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Sammanfattning		 

	

Studien utfördes med syfte att undersöka fritidspedagogers och rektorers förhållningssätt till 

kulturell mångfald och dess betydelse för fritidshemmets verksamhet. För att nå syftet ställde 

vi forskningsfrågorna: Hur ser den praktiska verksamheten ut på de olika skolorna? Vilka 

svårigheter och möjligheter förekommer i ett mångkulturellt fritidshem? Hur kan fritids-

hemmet bli ett komplement till skolan i en mångkulturell skola? Genom vårt val av kvalitativ 

intervju som metod har vi träffat 10st informanter på tre olika skolor, varav åtta stycken är 

verksamma pedagoger i fritidshemmet och två stycken är rektorer på dessa skolor. Samtliga 

informanter är verksamma i samma mångkulturella skolområde. Vårt resultat från dessa 

intervjuer visar att mångkulturella fritidshem är en berikande och givande miljö att arbeta i. 

Det finns dock många svårigheter kring kommunikation och förståelse mellan olika parter 

men minst lika många möjligheter som bland annat innebär en stor interkulturell utveckling 

hos barnen. Resultatet visar också att rektorers förhållningssätt till det mångkulturella arbetet 

har en stor betydelse och påverkan för hur fritidspedagogerna ser på sitt uppdrag och hur de 

utvecklar sin verksamhet.  
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1.	Inledning	
 

Vi har båda varit i fritidshemsverksamheter med en kulturell mångfald och det är dessa 

erfarenheter som har bidragit till vårt val av ämne i denna uppsats. Våra erfarenheter är att 

många pedagoger har svårigheter kring hur man bör bemöta familjer från olika kulturer. Den 

mång-kulturella skolan och fritidshemmet ökar i antal över hela landet och det sätter större 

krav på personalen (Skolverket, 2011). Pedagoger skall vara förebilder för alla barnen och har 

ett ansvar för hur man agerar i vissa situationer, exempelvis i olika kulturmöten. Det sker 

dagligen möten i verksamheten som man dessvärre sällan reflekterar över. I och med att 

världen och samhället ständigt förändras och blir alltmer mångkulturellt kommer det även 

medföra att många kommer stöta på olika fördomar, värderingar och förhållningssätt, vilket 

ofta grunnar sig i okunskap.  

 

Hur möter pedagogerna i fritidshemmet dessa situationer? För vissa är det en självklarhet 

medan för andra är det svårare. Det finns många olika sätt att ta till sig kunskap om olika 

kulturer men det är i mötet med barnen och vårdnadshavare som den riktiga kunskapen tar 

form. Som pedagog i fritidshemmet finns det möjlighet till att vinna mycket kunskap på att 

öppna upp för ett givande och gränslöst kulturbyte. I den mån som det är möjligt så måste 

pedagogerna ta vara på de olikheter som förekommer i verksamheten. Det är därför intressant 

att se hur pedagogerna tänker och förhåller sig till den mångkulturen som finns just i deras 

verksamhet. Skolan är en naturlig arena som dagligen ger möjlighet till mycket kontakt med 

både barn och vårdnadshavare (Bozarslan, 2001). Eftersom att mång-kulturen i skolorna och 

fritidshemmen blir allt vanligare så finner vi det av stor relevans att undersöka de olika 

förhållningssätt och strategier som finns ute i verksamheten. 

 

I Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) skrivs det om en skyldighet att i 

fritidshemmet skall man öppet diskutera olika åsikter och meningsskiljaktigheter, vilket blir 

viktigt i en skola där många olika kulturer möts. Här finns många möjligheter men även 

svårigheter som ska hanteras. Hur ska skolan klara av detta och hur kan fritidshemmet bidra 

till att skapa en välfungerande mångkulturell skola? Vilka strategier har personalen för att 

skapa ett bra klimat i fritidshemmet och vilka svårigheter har de tidigare erfarit? Finns det 

mönster i vilka problem som uppkommer på fritidshem eller är varje grupp unik? Eftersom vi 

har sett skillnader på hur man arbetar i olika skolor med kulturell mångfald vill vi utforska om 

det finns ett samband mellan rektorers och fritidspedagogers förhållningssätt. Vi vill 
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undersöka om rektorer som beslutsfattare har någon påverkan på hur fritidspedagogerna 

bedriver det mångkulturella arbetet i fritidshemmet eller om deras förhållningssätt inte har 

större betydelse.  

	

1.1	Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka fritidspedagogers och rektorers förhållningssätt till 

kulturell mångfald och dess betydelse för fritidshemmets verksamhet. 

	

1.2	Forskningsfrågor 

• Hur ser den praktiska verksamheten ut i de olika skolorna? 

• Vilka svårigheter och möjligheter förekommer i ett mångkulturellt fritidshem? 

• Vilken betydelse har rektorns förhållningssätt för fritidshemmets verksamhet?  
 

Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med rektor och pedagoger från 

tre olika skolor som är verksamma i ett mångkulturellt skolområde. Litteraturstudier har också 

varit vårt utgångsläge för denna rapport.  
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2	Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till föreliggande undersökning om skolan och 

fritidshem som mångkulturell mötesplats. Först kommer några begrepp att presenteras, efter 

det kommer skolans styrdokument och vad den säger gällande mångkultur, samt annan 

relevant litteratur som rör mångkultur och pedagogers förhållningssätt. 

 

Normer är något som hjälper oss att förstå vår vardag och vi tolkar vår värld utifrån dem. 

(Martinsson & Reimers, 2014). Det är samhällets normer som skapar en indelning i vad eller 

vem som ses som avvikande och inte. Om skolan verkar för att elever ska tolerera varandra så 

stärker skolan normer. När människor ställs för att tolerera andra ställs två poler mot 

varandra, där den avvikande ska tolereras av normen. Detta medför att det som är avvikande 

får fortsätta att kännas sig annorlunda och normgruppen behöver bara acceptera den 

avvikande gruppen som konstiga. Det behöver inte själva reflektera över normen något mer, 

fastän den begränsas och urskiljer människor (Martinsson & Reimers, 2014). Arvastson och 

Ehn (2007) nämner att även om det finns en välvilja och positiv inställning till mångfald hos 

en lärare stärks normen, om hen pratar om barnen som “invandrarelever”. Det skapas en 

kategorisering av barnen och det uppkommer en “vi” och “dem”-känsla i gruppen (ibid s. 73).  

	

Mångfald kan definieras som variation utav olika egenskaper hos människor (Färgerlind, 

2012). De olika egenskaperna kan handla om att man har olika kön, kulturell bakgrund, 

handikapp, etnicitet osv. Olausson (2012) beskriver mångfald som, alla de erfarenheter som 

finns hos landets invånare oberoende om vem man är i landet, och erfarenheterna kan 

inhämtas både inom landets gränser eller på annat håll. Barow (2013) tar upp om mångfald i 

skola där elevens bakgrund, förkunskaper, intressen och motivation är faktorer som visar på 

mångfald. 

	

I Sverige infördes ordet etnicitet under 1970-talet för att kunna signalera att föreställningarna 

har ett gemensamt ursprung för betydelsen i samhället (Arvastson & Ehn, 2007). Etnicitet 

grundar sig i att människor känner tillhörighet med en annan person endast på grund av 

dennes härkomst där språk, hudfärg, historisk- och kulturell bakgrund är det ledande 

faktorerna. I olika situationer väljer människor att lyfta fram eller försöka tona ner den etniska 

härkomsten. Båda sätten att agera kan vara problematiska eftersom man inte kan förutspå 
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vilken betydelse den etniska bakgrunden kan medföra i situationen. Därför är det inte möjligt 

att utgå från etnicitet när man ska försöka förstå en annan människas person bara för man har 

kunskap om dennes härkomst (ibid).  

	

Enligt departementsskrivelsen av utbildning för nyanlända (Ds 2013:6) är man nyanländ elev 

om man har anlänt till Sverige efter att skolplikten har infallit. Efter fyra års tid i skolan ska 

man inte längre klassificeras som nykommen elev. Synonymer till detta är nyanländ där också 

en fyra års gräns gäller. Det är så ordet kommer att användas i denna uppsats. 
 

	

2.1	Styrdokument	för	fritidshem	gällande	mångkultur 

I fritidshemmet måste pedagogerna förhålla sig till styrdokument kring hur de skall forma sin 

verksamhet. Uppdraget pekar på att fritidshemmet är en arena som ansvarar för att stärka den 

sociala förmågan för alla inom verksamheten. Eftersom skolan är en social och kulturell 

mötesplats finns det stora möjligheter till att uppnå detta (Skolverket, 2011 och Skollagen). I 

Lgr11 (Skolverket, 2011) skrivs det om att det ställs högre krav på människors förmåga att 

leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald pga. det svenska samhällets 

internationalisering och den ständiga rörligheten över gränserna. För att kunna förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar är det viktigt att ha en medvetenhet kring både sitt egna 

men också andras olika kulturarv. Det är skolans uppdrag att möjliggöra för barnen till att 

tillfällen uppkommer som medför att dem stärka denna förmåga (ibid).  
 

I Skolverkets Allmänna råd (Skolverket, 2014) framhävs fritidshemmets potential att lära 

barnen normer och värderingar genom vardagliga händelser och konflikter. Fritidshemmet har 

ett ansvar att bredda barnens perspektiv genom att tala öppet om meningsskiljaktigheter, 

värderingar, olika uppfattningar och problem samt uppmärksamma barnen om det svenska 

samhällets värdegrund. Värdegrunden kan diskuteras i gruppen och ge en större förståelse för 

andras tankesätt, vilket stärker barnens empatiska förmåga (ibid). I en mångkulturell skola blir 

detta arbete särskilt viktigt menar Lorentz (2013) eftersom ju mer mångkulturell vår värld blir 

desto mer ökar vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor och likabehandling. När värde-

grunden brister skapas ett klimat där diskriminering och kränkande behandling ökar, vilket 

oftast leder till sämre prestationer hos eleverna som syns på deras slutbetyg. För att skolans 

och fritidshemmets mål skall uppnås behöver det finnas ett fokus på likabehandlingsplanen 
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och diskussioner kring hur man tillsammans skall nå ömsesidiga normer och värderingar 

(Lorentz, 2013).  
 

Fritidshemmet skall vara en verksamhet som utgår från ett barnperspektiv som värnar om 

barnets bästa (Skolverket, 2014). I det internationella perspektivet beskrivs fritidshemmets 

uppdrag att verksamheten skall ge barnen möjlighet till att utveckla en förståelse för den 

kulturella mångfalden som finns i Sverige. I Allmänna råden går det att läsa om vikten att 

lärare i fritidshemmet informerar elever och vårdnadshavare om verksamhetens syfte och mål, 

men även konkretiserar hur man arbetar för att nå dessa mål (Skolverket, 2014). För att ele-

vernas vårdnadshavare skall förstå vad de kan förvänta sig av fritidshemmet, kan de lättare 

sätta sig in i verksamheten och förstå syftet med de olika aktiviteterna (ibid). Enligt skollagen 

3 kap, 4 § har eleverna och dess vårdnadshavare rätt till kontinuerlig information om elevens 

utveckling. I Lgr11 är det all personal på skolans ansvar att tillsammans med vårdnadshavare 

se till att barnet får en utvecklande och lärorik skolgång (Skolverket, 2011). Pedagogens an-

svar är att ha kunskap om barnets skolsituation och kontinuerligt informera vårdnadshavare 

om barnets trivsel och utveckling. 

	

2.1.1	Rektors	ansvar	för	skola	och	fritidshem 

I Lgr11 står det att rektorn har huvudansvaret för verksamheten på skolan (Skolverket, 2011). 

