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”Att vi numera lever i en mångkulturell värld är något som alla som arbetar i svensk 

skola har erfarenheter av” (Lorentz, 2013, s.17). Detta resulterar i att det blir många 

kulturmöten i skolan. Syfte med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare talar 

om att tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. Följande forskningsfrågor 

fokuserades: 

• Vad anser fritidslärarna krävs för att arbeta med kulturella uttryck i 

fritidshemmets verksamhet? 

• Hur tillvaratar fritidslärarna kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet? 

Studien utgick från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med 

fritidslärare har använts för att samla in empiri. Den teoretiska utgångspunkten för 

studien var ett interkulturellt perspektiv. Resultatet framställdes genom transkribering 

och kodning av den insamlade empirin där vi tolkade fritidslärarnas svar utifrån 

begreppen kultur, mångkultur och interkultur. Resultatet visade att fritidslärarna ansåg 

att kollegor med andra kulturella uttryck är en tillgång i fritidshemmets verksamhet. 

Vidare nämnde fritidslärarna att tid och resurser är en förutsättning för att tillvarata 

kulturella uttryck i verksamheten. Fritidslärarna hävdade att det behövdes mer kunskap 

för att arbeta med tillvaratagande av kulturella uttryck. 

Sökord: Fritidshem, fritidslärare, interkulturellt perspektiv, kultur, 

mångkultur, interkultur 
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1. Inledning 

Av tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att skolans 

verksamheter är en mötesplats där elever och personal utbyter kulturella uttryck. Det 

uppstår både kulturkrockar och spännande möten där man får ta del av varandras sätt att 

se på världen. En återkommande situation som vi har reflekterat kring är vid 

matsituationen, där eleverna själva märker att inte alla äter lika. Det uppstår frågor såsom, 

varför äter ni griskött? Tillfället väcker många tankar såväl hos elever och personal, vilket 

sedan leder till diskussioner och samtal för att visa att alla är olika och att det är okej att 

vara det. I och med denna invandring som kommit till Sverige har detta lett till att ett 

mångkulturellt samhälle har formats. 

 

Sveriges befolkningssammansättning har förändrats under de senaste decennierna, och i 

slutet av 1900-talet deklarerade man att Sverige officiellt är ett mångkulturellt samhälle. 

Det innebär att Sverige är ett land där mångfalden är norm och invandring ett naturligt och 

bestående inslag i samhällsbilden. Många barn i Sverige har alltså idag sina rötter i länder 

utanför landets gränser. (Eilard, 2010, s. 19) 

 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där vi får möta olika kulturella uttryck. Hur arbetar 

man i fritidshem för att inkludera kulturella uttryck? Våra erfarenheter har därför väckt 

nyfikenhet att undersöka hur man i fritidshemmets praktik arbetar för att tillvarata 

kulturella uttryck. Vi anser att det är viktigt att vid tidig ålder förhindra att falska fördomar 

träder fram och skolan utgör då en central roll. Det är viktigt att skolan skapar 

gemensamma mål och en förståelse för olikheter. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2016) under kapitlet ”skolans uppdrag” beskrivs ett 

internationellt perspektiv, där skolan ska främja elevernas kunskaper och förståelse ”för 

ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser” (Skolverket, 2016, s. 9). 

Bengtsson Carlström (2013) och Eklund (2003) betonar vikten av olikheter och kulturer 

som en tillgång och resurs i skolan. ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 

har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” 

(Skolverket, 2016, s.7). 
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Enligt Eilard (2010) bör skolan ge eleverna de verktyg som behövs för att leva i ett 

samhälle med olika kulturer. Ges eleverna dessa verktyg i fritidshemmets praktik? I vår 

studie vill vi skapa kunskap om hur fritidslärare talar om att tillvarata kulturella uttryck i 

fritidshemmets praktik. För att få en bild av hur fritidshem arbetar för att tillvarata 

kulturella uttryck i verksamheten, har vi valt att intervjua fritidslärare.  

 

Vår studie riktar sig till verksamma och blivande grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem, vårdnadshavare och annan skolpersonal när vi belyser arbetet med kulturella 

uttryck. I möten stöter vi ständigt på individer från olika kulturer, religioner och etniciteter 

i samhället. Skapas det en mötesplats i fritidshemmet för eleverna att utveckla kunskaper 

om och får erfarenheter av kulturella uttryck? 
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2. Syfte   

Syfte med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare talar om att tillvarata 

olika kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. 

2.1 Forskningsfrågor 

• Vad anser fritidslärarna krävs för att arbeta med kulturella uttryck i fritidshemmets 

praktik? 

• Hur tillvaratar fritidslärarna kulturella uttryck i fritidshemmets praktik? 
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3. Begreppsförklaring 

Fritidslärare – Innefattar i vår studie grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem och fritidspedagoger som arbetar i fritidshemmets verksamhet.  

Kulturella uttryck – Innebär för oss att individer bär med sig olika traditioner, seder och 

olika sätt att vara och leva efter. Det kan vara att man ha ett annat ursprung och ha annan 

religion. 
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4. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till det kulturella uppdraget fritidshemmet har utifrån 

aktuella styrdokument och riktlinjer. 

I skollagen (SFS, 2010:800, kap 1, 5§) står det att: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. 

I linje med vad som står i Skollagen kan paralleller dras till Konventionen om barns 

rättigheter om alla människors lika värde. Varje barn ska bli respekterad för den man är 

oavsett hudfärg och religion (UNICEF, u.å., Artikel 2). Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshem (2016) nämner vikten av att ”utbildningen och fostran är i 

djupare mening en fråga om att överföra och utveckla kulturarv – värden, traditioner, språk, 

kunskaper – från en generation till nästa” (Skolverket, 2016, s. 9). Vår tolkning är att 

skolan ska främja olikheter och uppmuntra förståelse för olika kulturer och skapa ett 

respekterande samhälle. Skolverket (2016) förklarar ett internationellt perspektiv: 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 

innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

(Skolverket, 2016, s. 9–10) 

Ett mångkulturellt samhälle bör ses som ett ömsesidigt integrationsprojekt där man 

tillsammans samverkar för att skapa en ny form av gemenskap (Hellgren, 2015). Vidare 

förklarar Hellgren att ett mångkulturellt samhälle blir verkligt först när man ser individens 

möjligheter istället för att se begränsningar i form av hudfärg, namn, religion, etniska och 

kulturella tillhörighet. För att skapa ett fungerande samhälle mellan kulturerna bör 

gemensamma mål skapas. 

Studien undersöker hur fritidslärare tillvaratar och inkluderar kulturella uttryck i 

fritidshemmets verksamhet. Studien är relevant då Eilard (2010) hävdar att den svenska 

skolan är en mötesplats för olika kulturella uttryck. Eilard menar att det ställer krav på 

skolan att motverka förutfattade meningar. 
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Många barn i Sverige har alltså idag sina rötter i länder utanför landets gränser. Cirka 17 

procent av alla barn är födda i ett annat land eller har föräldrar som båda kommer från 

något annat land. Cirka 7 procent av barnen har en förälder som är född i ett annat land. 

