ett eller annat sätt, menar hon, 

exempelvis genom att föra en konversation med elev eller föräldrar (Kultti, 2012).  

Skans (2011) diskuterar och utgår från frågor om att samhället, personalgruppen och barngruppen förändras 

genom tiden, men frågan är om även förskolans innehåll och pedagogernas arbetssätt förändras? I denna 

studie diskuteras om praktiken anpassas efter barngruppen och hur pedagoger väljer att lära ut. Även Skans 

(2011) belyser att förskolan är en viktig del i utbildningen där språkutvecklingen sker som mest. 

Pedagogerna arbetar på ett sätt med eleverna där kommunikationen är den främsta prioriteringen. En av 

pedagogerna i Skans studie använder sig av teckenstöd i sin undervisning. Pedagogen använder sig även av 

de få ord på ett annat språk, exempelvis arabiska, för att visa att det är acceptabelt att ett annat språk används 

så länge det skapas en kommunikation. Detta menar Skans att barnen känner en trygghet i att våga prata och 

berätta. Han visar också att sagoläsning är en viktig del för att språkutvecklingen ska ske aktivt (Skans, 

2011). 

En avhandling lyfts upp härnäst hur det ser ut på skolan i äldre åldrar med arbetet av nyanlända. I 

avhandlingen Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i “en skola för alla” av Eva 

Skowronski (2013) beskrivs de nyanlända barnen som invandrat till Sverige sent i gymnasieåldern och 

grundskoleåldern. Dessa elever hamnar i en svår situation menar Skowronski (2013) eftersom de snabbt 

behöver lära sig språket för att kunna gå vidare i sina studier på gymnasienivå. I avhandlingen framkommer 

det att elever som har varit i Sverige en längre period klarar av kraven för att få behörighet till gymnasiet. 

Skowronski (2013) menar att det de nyanlända eleverna behöver ha är en god talförmåga i det svenska 

språket samt godkända betyg i kärnämnena. Dessa elever placeras i förberedelseklasser under en längre tid 

(Skowronski, 2013). Skowronski diskuterar utförligt om en “skola för alla” verkligen gäller för alla när vissa 

elever får särskild undervisning eller hamnar i “särgrupper” på grund av att de inte anses kunna undervisas 

i ordinarie klasser. Skowronski nämner att det kanske kan vara en “skola för alla” om eleverna får en 

möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar, även om de blir placerade i särskilda grupper. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till de nyanländas sociala sammanhang när de hamnar i en särskild grupp. 

Eleverna riskerar att under längre perioder “fastna” i förberedelseklasserna, något som kan utgöra hinder 

för den sociala integrationen och inkluderingen med de andra eleverna på skolan (Skowronski, 2013). 

Däremot kunde forskaren identifiera att förberedelsegrupper, undervisningsmässigt, gav eleverna större 
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möjligheter för att klara sig i ordinarie klasser. Detta är på grund av att en trygghet finns i klassrummet och 

att eleverna kunde ta sig tiden att lösa uppgifter i sin takt. Skowronski valde även att undersöka en kommun 

med erfarenhet av de nyanländas mottagande under flera år. Erfarenheterna har också gett upphov till nya 

strategier på hur mottagandet och inkluderingen kan anordnas. I Malmö finns förberedelseklasser och 

relativt många nyanlända elever. Intervjuer gjordes under fyra månader på en högstadieskola samt i en 

gymnasieskola. Det visar sig att eleverna som medverkade i intervjuerna har fått byta klasser väldigt ofta. 

Detta leder till att de byter social miljö gång på gång och även till att de nyanlända eleverna snabbt måste 

bygga sina sociala nätverk innan de tvingas byta skola eller klass igen. Att hamna i en ny grupp där man 

inte känner någon skapar oro bland eleverna. Man kämpar om en “plats” i gruppen och det kräver energi att 

skaffa sig nya vänner. Under intervjuerna framträder olika aspekter av gruppkonstellationernas frekventa 

ändringar. Nackdelen är att man inte hinner skapa kontakt med sina klasskamrater. En av eleverna tyckte 

att det var en fördel med att byta klass då man kommer längre med språket samt att man har skapat sig 

många kontakter och vänner. En del elever som går i förberedelseklasser känner sig trygga då de känner en 

samhörighet bland eleverna med samma erfarenhet. När de hamnar i ordinarie klasser kan de känna en vi 

och dom känsla, språk- och kunskapsmässigt. Det framkommer att det underlättar “överföringen” från 

förberedelseklass till ordinarie klass om det finns någon elev med samma modersmål som en själv. “Sociala 

kontakter i klassrummet kan alltså vara av mycket stor betydelse för att en nyanländ elev ska komma vidare 

i sina studier” (Skowronski, 2013, s.122). Den eleven blir då en hjälp för den nyanlända eleven, exempelvis 

får den funktionen som en “lärarassistent”.  

Nilsson Folke (2015) beskriver de nyanländas situation vad gäller övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klass, utifrån intervjuer och deltagande observationer. Undersökningen gjordes i tre olika stora 

kommuner för att tydligt se de olika förutsättningarna för nyanländas mottagande. Eleverna som intervjuas 

uttrycker alla, i stort sett, sitt gillande av förberedelseklassen och vad det är till för, nämligen att starta 

utvecklingen av det svenska språket, dela information om det svenska skolsystemet samt att planera en 

övergång till ordinarie klasser (Nilsson, 2015). “En gemensam bild som framträder i alla tre skolorna i 

studien är att eleverna generellt beskriver förberedelseklasserna som en plats med en hög grad av social 

trygghet” (Nilsson, 2015, s. 36). Detta menar Nilsson Folke (2015) kan bero på att man har vänner i klassen 

som delar samma erfarenhet. Det har visat sig att eleverna tycker att språket kan utvecklas via svensktalande 

elever, vilket kan göras om man går i ordinarieklass. 

Sammanfattningsvis när övergången har skett har det visat sig att de är inkluderade i skolmiljön men 

exkluderade från resten av klassen (Nilsson, 2015). I undersökningen ser man en stor lucka mellan 

förberedelseklasserna och de vanliga klasserna på skolan. Eleverna känner en “vi och dom” känsla där de 

nyanlända eleverna får en känsla av att de är mindre värda. Nilsson (2015) nämner att eleverna 

förväntansfullt längtar till att gå i ordinarieklass men när övergången väl har skett har det visat sig att det 

inte blev som de hade tänkt sig. Det kan handla om rädslan att tala inför de nya eleverna, grupperingar i 

klassen som de nyanlända inte är vana vid och liknande. Eleverna tycker att det positiva med ordinarie 

klassen är att man får läsa flera ämnen vilket leder till att de talar det svenska språket mycket mer. Elever 

som går i förberedelseklasser blir socialt inkluderade i klassen men separerade från resten av skolan. När 

övergången har skett har det visat sig att de är inkluderade i skolmiljön men exkluderade från resten av 

klassen (Nilsson, 2015). 