I de allmänna råden står det att rektorn behöver stärka sin roll som pedagogisk ledare för frit-

idshemmets verksamhet (Skolverket, 2014). Rektorn behöver vara grundligt insatt i hur den 

dagliga verksamheten ser ut i fritidshemmet men även det uppdrag som fritidshemmet strävar 

efter och de mål som finns. Rektor ansvarar dessutom för att pedagogerna får den kompetens-

utveckling som de behöver för att kunna bibehålla sin profession (ibid).  

	

Några andra delar som tas upp i Lgr11 är att rektorn ansvarar för att kontakt hålls mellan 

skolan och vårdnadshavare för att ett samarbeta kan utvecklas (Skolverket, 2011). Detta skall 

ske genom att vårdnadshavare skall få information om skolans mål och arbetsmetoder men 

även uppta kontakt om problem eller om svårigheter uppkommer för barnet i verksamheten. 

Rektorn fördelar även resurser utifrån lärarens bedömning om barnets behov av stödåtgärder 

(ibid). 
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I de Allmänna råden kan man också läsa att det är av stor vikt att det blir rätt gruppstorlekar 

och sammansättning av grupper i fritidshemmet, där rektorn bär ansvar för att gruppen skall 

bli bra (skolverket, 2014). Rektorn måste anpassa gruppen efter behov och se till att pedagog-

erna får en hanterbar situation, till exempel att tid att hålla tillsynen över gruppen, dess 

relationer och behov. Om gruppen blir för stor spelar det ingen roll hur många pedagoger man 

anställer för det blir för svårt att vara säker på att man kan se alla barn och de relationer som 

skapas (ibid). 
 

2.2	Sverige	som	mångkulturellt	samhälle	och	interkulturalitet	en	viktig	kompetens 

I Sverige är det runt 22% av befolkningen som ursprungligen kommer från ett annat land och 

de har kommit hit från mer än 200 olika länder (Statistiska centralbyrån, Lorentz, 2013). I 

“Den interkulturella blicken i pedagogik” skrivs det att människor lever i ett mångkulturellt 

samhälle på grund av vår tekniska utveckling (Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 

2012). Teknik som TV, datorer och mobiltelefoner har möjliggjort att befolkningen både kan 

få och hålla kontakt med människor över hela världen. Tekniken kan även leda till möten och 

kontakt med olika kulturer och religioner. Om vi ska kunna lära oss av människor som är 

främmande för vår kultur måste samhället bli mer interkulturellt (ibid). Mångkulturens ökning 

har bidragit till att skolor och fritidshem har fått förändra sitt arbetssätt eftersom alla barn 

samt vårdnadshavare är olika och det krävs mer kompetens för att möta dessa personer än 

tidigare. Men mång-kultur kan ses på ett mycket bredare plan. Inom det interkulturella 

perspektivet anses det inte bara bero på vilket land man härstammar ifrån utan fler faktorer 

spelar in, som vilken kulturell bakgrund och religion man har. Kulturer ses även utifrån ett 

perspektiv där erfaren-heter och gemensamt synsätt uppkommer utifrån vilket kön man har, 

ålder och sexuell läggning (ibid). Interkulturalitet ses som en kompetens som både lärare och 

skolledningen behöver för att exempelvis arbeta mot etniska fördomar och rasism. Skillnaden 

på interkulturalitet och mångkulturalitet är att i en mångkultur lär man känna och acceptera 

varandra men det finns inte mycket samspel. Interkulturalitet innebär att olika kulturer 

samverkar och berikar varandra. I ett interkulturellt samhälle finns det en ömsesidig respekt 

för varandra, individerna lever jämlikt och det utvecklas kunskap samt färdigheter i att 

hantera mångfald. Nya normer och regler uppkommer i samspel med varandra (Lahdenperä, 

2015). Att vara öppen och se möjligheter i dessa möten kan vara utmanade, men det är 

betydelsefullt att försöka hitta lösningar om man vill nå en interkulturell pedagogik 

(Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012). 
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2.2.1	Identitetsbegreppet	och	vikten	av	att	känna	tillhörighet 

Identitet är en viktig del att ha i åtanke när man arbetar med barn då den påverkar barnets 

självbild. Identitet är någonting som växer fram i det sociala samspelet med andra och då vi 

skapar en bild utav oss själva. Josefina Magnusson har intervjuat tio stycken syrianska 

ungdomar (Musk & Wedin, 2011). I intervjuerna har ungdomarna beskrivit hur viktigt det är 

för dem att uppnå ett gott rykte i den grupp man identifierar sig själv med. Att sådana saker är 

viktiga kan anses vara på grund av ett starkt band mellan familj och släkt. I framtiden kan det 

bli en svårighet för barnet om den vill bryta sig loss från dessa värderingar och skapa sig egna 

eftersom de andra gruppmedlemmarna kan ha starka åsikter om det. Om det avvikande 

beteendet påverkar viktiga värderingar inom gruppen kan det leda till att man blir utesluten 

(ibid). Ungdomarna som har intervjuats identifierar sig som både svenskar, assyrier/syrianer 

och invandrare. De känner sig som svenskar i många fall men de är medvetna om att många i 

majoritetsbefolkningen inte anser att de får tillhöra denna kategori. Det bidrar till att ung-

domarna inte vill visa att de skulle vilja tillhöra gruppen svensk, vilket stärker den egna 

gruppen men ökar avståndet mellan assyrier/syrianer och svenskar (Musk & Wedin, 2011). 

	

2.3	Mångkultur	som	tillgång	eller	svårighet 

Samhället strävar efter en norm där alla skall passa in inom samma ramar och därför kan 

mångkulturen uppfattas som ett problem då det förekommer olikheter och skillnader (Lorentz, 

2013). Okunskap om andras beteenden är grunden till de problem och konflikter som skapas i 

samhället. Det blir svårt när många av de nyanlända individerna kommer till ett nytt land där 

de inte tänker och gör saker på samma sätt (ibid). Martinsson och Reimers (2014) skriver om 

hur normen svenskhet skapas genom att man delar in och kategoriserar utifrån svenskar och 

invandrare. Många olika delar av samhället påverkar detta och skolan har en stor roll i hur 

detta synsätt skapas (ibid). Det blir utmanande för pedagoger i en mångkulturell skola där 

olikheten är normen och pedagogen måste finna förklaringar och hitta lösningar på problem 

istället för att ignorera dem (Lorentz, 2013). 
 

En svårighet som uppkommer för en mångkulturell skola är synen på skolan utifrån, där 

samhället och media har en avgörande del i hur vissa synsätt byggts upp (Lahdenperä, 2015). 

Sociala medier är en stor informationskälla för människor och vad som står i dessa kan 

påverka ens framtida val, vid exempelvis val av skola. Människors synsätt och föreställningar 

om saker och ting, kommer ofta från vad media skrivit och vad man har hört från andra 

personer (ibid). Martinsson och Reimers (2014) skriver om hur media kan förmedla en 
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negativ bild av mångkulturella skolor och detta påverkar i sin tur barnen. Barnen på dessa 

skolor som exempelvis har olika svårigheter och särskilda behov, blir istället sedda som ett 

barn med utländsk bakgrund. Istället för att se till varje barn och deras särskilda behov så 

antas problemen ligga i deras bakgrund. I media får man information om olika situationer och 

problem som utspelar sig i mångkulturella skolor, vilket medför att vissa elever vill börja på 

en skola där det är lägre procent barn med invandrarbakgrund. Eleverna accepterar denna syn 

som media visar och identifierar sig med den redan på lågstadiet (ibid). Detta styrks även av 

Hübinette (2012) som skriver att många i vårt svenska samhälle saknar interkulturell etik. 

Detta märks genom att många rasistiska uttryck är accepterade i vardagen genom media, 

populära kulturer och även på Internet där det sker tydliga kategoriseringar på “vi och dem” 

(Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012). 
 

En annan svårighet enligt många rektorer är fördelningen av elever (Lahdenperä, 2015). Vissa 

rektorer menar att mångfalden inte bör stiga över 30 % på skolan och de nyanlända eleverna 

bör spridas ut över kommunen för att inte alla ska hamna på samma plats. Ännu en svårighet 

är att de mer homogena skolorna inte har förståelse för att de mångkulturella skolorna har ett 

större behov av mer resurser- och personal (ibid).  
 

Enligt Arvastson och Ehn (2007) är det vanligt att flickor som klassificerar sig som svenskar 

och bor i förorten, inte får utrymme till att berätta utifrån deras perspektiv om sin hemort. 

Men när det fokuserats på denna grupp ute på fältet har man uppmärksammat den stora 

betydelse orten har för flickorna. Ser man förorten som en plats där många olika kulturer möts 

och lever tillsammans, kommer det bidra till att ungdomar som växer upp här får en bred 

kulturell kompetens. Det kommer vara till stor hjälp i framtiden genom att de får en större 

förståelse till olikheter och skapar en social smidighet (Arvastson & Ehn, 2007). 

 

Det finns många olika sätt som människor kan skiljas åt i samhället. Det kan vara våra 

förutsättningar och olika förmågor men våra basala, fysiska, psykiska och sociala behov är 

alltid dem samma (Barow, 2013). Människors skillnader gör att vår värld blir mer spännande 

och intressant och om man ser mångfalden ur detta perspektiv blir det en tillgång. Att kunna 

arbeta med mångfalden som en tillgång i skolan kan man tolka utifrån en skola för alla. Man 

arbetar för att barnen ska acceptera varandra men man tar även till vara på tillgångarna i de 

olikheter som finns hos barnen. Som lärare arbetar man för att alla ska känna att de bidrar till 

gruppen och att de är viktiga för gruppens utveckling och lärande. Pedagoger behöver visa ett 
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intresse i både de likheter som förekommer i en barngrupp men även det som gör att barnen 

skiljer sig från varandra (Barow, 2013). Arvastson och Ehn (2007) nämner att barn från 

mångkulturella bostadsområden som har fått mycket negativa utlåtanden ofta vill framhäva 

styrkorna i att bo i en mångkultur genom att belysa fördelarna. De menar att deras erfaren-

heter hjälper dem att förbereda sig inför framtiden. Barnen får livserfarenhet utav att leva i ett 

mångkulturellt område och de tuffa förhållandena som kan förekomma där (ibid). 

	

2.4	Invandrare	som	kategori	och	språkets	makt 

Arvastson och Ehn (2007) och även Runfors (2004) skriver om en fältstudie där lärare i en 

mångkulturell skola menar att deras klass består av svenskar och invandrarelever. Lärarna har 

inte så stor koll på vart barnen kommer ifrån och menar att det inte spelar någon roll eftersom 

i skolan är de alla tillsammans. Lärarna reflekterar inte över barnens bakgrund utan de ser 

individerna, vilket de menar är ett tecken på att de har kommit långt med att arbeta mot för-

domar. I denna studie uppvisas ett motstånd mot att kategorisera barnen utifrån deras här-

komst, men här visas samtidigt att det inte är så enkelt. Istället för att uppmärksamma barnets 

kulturella bakgrund sattes det fokus på termen invandrare. Syftet var att det skulle hjälpa 

eleverna till bättre möjligheter i skolan genom att få mer resurser (ibid).  
 