Totalt blir det 24 procent av befolkningen. (Eilard, 2010, s. 19) 

 

Studien är även relevant då aktuella styrdokument, Konventionen om barns rättigheter, 

Skollagen och Läroplanen ger riktlinjer för hur fritidshemmet ska förhålla sig till det 

kulturella uppdraget i verksamheten.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Genom ett interkulturellt perspektiv som denna studie har sin utgångspunkt i, vill vi 

försöka förstå samspelet mellan olika kulturella uttryck och få en ökad förståelse för andras 

sätt att vara. I ett interkulturellt perspektiv har samspelet mellan individer en betydande 

roll i möten mellan olika kulturer. Kultur, mångkultur och interkultur är begrepp som är 

centrala i ett interkulturellt perspektiv. Begreppen kommer att användas för att analysera 

vår empiri. 

5.1 Kultur 

Enligt Ehn och Löfgren (2001) har begreppet kultur hundratals olika definitioner. Gruber 

(2007) definierar begreppet kultur ”något som människor bär med sig genom livet och 

naglas fast vid” (Gruber, 2007, s.21). Gruber hävdar att kultur kan innebära värderingar 

och idéer som gemensamt skapar traditioner och livsstilar. Däremot menar Lunneblad 

(2006) att begreppet kultur kan tolkas på två sätt. Begreppet kan tolkats att man 

kategorisera människor i grupp eller samhälle. Begreppet kan även tolkats där individer 

träffas och skapar sammanhang i en pågående process. I processen blandas kulturella 

uttryck och förändras i olika möten (Barker refererad i Lunneblad, 2006). Enligt Lunneblad 

(2006) har kultur framkommit genom att individer skapat mening, sammanhang och 

ordning. Kultur kan ses som meningsskapande i en process. Fortsättningsvis kommer vår 

studie utgå från Lunneblad (2006) sätt att tolka begreppet kultur. Där de två synsätten 

benämns utifrån kultur som kategori och kultur som process. 

5.2 Mångkultur 

Mångkultur behöver inte förutsätta att en kontakt mellan kulturerna skapas, de handlar om 

att det är olika etniska kulturer på samma plats (Lahdenperä, 1997). Lahdenperä förklara 

vidare att ett mångkulturellt samhälle utvecklas när den enskilde individen ges möjlighet 

att behålla och utveckla de olika kulturerna som finns. Lorentz (2007) nämner att ett 

mångkulturellt samhälle består av individer som representerar skilda kulturer, etniciteter 

eller nationaliteter där kulturmöten mellan individer sker. Vidare menar Lorentz i 

kulturmöten skapas gemensamma levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter. 

Fortsättningsvis kommer vi i vår studie att benämna mångkultur enligt Lorentz (2007) 

beskrivning. Där han menar att mångkultur är individer som kommer från olika kulturer 

och är samlade på en och samma plats. 
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5.3 Interkultur 

Interkultur beskriver Banks (2015) och Lorentz (2009) som samspel mellan olika kulturer. 

Lahdenperä (2004) och Lorentz (2013) har liknade definition av interkultur. De menar att 

det sker en växelverkan mellan individer för att skapa ömsesidig respekt, rättvisa och 

tolerans under en pågående process. Vidare förklarar Lorentz (2009) att det skapas en 

positiv ”vi-känsla”, där alla blir delaktiga i ett gemensamt samhälle oavsett kulturell 

bakgrund. Lorentz (2013) beskriver interkulturalitet som meningsskapande där samverkan 

och påverkan är betydelsefulla för att berika varandra. En ökad förståelse och acceptans i 

samhället menar Perry och Southwell (2011) är betydelsefullt, där skillnader och likheter 

bör tas upp mellan kulturerna för att få insikt för andra människors sätt att vara. 

Fortsättningsvis kommer vi i vår studie att benämna interkultur som Banks (2015) och 

Lorentz (2009) definierar som ett samspel mellan olika kulturer. 

 

I ett interkulturellt perspektiv är samspel en viktig aspekt för att skapa kulturmöten. Eilard 

(2010), Eklund (2003), Lahdenperä (2004) och Lorentz (2007) har liknande definitioner 

av begreppet interkulturellt perspektiv. Forskarna menar att begreppet innebär ett möte 

mellan individer för att motverka negativa attityder och fördomar hos majoritets- samt 

minoritetsbefolkningen. Lahdenperä (2004) fördjupar att ett interkulturellt perspektiv 

handlar om att visa respekt, tolerans, jämlikhet och rättvisa. Lahdenperä talar även om 

interkulturell kommunikation, där interaktionen mellan människor med olika kulturella 

bakgrunder och uttryck sker. Dessa möten kan leda till en ökad förståelse för andra 

människors kulturer samt deras synsätt, vilket är en förutsättning för att få en effektiv 

kommunikation. López- Bech och Zúñiga (2017) nämner att det är viktigt att ge alla 

individer plats i samhället samt att engagera sig i interkulturell kommunikation. Författarna 

hävdar att det är viktigt att inta ett interkulturellt perspektiv för att inkludera alla individer 

på ett framgångsrikt sätt, där fokus bör ligga på att alla ska bli en del av det ”nya” 

samhället. 

5.4 Interkulturell pedagogik 

Lorentz (2009) beskriver interkulturell pedagogik som ett samspel mellan olika kulturer 

som berikar varandra med kunskap och förståelse. Fennes och Hapgood (1997, refererad i 

Eklund, 2003) hävdar att interkulturell pedagogik är en pågående process som syftar till 

att övervinna de kulturella barriärerna. Fennes och Hapgood betonar vikten av att vara 

öppen och accepterande mot andra kulturer. Lorentz (2009) förstärker genom att hävda att 
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social interaktion kan påverka individerna positivt när man får en ”vi-känsla”, där alla får 

känna sig delaktiga i en gemenskap oavsett kulturell bakgrund. Eklund (2003) poängterar 

att man bör skapa en ökad förståelse och ömsesidig respekt för olika kulturella bakgrunder 

och deras förhållningssätt. Vi tolkar Eklunds ovanstående argument som en del av Lorentz 

(2007) definition av begreppet mångkultur, som ett kulturmöte. Författaren menar att man 

inte kan avgöra vilket förhållningssätt som är bättre eller sämre än den andres. Han 

förklarar även att med hjälp av den ökade förståelsen skapas det nya gemensamma 

levnadsvillkor som leder till nya utvecklingsområden. Som en följd menar Darvishpour 

och Westin (2015) att integrations syftet är att ge individer plats i samhället samtidigt som 

de ha kvar sina kulturella identiteter. 
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6. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning om mångkultur i skolans verksamhet. För att 

avgränsa vår sökning valdes sökorden: mångkultur, fritidshem, skola och interkultur. 

Avslutningsvis summeras forskningsstudierna i en sammanfattning. 

 

Bengtsson Carlström (2013) har genomfört en studie med ett interkulturellt perspektiv där 

hon har intervjuat och observerat sju lärare på tre olika mångkulturella fritidshem med en 

hög invandrartäthet där minst 75 % av elever har en annan etnisk bakgrund än svensk. 

Lärarna beskrev att arbetet med relationsskapande tog mycket tid, i jämförelse med vad 

dessa lärare beskriver som ett ”vanligt fritidshem”. Bengtsson Carlström beskriver även 

att lärarna, under intervjuerna, gav intryck av att de själva hade en avgörande roll för 

eleven. Lärarna skapade enligt Bengtsson Carlström förståelse för eleverna på 

fritidshemmet mot bakgrund av deras religion, kultur och etnicitet. Eleverna på 

fritidshemmet sa att det fanns fler likheter än skillnader i deras sätt att vara. Lärarna i 

studien beskriver för Bengtsson Carlström att de la ner mer tid och engagemang på de 

fritidshem där invandrartätheten var hög. Bengtsson Carlström (2013) beskriver i sin studie 

att lärarna vill ha en blandad skola där kulturer kan berika och bli en tillgång för 

verksamheterna. En balans och blandning av elever skulle enligt lärarna skapa en bred 

kunskapssyn för varandras sätt att vara. Lärarna känner sig berikade av den kunskap de fått 

genom att arbeta i ett mångkulturellt fritidshem och kommer bära med sig erfarenheterna 

i sin kommande yrkesprofession. 