Nyanlända i fritidshem 

Falkner och Ludvigsson (2016) skriver om fritidshemmets syfte som följande: “Fritidshemmet ska 

komplettera utbildning i förskoleklass och den obligatoriska skolan, stimulera elevernas utveckling och 

lärande, erbjuda en meningsfull fritids och rekreation samt ge omsorg när vårdnadshavare arbetar eller 
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studerar” (Falkner & Ludvigsson, 2016, s.5). Det är fritidspedagogerna som träffar elevernas 

vårdnadshavare som mest. Detta leder till att man kan samverka ännu mer med elev, lärare och föräldrar. 

Man fokuserar på elevernas sociala utveckling samt att låta eleverna pröva och ompröva att hitta sin 

identitet. Forskningen i fritidshem är ganska begränsad, vilket kan bero på att verksamheten inte har funnits 

länge, då första läroplanen kom år 1994 (Falkner och Ludvigsson, 2016). Fritidshemmets syfte är att ta in 

alla elever i gruppen, utveckla goda kamratrelationer och trygghet. Fritidshemmet arbetar även på olika sätt 

för elever med annat modersmål än svenska genom att stötta dem i utvecklingen av modersmål (Skolverket, 

2017). Som tidigare nämnt finns väldigt lite forskning om nyanlända elever i fritidshem, vilket är 

anmärkningsvärt, då fritidshemmet vid sidan om skolan har tagit emot många nyanlända i sin verksamhet 

och har i styrdokumenten tilldelats stort ansvar gällande språkutvecklingen och den sociala inkluderingen 

(Skolverket, 2016).  

En av de få studierna om nyanländas mottagande i fritidshem är gjord av Anders Fjällhed (2013). Fjällhed 

(2013) talar om att individerna oftast börjar omedelbart i skolan när de har flyttat till Sverige. Skolpersonalen 

däremot vet oftast inte hur mottagandet ska organiseras. Oftast ser de dessa elever som offer för traumatiska 

händelser. Fjällhed (2013) understryker dock betydelsen av att betrakta dessa elever som starka individer 

och respektera deras bakgrund och kultur. Att försöka ta reda på elevernas styrkor och utmaningar samt 

vilka kunskaper de besitter sedan tidigare är ett sätt att anpassa undervisningen. Därigenom uppmärksammas 

varje individs särskilda förutsättningar och utbildningsbehov, i stället för att betrakta nyanlända elever som 

ett kollektiv med bristfälliga kunskaper. Eftersom det råder brist på hur de nyanlända eleverna ska tas emot 

i skolan och fritidshem skriver Fjällhed (2013) fram några rekommendationer på hur pedagoger kan möta 

dessa elever. Man kan redan från start ordna en träff med alla vårdnadshavare och gå igenom strukturer och 

regler för verksamheten som skola och fritids. Eftersom det inte finns några exakta riktlinjer på hur man ska 

ta emot eller arbeta med nyanlända elever i skola och fritidshem, menar han att det ligger i pedagogernas 

händer att försöka hitta lösningar för att skapa en trygg plats för sina elever. Fjällhed (2013) ger tips på att 

man kan använda sig av andra elever på fritids för att tolka det som sägs.  

Sammanfattningsvis, har jag i detta kapitel gjort några nedslag i befintlig forskning om nyanlända barn i 

utbildningssammanhang, förskola, skola och fritidshem. Den gemensamma nämnaren är att språket (det 

svenska), social inkludering genom nätverk och den trygghet nätverken och inkluderingen väntas inbringa, 

vikten av att utgå från barnens individuella förutsättningar och behov samt vikten av goda relationer med 

vårdnadshavarna, framträder som de viktigaste aspekterna i tidigare forskning.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger på fritidshem förhåller sig till och arbetar med 

att främja de nyanlända elevernas lärande,  deras språkutveckling, samt den sociala inkluderingen. Genom 

att ta reda på hur lärarna främjar elevernas förmågor får jag även reda på hur pedagogerna får stöd i sitt 

arbete från skolledningen, till exempel vilka åtgärder, strukturer, fortbildningar och resurser som finns 

tillgängliga. 

Arbetet utgår från nedanstående frågeställningar: 

- Vad uppfattar pedagogerna är de nyanlända elevernas största utmaningar och styrkor b? 

- Hur arbetar pedagogerna i fritidshem med nyanländas språkutveckling samt deras sociala förmågor? 

- Vilket stöd får pedagogerna av skolledning när det gäller arbetet med nyanlända elever? 
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Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturella perspektivet  

I detta kapitel presenterar jag studiens teoretiska perspektiv som grundades av en rysk psykolog vid namn 

Lev S Vygotskij som levde mellan 1896–1934. Jag valde denna teori då jag anser att den passar studiens 

syfte. Uppsatsens huvudsakliga teman är samarbete, språk och samspel, vilket denna teori går ut på. Det 

sociokulturella perspektivet handlar om att lärande och utveckling sker i kulturella och sociala sammanhang. 

Vygotskij (1999) menar att utvecklingen sker i samspel med andra samt att språket är ett av de viktigaste 

redskapen omgivningen kan ge till en individ. “Språkets primära funktion är den kommunikativa 

funktionen. Språket är framförallt ett medel för social samvaro, ett medel för utsagor och förståelse” 

(Vygotskij, 1999, s. 38). 

Att kulturen kan utveckla lärande är ett frekvent tema i forskningen. Med kulturen menas all samling av 

idéer, värderingar och kunskaper som vi tar till oss när vi interagerar med omgivningen (Säljö, 2015). 

Vygotskij (1995) skriver att barnet i tidig ålder har en kreativitet i sig, men att det syns som bäst när barn 

leker. De flesta av barnens lekar kommer ifrån vad de har sett från vuxna men att de har egen kreativitet och 

förmågan att hitta på nya saker till leken, något som Vygotskij (1995) kallar för fantasi (Vygotskij, 1995). 

“Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människa, eftersom dess erfarenheter är mindre rika” (Vygotskij, 

1995, s.19). Ibland kan man undra var barn får all sin fantasi ifrån och att vi vuxna inte har någon fantasi 

eftersom vi lever i verkliga problem. 

Ett begrepp som nämns i denna teori är artefakter. Detta beskrivs som verktyg vi använder oss av i vardagen, 

exempelvis den teknologi vi har för att ta till oss den information, verktyg som hjälper oss att mäta och väga 

saker (Säljö, 2015). Ett exempel på en artefakt på fritidshem kan vara olika bildstöd för att lära ut språk. Det 

kan vara Ipads där man visar visuellt det som lärs ut.  

Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1999) beskriver kan ses som utvecklingsnivåer i olika 

zoner för ett barn hur den besitter erfarenhet. För att ett lärande ska ske måste eleverna få utmanande 

uppgifter som är snäppet högre än deras kompetenser. När man ligger i den proximala utvecklingszonen 

innebär det att man nästan klarar av att lösa uppgifterna själv men behöver hjälp från en vuxen. När man 

fått hjälp av andra klarar man då att göra det på egen hand. Då sker ett lärande. Första zonen förklarar vad 

en individ klarar av utan hjälp. Andra zonen står för vad en elev klarar av med hjälp av någon med mer 

erfarenhet, detta kan vara genom vuxna eller andra barn som har erfarenhet av ett visst fenomen. Tredje 

zonen ligger utanför den proximala utvecklingszonen där en elev fortfarande inte förstår och klarar av, trots 

att eleven har fått hjälp av någon vuxen. Vygotskij (1999) menar även att det inte sker någon utveckling 

eller ett lärande hos eleven om den löser sina uppgifter helt ensam utan problem. Ett lärande sker i utbyte 

av erfarenhet med andra (Vygotskij, 1999). Dessa begrepp kan ses som en effektiv sammanhållning för att 

ett lärande ska ske. Man kan genom artefakter arbeta för att skapa nya kunskaper i utvecklingszonen hos 

eleverna. Genom språk i sociala sammanhang sker ett lärande och utveckling (Vygotskij, 1999). Man får 

som lärare ta till sig att alla elever har olika utvecklingsnivåer och därefter anpassa undervisningen utifrån 

elevernas förutsättningar. Alla elever lär sig på olika sätt men i slutändan så lär de sig något med hjälp av 

en lärare.  

Metod 
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I detta kapitel presenteras sju delar: val av metod, urval och avgränsningar, undersökningspersoner, 

genomförande, databearbetning och analysmetod, forskningsetiska överväganden och avslutningsvis 

studiens kvalitet. 

Val av metod 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer med 

fritidspedagoger. Att använda enkätundersökning hade kunnat ge värdefulla svar men det skulle inte 

motsvara uppsatsens syfte. “I kvalitativa intervjuer vill man få fram material om ett visst fenomen som det 

inte går att få genom standardiserade enkätundersökningar” (Eriksson och Ahrne, 2015, s. 42). Frågorna 

som ställs är förutbestämda utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, däremot är följdfrågorna olika med 

tanke på informanternas svar. Svagheterna med kvalitativ metod är att den som blir intervjuad kan vrida på 

själva bilden och berätta något som de egentligen inte gör. Därför kan ett komplement till intervjun vara att 

använda sig av observationer (Eriksson och Ahrne, 2015). Styrkorna kan vara att den som blir intervjuad 

känner sig trygg med förutbestämda frågor samt att det lättar på känslan av “förhör” när man har öppna 

följdfrågor. Jag ställer samma sex frågor till alla sex pedagoger som blir intervjuade men följdfrågorna är 

olika beroende på deras svar. 

Urval och avgränsningar 

För att uppnå studiens syfte, hur fritidspedagoger arbetar med nyanlända, valde jag att först och främst 

intervjua legitimerade pedagoger. Tanken var från början att intervjua elever för att ta del av deras åsikter 

och få se det hela ur barnens perspektiv. Efter långa funderingar bestämde jag mig för att stryka den tanken. 

Detta gjordes för att inte låta eleverna känna en oro eller tvingas till att svara på något som de inte vill. En 

annan tanke var att intervjua innerstadsskolor med få nyanlända elever för att ta reda på deras strategier i 

arbete med nyanlända elever. Däremot kändes det inte rätt eftersom att jag ville få en större bild på hur 

arbetet kan se ut med de nyanlända på fritidshem. Jag valde då att precisera mitt arbete och därefter valde 

jag att intervjua legitimerade fritidspedagoger som är verksamma i en mångkulturell skola. Valet gjordes 

utifrån förväntningar om att där finns omfattande erfarenheter av arbetet med nyanlända. Sex intervjuer i 

fyra olika fritidshem har gjorts. 

Undersökningsmaterial/personer 

Undersökningspersonerna är utbildade fritidspedagoger, de har arbetat olika länge inom sitt yrke. Tre av 

pedagogerna har arbetat i över 10 år, två andra har arbetat som fritidspedagoger i cirka 6 år och den sjätte 

är nyexaminerad och har arbetat i cirka två år. Åldern på personerna varierar mellan 26 och 52 år. Alla namn 

på personer som deltog i intervjuerna är fiktiva. Skolorna presenteras i studien som skola A-D och pedagoger 

som kommer från samma skola presenteras som A1 och A2 samt B1 och B2, de två andra pedagogerna från 

tredje och fjärde skolan kommer att presenteras som C1 och D1. Pedagogerna arbetar på fritidshem med 

elever i åldern 6–11 år. Fem kvinnor och en man har intervjuats. 

Genomförande 

Jag valde fyra mångkulturella skolor där jag först sökte kontakt med deras rektorer. Med mångkulturell 

menas det att det finns elever med olika etniciteter och kulturer på skolan. I vissa skolor fick jag prata med 

biträdande rektor. Jag passade på att fråga rektorerna om de ville medverka i studien, men de hade inga tider 

förrän långt senare. Detta var tyvärr inte aktuellt, då det skulle hamna utanför den tidsmässiga ramen för 

mitt arbete. Efter samtycke från rektorerna fick jag prata med deras fritidspedagoger. Jag gick till dessa 

skolor för att möta dem personligen och för att berätta om studiens syfte. Därefter bokade vi in ett datum 

för intervjuer som passade deras scheman. Två fritidspedagoger från skola A och B ställde upp. Därefter 
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lyckades jag boka in två fritidspedagoger från två skolor som kommer att kallas för skola C och D. Jag 

berättade att intervjun skulle ta cirka 45 minuter. Eriksson och Ahrne (2015) nämner att en intervju kan vara 

från 20–30 minuter till upp till flera timmar. Alla intervjuer tog plats i skolmiljön, vissa i fritidslokaler, 

andra i personalrummet. Intervjuerna tog cirka 25-30 minuter. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon 

för att noggrant kunna transkriberas. Anteckningar av viktiga ord och “citat” gjordes med papper och penna. 

Jag valde att hålla fokus för intervjun genom att skapa ögonkontakt med pedagogen. Pedagogerna 

informerades om att allt material är till för studiens syfte och kommer att raderas när studien är avslutad 

samt att deras identitet kommer att förbli anonym. 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna som genomfördes spelades in med en mobiltelefon. Efter intervjuerna gick jag igenom alla 

inspelningar. Under tiden som jag lyssnar antecknar jag vart i ljudinspelningen jag ska spola tillbaka. När 

jag transkriberade skrev jag ut de exakta orden som pedagogerna sa. Jag skrev ut tydliga svar under varje 

fråga. Sedan markerade jag de intressanta och relevanta svaren med en highlighter markör. Rennstam och 

Wästerfors (2015) nämner tre processer nödvändiga för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. Den 

första är att försöka sortera i empirin för att ha allt i ordning och för att kunna komma igång. Den andra är 

att reducera sitt material, forskaren ska kunna fila bort det oväsentliga och behålla det för studiens syfte 

mest väsentliga materialet. Den tredje är att kunna argumentera för sin frågeställning med hjälp av empirin. 