Vem är invandrare? Hur kategoriserar man? Och vad är viktigt när man ingår i gruppen 

invandrare? Dessa är frågor som Arvastson och Ehn (2007) ställer. Forskning har visat att 

faktorer som ensamma eller i kombination utgör vad som kommer klassificeras som svenskt 

och icke-svenskt. Det kan exempelvis handla om att man har två föräldrar födda i Sverige 

eller att man själv är född och uppvuxen i landet. När en individ har ett svenskt medborgar-

skap, har svenska som modersmål, förstår och tillämpar den ”svenska kulturen” så klassas 

man som svensk. Många av dessa föreställningar används i skolan för att kategorisera barnen 

som invandrarbarn. Invandrarbarn klassas man som när man exempelvis inte har två svenska 

föräldrar, har ett annat modersmål än svenska och inte beter sig som typisk svensk. På detta 

vis synliggörs det för eleverna att det finns en del barn som inte anses svenskar, där uttrycket 

svenska barn skapar en bild av hur skolans idealbarn ser ut (Arvastson & Ehn. 2007). 

Martinsson och Reimers (2014) diskuterar också detta men utifrån tre aspekter som menar att 

om man ska vara svensk på rätt sätt ska man inte bo på fel plats, man ska inte tala svenska på 

fel vis och man ska inte ha fel utseende för då utesluts man från det svenska normen (ibid).  
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Arvarstson och Ehn (2007) skriver att det är viktigt för lärare att vara medveten om språkets 

makt när man använder kategoriserade ord. Som lärare bär man ansvar att guida barnen och 

hjälpa dem att självständigt reflektera över språket som används och vad det har för betydelse. 

Det är samspelet mellan lärare och elever samt de erfarenhetsbyten som sker där, som skapar 

den gemensamma grunden för skolan (ibid).    
 

Arvastson och Ehn (2007) skriver om hur skolan skall arbeta för integration, rättvisa och 

jämställdhet men i verksamheten kan de ibland omsättas till motsatsen. Elever blir benämnda 

som invandrade när pedagogerna anser att de behöver särskilda insatser på grund av att de har 

en annan kulturell tillhörighet. Dessa elever avviker från det som definieras som svenskt och 

de förväntas bli mer eller mindre integrerade i det svenska samhället. Att lyfta fram 

“invandrare” och integrera dem till det svenska samhället kan leda till att de istället känner sig 

annorlunda och utanför. Det finns en stor strävan att förstå och respektera andra kulturer men 

denna strävan antyder också att det finns någonting “annorlunda” som behöver en större 

förståelse (ibid). När pedagoger använder sig av uttrycket “barn med annan kulturell 

bakgrund” förstärks känslan av vad som är normalt respektive annorlunda (Sandström, 

Nilsson & Stier, 2014). Dessa uttryck (avsiktligt eller oavsiktligt) avspeglar att det finns 

skillnader mellan svenska barn och barn med annan kulturell bakgrund. Det är ofta 

förekommande att lärare använder dessa språkhandlingar och uttryck, vilket kan spegla deras 

attityder och påverkan mot andra människor (ibid). Det behöver dock inte vara menat som 

någonting negativt utan oftast är det en önskan efter den gemensamma nämnaren i en blandad 

skola (Arvastson & Ehn, 2007). Det kan tänkas att när man hittar vad individerna har 

gemensamt skall allting fungera enklare, men oftast leder till det motsatsen: 

	

Men denna känsla organiseras gärna i kulturella termer på så sätt att somliga är mer unika än 

andra. De uppfattas då som speciella och annorlunda genom att de avviker från majoriteten och 

placeras i en kategori för sig. Välmenande tankar om att “se till individen i första hand” kan 

därigenom på ett omedvetet sätt vändas till sin motsats. På grund av dessa komplikationer är 

det nödvändigt att reflektera djupare över vad integration egentligen innebär för de människor 

som ska integreras och vem det är som bestämmer vad de ska integreras till. (Arvastson & 

Ehn, 2007 s. 94) 

	
2.5	Att	vara	pedagog	i	en	mångkulturell	skola	
Som pedagog i en mångkulturell skola är det en förutsättning att besitta en god kulturell 

kompetens (Bozarslan, 2001). Det är viktigt att pedagogerna kan förstå barnens och vårdnads-
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havarnas värderingar och erfarenheter för att sedan kunna hjälpa dem med förståelse och 

anpassning till den nya miljön. Enligt Lahdenperä (2012) är mångfald mer komplex än vad 

enfald är, därför är det viktigt med ett aktivt ledarskap och en vilja att skapa en organisation 

där olikheterna värderas positivt. Mångfalden kan bidra till mer kreativitet, nya uppfinningar 

och framsteg. Att arbeta och lyckas med dessa framsteg är dock en svårighet då det finns för 

lite utvecklad kunskap om området kring mångfald och ledarskap. Det krävs både förståelse 

och mångkulturell mognad i personalgruppen för att aktivt kunna leda den mångkulturella 

verksamhetsutvecklingen framåt (ibid). Det är viktigt att man har kompetenserna för att på 

bästa sätt kunna arbeta aktivt tillsammans. Om man har den mångkulturella mognaden i en 

personalgrupp men ingen större förståelse av problematiken, skapas en svårighet för att lyckas 

skapa de bästa förutsättningarna för både personal- och barngrupp. Personalgruppen måste 

dela med sig utav sina kunskaper till varandra, ha en öppen och fungerande dialog och 

samarbeta. Det kan hända att många pedagoger brinner för det interkulturella i personal-

gruppen men om ingen sprider sina kunskaper vidare och pratar med varandra om det 

kommer utvecklingen att stå still. Det är förståelsen av mångkulturalism och det interkultur-

ella som är det mest avgörande för lärarens intentioner och handlingar. Om läraren inte har 

några personliga interkulturella kompetenser eller kvalitéer är det inte möjligt att lyckas göra 

några förändringar i verksamheten (Lahdenperä, 2012). 
 

Enligt Hofstede har den interkulturella kommunikationsförmågan tre olika faser. Dessa tre 

olika är medvetenhet, kunskap och färdigheter (Lahdenperä, 2012). Den första fasen är med-

vetenhet och innebär att pedagogerna har en insikt i att alla har olika förutsättningar som 

påverkar människors beteende. Det kan exempelvis handla om att man växer upp i olika 

miljöer och där skapas grunden för skillnader i tankesätt, värderingar, känslor och 

handlingsmönster. När man har medvetenheten måste sedan kunskap följa. För att få en 

fungerande mångkulturell verksamhet måste pedagogerna lära sig hur dessa kulturer är. De 

måste lära sig kulturernas olika ritualer, symboler och hjältar etc. För att sedan kunna lösa 

både de enklaste och de mer komplicerade problemen som uppstår mellan människor från 

olika kulturer, krävs den sista fasen: färdighet (Lahdenperä, 2012). 
 

De klyftor som finns i samhället, utifrån exempelvis klass-, köns- och etnicitetsgränser 

avspeglas och skapas i skolan samt fritidsverksamhet (Bunar, 2001). Alla elever har olika 

förutsättningar till hur de presterar på grund av att de har olika mycket stöd hemifrån och de 

möts på olika sätt i skolan osv. Eleverna kan gå i samma skola men de kommer att mötas utav 
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olika förväntningar och uppmuntran, vilket bidrar till både bättre- och sämre prestationer. Den 

lokala skolan speglar ofta närmiljön eftersom många elever ofta går i den skola och fritidshem 

som ligger närmast hem. Vissa områden kan uppfattas segregerat och utsatt, vilket gör att 

skolan och fritidshemmet kommer att kategoriseras likadant (ibid). Att en skola kategoriseras 

på detta sätt behöver dock inte spegla hur skolan och fritidshemmet faktiskt är. Runfors 

(2003) skriver om vilket stort engagemang pedagogerna har för eleverna som går på skolor 

och fritidshem i mångkulturella områden. Pedagogerna hon beskriver hade en stark känsla för 

rättvisa och höga ambitioner för att integrera och hjälpa de elever som de definierade som 

“invandrarbarn”. Pedagogerna var där för barnens skull och de såg sitt yrke som ett kall (ibid).  

 

Runfors (2004) skriver om att vissa skolor integrerar elever genom blandning och utjämning. 

En blandning betyder att det skapas olika mötesplatser för människor av olika kategorier och 

utjämningen innebär att reducera ett avstånd och de skillnader som finns mellan människor. 

De skillnader som skall utjämnas skiljer sig över tid men kan exempelvis vara de olika 

klasskillnader som finns och de socioekonomiska bakgrunderna. Det handlade om att 

“invandrarbarnen” på de olika skolorna skulle utjämnas i förhållande till de “svenska barnen”. 

De ambitioner som fanns var att utrusta barnen med “svenska” erfarenheter och kunskaper, på 

detta vis hade man föreställningen om att de då skulle klara sig bättre i framtiden. För att göra 

detta pratade pedagogerna om att lära eleverna olika kunskaper, erfarenheter och förmågor 

som hamnar i elevernas “ryggsäckar”. I slutändan hoppades de på att dessa “ryggsäckar” 

skulle liknas med de svenska barnens och där igenom får alla eleverna samma möjligheter till 

att klara sig i samhället (Runfors, 2004). 
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3.	Metod 

 

I metodkapitlet kommer de metoder som används i undersökningen att beskrivas. Syftet med 

denna studie är att undersöka fritidspedagogers och rektorers förhållningssätt till kulturell 

mångfald och dess betydelse för fritidshemmets verksamhet. Det har gjorts tio intervjuer 

tillsammans med erfarna fritidspedagoger- och rektorer för att ta reda på deras förhållningssätt 

kring den kulturella mångfalden i fritidshemmet. Med pedagog syftar vi till alla som jobbar på 

fritidshemmet oberoende akademisk bakgrund. Utifrån intervjuerna har en analys gjorts om 

hur den praktiska verksamheten ser ut i de olika skolorna, och vilka svårigheter samt 

möjligheter som förekommer i ett mångkulturellt fritidshem. I studien har det även undersökts 

hur fritidshemmet kan bli ett komplement till den mångkulturella skolan.  
 

3.1	Kvalitativ	metod	 

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, dvs. intervjuer. Syftet var att 

undersöka olika förhållningssätt och då är det viktigt att kunna gå på djupet och få så 

uttömmande svar som möjligt, vilket en intervju kan ge. En intervju som görs på rätt sätt ger 

mycket användbar kunskap inför läraryrket (Johansson & Svedner, 2010). I en kvalitativ 

intervju är frågeområdena redan bestämda men man kan anpassa frågorna utefter den 

intervjuades svar. Den intervjuade får på detta vis möjlighet att ta upp allting som hen har på 

hjärtat. Fördelen med intervju är att man som intervjuare kan ställa följdfrågor och fördjupa 

sig i frågeställningar och ämnen på ett annat sätt (ibid). 

Intervjufrågorna har omkonstruerats många gånger för att de skall vara så öppna som möjligt  

så den intervjuade ska kunna svara på frågan utifrån egen tolkning. Varför det valdes att göra 

var för att inte på något sätt leda in den intervjuade till att svara på ett visst sätt utifrån vad 

hen tror att vi vill höra. Vi är medvetna om att det finns en risk för att intervjun enkelt kan 

leda till ett samtal där man råkar lägga ord i mun eller yttra sina egna åsikter. Intervjun kan gå 

mot en mer summativ intervju genom att man inte lyssnar och ställer följdfrågor som kan vara 

betydelse-fulla för att driva intervjun fram och få mer utvecklade svar (Johansson & Svedner, 

2010). För att undvika att intervjun leder till ett samtal så valde vi att förhålla oss till de frågor 

som valts ut och undvek att lägga in värderande kommentarer i följdfrågorna. Följdfrågorna 

försöktes få så öppna som möjligt, exempelvis: “Kan du utveckla detta? Vad tror du detta kan 

bero på?” osv.  
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3.2	Urval	av	skolor	och	informanter 

Vid val av undersökningsskolor bestämde vi oss för att ta tre mångkulturella skolor i samma 

område. I antal och urval av skolor så blev det sammanlagt tio stycken informanter till 

undersökningen, varav två utav dem är rektorer och resterande är pedagoger i fritidshem. På 

detta sätt får man ett brett perspektiv på hur både lärare och rektorer ser på det mång-

kulturella. Vi har delvis använt oss av kontakter i vårt urval av pedagoger. Tanken var att 

intervjua rektorer på samtliga skolor men på ena skolan avböjde rektorn att delta. Vi tror detta 

kan bero på att rektorn är ny och inte känner sig bekväm med att vara med i en intervju. 
 