 

Runfors (2004) har i sin studie inspirerats av en strukturering teori, som beskrivs som en 

konstruktivistisk teori om sociala aktiviteter. Studien har genomförts tillsammans med 

femtio lärare på tre olika skolor som har haft liknande villkor vad gäller med resurser och 

elevantal. 90–95% av eleverna hade ett annat modersmål än svenska. Hon har tillsammans 

med lärare intervjuat och gjort fältobservationer, kring hur lärarna i tal och andra 

handlingar kommunicera med eleverna som har annat modersmål än svenska. Runfors 

studerade även om och hur lärarna pratade om eleverna. Runfors beskriver att lärare på 

mångkulturella skolor har ett stort engagemang och vilja att ge alla elever, oavsett ursprung 

och etnicitet, samma möjlighet att fungera i det svenska samhället. Lärarna beskrev att man 

måste se till elevens bästa och se vad de har med sig i sina ”ryggsäckar” och anpassa 

undervisningen utifrån behoven och intressena. Lärarna hävdar även att det är viktigt att 
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man ser till individens behov och ser vad som ”behövs” för att hen ska klara 

kunskapskraven i den svenska skolan. På de tre skolor som studien undersökts framkom 

det att lärarna la ner mycket energi på att få en likvärdig utbildning för alla elever. 

 

Granstedt (2010) problematiserar hur lärare i den svenska skolan talar om mångkulturella 

frågor. Studien har sitt fokus i skolans praktik samt lärarnas värderingar kring ämnet. Hon 

började sin studie med aktionsforskning. Senare övergick studien till ett dialogprojekt där 

samtalet var i centrum. Granstedt hävdar att idén med dialogprojektet var för att lärare i 

mindre grupper skulle få möjlighet att reflektera över och problematisera frågor kring den 

mångkulturella praktiken. I studien har Granstedt tillsammans med lärare fokuserat på dem 

och deras strategi. Det empiriska materialet har Granstedt samlat in på två skolor 

tillsammans med tre – fyra lärare på respektive skola. Skolorna hon valt att arbeta med var 

olika, främst när det gäller antal elever med utländsk bakgrund, det var 20% respektive 4% 

av eleverna på skolorna som hade utländsk bakgrund. Granstedts resultat pekar på att 

lärarnas förhållningssätt kan vara problematiskt då undervisningen bedrivs enkulturellt och 

enspråkigt. Effekterna av det kan bli att det endast är få elever som blir bekräftade i skolan. 

Granstedts resultat visar att lärare fokuserar på elevernas brister och problem främst när 

det finns språkliga brister och låter inte elevernas flerkulturella identitet ta plats i skolans 

praktik. Däremot har skolan ett positivt förhållningssätt då skolan stödjer elevernas 

flerspråkighet genom att erbjuda modersmålsundervisning. 

 

Eklund (2003) har undersökt hur interkulturella synsätt kommer till uttryck i grundskolan. 

Hennes teoretiska utgångspunkt var ett läroplansteoretiskt perspektiv tillsammans med ett 

socialisationsteoretiskt perspektiv. Eklunds datainsamling har genomförts genom 

elevintervjuer med 46 elever i grundskolans årskurs 6–9, där elevernas lärande har varit i 

fokus i studien. Hon har även samtalat med lärare informellt och genomfört strukturerade 

samtal. Eklunds resultat visar utifrån elevernas perspektiv att lärarna på skolan inte tar 

interkulturella relationer till en högre nivå. Eleverna får utrymme att diskutera frågor 

gällande grupperingar i samhället, däremot saknas det en diskussion på övergripande nivå 

om att elever från andra kulturer inte få ta plats i samhället, genom maktstrukturen som 

finns. Eklund menar att det behövs en tydlig strategi för att skapa ett interkulturellt 

perspektiv på skolan. Hon menar att bara för att det finns elever med annan kultur, 

automatiseras inte kunskapen och förståelsen om andras sätt att leva och tänka. Eklund 
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tydliggör att skolans uppdrag är att tillvarata elevernas kulturer, som kan ses som en resurs 

i skolans undervisning.  

Runfors (2003) har med hjälp av en konstruktivistisk teori studerat hur lärare och personal 

uppmärksammar ”invandrarbarn” samt hur uppmärksamheten skapar villkor för dem. Hon 

har genomfört fältstudier på tre skolor, där fältstudierna utgår ifrån skoldagen och 

intervjuat 42 lärare. De medverkande i studien beskrev att skolans strävan var att försöka 

blanda ”invandrarbarn” tillsammans med ”svenska” för att det skulle bli en utjämning av 

de skillnader som fanns. Ett villkor för blandningen var att skapa likhet. Via lärarintervjuer 

visar Runfors resultat på att lärarna var engagerande och att de gick utanför sin lärarroll. 

En lärare uttryckte att man är en ”allroundmänniska”, där man får inta olika roller. Rollerna 

som läraren beskrev var att man fick inta roller såsom mamma, pappa, farförälder, polis 

och kurator. Läraren hävdade att rollerna man intar stärker sin personlighet. 

Derderian – Aghajanian (2010) har i sin studie utgått ifrån ett mångfaldsperspektiv i en 

intervju med Jerry Rosenqvist som är professor inom specialpedagogik i Sverige. Syftet 

var att få kunskap om olika kulturer, dess traditioner samt användningen av det i en 

mångkulturell utbildning. Författaren nämner att Rosenqvist hävdar att man ska inkludera 

alla i skolans verksamhet för att få en ökad självkänsla, trygghet och acceptans. Detta kan 

leda till en bättre språkutveckling, tankesätt och sociala samspel hos individerna. 

Derderian-Agajanian tolkar Rosenqvist som benämner likheter och skillnader i skolan där 

man bör utveckla en kulturell läroplan för att skapa en skola för alla. Det kan leda till att 

eleverna får en ökad självkänsla och förståelse för andra människors sätt att vara. 

Lunneblad (2006) har i sin avhandling utgått ifrån ett institutionellt perspektiv, ”vilket 

innebär att man synliggör relationen mellan individ och samhälle” (Lunneblad, 2006, s.49). 

Undersökningens syfte var är att analysera förskolans kultur- och identitets-

re/producerande uppgift i relation till samhällets kulturella mångfald. Han använder sig av 

en etnografisk ansats där fältstudier, observation, intervju och samtal som metod. 