I denna del ska man kunna förstärka sina argument med den valda teorin (Rennstam och Wästerfors, 2015). 

Jag försökte skapa ett mönster genom att göra kodningar av svaren jag fick utifrån valda ord som 

exempelvis: trygghet, aktiviteter på fritidshem, språkutveckling, resurs och stöd, styrkor och utmaningar. 

Jag valde att stryka över de svar som inte kändes relevanta för studiens explicita syften, till exempel när 

pedagogerna pratade om sina arbetskollegor eller annat personligt. Jag försökte sedan se hur dessa svar kan 

vara knutna till varandra och skriva upp hur många pedagoger som svarade likadant under samma kategori. 

Därefter formulerade jag en slutsats på svaren och fick fram material utifrån teman som används i analysen. 

Anteckningar av intressanta ord och meningar gjordes samt anteckningar på var jag ska gå tillbaka i 

ljudinspelningarna fanns. Exempelvis fråga två, “studiehandledning två timmar, räcker ej”. 

Fejes och Thornberg (2015) nämner Kvales (1997) lista på fem punkter som kan visa hur man kan arbeta 

med den empiri man har för kvalitativa analyser. Den första punkten handlar om koncentrering av data vilket 

betyder att man plockar ut de kärnfulla svaren och citat. Därefter ska man kategorisera de medverkandes 

svar i koder, analysera likheter och skillnader. Tredje punkten ur listan är att forskaren ska kunna berätta 

händelserna i en sammanlöpande berättelse. Forskaren ska även till viss del göra tolkningar av textmaterialet 

(Fejes och Thornberg, 2015). Ad hoc innebär att man varierar mellan olika tekniker för sin analys, 

exempelvis att leta efter mönster eller teman för att få logik i sina bevis (Fejes och Thornberg, 2015). Fejes 

och Thornberg (2015) tillägger en sjätte analysmetod till Kvales lista. Modellering, där man som forskare 

analyserar begrepp för att analysera relationerna och för att skapa en teori på hur saker och ting hänger ihop 

(Fejes och Thornberg, 2015). 

Forskningsetiska överväganden  

Studien utgår från Vetenskapsrådets etiska regler och kriterier (Vetenskapsrådet, 2017). Forskaren som utför 

studien ska inte påverka resultatet. Forskaren ska tala sanning om hur forskningen har gått tillväga. För att 

få sitt arbete färdigskrivet samt att genomföra arbetet med god kvalitet ska forskaren utgå ifrån vissa lagar 

och regler. Det ska framgå tydligt och öppet vilken metod som används. Tillstånd krävs för att utföra 

forskning. De deltagande ska vara fullt medvetna om att kunna avbryta intervjun när som helst. De 

medverkande ska även få information om att allt material används endast för forskningens syfte. All identitet 
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ska anonymiseras. De medverkande ska ej kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). En etisk aspekt är 

att de som medverkar ska informeras om en garanterad anonymitet (Öberg, 2015). Studien görs genom egen 

forskning och tidigare forskning. Skolorna anonymiseras genom bokstäver och siffrorna är för att 

anonymisera de medverkande exempelvis; A1, A2, B1, B2, C1 och D1. Ett godkännande och samtycke fick 

jag när jag frågade rektorerna om personalens medverkan. Pedagogernas samtycke fick jag när jag frågade 

om deras medverkan. Det finns fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid en forskning. I Vetenskapsrådet 

(2002) forskningsetiska principer nämns det första kravet som informationskravet. I detta krav ska forskaren 

informera de medverkande om forskningens syfte, vart resultaten av studien kommer att finnas samt att de 

medverkande kan avbryta intervjun när som helst. I detta fall gav jag muntlig information till rektorerna och 

pedagogerna om arbetet. Det andra kravet är samtyckeskravet då de som medverkar får själva bestämma om 

hur deras medverkan skall se ut. Om det är barn under 15 år som skall delta i intervjuer behövs i sådana fall 

samtycke från vårdnadshavare. De som medverkar får även välja att avbryta intervjun när de vill utan att 

det medför negativa konsekvenser för de som deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) tredje 

krav kallas för konfidentialitetskravet och detta innebär att de som medverkar inte ska kunna identifieras av 

någon utomstående. All material skall försvaras på ett sätt där ingen kan ta del av de (Vetenskapsrådet, 

2002). Det fjärde huvudkravet kallas för nyttjandekravet med detta menar Vetenskapsrådet (2002) att all 

information och uppgifter om deltagarna inte får användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 

syften (vetenskapsrådet, 2002). Alla dessa krav uppfylldes innan och under forskningen. 

Studiens kvalitet 

Metoden samt genomförandet har fungerat i enlighet med planeringen och övervägandena. Jag har inte stött 

på några problem under empiri insamling. Resultatet hade varit annorlunda om jag använt mig av en annan 

metod. Exempelvis observationer eller enkätundersökningar. Intervjuer med barn skulle även kunna påverka 

studiens innehåll. Antingen till att man får ut mycket mer från barnen eller tvärtom, att svar på frågorna 

uteblir. Styrkorna med den valda metoden är att de som medverkar får framföra sina åsikter medan deras 

identitet skyddas. Nackdelen kan vara att de som medverkar kan avbryta intervjun när som helst. Detta 

hände dock inte i denna studie. För att få tillförlitlighet i studien behöver de som medverkar svara så ärligt 

och så utförligt som möjligt för att forskaren ska få inblick i hur det verkligen ser ut på fritidshemmen. 

Studiens kvalitet ökar även genom användningen av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Resultat och analys 

I denna del redovisar jag resultatet av mina intervjuer. Jag använder mig av begreppen artefakter och den 

proximala utvecklingszonen som är kopplade till det sociokulturella perspektivet 

Kapitlet är indelat i tre underrubriker: Trygghet och språkutveckling genom aktiviteter i fritidshem besvarar 

min första forskningsfråga. Utmaningar och styrkor besvarar min andra forskningsfråga. Och 

avslutningsvis i Resurs och stöd besvaras den tredje forskningsfrågan. 

Trygghet och språkutveckling genom aktiviteter i fritidshem 

Alla sex pedagoger som intervjuades nämnde att de har strategier på hur de ska främja språkutvecklingen 

hos de nyanlända eleverna. Att föra enkla konversationer med eleverna är ytterst viktigt. Alla pedagoger 

nämnde att lek och läsning tillsammans med andra elever utvecklar deras språkutveckling. Detta stämmer 

med det sociokulturella perspektivet där Vygotskij (1999) menar att utvecklingen sker genom interaktioner. 