Intervjuerna gjordes med pedagoger som infinner sig i fritidshemsverksamheten och dagligen 

möter eleverna. Varför det valdes att intervjua rektorerna på skolorna var för att se vad det 

fanns för likheter och skillnader kring deras förhållningssätt i jämförelse med hur 

pedagogerna förhåller sig. Det är även rektorerna som har ansvar för hela skolans verksamhet 

och de måste därför vara insatta i de olika styrdokument som finns för att på bästa sätt kunna 

leda skolan och fritidshemmet. Vi undersökte därför rektorernas upplevelser av att driva en 

mångkulturell skola och hur det kan påverka fritidshemmets verksamhet.  
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3.3	Tillvägagångssätt 

Det gjordes tio intervjuer där varje intervju var ca trettio minuter lång. Det är viktigt att 

examensarbetet bygger på respekt mellan intervjuare och deltagare (Johansson & Sveder, 

2010). Vi skickade därför ut ett missivbrev i god tid först till rektorn som vidarebefordrade 

det till alla deltagande pedagoger. Detta för att informera om examensarbetets fokus och om 

villkoren för deltagandet. De som väljer att delta får inte på något sätt föras bakom ljuset 

beträffande undersökningens syfte utan de skall ha fått tillfälle att ge ett samtycke till sin 

medverkan (Johansson & Sveder, 2010). Deltagarna skall vara medvetna om att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan, utan att behöva oroa sig för några negativa 

konsekvenser. Vi besökte sedan samtliga skolor för att presentera oss för de rektorer och 

pedagoger som ville delta i intervjuerna och tillsammans bokades ett datum för 

intervjutillfälle.  
 

För att få ut så mycket som möjligt under intervjuerna såg vi till att läsa oss in i ämnet för att 

få en större förståelse och för att kunna ställa relevanta och öppna frågor som kan fånga in vår 

undersöknings intresseområde. För att enkelt kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna så 

spelades allting in med ljudinspelning. Intervjuerna transkriberades i sin helhet för att det 

skulle vara enklare att analysera dem. Samtliga forskningsfrågor skrevs upp som rubriker 

samt även andra relevanta begrepp som var återkommande i intervjuerna. Rubrikerna gav oss 

översikt på vad vi ville få tag på och sedan gicks alla transkriptioner igenom och relevant 

material lades in under passande rubrik. På detta sätt blev det en tydlig överblick över det 

slutgiltiga resultatet som sedan kunde börjas bearbetas in i resultatdelen. Vid analysen utgick 

vi från resultatet och såg ifall det fanns passande och relevant litteratur att koppla till 

resultatet.  
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4.	Resultat 

	

I det här kapitlet kommer vi ta upp resultat från intervjuerna, hur verksamheten ser ut på ett 

mångkulturellt fritidshem och vilka svårigheter samt möjligheter som uppkommer där. 

Resultatet tar också upp hur de tre olika fritidshemmen var för sig arbetar för att få en 

fungerande verksamhet, samt hur rektorernas förhållningssätt till mångkultur är på de olika 

skolorna. 

	

4.1	Hur	ser	den	praktiska	verksamheten	ut	i	mångkulturellt	fritidshem? 

Samtliga pedagoger och rektorer som har intervjuats är överens om att det är berikande att 

arbeta på en mångkulturell skola och fritidshem. Men på de tre olika skolorna som har 

intervjuats ser informanterna vissa skillnader i verksamheten på fritidshemmet beroende på 

skola och avdelning, på grund av att fokus läggs på olika saker. En skola arbetar mycket med 

värde-grund, en annan med språkets betydelse och den tredje pratar om hur de arbetar mycket 

med lekar och att hitta likheter samt skillnaderna i vardagen. Samtliga skolor ligger i samma 

område och har därför nätverksträffar tillsammans. Nätverksträffar innebär att all personal i 

fritidshemmet på dessa skolor ses några gånger per termin för att diskutera och reflektera 

kring olika ämnen och höra hur de andra verksamheterna gör kring vissa saker. De utbyter 

erfarenheter och kunskap. Informanterna menar att det är mycket givande att prata med olika 

verksamheter med liknande förutsättningar. De anser även att andra fritidshemsverksamheter 

med liten procent mångfald på sina skolor har svårare att sätta sig in och förstå hur den 

mångkulturella skolan och hur situation ser ut. I och med det tycker några informanter att man 

inte kan jämföra skolor med varandra om man exempelvis ser till de resurser som skolan 

behöver.  

	

För många av informanterna var det en självklarhet att de diskuterar många mångkulturella 

frågor som finns i deras verksamheter. Flera av dem säger att de inte tänker på dessa 

diskussioner så mycket men att det antagligen förekommer mycket mer än vad de är 

medvetna om. För att utvecklas som pedagog samt lyckas utveckla verksamheten, tycker 

några av pedagogerna att det krävs att man ständigt diskuterar och utbyter perspektiv och 

förhållningssätt med sina kollegor. Rektorn på en av skolorna säger:  
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Självklart har vi mycket diskussioner om det för att vi, även om vi har en värdegrund som vi skall 

bottna i allihopa. Vi som jobbar i skolan har också en ryggsäck som gör att vi ser på olika sätt, förhåller 

oss på olika sätt. Det är också jättestarkt kopplat till mitt ledarskap. För mig är det jätteviktigt att ha 

dessa diskussioner och samtal. När jag har medarbetare som jag kanske inte tycker har ett 

förhållningssätt som riktigt bottnar i värdegrunden då är det ingenting som jag släpper utan då vill jag 

prata om det, inte för att kritisera eller döma men kanske hjälpa dem att tänka utanför sin svarta box. 

(Rektor skola 1).  

	

Rektorn anser alltså att det är viktigt att föra diskussioner med personalen angående deras 

olika förhållningssätt eftersom alla medarbetare inte tycker samma sak. Hen ser det som en 

del av sitt uppdrag. 

	

På en av skolorna svarade samtliga tre pedagoger som intervjuades att det inte förekommer så 

mycket diskussioner alls om den kulturella mångfalden, men en av informanterna önskar mer 

diskussioner i arbetslaget: “Det skulle nog behövas mer diskussioner. I vår verksamhet när det 

är mer än 50/50 som kommer från andra länder så det skulle nog behövas att man diskuterar 

mer för att hitta nya vägar för att dem skall trivas här” (Pedagog, skola 2). För dem är mång-

kulturen en vardag och det gör att de inte diskuterar mycket kring den. När det uppstår 

diskussioner i arbetslaget kring exempelvis ett problem, handlar samtalet om individen och 

inte om deras bakgrund. Medan en annan skola som har många pedagogiska diskussioner om 

mångfalden menade en pedagog att de kunde vara bättre på att ha mer kunskap om det olika 

kulturerna för då tror de att man kan komma längre i arbetet med barnet.  

 

Föräldrakontakten är viktig för all personal och rektorerna. Alla vill att vårdnadshavarna skall 

känna tillit och trygghet med att lämna sina barn till personalen. En informant uttrycker sig på 

detta vis: “Jag vill ge intrycket av att detta är en trygg plats att lämna sina barn. Med ord och 

gester visa att detta är någonting som jag bryr mig om och tar seriöst. Ditt barns mån är viktigt 

för mig och för fritids” (Pedagog, skola 1). De vill ha en god kommunikation till 

vårdnadshavarna där man träffas och ha en öppen dialog med varandra. Pedagogerna menar 

att det är viktigt att skapa en relation till vårdnadshavaren eftersom det underlättar när man 

måste ta upp svårigheter om det skulle inträffa något. Några av pedagogerna menar att man 

inte kan bygga en bra relation med ett barn, om man inte har en relativt god relation till deras 

vårdnadshavare. En informant menar att om inte vårdnadshavaren tycker om pedagogen eller 

litar på dem, så kommer barnen att känna av detta och det påverkar relationen mellan pedagog 



	

	 21	

och barn. Alla informanterna är dock överens om att ambitionerna kring föräldrakontakten 

inte riktigt speglar hur det ser ut i praktiken. En pedagog tycker det är viktigt med vardagliga 

samtal: “Det är viktigt att skapa en god relation till vårdnadshavarna genom att samtala om 

annat än bara vad som har hänt under dagen, självklart är barnet och dagen det viktigaste men 

att samtala om annat bygger en annan relation” (Pedagog, skola 2). Vissa föräldrar kommer 

aldrig in och hämtar sina barn utan ringer istället och ber personalen att skicka ut dem till 

parkeringen, vilket gör att vardagskontakten försvinner. Det är även svårare att bygga en 

relation till vårdnadshavare som ej behärskar det svenska språket och även där försvinner 

vardagskontakten och det allmänna samtalet. När man samtalar med en vårdnadshavare 

endast när det har hänt något så är pedagogerna medvetna om att det skapas en “negativ” 

atmosfär sinsemellan men det finns inte tid och resurser för att kunna ta vardagskontakten 

med föräldrar som inte kan språket.  

	

4.2	Vilka	svårigheter	förekommer	i	ett	mångkulturellt	fritidshem? 

Den främsta svårigheten som alla informanter har nämnt är språket. Barn med olika moders-

mål och svårigheter för det svenska språket kan missförstå varandra. Att ha svårt med språket 

och inte alltid kunna göra sig hörd leder ibland till frustration som kan uttrycka sig på olika 

sätt, exempelvis våld. Språksvårigheterna handlar inte endast om barnen utan oftast finns det 

vårdnadshavare som också har svårare för det svenska språket och det sätter större krav på 

rektorer och personal. Man måste vara rak och tydlig med vad man säger och vad man menar 

för att undvika missförstånd och frustrationer. Ett exempel “Om man gärna vill att 

vårdnadshavare skall komma till ett möte så skriver man inte ordet: välkommen, för det är ett 

jättekonstigt ord eftersom det signalerar “om du vill” (Rektor, skola 1). Det sätter större krav 

på de människor som befinner sig i verksamheten eftersom man måste alltid tänka ett steg 

längre. Pedagoger i en mångkulturell skola har fler faktorer att ta hänsyn till gentemot vad 

mer homogena skolor har, bland annat med språkhanteringen. En av rektorerna säger; “Vi 

möter föräldrar här, på en dag kan jag ha mött massa olika människor från olika länder, de är 

olika världar men det är fortfarande föräldrar som älskar sina barn, det är ingen skillnad där” 

(Rektor, skola 1). Rektorn menar att man måste vara rak och tydlig med vårdnadshavarna, 

men samtidigt ha i bakhuvudet att i slutändan vill alla samma sak och det är vad som är bäst 

för deras barn. Har man ständigt den tanken med sig så blir det enklare att förstå varandra, 

fastän det ibland kan vara en svårighet med språket.  
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Många pedagoger nämner att de på skolan ibland får använda tolk när de skall prata med 

vårdnadshavare. Detta har de inte alltid tillgång eller möjlighet till och då blir det som nämnt 

ovan, missförstånd. De nämner att när vissa situationer som uppstått i skolan/ fritidshemmet 

kräver att man ringer hem till en förälder är det enklare att ringa hem till en svensk familj än 

en familj med utländsk bakgrund just på grund av språket. En av rektorerna säger: “Så kanske 

en personal står i dörren och säger att ”det här och det här har hänt, hur skall jag göra?” och 

då brukar jag säga ”hur skulle du ha gjort om det var svenska föräldrar?” och så piper dem 

iväg och kallar till ett möte“ (Rektor, skola 3). Rektorn menar att språket inte får bli ett hinder 

och att alla vårdnadshavare skall vara välinformerade för det skapar trygghet.  