Undersökningen genomförs under 18 månader på två avdelningar Björnbäret och 

Smultronet på en förskola i ett multietniskt område. I forskningsstudien ingår pedagoger, 

barn och vårdnadshavare. Pedagogerna i Lunneblads forskningsstudie menade att det 

saknades tid, för att arbeta med att skapa acceptans och respekt för andras kulturskillnader 

och ett intresse för andras språk. Pedagoger uttryckte även att det finns en utmaning att 

arbeta med barns språk, de förklarade att det var bristfälliga språkkunskaper som satte 



 

13 

 

 

stopp för arbetet med att tillvarata barnens språk i verksamheten. För att arbeta med 

barnens hemspråk i verksamheten ansåg pedagogerna att de behövde kunskap om alla 

språk. Däremot pågick diskussioner på verksamheten om hur pedagogerna skall tillvarata 

elevernas språk och kultur i ett mångkulturellt arbete. Detta kan enligt pedagogerna ske 

genom sånger och ramsor på olika språk för att öka det mångkulturella arbetet i 

verksamheten. Å andra sidan hävdade pedagogerna i forskningsstudien, att det var 

tidskrävande att lära sig ramsor på olika språk. Resultatet i Lunneblad (2006) pekar på att 

pedagogerna undviker att tala om olikheter och skillnader mellan barnen. Utan de väljer 

istället att betona det gemensamma, det som är lika mellan barnen, vilket gör att 

mångfalden osynliggörs. Pedagogerna lät inte mångkulturen bli en del i det vardagliga 

arbetet. Däremot poängterar dock pedagogerna att de hade en tanke kring hur arbetet skulle 

bedrivas. Tyvärr var bristen på tid, arbetsmaterial och kunskap några aspekter som lyfts 

fram i att arbetet inte lyckades. 

Sammanfattningsvis pekar de tidigare forskningsstudierna åt att olika håll. Bengtsson 

Carlström (2013) och Runfors (2004) hävdar att lärare på skolorna bör se till elevens bästa, 

detta för att få en ökad förståelse för varandras sätt att leva. I Bengtsson Carlströms (2013) 

studie hävdade lärarna att en blandad skola med olika kulturer skulle berika och ses som 

en tillgång. Å andra sidan visar Eklunds resultat (2003) att förståelsen och kunskapen inte 

ökar bara för det finns elever med annan kultur på skolan. Däremot har Bengtsson 

Carlström (2013) i sitt forskningsresultat, fått fram att lärarna känner sig berikade av 

kunskaper de fått genom ett arbete på ett mångkulturellt fritidshem. Det motsäger vad 

Granstedt (2010) har fått fram i sin studie, där lärarna fokuserar på elevernas språkliga 

brister och inte låter elevernas kulturella identitet ta plats i skolans verksamhet. Däremot 

menar Runfors (2003) att lärarna har ett stort engagemang och är en hjälpande hand till de 

elever som har annan kultur. Å andra sidan hävdade pedagogerna i Lunneblads (2006) 

forskningsstudie, att tid var en viktig faktor som saknades för att inkludera det 

mångkulturella i arbetssättet i verksamheterna. Forskningsstudierna utgår från olika 

teoretiska utgångspunkter och metoder, vilket kan ha en betydelse för hur resultatet har 

blivit. Forskningsstudierna utgår från olika verksamheter men som ligger nära till hands 

till fritidshemmets verksamhet. Vi anser att forskningsstudierna har givit oss en grund för 

hur lärare ser på mångkultur i verksamheterna och hur den tas tillvara.  
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7. Metod 

Metodvalet utgick från studiens syfte, att skapa kunskap om hur fritidslärare talar om att 

tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. För att närma oss detta har följande 

forskningsfrågor fokuserats: Vad anser fritidslärarna krävs för att arbeta med kulturella 

uttryck i fritidshemmets praktik? och Hur tillvaratar fritidslärarna kulturella uttryck i 

fritidshemmets praktik? 

 

Studien använder en kvalitativ metod, vilket Ahrne och Svensson (2011) beskriver som en 

metod som inte mäts utan ”konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer 

de förekommer” (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12). Vidare förklarar forskarna att kvalitativa 

metoder bygger på intervjuer, observationen samt analyser. Ahrne och Svensson (2011) 

förklarar att forskare i kvalitativa studier få vetskap och insikt genom att studien befinner 

sig i nära relation med deltagarna. Kvalitativa undersökningar menar forskarna medför en 

flexibilitet genom möjlighet att anpassa fältarbetet till forskningsdesignen. Studien tar en 

mikro-etnografisk ansats vilket enligt Bryman (2011) innebär att studien pågår under en 

kortare tid med fokus på ett tema. Forskarna befinner sig då i deltagarna miljö för att 

observerar, lyssna och samlar in empiri för att skapa kunskap om deltagarnas miljö och 

kultur.  

7.1 Semistrukturerad intervju 

För att besvarar undersökningens syfte och frågeställningar om hur fritidslärare tillvarata 

kulturella uttryck i fritidshemmets praktik utgår studien från semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är det viktigt att dokumentera, föra 

anteckningar och använda ljudinspelningar för att inte gå miste om viktigt material vid en 

intervju. Forskarna förklarar vidare att är man två intervjuare, kan en ställa frågor och den 

andra anteckna och följa upp med följdfrågor.  

Bryman (2011) beskriver semistrukturerad intervju som flexibel, där fokus ligger i hur 

deltagarna väljer att svara utifrån en öppen fråga som ställs av intervjuaren. Intervjuaren 

skapar ett frågeformulär med teman innan intervjutillfället. Metoden skapar frihet då 

ordningsföljden från frågeformuläret inte behöver komma i samma följd som de är 

nedskriva. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att fördelen med 

semistrukturerad intervju är att man kan ställa följdfrågor till deltagaren samt att man kan 
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få en bredare kunskap då man har möjlighet att anpassa frågorna efter det deltagaren 

nämner. Vårt syfte med studien är att få kunskap om hur fritidslärare talar och beskriver 

deras arbetssätt i fritidshemmets verksamhet med att tillvarata kulturella uttryck. Utifrån 

deras svar vill vi ha möjlighet att formulera följdfrågor som tar oss närmare studiens 

forskningsfrågor. Därför har vi valt i vår studie att använda oss av semistrukturerad 

intervju.  

7.2 Intervjukonstruktionen 

I intervjukonstruktionen användes tratt-teknik, vilket Patel och Davidsson (2011) förklarar 

som att forskaren börjar intervjun med allmänna och öppna frågor där deltagaren ges 

möjlighet att svara beskrivande om ett ämne. Patel och Davidsson förklarar att man bör 

inleda med neutrala frågor för att få bakomliggande information. Författarna hävdar att 

tekniken är bra för att öka bekvämligheten i situationen samt att få deltagaren att 

verbalisera sig. Därefter övergår forskaren till mer ämnesspecifika frågor. Detta har 

tillgodosetts i utformningen av intervjufrågor till fritidslärare (se Bilaga 1). 

7.3 Urval 

Urvalet är valt utifrån det som Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att deltagare enkelt finns tillgängliga för forskaren. I bekvämlighetsurval finns det 

olika strategier. En av strategierna är att deltagare väljs ut. Fritidslärarna i vår studie har 

därför valts ut då vi ansåg att de var relevanta för vår studie samt att vi haft en relation med 

dem efter verksamhetsförlagd utbildning. I studien deltog fritidslärare från två fritidshem 

från olika kommuner som valdes efter erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. 