Vygotskij (1999) belyser även att språket är ett av de viktigaste verktygen som den sociala miljön kan ge 

till en människa. Två pedagoger från samma skola arbetar med att främja elevernas språkutveckling, men 
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på olika sätt. A1 berättar att de arbetar mycket med sagor och läsning i mindre grupper för att eleverna ska 

våga tala inför resten av gruppen. De försöker para ihop grupperna på så sätt att det ska finnas en elev som 

talar samma språk som det nyanlända barnet. Detta för att låta eleven känna sig inkluderad även om den inte 

kan det svenska språket. En del lärare talar även samma språk som eleverna vilket “underlättar” deras arbete 

med eleverna. A2 däremot kan bara tala svenska men berättar om en annan strategi hen använder i sitt arbete. 

Vi läser sagor tillsammans och eftersom att jag inte kan prata samma språk som eleverna så använder jag mig 

mycket av bilder för att beskriva vad jag har läst. Andra pedagoger på skolan kan ju nyttja deras språk och 

hjälpa eleverna på det sättet. (A2) 

A2 har lärt sig några enkla fraser på arabiska för att få eleverna att förstå sammanhanget, exempelvis när de 

ska ut på rast eller till matsalen.  

Ibland kan jag skrika i korridoren “Jalla, Jalla habibi”, det betyder skynda skynda mina kära, något sånt. Oftast 

tycker de att det är kul och skrattar åt mig. På detta sätt skapar jag en relation med eleverna även om jag inte 

kan deras språk flytande. (A2)  

A1 och A2 arbetar mycket med rim och ramsor för att skapa en trygg miljö. De vill inte att det ska kännas 

påtvingat att lära sig språket, de vill att det ska ske naturligt genom att eleverna själva väljer att medverka i 

aktiviteterna som erbjud på fritids.  

I början kan vi para ihop grupperna på så sätt att de, de nyanlända eleverna, hamnar under de aktiviteter där 

vi vet att det kan gynna eleverna att lära sig språket och komma in i gruppen” (A1).  

Därefter låter A1 eleverna själva välja vad de vill hålla på med under fritids.  

Oftast väljer de aktiviteterna där det gynnar de utan att de tänker på det, detta är på grund av att vi planerar 

aktiviteterna på så sätt att det ska kännas som lek för dem. (A1) 

Även C1 läser mycket och sjunger ramsor. C1 använder sig mycket av bildstöd i sitt arbete istället för att 

översätta till elevernas språk. C1 använder sig av artefakter för att lära ut språk, hon använder bildstöd som 

ett verktyg för att göra sig förstådd. Följdfrågan på pedagogens svar var att jag undrade hur eleverna 

reagerade om de inte förstod. C1 förstår att eleverna kan bli frustrerade och ibland aggressiva men 

pedagogen ger sig inte. C1 väljer att fortsätta tala tydligt och använder sig av bilder samt kroppsspråk. 

“Känslan när de förstår sammanhanget till slut är obeskrivlig” (C1).   

 

Jag kan exempelvis visa eleven en bild på ett sjukt barn och förklara att klasskompisen inte är här i dag på 

grund av att hen är sjuk. (C1)   

Även A1 använder sig av artefakter på fritidshem, till exempel Ipads där olika program finns nedladdade 

för att lära sig språket.  

Ibland när jag inte hinner vara med alla elever och hjälpa att översätta till andra elever då brukar jag höra att 

de är inne på google translate för att översätta till arabiska för de nyanlända. Detta uppskattas hos eleven samt 

för de andra eleverna då de lär sig enkla fraser på annat språk (A1)  

Pedagogen anser att det underlättar när man har teknisk hjälp till undervisningen eller för att utveckla ett 

lärande.   

D1 nämner att de arbetar mycket på fritidshem för att skapa en trygg miljö för alla barn. Genom att diskutera 

och läsa i mindre grupper ökar självkänslan hos eleven, menar pedagogen. D1 nämner att de brukar läsa 

sagor tillsammans där man sedan får återberätta sagan med egna ord och därefter rita en teckning på 

någonting som de tyckte var intressant ur sagan. “Vi har massa spel som lär dem språket” (D1). Olika typer 

av spel finns på fritidshemmet, som exempelvis kortlek med ord och tillhörande bild för att öva minnet av 

vad saken på bilden heter samt för att öka ordförrådet.  
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Ibland gör vi på annorlunda sätt när vi ska läsa sagor, jag har en låda med bilder och ord eller små saker som 

exempelvis ett litet troll, ett djur eller en sten, där eleverna sitter i en ring tillsammans och jag börjar ju då 

med att säga, det var en gång, sedan får en elev dra upp antingen ett kort eller ett objekt ur lådan för att 

fortsätta sagan. (C1)  

Korten används som stöd för eleven, som uppmuntrar till att våga tala. Pedagogen menar att genom detta 

sätt blir det naturligt för eleverna att tala det svenska språket utan att det känns påtvingat. Alla pedagoger 

lyfter fram vikten av språklig kommunikation. Att få höra det svenska språket konstant och utföra 

gruppaktiviteter och samarbetsövningar är ytterst viktigt för elevernas språkutveckling. Pedagogerna arbetar 

på ungefär samma sätt för att få eleverna inkluderade i gruppen. Alla pedagoger som intervjuades tog upp 

vikten av att arbeta i mindre grupper för att skapa en trygghet hos eleverna. De vill att eleverna ska känna 

att de kan lita på varandra genom samarbetsövningar och lekar. Fem av pedagogerna placerar eleverna i 

mindre grupper med andra elever som kan samma språk för att känna sig trygga, för att sedan ta in dem i 

helgrupp. C1 arbetar på samma sätt men låter eleverna bara tala svenska. Vissa elever har gått i skolan under 

kort tid och kan därför enbart några enkla fraser på svenska när de börjar på fritids. Om de nyanlända 

eleverna fick arbeta med språket själva utan någon hjälp, skulle det enligt Vygotskij kunna tolkas som att 

det inte sker något lärande eller utveckling hos individen. Eller åtminstone i begränsad form. Får eleven 

hjälp med språket av någon vuxen eller i detta fall av någon annan elev är den nyanlända eleven i den 

proximala utvecklingszonen med bättre förutsättningar för ökat lärande.    

Alla pedagoger tycker i princip samma sak, att vid sidan om språket, utgör övergången mellan 

skolverksamheten och fritidsverksamheten ytterligare en utmaning, då alltför många elever kan skapa viss 

osäkerhet. Därför arbetar alla skolor mycket med tryggheten för alla elever men särskilt för de nyanlända. 

Därför har de aktiviteter eller lässtund med eleverna i mindre grupper för att skapa trygghet bland eleverna. 

Detta leder även till att språket utvecklas och att eleverna vågar tala och uttrycka sig.  