 

En annan svårighet i mötena nämner en av rektorerna hur bekväm man är med mångfalden. 

Man måste våga vara öppen och fråga och det viktigaste i möten med vårdnadshavare är att 

ställa sig jämbördig med varandra. Hen säger; “Sen är ju barnen och deras föräldrar en enorm 

kunskapskälla och då är vi där igen - att våga fråga. Otrolig viktig del i att skaffa sig kunskap” 

(Rektor, skola 3). Rektors uppfattar det som att om man är okunnig eller oinformerad om en 

vårdnadshavares bakgrund blir man även försiktig i mötena och då uppkommer inte ett kultur-

möte på riktigt. Rektorn har gjort ett stöd i form av en manual till pedagogerna på skolan som 

de kan använda sig av i möten med vårdnadshavare. I manualen finns det olika exempel på 

frågor som: “Vad är viktigt för dig i barnuppfostran?”, sådana frågor anser rektorn leder till 

riktiga kulturmöten.  
 

Fler situationer som kan uppstå när barnen har svårighet med svenska språket är att de drar sig 

till de andra barnen som har samma modersmål som dem:  
 

De allierar sig eftersom de har språket gemensamt. Men många gånger kanske de är det enda som de 

har gemensamt. Det kan resultera i att de försvarar varandra och det är någonting som vi får jobba 

otroligt mycket med. Rent kulturellt så står man upp för sin landsman så att säga oavsett vad den här 

kompisen har gjort och det är en trygghet (rektor, skola 3).  

 

Fastän de egentligen inte har någonting annat gemensamt och de kanske inte är “bra” för 

varandra så bildas det en grupp på grund av språket. Rektorn menar att som pedagog i dessa 

situationer behöver tänka på bakomliggande orsaker till varför vissa barngrupper försvarar 

sina kamrater som gjort något negativt. Egentligen vill barn oftast göra bra ifrån sig men 

känner man en trygghet hos någon eller några så står man bakom dem ändå, oavsett om de gör 

fel eller inte.  
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En utav pedagogerna samtalar om de svårigheter som kan uppkomma vid traditioner: “När det 

krockar med skolavslutningar, kyrkbesök och våra traditioner som inte dem får fira men som 

vi firar, det kan ju vara en svårighet eftersom man vill hålla på sina egna traditioner” 

(Pedagog, skola 3). I skolan har man som tradition att exempelvis anordna avslutning i kyrkan 

och i fritidshemmet är det vanligt att man har olika pyssel och aktiviteter kring de olika 

högtiderna som förekommer. Flera vårdnadshavare vill inte att deras barn skall delta i dessa 

aktiviteter och inte heller fira dem. Det sätter större krav på personalen att ha en öppen dialog 

med vårdnadshavarna och kunna skapa en större förståelse för varandra. Det kan hända att 

barnen kommer i kläm eftersom de gärna vill vara med i saker som de andra barnen deltar i 

men de får inte hemifrån.  

	

Några pedagoger talar om att man skall vara källkritisk till media. En pedagog uttrycker sig: 

“Händer det något i en skola mer centralt så står det inget område i tidningarna men händer 

det något i detta område så finns det med” (Pedagog, skola 1). Vissa mångkulturella områden 

blir extra utpekade i media för vissa händelser som uppstått medan andra områden med 

samma händelser inte alls uppmärksammas på samma sätt. Detta ger ofta skolorna en dålig 

stämpel och det i sin tur leder till att föräldrar samt även barnen vill byta skola.  

 

4.3	Vilka	möjligheter	förekommer	i	ett	mångkulturellt	fritidshem?	 

Något som nästan alla informanterna är överens om angående möjligheter i fritidshemmet är 

barnens kunskapsutveckling av andra kulturer. De pratar om hur mycket alla barnen lär sig 

utav varandra. Barnen tar del utav varandras kulturer, religioner, språk och länder. 

Pedagogerna tycker att det är berikande med de olika diskussionerna som kan uppkomma 

mellan barnen om deras olika erfarenheter och kulturer osv. En pedagog säger: “alla barn har 

så mycket att ge och det kan bli så otroligt intressanta diskussioner, exempelvis om hur man 

gör hemma men också kring högtider, hur insatta dem är i sina egna hemländer och hur det 

funkar där” (Pedagog, skola 2). Vissa barn firar på olika sätt och vissa firar inte alls. Barnen 

lär sig mycket genom deras interaktion med andra och utvecklar en förståelse för att alla är 

olika och alla skall accepteras för vilka dem är. Pedagogerna tycker att det är intressant att 

lyssna på barnens diskussioner men också att delta i samtalen, ställa frågor och vara ett stöd. 
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Både barnen och personalen får med sig så mycket extra kunskap, och får förståelse till olika 

synsätt och traditioner ur ett barns perspektiv.  
 

Många av pedagogerna pratar om att det inte spelar någon roll vart man kommer ifrån. En 

pedagog säger. 

 

Olikheter blir norm. När vi fick en internationell klass med nyanlända så blev alla barn så otroligt 

positiva. Barnen pratade om att de ville lära känna de nyanlända och leka med dem. Det fanns ingen 

främlingsfientlighet. Här är vi alla olika och så får det vara. Svenskfödda barn, de får också vara udda. 

Ett udda beteende är inte konstigt, i en positiv bemärkelse (Pedagog, skola 2). 

	

Barnen på denna skola ser inte varandra som annorlunda och ingen blir utanför på grund av 

deras härkomst utan här är alla tillsammans och de tillhör en gemenskap. När det kommer 

nyanlända barn till fritidshemmet så får de andra barnen ta mycket ansvar vid att hjälpa dem 

nya och lära dem olika saker. Pedagogerna uppfattar att alla barnen utvecklas tillsammans i att 

hjälpas åt och samarbeta. Barnen får tidigt ett bredare perspektiv och förhållningssätt på 

människors olikheter och olika bakgrunder. 

	

4.4 Hur	arbetar	pedagogerna	på	de	olika	skolorna	för	skapa	en	fungerande	verksamhet	i	

det	mångkulturella	fritidshemmet? 

Här redovisas de olika skolorna för sig och vad som är kärnan i varje fritidshemsverksamhet.  

	

4.4.1	Skola	1	-	Språkets	betydelse	i	verksamheten 

På detta fritidshem utgår pedagogerna från individen när de utformar verksamheten och dess 

innehåll. De gör det bland annat genom att läsa böcker där historierna härstammar från olika 

kulturella bakgrunder. En pedagog säger att: “Just nu läser vi en bok som heter ”Ökenråttor 

från Somalia”, och man märker att de somaliska barnen blir lite stolta och tycker att det är kul 

att man uppmärksammar deras hemland“ (Pedagog, skola 1). Pedagogen tycker att det är 

viktigt att få in barnens kulturella bakgrund i fritidshemmet eftersom det är givande för barnet 

men även för de andra barnen som får mer kunskap och förståelse för hur det kan se ut och 

fungera på andra ställen i världen. De jobbar aktivt med att få in de olika språken i 

verksamheten på olika sätt. På uppropen så får barnen svara på sitt modersmål om de vill, och 

ibland sjunger en av pedagogerna låtar där de får in alla olika språk. De har satt upp många 
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lappar över hela fritidshemmet, exempelvis har de satt upp “Välkommen” på flera olika språk, 

på dörren. Flera olika föremål i verksamheten har lappar på sig där det står vad det är för 

något, på ett skåp kan det sitta flera lappar som alla säger “skåp” på olika språk. På detta sätt 

förklarar en av pedagogerna att barnen dels tränar på svenskan och sitt modersmål, dels ger de 

andra barn en chans att lära sig och ta del av andra språk.  

             

4.4.2	Skola	2	-	Betydelsen	av	barnperspektiv	i	verksamheten 

På denna skola lär pedagogerna sig om olika kulturer genom ett barnperspektiv eller av 

vårdnadshavare och tar med sig den kunskapen i planeringen av verksamheten. Pedagogerna 

belyser ett intresse, nyfikenhet samt en vilja att ta reda på mer om de olika kulturerna. De 

sätter ett fokus både på att ta reda på olikheter men även lyfta det som är lika mellan de olika 

kulturerna. En av pedagogerna talar om hur man kan belysa likheter:  

	

Ibland får man kanske hitta likheter/olikheter. Många olika maträtter finns ju i många olika kulturer, vi 

kallar dem bara för olika saker. Lekar är ju ofta samma så det kan man belysa. Ibland kan man fråga 

barn vad deras föräldrar har lekt och det är ju oftast samma. Spel är en sak som är väldigt 

världsövergripande. Man kan använda det på väldigt många olika sätt men man tänker nog inte på det 

så jättemycket eftersom jag har jobbat här väldigt länge. Det finns hela tiden (Pedagog skola 2). 

Samtliga pedagoger i detta fritidshem pratar om att det kommer naturligt eftersom de har 

jobbat länge med mångkulturen och de reflekterar inte så mycket över hur arbetssättet ser ut. 

De vill däremot inte belysa så mycket olikheter mellan barnen och deras olika bakgrunder 

med rädsla för att de skall känna sig annorlunda och utpekade, därför samtalar de ibland om 

vad barnen har för likheter istället.  

	

En pedagog uttrycker en ambition att se till varje barn och utgå från deras erfarenheter i 

planeringen i förhoppning om att alla barn har ett alternativ som kan tilltala dem och deras 

intresse. Pedagogen menar att alla barn har olika förkunskaper som kan styra vad de vill göra i 

fritidshemmet. Vissa kan vara pyssliga för de har arbetat mycket med hantverk tidigare och 

vissa kan tycka det är svårt att vara ute i snön för det inte erfarit det tidigare: 

	

Idag exempelvis så satt vi och pratade om en aktivitet, då säger ett av barnen att han gärna vill vara med 

i gympasalen istället för att vara ute på gården på grund av vädret, så man måste se till det hela barnet 

och försöka få alla att trivas här (Pedagog, skola 2).  
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Pedagogerna tar upp att de har en ny rektor vilket påverkar fritidsverksamheten på skolan 

eftersom tid går för pedagogerna att hjälpa rektorn att sätta sig in i verksamheten. Deras 

arbete och planering för verksamheten blir lidande. Det dagliga mötet med barnen anser de 

inte blir påverkat utan det är planeringen och arbetet att driva verksamheten framåt som blir 

lidande. De anser att det är svårt för rektorn att ha en vision när hen inte har arbetat sig in i 

verksamheten ännu. 

	

4.4.3	Skola	3	-	Betydelsen	av	värdegrundsarbete 

I detta fritidshem är pedagogerna mycket inriktade på värdegrundsarbetet och likabehand-

lingsplanen. En pedagog pratar om värdegrundsarbetets betydelse till alla barn men främst de 

som är nyanlända. Pedagogen pratar om att ett behov barnen har är att behöva lära sig vad 

som är accepterat här i Sverige och på den skola samt fritidshem som barnet kommit till, 

eftersom det kan skilja från barnets tidigare erfarenheter. I fritidshemmet lyfter de allas lika 

värde genom att alla barnen får möjlighet att uttrycka sig och sina åsikter. Detta kan ibland 

kan vara svårt då vissa elever inte anser att alla har samma rätt till sin åsikt: “Vi har dem som 

tycker att det är jätte konstigt att flickor ens öppnar munnen, de blir provocerade av att tjejer 

säger ifrån” (Pedagog, skola 3). Pedagogerna arbetar därför mycket för att alla skall 

accepteras och ha lika värde även om man tycker lika eller inte.  