För att fritidshemmen och fritidslärarna i studien ska vara konfidentiella har vi valt att 

fingera deras namn vilket betyder att man inte kan härleda vem som har deltagit. Vi väljer 

fortsättningsvis att benämna fritidshemmen för Skogstrollen och Hajarna. Skogstrollen och 

Hajarna är två fritidshem på två grundskolor i mellersta Sverige med elever från 

förskoleklass upp till årskurs sex. Fritidshemmen har liknande förutsättningar i elevantal, 

antal personal och lokaler. Skogstrollen är sedan tidigare känt av båda studenterna och 

Hajarna är endast känt av en student. Från erfarenheterna på verksamhetsförlagd utbildning 

har vi sett att elever har olika kulturella uttryck på dessa fritidshem. På Hajarna upplever 

studenten att det i elevgruppen finns fler kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet 

jämfört med Skogstrollen. 
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I studien deltog totalt åtta fritidslärare, både kvinnor och män. De fritidslärare som 

presenteras i resultatet är: Gustav, Inger, Jenny, Simon och Stina.  Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) hävdar att validiteten ökar om man har sex till åtta personer med i studien. 

Detta för att få ett oberoende material. Däremot hävdar forskarna att det behövs mellan tio 

till femton intervjuer för att resultatet ska bli representativt. 

7.4 Forskningsetiska principer 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för god forskningssed; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att alla berörda personer kring studien ska få information om 

studiens syfte samt hur den kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). I samband 

med studien informerades rektor och fritidslärare (se Bilaga 2, tillståndsblanketter till 

fritidslärare). I informationskravet ska det tydligt framför att all medverkan är frivillig och 

att all empiri som samlas in kommer att användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att alla deltagare äger rätten att 

själva bestämma över sin medverkan. Vi har varit noga med att informera alla berörda 

parter i studien att medverkan är frivillig genom och att de när som helst kan avbryta eller 

inte svara på frågor genom att få påskriven tillståndsblankett (se Bilaga 2) innan påbörjad 

undersökning. 

Vetenskapsrådet (2002) nämner konfidentialitetskravet vilket innebär att ingen koppling 

ska vara möjlig att göra de som har medverkat i studien. I vår studie uppfylldes det genom 

att ge alla som medverkat i studien fingerande namn. 

Slutligen beskriver Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet som innebär att all data som 

samlats in endast kommer användas för forskningsändamål. 

7.5 Genomförande 

Vi genomförde en provintervju med en fritidslärare, som senare inte deltog i studien, för 

att garantera att frågorna var genomförbara. Bryman (2011) benämner denna metod som 

pilotundersökning. Han menar att metoden går ut på att säkerställa att det inte uppstår några 

frågetecken kring intervjufrågorna samt att eventuellt åtgärda de. Fritidsläraren ansåg att 
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det fanns ett fåtal tveksamheter kring frågorna, de korrigerades i samråd med deltagaren, 

för att avlägsna möjliga hinder på vägen. Fritidsläraren ansåg att svaren hade blivit av 

bättre kvalité om frågorna skickades ut innan intervjutillfället. Därför valde vi att skicka ut 

intervjufrågorna till fritidslärarna två dagar innan intervjutillfället, för att ge dem tid att 

fundera på intervjufrågorna i förhållande till den egna verksamheten. 

 

Trost (2010) nämner att miljön är väsentlig i intervjun, för att skapa en trygghet hos 

deltagaren. Detta tillgodosågs genom att intervjuerna hölls på deltagarnas arbetsplatser. I 

varje intervju deltog två intervjuare. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tidigare 

nämnt var en intervjuare den som förde samtalet framåt och ställde frågor och den andre 

intervjuaren tog anteckningar och följde upp med följdfrågor.  Fritidslärarna kände en oro 

över intervjufrågorna i förhållande till deras verksamhet. De ansåg att de inte hade 

tillräckligt med kunskap om ämnet för att svara på ett utförligt sätt. Innan vi började 

intervjun, upplevde vi att fritidslärarna ville ge svar som de ansåg att vi förväntade oss. 

Trots att deltagarna kände en oro innan start, genomfördes alla semistrukturerade intervjuer 

som planerat och ett förtydligande framfördes att det inte fanns något rätt eller fel. 

Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna inleddes med att informera om 

studiens syfte och om de forskningsetiska principerna. Två av intervjuerna avbröts av att 

kollegor till deltagarna kom in i rummet, vilket gjorde att deltagarna kom av sig och 

behövde stöd för att återkomma till samtalet. En av deltagarna vände sig ofta om för att se 

hur mycket klockan var, detta medförde en distraktion i samtalet. 

 

Intervjuerna dokumenterades som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tidigare nämnt 

med ljudinspelning och anteckningar vid varje intervju för att inte gå miste om viktigt 

material. Enligt Heritage (refererad i Bryman, 2011) finns det flera fördelar med att ha 

dokumenterat med hjälp av ljudinspelning och minnesanteckningar. Författaren förklarar 

att man kan gå tillbaka i intervjun med hjälp av anteckningarna och ljudinspelningarna, 

vilket bidrar till ett förbättrat minne. 

7.6 Bearbetning av material 

Det insamlande empiriska materialet transkriberades i nära relation till att de 

semistrukturerade intervjuerna hade genomförts. I en transkribering menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) att man skriver ut exakt allt som sägs i samtalet. Forskarna 

hävdar att man lär känna sig material och påbörjar ett tolkningsarbete. Däremot hävdar 
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Bryman (2011) att det är tidskrävande att skriva ut materialet, därför avsatte vi mycket tid 

till transkribering för att lära känna vårt material och påbörja vårt analysarbete. 

7.7 Tillvägagångssätt vid analys 

För att analysera den kvalitativa empirin som transkriberats antogs en mikro-etnografisk 

ansats i relation till studiens teoretiska utgångspunkt. Då studien genomfördes på 

begränsad tid. Det empiriska materialet analyserades utifrån våra transkriptioner och från 

de semistrukturerade intervjuer. I bearbetning av analys har tematisk analys använts. 

Bryman (2011) förklarar tematisk analys som ”en tyngd på vad som sägs inte hur det sägs” 

(Bryman, 2011, s. 527). Vidare förklarar Bryman tematisk analys är sökande efter 

återkommande teman eller koder i det insamlande empiriska materialet. 

 

Trost (2010) hävdar att det finns olika strategier för när man väljer att analyser sitt material. 

Vi valde en av hans strategier, att analysera allt efter det empiriska material var insamlat. 

Trost hävdar att analys- och tolkningsarbetet är slitsamt, men att det bör ske under 

avslappnade former. Vi skrev ut våra transkriptioner på färgat papper för att lättare hitta 

teman. Vi lyssnade på våra ljudinspelade intervjuer flera gånger efter vi läst 

transkriptionerna. När vi läste transkriptionerna och lyssnade på ljudinspelningar försökte 

vi förstå vad deltagarna sagt och hur de sagt det. 

7.8 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier, dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Att skapa 

trovärdighet innebär att man säkerställer att undersökningen har utförts med de regler som 

finns samt att delge deltagarna resultaten för att de ska avgöra om svaren uppfattades på 

rätt sätt. Bryman (2011) förklarar att överförbarhet handlar om validiteten av resultatet är 

användbart i andra miljöer och situationer. I studien redogörs metodval, urval, 

forskningsetiska principer, genomförande, bearbetning av material samt tillvägagångssätt 

av analys. På så vis har forskningsprocessen säkerställts och är pålitlig. Möjlighet att styrka 

och konfirmera handlar enligt Bryman om huruvida forskaren har agerat i god tro. 

Forskaren ska inte bli påverkad av personliga värderingar som kan påverka utförande och 

slutsatserna för studien (Bryman, 2011). 

 

Tillförlitligheten har i vår studie tillgodosetts genom noggrannhet vid konstruktion av 

empirin. De medverkande i studien kommer få möjlighet att ta del av resultatet, för att 



 

19 

 

 

säkerställa att vi har tolkat deras svar korrekt. Detta kommer tillgodoses när studien är klar. 