Sammanfattningsvis har det framgått i detta kapitel att alla pedagoger är medvetna om de nyanlända 

elevernas behov av en trygg social miljö som främjar språkutveckling. De arbetar på olika sätt med eleverna 

men alla har samma mål. De arbetar mycket med läsning och sagor, de använder sig av olika hjälpmedel 

och rekvisita, mycket samarbetsövningar, arbete i mindre och ibland i större grupper. Pedagogerna prövar 

och omprövar olika strategier för att hela tiden bli bättre på att hjälpa eleverna att snabbt bli inkluderade 

samt på att ta till sig språket och normerna.  

Utmaningar och styrkor 

Pedagogerna konstaterar att elevernas största utmaning är språket. De flesta nyanlända eleverna som börjar 

på fritids kan väldigt lite svenska. De har gått i skolan i några månader och när deras föräldrar börjar arbeta 

eller studera har de rätt till fritidsverksamhet. När de börjar på fritids är det oftast stora grupper då 

pedagogerna slår ihop olika årskurser. Vissa arbetar med förskoleklass och årskurs ett medan andra arbetar 

med årskurs två och tre. Detta kan bli för rörigt för det nyanlända barnet att komma in till, menar de 

intervjuade pedagogerna. Under skoltid arbetar de på ett sätt där alla sitter på sina platser och oftast får hjälp 

en i taget. På fritids arbetar man på ett multimodalt sätt där undervisningen eftersträvar att eleverna främjar 

sin fantasi genom estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2017). Genom multimodalt arbetssätt skapas 

betydelsen genom dans, teater, musik, bilder och ljud. Att arbeta digitalt är även det ett multimodalt 

arbetssätt. 

Vi kompletterar ju skolan, om de arbetar med länder och världen så arbetar vi med samma sak fast på ett 

annorlunda sätt. Vi arbetar mycket med aktiviteter med samma teman, målning och pyssel av alla slag, det 

kan komma sig att vi använder oss ut av Ipads för att gissa vilka flaggor som tillhör till de olika länderna. 

(D1)  
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Istället för att skriva med papper och penna på det klassiska skolarbetssättet så arbetar D1 multimodalt 

genom målning och artefakter som exempelvis Ipads för att visuellt skapa ett lärande hos eleverna.  

Pedagogerna anser att det är en klar styrka för elever att vara flerspråkiga eller besitta förmågan och 

kapaciteten att lära sig flera språk. “Att eleverna talar annat språk än svenska tycker jag är fantastiskt” (B1). 

Vissa av eleverna talar flera språk hemma vilket en av pedagogerna tycker är nyttigt i deras språkutveckling. 

B2 ser att eleverna försöker få sig förstådda genom kroppsspråk samt att de pekar på saker och ting. “De 

nyanlända eleverna använder sig av kroppsspråk mycket mer än de medfödda i Sverige gör” (B2). De 

nyanlända eleverna är väldigt duktiga på att ta in alla i gruppen vid exempelvis lek och aktiviteter, menar 

pedagogen.  

Man kan arbeta på ett multiomodalt sätt för att göra sig förstådd exempelvis genom att använda sig av 

artefakter. eleverna kan använda sig av de verktyg som finns på fritids för att förmedla det de vill ha sagt. 

Verktygen kan vara allt ifrån olika rekvisita inom teater, använda sig av Ipads för att översätta orden till 

svenska eller rita det de vill förmedla. 

A1 arbetar med att bygga starka relationer till eleverna där deras styrkor framhävs så att alla ska känna sig 

delaktiga och viktiga i gruppen. A1 anser att elevernas största utmaning i början kan vara att de inte vågar 

tala inför andra elever. När de väl kommit in i gruppen är elevernas styrkor vilja och självförtroende. “När 

de väl har fått vänner i klassen och känner sig bekväma med omgivningen då pratar de på oavsett om de 

säger vissa ord fel, de kör på” (A1). A1 talar samma språk som de flesta eleverna i skolan, vilket underlättar 

kommunikation med vårdnadshavarna då det är lätt att förklara vad som hänt på fritids eller vad som ska 

göras på fritids.  

 

D1 tycker att elevernas utmaning kan vara att de hamnar direkt i skola och fritids utan att få en introduktion 

till språket eller verksamheten.  

 

Det finns inga strukturer för att hantera direktplacering av nyanlända elever, vilket medför att personalen mer 

eller mindre får handla i blindo och prova sig fram till “hemmagjorda” lösningar. (D1) 

 

D1 tar även upp att kommunikationen med föräldrarna är bristfällig på grund av språkbarriären. Det blir 

svårt att föra löpande dialoger om saker som exempelvis om eleven hamnat i konflikt, när eleven ska gå 

hem, regler och rutiner samt när de ska på utflykt. Även i detta tillfälle kan läraren använda sig av olika 

artefakter för att förmedla information till föräldrarna. Man kan genom olika verktyg och appar på ipads 

översätta informationsbrev till det språket föräldrarna talar.   

 

Sammanfattningsvis har det visat sig att pedagogerna uppfattar att elevernas utmaningar i början är språket. 

Det är svårt för det nyanlända barnet om ingen av de andra eleverna eller pedagogerna behärskar deras 

språk. Genom att använda sig av artefakter arbetar man med elevernas svårigheter. Pedagogerna uppfattar 

att elevernas styrkor är att de är flerspråkiga vilket underlättar inlärningen av det svenska språket, samt 

elevernas vilja att och motivation att lära sig. En utmaning till som framgått i detta kapitel är övergången 

mellan skola och fritidsverksamhet. Det verkar bli för rörigt för eleverna med stora grupper och om eleven 

inte fått någon introduktion till verksamheten.  

Stöd och resurser 

Ett framträdande teman är att respondenterna beskriver en brist på stöd i sitt arbete med nyanlända elever 

på fritidshemmet. De berättar exempelvis: 

Vi får ingen hjälp med eleverna. Vi måste hitta egna arbetssätt för att lyckas. (A1) 
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Jag har fått gå en kurs i hur jag kan använda mig av kroppsspråk, mer än så har vi inga hjälpmedel på fritids. 