	

Pedagogerna och rektorn är alla självreflekterande och de nämner flertal gånger att det viktiga 

när en situation brister är att vara medveten och inte bara låta det gå. De är medvetna om att 

man inte alltid vet hur man skall hantera alla situationer men att man följer upp efteråt och gör 

sitt bästa. Ibland kan det vara en svårighet hur man skall prioritera i en verksamhet med 

ständig rörelse: ”Vi påminner oss själva om att vi måste ta de barnen som är tysta också men 

det svåra är att få den tiden för om det är tre som slåss måste du ta det först” (Pedagog, skola 

3). De har som ambition att kunna hantera alla situationer men som det ser ut i praktiken så 

brister det på grund av tid och resurser. När det är mycket som händer i verksamheten ser de 

vikten av att vara öppna och ärliga med det till vårdnadshavarna. Både rektorn och 

pedagogerna tror att deras skola är ett attraktivt skolval i området på grund av att de alltid är 

måna om kommunikationen och ärligheten till vårdnadshavarna.   
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4.5	Rektorernas	förhållningssätt	till	mångkultur 

4.5.1	Rektor	skola	1	-	Tydlig	kommunikation	och	förståelse 

Rektorn på första skolan säger att framtiden innebär mångkultur men tycker samtidigt att 

mångkulturen känns som ett känsligt ämne och att det är individen och inte kulturen som är 

viktig. Diskussionerna kring ett barn skall inte handla om individens kulturella bakgrund utan 

man skall se till individen, oavsett vart den kommer ifrån. Rektorn tar upp att: “Det är barnet 

vi tittar på, det är sällan vi gör kopplingen till att någon är muslim osv. Det är på individnivå”. 

Utifrån individen diskuterar arbetslaget hur de ska hjälpa barnen om det kommer till en 

situation där barnet tycks må dåligt eller beter sig destruktivt. Rektorn tar upp en diskussion 

som har uppkommit i arbetslaget som handlade om när man får räkna sig som svensk. De har 

diskuterat om det handlar om antal år eller generationer i Sverige eller om är man svensk 

direkt när man flyttat in i landet.  

	

Att jobba språkutvecklande ser rektorn som en mycket viktig del på grund av skolans mång-

fald där ca 70% av barnen är flerspråkiga. Rektorn ser sitt förhållningssätt som viktigt 

eftersom det speglar av sig på personalen, som i sin tur skall tar hand om barnen. Därav 

känner rektorn att det är viktig att vara öppen och höra allas tankar oberoende om det är barn, 

föräldrar eller personal. Främsta rollen som rektor är att vara tydlig till vårdnadshavare och 

särskilt till de som inte vet hur den svenska skolan ser ut eller kanske inte själva gått i skolan. 

För att dessa vårdnadshavare skall få en större förståelse för verksamheten och för vad skola 

och vårdnadshavare skall kunna kräva av varandra, är det viktigt med en tydlig kommunika-

tion. Det informanten hoppas inför framtiden är att alla skall känna trygghet, tillit till varandra 

och att man inte skall vara rädd i möten med nya människor och andra kulturer utan istället 

vågar vara nyfiken i dessa möten. Enligt rektorn så är vårdnadshavarna på denna skola väldigt 

tacksamma när det får hjälp när deras barn har hamnat i svårigheter. Andra skolor kan ha 

problem med vårdnadshavare som tycker det är skamligt att barnet har hamnat i svårigheter:  
 

Man kan vara tyst hur länge som helst kring svårigheter för att hålla det dolt, då blir det jobbigt för då 

blir det så svårt att jobba med barnen. Man ser att det är något fel men man kommer inte åt det. Här 

säger föräldrar ofta tack, hjälp oss gärna. Och det är en väldigt stor skillnad (Rektor, skola 1).  

	

Informanten menar att det blir lättare som rektor att hjälpa dessa barn och vårdnadshavare att 

komma ur svårigheterna om de är öppna och villiga för att ta emot hjälp.  
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4.5.2	Rektor	skola	3	-	Jämbördiga	möten	 

Rektorn pratar om att deras pedagogik bottnar i deras värdegrund: ”Om vi delar upp saker och 

ting i fack - mångkultur/jämställdhet/likabehandling, för mig handlar det ytterst om alla barns 

lika värde och förhålla sig utifrån det”.  Informanten anser att det är viktigt att alla som 

arbetar i fritidshemmet är med och diskuterar värdegrundsarbetet i arbetslaget. Rektorn tycker 

att det är bra att tänka demokratiskt och talar om den sociala rättvisan. Som pedagog skall 

man anpassa efter varje individ och dennes behov och det gör man genom att utgå ifrån 

barnets bakgrund och vad hen har erfarit. Rektorn säger att det kan se orättvist ut men menar 

att det är det som är social rättvisa i ett mångkulturellt samhälle.   
 

Rektorn tycker det är viktigt att visa sig jämbördig med föräldrar och inte sätta sig över dem 

utan istället visa nyfikenhet och ett intresse: 
 

Att inte jag som rektor eller som skolpersonal sätter mig över utan man är jämbördig i mötet och då blir 

det riktigt jämbördiga möten. Att våga fråga för att visa intresse. Där har jag upptäckt genom åren, ju 

mer kunskap vi får, ju modigare blir vi att ställa frågor. För om du är oinformerad/okunnig, så kan du 

bli väldigt försiktig och rädd i mötet, du vågar inte fråga för du är så rädd för att trampa någon på tårna 

eller sätta dig över (Rektor, skola 3).  

 

Rektorn har gjort en manual till pedagogerna som stöd om de tycker det är svårt i kulturmöten 

med vårdnadshavare. Hen lägger vikt vid att det blir kulturmöten på riktigt och för att lyckas 

med det måste man våga ställa frågor. Som rektor och pedagog är det viktigt att veta vad 

barnen har för bakgrund och den informationen får man bäst genom att ställa frågor, både till 

deras vårdnadshavare men också till barnen. Genom att ställa frågor visar man att det finns ett 

intresse och oftast tycker alla inblandade bara att det är både bra och roligt. 
 

Rektorn ser på mångkulturen som något berikande som finns i hela samhället. Oberoende om 

du är svenskfödd eller nysvensk har du ett kulturellt kapital som du kommer att reagera 

utifrån när du hamnar i olika situationer. De stora utmaningarna att arbeta med är missför-

stånden som enkelt och ofta uppstår. Ofta grundar sig ett missförstånd i språket och det kan 

exempelvis vara på grund av att man inte hittar rätt sätt att uttrycka sig i en pressad situation. 

När det uppstår svårigheter i verksamheten anser rektorn att det är viktigt att tala om för 

vårdnadshavarna hur allting ligger till, samtidigt som man talar om hur planen ser ut för att 

tackla problemen.  
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5.	Analys		

	

I detta avsnitt kommer vi att analyser resultatet tillsammans till tidigare forskning. Vi har valt 

att strukturera upp analysen under fyra huvudrubriker; Hur ser den praktiska verksamheten ut 

i ett mångkulturellt fritidshem? Vilka svårigheter förekommer i ett mångkulturellt fritidshem? 

Vilka möjligheter förekommer i ett mångkulturellt fritidshem? Hur har rektorns 

förhållningssätt påverkat verksamheterna på de olika skolorna? Denna indelning syftar till att 

besvara studiens tre frågeställningar.  
 

5.1	Hur	ser	den	praktiska	verksamheten	ut	i	ett	mångkulturellt	fritidshem? 

Samtliga informanter samtalar om att det är gynnsamt för verksamheten att få ett utbyte av 

erfarenheter med andra mångkulturella fritidshem. Att jämföra ett mångkulturellt fritidshem 

med ett homogent fritidshem går dock inte. Samtliga informanter och Lahdenperä 

(2015)  menar att personal på homogena skolor inte har samma insikt och förståelse till de 

mångkulturella skolornas behov. Om man inte tidigare arbetat på en mångkulturell skola så är 

det omöjligt ha en förståelse för verksamheten. Den lokala skolan speglar ofta närmiljön 

eftersom många elever ofta går i den skola och fritidshem som ligger närmast hem. Vissa 

områden uppfattas som segregerat vilket gör att skolan och fritidshemmet kommer att 

uppfattas likadant (ibid). Nätverksträffarna som äger rum några gånger per termin är därför 

bra för verksamheterna eftersom personalen kan utbyta erfarenheter sinsemellan där alla har 

en större förståelse för varandra. Precis som Lahdenperä (2015) skriver så anser de 

informanter som intervjuats att det är viktigt att dela med sig av sina kunskaper och 

samarbeta. Om ingen sprider vidare sina kunskaper så kommer utvecklingen att stå still (ibid).  

Alla informanterna är engagerade och brinner för mångkulturen och ser det som en mycket 

givande miljö att arbeta i. Oavsett att vissa skolor och fritidshem uppfattas som segregerade 

och utsatta på grund av vilket skolområden verksamheten ligger i betyder det inte sämre 

kvalitet i fritidshemmet och dess pedagoger (Bunar, 2001). Runefors (2003) skriver att det 

finns ett stort engagemang hos pedagogerna på dessa skolor, att de är där för barnen skull och 

för att hjälpa de elever som behöver integreras i den svenska skolan. Några av de intervjuade 

pedagogerna reflekterar inte så mycket kring mångkulturen i deras fritidshem men de anser att 

det är en väldigt givande miljö att arbeta i. De resterande pedagoger och rektorer är väl 

medvetna om hur deras verksamhet ser ut och lägger ner mycket tid och engagemang för att 
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få barnen integrerade och att verksamheten skall bli interkulturell. Med andra ord så behöver 

ett segregerat skolområde inte alls betyda sämre kvalité, tvärtom.  

	

5.2	Vilka	svårigheter	förekommer	i	ett	mångkulturellt	fritidshem 

Samtliga intervjuade nämner precis som Barow (2013) att alla barn har samma basala, 

fysiska, psykiska och sociala behov. Det spelar ingen roll vart man kommer ifrån, vad man 

har för bakgrund eller hur man ser ut osv. I slutändan så behöver alla samma sak (ibid). De 

intervjuade ser deras mångkulturella arbetsplats som berikande men samtidigt svår. Precis 

som Barow (2013) skriver är mångfalden en tillgång till skolan och man skall ta vara på de 

tillgångar som finns i olikheterna hos barnen. Han skriver också om vikten vid att 

pedagogerna visar ett intresse i de likheter som förekommer i barngrupperna men även de 

saker som skiljer sig emellan dem. Pedagogerna som intervjuades säger att de ser mång-

kulturen som givande och intressant men de använder sig inte av tillgångarna som finns. De 

vill inte belysa olikheterna utan istället inrikta sig på de likheter som förekommer i barn-

grupperna men man kan fråga sig om det är berikande med mångkultur när man väljer att inte 

ta tillvara på den. Några av informanterna säger att man ej reflekterar så mycket kring mång-

kulturen utan det är en vardag för dem och de ser till varje individ. Att bortse från mång-

kulturen och istället se till varje individ liknar vad Arvastson och Ehn (2007) kom fram till i 

sin studie. I studien skrevs det dessutom att mindre reflekterande kring mångfalden innebär 

minskning av fördomar, vilket pedagogerna också nämnde. Några av dem vill inte belysa 

olikheterna för de är rädda för att vissa barn skall känna sig annorlunda och utpekade. Utifrån 

vad Barow (2013) skriver kanske man kan tolka vissa pedagogers svar som en viss okunskap. 