Vi har fått olika tankar, åsikter och infallsvinklar från både kvinnor och män med olika 

erfarenheter i verksamheten. Fritidshem kan ta del av resultatet för att stärka sitt kulturella 

arbete i verksamheten. Pålitligheten i vår studie är hög, då det finns relevant tidigare 

forskning inom ämnet samt att vi redogjort för alla moment i forskningsprocessen. Hade 

vi haft mer tid för insamling av empiri, hade validiteten ökat och resultatet sett annorlunda 

ut. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tidigare har nämnt, menar de att det behövs 

mellan tio-femton intervjuer för att det ska bli representativt. Det har vi inte kunnat 

tillgodose, eftersom studien har åtta intervjuer. Alla samtalen spelades in med 

ljudupptagning, Patel och Davidsson (2011) hävdar av ljudupptagning ökar trovärdigheten. 

Under hela forskningsprocessen har vi agerat i god tro, då vi inte har framfört personliga 

värderingar i de semistrukturerade intervjuerna med fritidslärarna.   
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8. Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt presenteras resultat och analys. Resultatet redovisas under 

rubrikerna kollegor, tid, kunskapsbank och utvecklingsmöjligheter. Under varje rubrik 

exemplifieras resultatet med hjälp av excerpt från semistrukturerade intervjuer. I 

anknytning till varje tema presenteras analys som är vår tolkning utifrån interkulturellt 

perspektiv och de centrala begreppen för studiens teoretiska utgångspunkt. Följande 

forskningsfrågor fokuserades: 

• Vad anser fritidslärarna krävs för att arbeta med kulturella uttryck i fritidshemmets 

praktik? 

• Hur tillvaratar fritidslärarna kulturella uttryck i fritidshemmets praktik? 

8.1 Kollegor 

I detta tema presenteras fritidslärarnas berättelse om hur kollegor kan vara en tillgång i 

fritidshemmets praktik. Fritidslärarna menar att det är viktigt att ta hjälp av sina kollegor 

med annan kulturell bakgrund i den vardagliga kontakten med elever och vårdnadshavare 

som har begränsad kunskap i det svenska språket. Undervisningen i fritidshemmet stärks 

av att ha kollegor med annan kulturell bakgrund, där de kan vara en länk mellan elever och 

personal. Inger beskriver att kollegor med annat kulturellt uttryck än svensk är en tillgång 

i fritidshemmets verksamhet: 

 

Men... och sen pratar de ju arabiska och det är ju många barn som förstå deras språk […] 

det är ju verkligen en stor tillgång... de förstå ju naturligtvis mycket av det som barnen, 

det som händer mellan barnen först dom ju och förklarar för oss. (Inger) 

 

I linje med vad Inger beskriver, menar Jenny att kollegor med andra kulturella uttryck kan 

det förmedla trygghet till vårdnadshavare som har begränsningar i det svenska språket: 

 

De vet att Josef finns här… Josef är jätteduktig när de är nyinflyttade och så, det är en 

trygghet för de att Josef finns här. Och ju längre tiden går så pratar han först lite på deras 

språk och sen tar han det på svenska. (Jenny) 

 

Jenny berättar att Josef talar en kort stund på vårdnadshavarnas språk och sedan tar han det 

på svenska för att de ska lära sig det svenska språket. Jenny menar att Josef är en trygghet 
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för vårdnadshavarna, då de kan kommunicera och göra sig förstådda med Josef. Stina 

nämner kollegor som en länk för de elever och vårdnadshavare som anlänt till Sverige 

nyligen: 

 

Han är en väldigt positiv förebild för ungarna och de kan identifiera sig med en ung kille 

och ha lite samma bakgrund […] Sen har han ju haft föräldrakontakt framförallt när vi inte 

kan förstå varandra. […] och det finns barn som har kommit ganska nyss och inte har så 

bra svenska. Då är Ivan en länk, både mellan de och oss… Alla borde ha Ivan i sitt 

arbetslag. (Stina) 

 

Fritidslärarna talar om kollegor som en tillgång i verksamheten. De uttrycker att kollegor 

kan ha en djupare förståelse för de elever som kommer från ett annat land. De menar att 

kollegorna kan vara en stor hjälp i kontakten med vårdnadshavare och elever när kollegan 

kan prata flera olika språk. 

8.1.1 Analys 

Majoriteten av fritidslärarna nämner att kollegor ses som en tillgång i fritidshemmets 

praktik i kontakten mellan elever och vårdnadshavare. När Inger talar om kollegor som en 

tillgång i verksamheten kan det ses som kultur som process där människor samspelar 

tillsammans. När kollegor kan samma språk som eleverna kan det påbörjas en process 

mellan individerna. Detta medför att kollegan kan kommunicera och förstå vad som händer 

mellan eleverna. Kollegan kan i sin tur förmedla vidare till övriga personal i verksamheten 

för att beskriva den pågående processen. Verksamheten Inger beskriver där människor 

samspelar tillsammans och skapar nya levnadsvillkor tolkar vi utifrån begreppet 

interkultur. Där det sker en pågående process mellan individer där de gemensamt bygger 

broar för att skapa gemenskap (López-Bech & Zúñiga, 2017). I motsats när Jenny och Stina 

talar om kollegor, tolkar vi kultur som kategori. Där kollegorna bli kategoriserade av sina 

erfarenheter och kunskaper. Jenny och Stina hävdar att man behöver en kollega med annan 

kulturell bakgrund för att kunna göra sig förstådd med elever och vårdnadshavare. 

Verksamheterna Jenny och Stina beskriver kan tolkas som mångkulturella, där individer 

från olika kulturer, etnicitet och nationaliteter är på samma plats. 

8.2 Tid 

I detta tema presenteras fritidslärarnas uttryck av att tid är en viktig aspekt för att arbeta 

med att tillvara kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. De flesta fritidslärarna ansåg att 
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tiden i verksamheten är för liten för att genomföra ett bra arbete med tillvaratagandet av 

olika kulturella uttryck. 

 

Stina: Tid är ju en förutsättning på fritids, det krävs nästan att man ha ett lov på sig för att 

nå så många som möjligt… För annars droppar ungarna av och det är så lite tid på 

eftermiddagen när de är här […] så tiden är en stor och viktig aspekt i det hela. 

 

Stina beskriver att tiden tillsammans med eleverna på fritidshemmet är för liten för att 

tillvarata olika kulturella uttryck i praktiken. Däremot menar Gustav att de har tid på 

fritidshemmet, men att de vet inte hur arbetet skall synliggöras i verksamheten. 

 

De klart att man ha tiden, de är ju så att man skulle kunna göra... men sen hur man jobbar 

med de är ju också svårt... hur man gör det synligt liksom... (Gustav) 

 

Gustav menar att tiden finns för att arbeta med tillvaratagandet av kulturella uttryck i 

fritidshemmets praktik. Men att de inte kan formulera hur man arbetar med det i praktiken. 

Gustav nämner att det kan bero på nyfikenhet hos kollegorna och hur man synliggör arbetet 

i fritidshemmets verksamhet. 

 

Fritidslärarna har olika syn på hur mycket tid det finns med att arbeta med kulturella 

uttryck i fritidshemmets praktik. Majoriteten av fritidslärarna nämner att tiden saknas. 

Detta kan bero på att fritidslärarna har svårt att säga när de arbetar med tillvaratagandet av 

kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet, då de menar att verksamheten är informell.  