(A2) 

Skolledningen antar väl att vi klarar oss eftersom vi har många som talar annat språk än svenska. (B1) 

Den hjälp eleverna får är studiehandledning men detta är ju under skoltid, under fritids tror jag inte att det 

finns krav på att få resurs på grund av språket, även om detta skulle underlätta ibland. (B2) 

Skolledningen har varit väldigt svajande och inte tagit tag i de problem som uppstått trots att de fått 

information om de saker som inte fungerat. (C1) 

Skolledningen förefaller ha lite att bidra med, personalen får lösa allt själv. (D1) 

Utifrån allas svar kan man se tydligt att skolledningen inte verkar erbjuda någon sorts hjälp till arbetet med 

nyanlända på fritidshem. Personalen är i hög utsträckning utlämnad åt sig själva. Inga klara kriterier eller 

strukturer för hur arbetet ska gå tillväga. Detta leder till att alla fritidshem arbetar på olika sätt för att försöka 

hitta “hemmagjorda lösningar”, för att på bästa sätt kunna inkludera de nyanlända eleverna i sina 

verksamheter. För att få elever att nå den proximala utvecklingzonen krävs det hjälp från någon med mer 

kunskap och erfarenhet exempelvis läraren eller fritidspedagogen i detta fall. Om lärarna som ska vara 

guiden i elevernas lärande inte har rätt kunskap om hur de ska lära ut, hur ska då pedagogen kunna föra 

vidare kunskap till eleverna. Genom att skolledningen har tydligare strukturer i sitt arbete av nyanlända 

elever på fritidshem kan det stödja pedagogerna i deras arbete för att vidare ge ut rätt kunskap till eleverna. 

Många av pedagogerna arbetar heltid, vilket innebär att de finns med från morgonen och under 

skolverksamheten vilket gör att pedaogogen träffar eleverna mer än klassläraren. Det nämns att en 

studiehandledare kan komma en gång i veckan i cirka två timmar för att hjälpa eleverna att ta igen allting 

och förklara snabbt vad som ska göras. Det händer dock ofta att de blir sjuka och studiehandledningen ställs 

in.  

D1 nämner att kommunen aktivt arbetar med språket för att alla elever ska få utmanas och samtala mycket 

i alla ämnen. C1 nämner att det oftast inte finns tid eller resurser till de som behöver extra språkträning som 

exempelvis barn med språkstörning eller nyanlända. Eleverna har rätt till modersmålsundervisning om 

föräldrarna väljer det. Men pedagogerna på fritidshem får använda sig av sina egna språkkunskaper eller 

använder sig av andra elever i klassen som talar samma språk för att tolka.   

Sammanfattningsvis har det framgått att pedagoger inte får något stöd från skolledningen i sitt arbete med 

nyanlända elever på fritidshem. Pedagogerna har inga riktlinjer att utgå från vilket leder till att pedagogerna 

själva får hitta lösningar på pedagogiska och sociala utmaningar. Studiehandledningen som sker under 

skolverksamheten räcker inte till och i vissa fall bli studiehandledaren ofta sjuk och risken är att eleven 

hamnar i kläm. Man upplever att detta arbete inte prioriteras. Även Skolinspektionen (2010) påpekade i sin 

granskningsrapport om fritidshemmets kvalitet att rektorerna inte är insatta i verksamheten. Konsekvensen 

blir att pedagoger inte får tillräckligt stöd för att kunna utveckla fritidshemmet vilket innebär att 

pedagogerna inte har rätt kunskap att förmedla till eleverna, vilket också klart framgår av uppsatsens empiri.   

 

Diskussion om studiens resultat och 

slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fritidspedagoger förhåller sig till och arbetar med att 

främja de nyanlända elevernas lärande, exempelvis deras språkutveckling, samt den sociala inkluderingen. 

Arbetet utgick från tre forskningsfrågor: Hur arbetar pedagogerna i fritidshemmet med nyanländas 
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språkutveckling samt deras sociala förmågor? Vad uppfattar pedagogerna är de nyanlända elevernas största 

utmaningar och vilka styrkor besitter eleverna? Vilket stöd får pedagogerna av skolledning när det gäller 

arbetet med nyanlända elever? Studien utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med sex fritidspedagoger 

på fyra olika skolor.  

Utifrån pedagogernas svar från intervjuerna har det framgått att pedagogerna prioriterar arbete med att skapa 

en trygg plats för eleverna, utifrån premissen att en trygg social miljö kan främja elevernas språkutveckling. 

Aktiviteter som samarbetsövningar i mindre grupper ökar tilliten till varandra. Pedagogerna är medvetna 

om att kommunikationen är en prioritet, och för att utveckla detta arbetar de mycket med läsning och sagor 

med olika hjälpmedel. Det är i enlighet med Skans (2011) som anser att sagoläsning är en viktig del för 

språkutvecklingen. 

När man interagerar med andra elever och utbyter erfarenhet sker en utveckling (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij (1999) menar att språket är ett viktigt verktyg som miljön kan ge till en person. Vygotskij (1999) 

tar även upp den proximala utvecklingzonen där eleven hamnar när den nästan klarar av att utföra det som 

begärs av en, med hjälp av en vuxen eller ett annat barn för att klara eventuella uppgifter skapas det ett 

lärande hos individen (Vygotskij, 1999). Detta kan man relatera till eleverna på fritidshem när pedagogerna 

använder sig av andra elever för att hjälpa de nyanlända eleverna att klara av vissa saker. Även att 

pedagogerna i sig hjälper eleven att utveckla kunskap, detta kan vara med hjälp av rekvisita eller 

översättning på elevens språk.  

I Skans (2011) studie får man se hur pedagogerna arbetar för att främja kommunikationen, det visar sig att 

det används teckenstöd och att man använder sig av ord på annat språk för att upplysa att det är acceptabelt 

att använda sig av annat språk än svenska, det viktigaste i detta sammanhang är att det skapas en 

kommunikation (Skans, 2011). Detta kan vara en av anledningarna till att fritidshemmet blir en 

trygghetsplats för de nyanlända eleverna.  

De intervjuade pedagogen arbetar på samma sätt. Det syns i resultatet att vissa pedagoger arbetar med att 

föra in vissa ord på arabiska i syfte att eleverna ska förstå sammanhanget. Enligt Skans (2011) kan det leda 

till att eleverna känner en trygghet och utifrån det vågar prata och berätta mer. Pedagogerna som medverkade 

i intervjuerna uppfattar att elevernas största utmaning är språket. En av pedagogerna i studien tar hjälp av 

andra elever för att översätta för de nyanlända eleverna. Vid vissa tillfällen kan pedagogen placera eleverna 

i grupper där de som talar samma språk hamnar tillsammans. Här kan vi relatera till Fjällhed (2013) där han 

i sin forskning tar upp att man kan använda sig av elever som talar samma språk som de nyanlända eleverna 

för att tolka och göra sig förstådda.  

Pedagogerna uppfattar även att utmaningen för eleverna är övergången mellan skola och fritidsverksamhet. 