Har man kunskapen så kan man utifrån författaren tolka att det går att skapa möjligheter för 

stora tillgångar för skolan och barnen. Alla barn har olika förutsättningar och erfarenheter och 

finns det tillräckligt med kunskap hos personalen så kan barnen lära sig mycket av varandra.  
 

Fritidshemmet har i sitt uppdrag en skyldighet att kontinuerligt informera föräldrar om barnets 

skolsituation, hur barnet trivs och utvecklas i verksamheten (Skolverket, 2011). Många av 

pedagogerna upplever svårigheter med vardagskontakten. Den begränsas när vårdnadshavare 

väljer att inte komma för att hämta sina barn samt även när språket brister mellan pedagog 

och vårdnadshavare. Fritidshemmets uppdrag brister i avseende att informera vårdnadshavare 

om barnets situation i verksamheten. Det kan även medföra att vårdnads-havare inte alltid får 

den information som de behöver för att förstå verksamheten, vilket leder till extra arbete för 
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både pedagoger och rektorn. Enligt Lgr11 är det rektorns uppdrag att ansvara för att 

vårdnadshavare får den information de behöver för att ett gott samarbete mellan skolan och 

vårdnadshavare skall fungera (Skolverket, 2011). I dessa situationer kan det hjälpa om 

personalen i skolan har en interkulturell kompetens som Fjällhed beskriver där pedagogerna 

möter vårdnadshavare med öppenhet och försöker hitta en gemensam lösning (Goldstein-

Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012). Öppna möten där pedagogerna visar ett intresse och 

nyfikenhet är viktigt enligt en av rektorerna för att kunna få ett kulturmöte på riktig. I 

intervjusvaren visar det att alla informanter har en ambition att försöka skapa interkulturella 

möten med vårdnadshavare.  

	

Media har stor inverkan och bidrar till samhällets fördomar kring vissa områden samt de 

skolor och fritidshem som finns där. Några pedagoger benämnde ordet källkritik när det 

pratades om media och hur enkelt vissa områden kan bli utsatta. Martinsson och Reimers 

(2014) skriver om detta, hur negativa bilder målas upp kring vissa mångkulturella områden 

och detta i sin tur påverkar barns skolval för sig själva och vårdnadshavares val för deras barn. 

Pedagogerna har känt att många barn samtalar mycket kring att de ska byta skola för att de har 

hört att andra är bättre. Pedagogerna påverkas negativt av detta då de får upplevelsen av att de 

ej gör ett tillräckligt bra arbete. Det blir tråkigt för barnen när deras vänner flyttar till andra 

skolor och när de själva får vara kvar på den “sämre”. Precis som Martinsson och Reimers 

(2014) skriver så är det framför allt barnen med utländsk bakgrund som blir utsatta och 

påverkas eftersom det blir på grund av “dem” som skolan blir extra utpekad i media och när 

de andra barnen byter skola.  

	

5.3	Vilka	möjligheter	som	förekommer	i	ett	mångkulturellt	fritidshem.	 

I och med det att barnen får stor kunskap om olika synsätt, andra länder och religioner, skapar 

det en större möjlighet till att barnen kommer att kunna ta till sig ett interkulturellt 

förhållningssätt i vuxenlivet (Arvatsson & Ehn, 2007). Som rektorn beskriver är kunskap 

betydelsefullt i jämbördiga möten vilket är en stor förutsättning om man vill lära sig av 

varandra. Det blir viktigt för barnen att lära sig detta eftersom samhället barnen växer upp i är 

mångkulturellt. Nu kan man hålla kontakt och jobba med folk över hela värden, i och med den 

tekniska utvecklingen. Samtidigt som fler människor än någonsin flyttar över hela värden gör 

samhället mer mångkulturellt än någonsin (Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012). 

När det pratas om möjligheterna med ett mångkulturellt fritidshem i intervjuerna så är alla 
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informanter eniga om att det är givande för barnen. Precis som det står i skolverket (2011) ska 

skolan och fritidshemmet hjälpa barnen att träna sin förmåga att förstå och ta till sig andra 

kulturers värderingar och synsätt. Barnen i mångkulturella skolor får en naturlig ingång i att 

samtala om kulturella skillnader och leva sig in i andras synsätt. Det skapas miljöer där det 

blir naturligt för barnen att träna på deras förmåga, vilket ger dem en stor fördel för att sedan 

kunna möta det mångkulturella samhället vi lever i. Samtliga informanter som intervjuats 

nämner, liksom Arvastsson och Ehn (2007) att barnens erfarenheter kring kulturella möten 

hjälper dem att förbereda sig inför framtiden. En informant pratade om hur olikheterna blir 

norm och det innebär att barnen ej reflekterar över ifall någon är annorlunda på grund av 

annat språk, hudfärg eller religion. När man ständigt vistas med olika människor är olikheter 

inte längre någonting man reflekterar över, vilket vi tror är en stor förutsättning för framtiden 

då samhället ständigt växer och blir alltmer mångkulturellt.  

 

Många informanter nämner att kunskap om varandra kan skapa en öppenhet och nyfikenhet 

till möten mellan olika kulturer. När det skapas ett klimat där olikhet är norm så finns inget 

utrymme för främlingsfientlighet. Olikhet som norm behövs i det svenska samhället eftersom 

det är accepterat i vardagen att använda sig av rasistiska uttryck (Goldstein-Kyaga, Borgström 

& Hübinette, 2012). I dessa mångkulturella skolor skapas en större möjlighet till att stärka 

sveriges interkulturella etik, vilket ger barnen i dessa skolor en stor förutsättning för framtiden 

i jämförelse med barn i homogena skolor och fritidshem.  

	

5.4	Hur	har	rektorns	förhållningssätt	påverkat	verksamheterna	på	de	olika	skolorna?	 

Här kommer det redovisas en jämförelse mellan fritidshemmets verksamhet med rektorns 

förhållningssätt, samt om och hur rektorns förhållningssätt har avspeglat sig på verksamheten.  

5.4.1	Skola	1	-	Språket	betydelse	 

I intervjun med rektorn pratas det mycket om språkets betydelse och att vara tydlig. När man 

jämför det med pedagogernas arbete ser man att de arbetar mycket med språket. Många av 

informanterna på samtliga skolor antyder att när språket brister kan det leda till att man agerar 

ut fysiskt som oftast leder till ett destruktivt beteende hos barnet. Enligt Skolverket (2014) är 

det betydelsefullt att kunna använda språket obehindrat för att kunna förstå och ta del i 

samhället. Därför kan det ses som en väsentlig arbetsform i en skola där språksvårigheter är 
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stor. Har man svårigheter med att göra sig förstådd samt förstå andra så är det många 

egenskaper som påverkas, bland annat den sociala förmågan.  
 

Pedagogerna antyder att de arbetar med värdegrunden genom att diskutera olika ord, vad de 

betyder och om det är ett ord som är accepterat att använda i skolan. Här jobbar de med 

vardagshändelser för att ta upp värdegrunden vilket, enligt skolverket (2014), är ett sätt för 

fritidshemmet att jobba med värdegrund. Pedagogerna arbetar medvetet för att få in 

språkskillnader som uppkommer i barngruppen. De tar tillsammans med barnen tillvara på 

tillfällen att diskutera om olika ord är accepterat eller inte. Att diskutera olika ord och dess 

innebörd medför att barnen får ett tillfälle där meningsskiljaktigheter kan uppkomma och de 

får träna på att se andra barns perspektiv, samtidigt som de får lära sig vad som är accepterat i 

det svenska samhället (ibid). I intervjuerna framgår det även att de arbetar med värdegrunden 

genom att barnen får träffa och lära känna olika kulturer vilket bidrar till en ökad förståelse 

för varandra. Att förstå varandra och andras kulturer är enligt skolverket (2011) viktigt för att 

kunna leva sig in i andras villkor och värderingar.  
 

5.4.2	Skola	3	-	Värdegrunden	 

Både rektorn och pedagogerna visar att värdegrunden är otroligt viktig för dem och för 

skolans pedagogik. Enligt skolverket (2014) finns det en stor potential att arbeta med normer 

och värderingar i fritidshemmet där det finns utrymme att låta barnen diskutera och ta till sig 

olika meningsskiljaktigheter och synsätt etc. Att arbeta med detta är otroligt viktigt, särskilt i 

mångkulturella skolor (Lorentz, 2013). Författaren anser att om värdegrundsarbetet 

misslyckas ökar diskriminering och kränkande behandlingar i barngrupperna. En okunskap 

om andras beteenden blir ofta grunden till att konflikter uppstår (ibid). Det är extra viktigt 

samtidigt som det är extra svårt att arbeta med värdegrunden i en mångkulturell skola. Några 

barn kommer från en kultur där flickor ej har rätt att säga ifrån exempelvis, samtidigt som de i 

skolan skall kunna säga sina åsikter och bli accepterade för dessa. Det krävs mycket kunskap 

från pedagogerna för att kunna handskas med detta utan att några barn skall känna sig kränkta 

och illa behandlade. Barnen skall kunna förstå varandras olika synsätt och perspektiv, 

samtidigt som de inte skall kunna uttrycka vilka starka åsikter som helst. Det handlar om att 

skapa en välfungerande balansgång.  

Rektorn vill värna om alla barns lika värde genom social rättvisa och pedagogerna har en vilja 

att lära sig mer om barnen, deras bakgrund samt deras tidigare upplevelser. Att samtliga 
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pedagoger har ett intresse och vilja för mer kunskap visar att de har likvärdiga värderingar. 

Rektorns synsätt för att nå social rättvisa innebär att pedagogerna måste utgå från individen 

och vad hen har med sig i ryggsäcken. Detta påvisar att både rektorn och pedagogerna värnar 

om barnets bästa. De vill lära sig av barnen från utifrån ett barnperspektiv, vilket skolverket 

(2014) skriver är någonting som fritidshemmets verksamhet skall utgå ifrån.  
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6.	Diskussion		
 

I detta kapitel kommer redovisning på de slutsatser vi dragit av denna undersökning och vilka 

tankar som har väckts under processens gång. Vi kommer även ta upp nya områden som 

skulle vara intressanta att forska vidare inom.   

	

6.1	Slutsatser  

Resultatet utifrån vår studie är att den praktiska verksamheten på de olika skolorna ser olika 

ut. Vi drar slutsatsen att det beror på både rektorns förhållningssätt och engagemang samt 

även hur stor kunskap pedagogerna bär med sig. Hur stor andel nykomna elever skolan har 

påverkar också förutsättningarna för verksamheten.   

	

I resultatet syns det tydligt att informanterna visar insikt och mycket självreflektion. Däremot 

så är det olika hur mycket de är medvetna om sina handlingar och reflektion kring hur de 

använder sig av sina kunskaper i verksamheten för att föra verksamheten framåt. I två utav 

arbetslagen så diskuteras det mycket om olika problem som uppkommer samt värdegrund och 

likabehandling. Lorentz (2013) menar att det är en utmaning för pedagoger i mångkulturella 

skolor att inte bara ignorera problem, utan det behöver finna lösningar och hitta förklaringar 

till det olikheter som uppkommer mellan eleverna. Att ha en ständig och öppen dialog med 

sina kollegor skapar större förutsättningar för att klara av de hinder man stöter på i verksam-

heten eftersom man utbyter erfarenheter och kunskap.  