Däremot hävdade en fritidslärare att tiden finns i verksamheten, men svårigheterna är att 

synliggöra och genomföra arbetet. 

8.2.1 Analys 

Stina uttryckte att verksamheten behöver ha ett lov för att kunna arbeta med 

tillvaratagandet av kulturella uttryck, för att nå fler i arbetet. Kultur tolkas här som 

kategori. Stina väljer att kategorisera de elever som är på fritidshemmet under 

eftermiddagarna samt de elever som är under loven. När Stina väljer att inte arbeta med 

tillvaratagandet fortgående under terminen på fritidshemmet, tolkar vi verksamheten som 

mångkulturell. När Gustav nämner att de vill arbeta med tillvarataget tolka vi det som ett 

interkulturellt synsätt..Däremot nämner Gustav att arbetet för att tillvarata kulturella 

uttryck i verksamheten sker informellt, vilket resulterar i att fritidslärarna har svårt att 
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beskriva hur de arbetar med detta och hur det synliggörs.  tiden finns i verksamheten och 

att de vill arbeta med tillvaratagande av olika kulturella uttryck. Men att fritidslärarna inte 

kan sätta ord på hur man gör det synligt i verksamheten. Vi tolkar här kultur som process 

8.3 Kunskapsbank 

I detta tema presenteras fritidslärarnas uttryck kring den kunskap som eleverna bär med 

sig i fritidshemmets praktik. Fritidslärarna hävdar att verksamheten består av en ”stor 

bank” med olika kulturella erfarenheter. Det krävs att det finns tillräckligt med resurser för 

att tillvarata all kunskap som eleverna bär med sig. 

 

Inger: Förutsättningar som jag sa innan, att vi har allting här, vi har en enorm bank […] 

det som jag tycker är begränsningar återigen, det är resurser. 

 

Inger menar att verksamheten består av kunskaper och erfarenheter som eleverna bär med 

sig. Hon förklarade att det finns möjligheter att arbetat med elevers olika kulturella uttryck 

i verksamheten. Hon pratade om att man kan genomföra temadagar på fritidshemmet där 

eleverna får berätta om ”sitt” land. Ett intresse bör finnas hos eleven att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap till sina kamrater och pedagoger. 

 

Simon: Varje barn som kommer från en annan kultur är ju ofta väldigt stolta och över sitt 

land, de vill ju gärna framhäva sin kultur. 

 

En av fritidslärarna menar att det är pedagogerna som måste vara den mest nyfikna och 

den drivande för att få med sig eleverna i verksamheten. Det är viktigt att det finns ett syfte 

till det man gör tillsammans med eleverna samt att man utgår från elevernas intresse och 

erfarenheter. 

 

Gustav: […] att få stöta på olika människor och olika kulturer... de är ju berikande! Man 

får ju liksom börja tänka på sin egen roll också, vad står jag? och hur och vad kan jag 

förändra. 

 

Fritidslärarna poängterade att man bör ha ett öppet sinne för att skapa förståelse för 

varandra och inte bli fast i sin egna kultur. De menar att man bör våga tänka nytt och 

komma utanför ”fyrkantigheten”. 
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Simon: [...] o därför är de ju viktigt att man prioritera att annorlunda är bra! 

 

Simon menar att det är viktigt att man har en positiv attityd till andra kulturer för att 

motverka att det bli ”vi” och ”dem”. Det ligger i linje med vad Jenny förklarar. 

 

Vi jobbar ju med hela familjen... vi jobbar med föräldrarna, varje dag! (Jenny) 

 

Jenny hävdade att arbetet på fritidshem är mer än bara ett ”jobb”. Jenny uttryckte att man 

är en eldsjäl och en viktig pusselbit i deras liv. Fritidslärarna menar att de intar olika roller 

i sitt arbete för att skapa goda relationer samt att stödja och vägleda dem. 

8.3.1 Analys 

När fritidslärarna uttrycker att man bör ha ett öppet sinne för att skapa förståelse för andra 

individer, kan det leda till att man inte blir fast i sin egna kultur. När man vågar tänka nytt 

och komma utanför sin ”fyrkantighet” skapas interkulturlitet, kultur som process. Där man 

gemensamt med andra individer skapar nya sätt att leva. 

 

Inger talar om att en förutsättning i arbetet med tillvaratagandet av kunskaper och 

erfarenheter krävs resurser. Likväl när Simon nämner att de i arbetet prioriterar att 

annorlunda är bra, kategoriserar Inger och Simon verksamheterna vilket vi tolkar, kultur 

som kategori. När fritidslärarna har ett förhållningssätt att prioritera att olikheter är bra, 

medför en ”vi” och ”dem” känsla där man kategoriserar individer mellan likheter och 

skillnader. Inger och Simons förhållningssätt liknar det Granstedt (2010) beskriver som 

enkulturellt, vilket är problematiskt då det endast ett fåtal elever som bli sedda i 

verksamheten. 

8.4 Utvecklingspotential 

Fritidslärarna nämner att det finns en stor utvecklingspotential i arbetet med det kulturella 

uppdraget och det internationella perspektivet som Skolverket (2016) lyfter fram. 

Fritidslärarna uttryckte att de vill arbeta mer med tillvaratagandet av kulturella uttryck och 

det väcktes nya tankar efter intervjufrågorna. Deltagarna resonerade fram olika tankar och 

idéer bland annat att baka olika länders kakor, temaarbete, pyssel från andra länder, 

inkludera vårdnadshavare mera i fritidshemmet exempelvis via drop-in fika. En utveckling 

som fritidslärarna nämnde var att skapa en ökad respekt och förståelse för andra 

människors sätt att vara och leva. 
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Gustav: […] hade man tagit vara mera på fritids, tror jag, engagera fritidspedagoger i 

barnen... eller säg lite fadderverksamhet […] att ha en fritidspedagog i varje klass som 

ansvarar för några elever, får man litet forum för att prata, allt handla om att prata och att 

bli lyssnad på. 

   

Gustav nämnde att han ser en stor utvecklingsmöjlighet för fritidslärare i skolans praktik 

där fadderverksamhet kan vara ett verktyg. Han menar att fritidslärare har en djupare 

relation med eleverna som kan leda till att eleverna känner trygghet till fritidsläraren.  

 

Fritidslärarna talade om kontinuerliga fortbildningar är viktiga för verksamheten. För att 

vara aktualiserad och att ha kunskap i och kring verksamheten och samhället. Fritidslärarna 

hävdar att man bör vara insatt i vad som sker i världen, för att ge eleverna kunskap och 

förståelse. De nämner även att ta tillvara när kollegor studerar utanför verksamheten. 

 

Jenny: Där har man ju en möjlighet att ta… hoppa på tåget, när det går, och det ska bli 

jätteroligt och likadant som vi känner när Frida har pluggat nu då, liksom att vi fråga vad 

hon har lärt sig och hon berätta lite... så spinner man vidare på det och man får liksom 

möjlighet att utvecklas. 

 

Fritidslärarna uttryckte en utveckling var att tillvaratagandet av kulturella uttryck behövs i 

verksamheten. Majoriteten av fritidslärarna uttryckte tankar om hur arbetet kan se ut i 

relation av den egna verksamheten.  