Här kan man hitta en koppling till Nilsson (2015) där hon beskriver hur övergången brukar kännas för elever 

som börjar på förberedelseklass och sedan går över till ordinarieklass. Eleverna känner en “hög grad av 

social trygghet” i förberedelseklasser eftersom man delar samma erfarenhet som resterande elever (Nilsson, 

2015, s.36). Denna trygghet ska finnas i fritidsverksamheten där Fjällhed (2013) beskriver fritidshem som 

en trygg plats där man anpassar undervisningen efter individens behov. Även Skowronski (2013) nämner 

att övergången mellan förberedelseklass till ordinarieklass underlättas om det finns en elev med samma 

modersmål som en själv. Detta kan kopplas till studiens syfte då övergången mellan skola och fritids kan 

underlätta för det nyanlända barnet att skapa sociala kontakter och komma vidare i sin utveckling. Eftersom 

det inte finns några riktlinjer i hur man ska arbeta med nyanlända på fritids har Fjällhed (2013) tips på hur 

arbetet underlätta och gynna pedagoger som behöver stöd i detta arbete. Genom att introducera 

verksamheten för föräldrar och elever kan det skapa en förståelse om vad arbetet på fritidshem går ut på. 

Det blir för rörigt för eleverna när de flyttas från skolverksamheten till fritidshemmet utan någon större 

introduktion till verksamheten. Istället för att se dessa elever som bara individer som flytt från krig och har 

med sig traumatiska upplevelser i ryggsäcken kan man se varje människa som en särskild individ som inte 
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är lik sig den andra. Alla elever har olika förutsättningar och tidigare kunskaper, genom att lyfta upp 

elevernas styrkor och förmågor hjälper man dem att utvecklas.  

Pedagogerna lyfter upp elevernas språkkunskaper som en styrka och deras förmåga att lära sig språk därtill 

elevernas vilja, motivation och självförtroende när de känner att de lyckas och blir integrerade och 

inkluderade i verksamheten. Fjällhed (2013) tar upp vikten av att pedagoger ska respektera elevernas kultur 

och språk.  

Genom intervjuerna tydliggörs det att det saknas både stöd och struktur från skolledningen. Alla som 

medverkade i intervjuerna var frustrerade över skolledningens inställning. Inga riktlinjer, inga hjälpmedel 

och inget stöd. Personalen får komma på egna idéer och lösningar i detta arbete. De flesta pedagogerna 

arbetar heltid vilket gör att de finns med från morgonen samt under skoltiden och sedan går över till 

fritidsverksamheten. Detta gör att fritidspedagogerna träffar barnen mycket mer än den ordinarie 

klassläraren gör. Fritidspedagogen kan då se vad vissa elever behöver stärka sig i och arbeta med detta på 

fritidshem. Utifrån Vygotskijs (1999) begrepp artefakter använder sig pedagogerna av detta som ett verktyg 

för att få eleverna att förstå. Genom bilder, Ipads, översättningar via internet och kroppsspråk. Genom att 

det är fritidspedagogerna som träffar elevernas föräldrar som mest kan man utifrån det samverka med elev 

och vårdnadshavare (Falkner och Ludvigsson, 2016). Även Kultti (2012) belyser att det är viktigt att lärare 

kan samverka med elever och vårdnadshavare. Både Fjällhed (2013) och Kultti (2012) tar upp vikten av att 

ta del av elevernas kultur och språk för att skapa ett lärandetillfälle. Pedagogen kan ta till sig av elevens 

kultur genom att föra en dialog antingen med eleven eller föräldrarna, detta kan ske i olika miljöer 

exempelvis i korridoren när eleverna ska bli upphämtade, vid utvecklingssamtal eller föräldramöten (Kultti, 

2012).  

Avslutningsvis, framkommer det att pedagogerna i fritidshem identifierar de nyanlända elevernas 

språkkunskaper som både en styrka och utmaning. Det blir i många fall utmanande för pedagogen som får 

svårt att nå fram till eleven. Möjligtvis på grund av ett begränsat lärosätt. I annat fall kan det vara 

utmanande för den nyanlända eleven att förstå trots ett varierande lärosätt. Bakomliggande faktorer i form 

av lässtörning och trauma går väldigt ofta oupptäckta och detta är ett resultat av det bristande stöd som 

skolledningar ger dess pedagoger i deras arbete med nyanlända elever. Det görs tydligt i studiens 

forskning att det eleverna gått igenom inte ska få definiera vilka de är. Väldigt många av de eleverna må 

ha kommit från liknande levnadssituationer och förutsättningar men det pedagogerna har i åtanke är att 

utgå från alla elevers individuella förutsättningar.  

Förutom språkbarriärer så är låg självkänsla och utanförskapskänsla vanligt förekommande när man 

diskuterar vilka utmaningarna de nyanlända eleverna har. När pedagogerna jobbar med de nyanländas 

sociala förmågor så ser de möjligheter att utnyttja elevernas styrkor för att motarbeta utmaningarna. 

Språkbarriärer gör att nyanlända elever placeras med andra som kommer från liknande situation eller med 

elever samt pedagoger som kan deras språk. Det skapar en trygghets- och tillhörighetskänsla som främjar 

språkutvecklingen och gör att språkbarriärer blir mindre betydande i arbetet med att utveckla sociala 

förmågor. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Det ämne jag har behandlat i denna uppsats, nyanlända elever, är väldigt omdiskuterat i skolvärlden och i 

samhället, men det finns lite forskning därom. Genom att vi ska arbeta på fritidshem bör vi vara medvetna 

om hur man ska hantera och arbeta med de nyanlända eleverna för att på bästa sätt hjälpa dem med 

inkludering och integrering i skolmiljön. Genom studiens resultat kan fritidspedagoger ta hjälp av de 

rekommendationer och arbetssätt som andra pedagoger arbetar med. Genom studiens resultat kan 

skolledningen se på allvaret i hur det ligger till på alla fritidshem och hitta lösningar och stöd till alla 
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pedagoger. De svenska skolorna har med åren blivit mycket mer mångkulturella, elever från olika länder 

runt om i världen placeras i samma miljö. Detta leder till att pedagoger måste ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Att man som pedagog lär känna varje individs kultur och i vissa fall traditioner 

för att skapa en trygg miljö för eleverna att vara i. 

  

Vidare forskning 

Efter att denna studie har gjorts har det dykt upp flera viktiga frågor. Efter att ha forskat och tagit reda på 

hur pedagogerna uppfattar elevernas utmaningar och styrkor, hur pedagoger arbetar för att främja elevernas 

språkutveckling och hur pedagogerna får stöd i sitt arbete av skolledning blev jag alltmer intresserad av 

elevernas egna uppfattningar. Från övergången från skola till fritids, hur eleverna känner att de tas emot, till 

hur de tänker kring deras egna språkutveckling. Vad anser de om pedagogernas arbetssätt i exempelvis när 

de arbetar med bildstöd? 
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Bilagor  

 

Intervjufrågor: 

1. Har ni några elever som ni anser är nyanlända 

2. Vilka svårigheter upplever ni i arbetet med nyanlända 

3. Hur arbetar ni med elevernas språkutveckling på fritidshemmet? 

4. Hur arbetar ni med elevernas sociala inkludering 

5. Hur ser samverkan ut mellan lärarna och fritidspedagoger  

6. Vilka hjälpmedel får pedagogerna ifrån skolledningen.  
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