 

Samtliga skolor som intervjuats har nätverksträffar ihop där de kan diskutera olika samt 

viktiga ämnen som rör verksamheten. Men utöver dessa träffar så skiljer de skolorna sig åt 

hur mycket de har diskussioner inom arbetslaget, speciellt inom mångkulturen. Vi ser ett 

samband med hur viktigt det är att skolan har en engagerad och driven rektor som tar sig tid 

för samtal och diskussioner med arbetslagen. Som rektor måste man lyfta viktiga ämnen och 

få pedagogerna att reflektera över sitt arbetssätt. Man behöver inte alltid vara överens men 

man lär sig mycket genom att samtala och få höra andra perspektiv. När man har arbetat länge 

inom en verksamhet så är det viktigt att förnya sina kunskapskällor och ta del av vad andra 

har att komma med. Studien visade att det är viktigt att pedagogerna både får tid till 

diskussioner men även att de på eget initiativ tar sig tid till att diskutera mycket med varandra. 
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De svårigheter som förekommer i ett mångkulturellt fritidshem är språket som medför att det 

blir missförstånd mellan elever men även personal och vårdnadshavare. Dels blir det miss-

förstånd, och dels leder språksvårigheterna hos barnen till frustration som sedan kan skapa 

både konflikter och våld. Båda rektorerna och samtliga pedagoger är överens om de språkliga 

svårigheterna men de alla har olika strategier för att arbeta med det. Studien visar också att 

rektorns förhållningssätt avspeglar sig som en röd tråd inom verksamheten. Rektorerna och 

pedagogerna är ganska överens om verksamhetens syfte, mål och hur de skall handskas med 

alla situationer som de dagligen möter. Den andra skolan där rektorn avstod att medverka i 

intervjun har pedagogerna inget tydligt mål och strategi utan de arbetar efter känsla och 

tidigare erfarenheter. Något som de alla har gemensamt är att de vill mycket med 

verksamheten och har höga ambitioner, både vad som inkluderar barnen, arbetslaget och 

vårdnadshavare. Ambitionerna speglar dock inte alltid praktiken utan det är svårt att hinna 

med allt man vill på grund av resursbrist, för lite tid och att vårdnadshavare inte alltid kommer 

till verksamheten.  

 

Samtliga informanter var eniga om att den främsta svårigheten i en mångkulturell verksamhet 

är språket. Det som är viktigast vid sådana svårigheter är att inte vara rädd och undvika sam-

talen utan man skall istället utmana sig själv till att ta dessa samtal och möten. Genom att man 

utsätter sig för saker som man är obekväm vid, så inser man till slut att det ej är så farligt. 

Man skall inte vara rädd för någonting på grund av ett språk, för bakom språket så finns det en 

helt vanlig människa som bara älskar sitt barn och vill deras bästa. Det synsättet måste vi 

ständigt bära med oss. Det som dock kan underlätta dessa svårigheter är att ha tillgång till fler 

modersmålslärare i verksamheten.  
 

De möjligheter som förekommer i ett mångkulturellt fritidshem är barnens utveckling. Barnen 

som vistas i en mångkulturell skola samt fritidshem har en större förutsättning för att möta 

olika kulturer i framtiden med ett interkulturellt förhållningssätt. De får en större förståelse 

kring att alla är olika, har olika bakgrunder samt olika språk. Goldstein-Kyaga, Borgström och 

Hübinette (2012) skriver att interkulturalitet ses som en kompetens som behövs för att arbeta 

mot etniska fördomar och rasism. Barnen som ständigt vistas i mångkulturella omgivningar 

blir till slut väldigt kunniga kring hur man skall bemöta andra människor. Barn med olika 

kulturella bakgrunder som går i samma klass, lär sig att acceptera varandra och många av dem 

blir nära vänner. Att ha mångkulturella skolor skapar ett mer öppensinnat samhälle med 

minskad främlingsfientlighet.  
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På skolan vars rektor ej deltog fanns det en viss återhållsamhet vid intervjuerna. Pedagogerna 

ville gärna försvara mångfalden och tala om hur berikande det var, dock gav de inte mycket 

exempel. Under intervjuerna framkom det dock ganska många svårigheter med mångfalden 

som pedagogerna pratade om men som de ej reflekterade så mycket över. När vi däremot 

frågade vad svårigheterna i ett mångkulturellt fritidshem var så fanns det helt plötsligt inga. 

Sammanlagt med alla intervjuer så fanns det några få som var bekväma med situationen och 

vågade vara öppna med sina svar kring svårigheterna. Det kan jämföras med vad en av 

rektorerna pratade om: 
 

Att våga fråga för att visa intresse. Där har jag upptäckt genom åren, ju mer kunskap vi får, ju modigare 

blir vi att ställa frågor. För om du är oinformerad eller okunnig, så kan du bli väldigt försiktig och rädd i 

mötet, du vågar inte fråga för du är så rädd för att trampa någon på tårna eller sätta dig över  

(Rektor, skola 3).  

 

Det kan vara så att alla inte känner sig tillräckligt kunniga och är rädd att trampa någon på 

tårna fastän de är anonyma i intervjun. Vi fick känslan att pedagogerna hade en rädsla för att 

säga fel och att de inte ville uttrycka att vissa saker är svårt. Fast pedagogerna arbetar på en 

mångkulturell skola har de en vis okunskap om vad och hur man skall prata om 

mångkulturen. I de skolor där det har öppna diskussioner i arbetslaget såg vi inte samma 

återhållsamhet hos pedagogerna. 

 

Barow (2013) skriver om hur människors skillnader gör vår värd mer spännande och 

intressant och detta perspektiv gör mångfalden till en stor tillgång för skolan. Man arbetar för 

att barnen ska acceptera varandra men man tar även till vara på tillgångarna i de olikheter som 

finns hos barnen (ibid). De pedagoger som intervjuades som inte ville benämna barnens 

olikheter och istället belysa det som barnen hade gemensamt tror vi beror på en viss 

okunnighet. Att belysa barnens likheter är en fin tanke men ger inte så mycket i praktiken. 

Barnen måste förstå att alla är olika och det är inget fel i att vara annorlunda. Om pedagoger 

är rädda för att benämna olikheter, hur skall då barnen uppfatta det? 
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6.2	Metoddiskussion	 

Det som möjliggjorde intervjuerna var att vi sedan tidigare hade några kontakter på två av 

skolorna, i samma område. Att det var två mångkulturella skolor i samma område som vi 

redan hade kontakt med gjorde att vi valde att kontakta en tredje skola för att kunna få en 

helhetssyn på hur det kunde se ut i ett mångkulturellt område. Tanken var först att ha både 

intervjuer och enkäter för att se om det hade gjort någon skillnad i svaren. Att ha intervju kan 

vara obehagligt för vissa eftersom man förväntas svara på ett visst sätt, medan enkäter kan ge 

mer ärliga svar på vad man egentligen tycker och tänker. Enkäterna uteslöts dock eftersom det 

är svårt att få rättvisa frågor och svar på ett förhållningssätt, samt så är det svårt att få en 

tydlig helhet eftersom det kan skilja mycket svaren och hur de uppfattar frågorna. Det hade 

dock varit intressant att göra observationer för att se hur deras ambitioner och förhållningssätt 

verkligen ser ut i praktiken. Hade de agerat och förhållit sig på samma sätt som de säger att de 

gör eller hade det sätt annorlunda ut? Det är dock ganska svårt att göra observationer eftersom 

det kan kräva ganska många observationstillfällen för att lyckas samla tillräckligt med 

material.  

 

Intervju som teknik ger bättre förutsättningar för vårt framtida läraryrke eftersom man lär sig 

mycket under processen (Dimenäs, 2012). Intervjumetodik kan användas vid flera olika 

tillfällen, exempelvis vid samtal med vårdnadshavare. Man tränar sig på att verkligen bemöta 

samt lyssna på vad den andra personen säger. När man pratar med olika människor så lär man 

sig att det är viktigt med kroppsspråk och följdfrågor för att verkligen visa sitt intresse (ibid).  

	

6.3	Vidare	forskning 

Under denna studie har det ofta förekommit att mångfalden har förknippats med genus, både i 

de olika intervjuerna och i litteratur. Mångfalden har mycket med genus att göra och det hade 

därför varit intressant att undersöka hur det faktiskt ser ut i verksamheten. Under studien så 

har fokusen varit på mångfalden generellt men hur ser fördelningen egentligen ut om man 

undersöker fenomenet närmare? Fungerar både tjejer och killar med annan kulturell bakgrund 

ungefär likadant eller skiljer dem sig mycket ifrån varandra? Om ja, på vilket sätt?  
 

Det hade även varit intressant att jämföra olika skolor och se hur mycket resurser varje skola 

får från homogena skolor, byskolor och mångkulturella. Hur fördelar rektorer resurser och om 

det skiljer sig beroende på hur många procent mångfald som finns i gruppen, eller utifrån hur 
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många barn som behöver särskilt stöd. Hur ser resursfördelningen ut till fritidshemmet kontra 

skolan när det kommer till dessa barn och situationer? 
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Bilagor	 

	

1.	Frågeguide	 

 

Frågor till både rektor och pedagoger: 

• Hur ser en arbetsvecka ut för dig?  

• Mångkultur för dig, vad innebär det? 

• När anser du att kulturmöten sker, vilken roll har du som pedagog/rektor i dessa 

situationer? 

• Hur påverkar det mångkulturella samhället fritidshemmet, tycker du? 

• Vart finner ni stöd för att arbeta med kulturell mångfald? 

• Hur mycket kunskap har ni om det olika kulturella bakgrunder som finns på ert fritids? 

Jobbar ni på något sätt för att lyfta fram dessa och sammanfläta dem? 

• Hur tar ni tillvara barnen- och familjernas erfarenheter i den dagliga verksamheten? 

• Vad är din ambition till den vardagliga kontakten med föräldrar? Hur ser det ut i 

praktiken? 

• Vilka olika diskussioner uppkommer i arbetslaget om mångfalden som finns 

fritidshemmet/skolan? 

• Hur tror ni att andra uppfattar fritidshemmets verksamhet pga. dess mångkultur? 
 

Frågor till enbart pedagogerna:  

• Beskriv en dag i fritidshemsverksamheten  

• Vilken betydelse har rektorns förhållningssätt för att driva verksamheten framåt.  

• Hur insatt tycker du att rektorn är i era förutsättningar på fritidshemmet? 
 

Frågor till enbart rektorerna: 

• Vilken betydelse anser du att pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet har i 

verksamheten. 

• Hur uppfattar du att samarbetet fungerar för dig mellan elever, föräldrar, elever och 

fritidspersonal.   
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2.	Missivbrev		
 

Hej!  
 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin vid Umeå Universitet. Det är nu dags för 

oss att skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng och vi vill informera er om arbetet.  

Vi söker både rektorer och fritidspedagoger till att träffas på en intervju, någonstans mellan 

vecka 11-12.  

Studien handlar om mångkultur i fritidshemsverksamheten. Vi kommer att fördjupa oss i både 

forskning och litteratur kring ämnet men vill även kunna ta hjälp utav dig, som har kunskap 

och erfarenhet, genom en intervju.  

Vi kommer att ha individuella intervjuer men några kan även bli tillsammans i grupp. Det är 

därför olika med hur lång tid en intervju sträcker sig men vi räknar med ca 30-45 minuter.  

	

Under hela processen kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Vilket innebär att deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta deltagandet när du vill 

under processens gång. Alla deltagare och skolor kommer att vara anonyma och all data som 

vi samlar in är konfidentiell och kommer endast användas i forskningsändamål. 

	

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  

	

Med Vänliga Hälsningar, 

	

Jessica Smith            jessica.****ansson@*****.com         072-2** ** 90 

Jenny Hellström                     Jenny**********@hotmail.com 

	

Katarina Kärnebro        Katari*********@umu.se 

	