8.4.1 Analys 

Fritidslärarna resonerade fram olika förslag på hur man kan arbeta med tillvaratagande av 

kulturella uttryck i verksamheten. Där fritidslärarna strävar mot olika sätt att arbeta med 

detta för att utveckla verksamheten. I likhet med vad Gustav nämner som 

fadderverksamhet kan en trygghet skapas för eleverna. Där dialoger mellan fritidsläraren 

och eleven är en viktig del för att ett samspel ska skapas. Där kunskaper utbyts i mötet 

mellan individer och gemensamt skapar värderingar. Lorentz (2007) förklarar att genom 

att lära sig några fraser på elevens modersmål, visar man en nyfikenhet och ömsesidig 

respekt för andra kulturella uttryck. Jenny talar om fortbildningar och hur man kan använda 

sig av den nyfunna kunskapen i fritidshemmets praktik. Detta tolkar vi som 

interkulturalitet kultur som process. Fritidslärarna talar om att de vill arbeta mer med 

tillvaratagandet och utveckla verksamheterna för att de ska bli mer interkulturella. 
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9. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras resultat- samt metoddiskussion följt av framtida forskning. 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att fritidslärarna ser kollegor med annan kulturell bakgrund som en tillgång 

i fritidshemmets praktik. För att skapa trygghet till de elever och vårdnadshavare som har 

begränsningar i det svenska språket. Resultatet visar att kollegor med andra kulturella 

uttryck är en länk mellan övrig personal och elever samt vårdnadshavare. Runfors (2004) 

menar att personal på mångkulturella skolor är engagerade och vill alla elever oavsett 

ursprung samma möjlighet att leva i det svenska samhället. Det är i likhet med vad 

Bengtsson Carlström (2014) beskriver att kulturer kan vara en tillgång och berika 

verksamheten. 

 

Fritidslärarna ansåg att fritidshemmet är en stor arena med olika kunskaper och 

erfarenheter av olika kulturella uttryck. Däremot uttryckte fritidslärarna att de inte hade 

tillräcklig kunskap för att arbeta med kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. Eklund 

(2003) menar att elevernas kultur och dess innebörd automatiseras inte bara för att de finns 

i verksamheten. Eftersom fritidslärarna i vår studie ansåg att de inte hade tillräckligt med 

kunskap, kan fritidslärarnas förhållningssätt ses genom Granstedts (2010) studie som 

enkulturellt och enspråkigt. Detta för att fritidslärarna i vår studie inte tar tillvara på den 

kunskap som finns i fritidshemmets praktik. Å andra sidan menar Runfors (2004) att man 

bör se till elevernas behov och intresse samt se vad de har med sig i sitt bagage. 

Fritidslärarna i vår studie menade att det är pedagogen som bör vara den nyfikna och 

drivande för att få med sig eleverna och skapa ett intresse hos dem. Det stämmer väl 

överens med Bengtsson Carlströms (2014) studie där det pedagogen lägger ner ett stort 

engagemang där invandrartätheten är hög. Majoriteten av fritidslärarna i vår studie påpekar 

att tid var avgörande för att arbeta med tillvaratagande av kulturella uttryck i 

fritidshemmets praktik. Detta kan bero på att fritidslärarna fick gå utanför sin lärarroll, där 

de fick inta olika roller för att hjälpa eleven och vårdnadshavarna in i det svenska 

samhället. Detta ligger i linjer med Runfors (2003) studie, där lärarna var engagerade och 

såg sig själva som ”allorundmänniskor” där man fick inta olika roller. Att fritidslärarna 

intar olika roller kan vara en möjlig aspekt till varför tiden inte räcker till i arbetet med 

kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet. Det har även Lunneblad (2006) fått fram i 
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sin studie, att pedagogerna ansåg att arbetet med mångkultur tog mycket tid. Däremot 

menade en av fritidslärarna i vår studie att tiden finns för att arbeta med tillvaratagande av 

kulturella uttryck, men att kunskapen kring hur man arbetar är svårt att beskriva då 

fritidslärarna hävdar att tillvaratagandet av kulturella uttryck sker informellt i 

verksamheten. Derderian-Aghajanian (2010) menar att ett arbetssätt kan vara att inkludera 

alla i skolans verksamhet för att få en ökad självkänsla, trygghet och acceptans. 

 

Vår studies resultat visar att fritidslärarna vill främja tillvaratagandet av kulturella uttryck. 

Det ligger i linje med fritidshemmets uppdrag i relation till aktuella styrdokument, där det 

står att ”undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara” (Skolverket, 2016, s. 

24). Fritidslärarna resonerade fram olika idéer och tankar för hur man kan arbeta med 

tillvaratagandet av kulturella uttryck i verksamheten. Fritidslärarna nämnde flera förslag 

på att inkludera kulturella uttryck i verksamheten, exempelvis var det att baka, temadagar 

och fadderverksamhet. Detta stämmer väl överens vad Eklund (2003) nämner att skolan 

bör se elevernas kultur som en resurs i undervisningen. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i vår studie att fritidslärare vill arbeta mera för att 

tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. Fritidslärarna ansåg att det behövs 

nyfikenhet och driv för att arbeta med tillvaratagande var kulturella uttryck i verksamheten. 

Det kan vara en av anledningar till att fritidslärarna ansåg att de saknades tid i 

verksamheten till att arbeta med att tillvarata kulturella uttryck. Kollegor beskriver 

fritidslärarna som en viktig del i verksamheten då det har kommit många elever från olika 

kulturer. Med hjälp av kollegor kan man på ett bra sätt kommunicera med elever och 

vårdnadshavare som inte helt ha utvecklat det svenska språket. Fritidslärarna i vår studie 

har genom intervjufrågorna fått upp ögonen för hur man kan arbeta med tillvaratagandet 

av kulturella uttryck i relation till sin egen verksamhet. 

 

Vårt kunskapsbidrag med denna studie är att stärka tillvaratagandet av kulturella uttryck i 

fritidshemmets praktik. Vi vill att fritidslärarna inte ska se några hinder utan istället se 

möjligheter att arbeta med tillvaratagande av kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. 

Att inkludera kulturella uttryck utifrån ett interkulturellt perspektiv i verksamhet kan skapa 

förståelse för andra människors sätt att leva och vara. Detta kan resultera i få en ökad 

förståelse och acceptans i samhället. Fritidshemmen kan synliggöra det i det systematiska 
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kvalitetsarbetet för att ha något att arbeta mot. Detta kan även resultera i att kvalitén och 

kunskapsnivån höjs i verksamheten. 

9.2 Metoddiskussion 

Semistrukturerad intervju som vi genomfört anser vi var en bra metod för att skapa kunskap 

om hur fritidslärare talar om tillvaratagande av kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. 

Vi såg flera fördelar med att kunna ställa följdfrågor till deltagarnas svar. En av de var att 

vi kunde få utförligare svar från deltagarna samt ha ett avslappnat samtal med fritidslärare. 

Följdfrågorna vi ställde resulterade i att vi fick djupare inblick i hur fritidslärare talar om 

tillvaratagandet av kulturella uttryck i fritidshemmets praktik.  

 

Vi planerade att genomföra totalt tio semistrukturerade intervjuer tillsammans med 

fritidslärare. Tyvärr uppstod det två bortfall hos fritidslärarna, som resulterade i att vi 

endast fick åtta intervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet och validiteten. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att validiteten ökar om man har mellan tio – femton 

intervjuer, för att det ska bli representativt. Däremot om vi haft fler deltagare kan resultatets 

validitet ökat. Men detta kunde inte tillgodoses då tiden för insamling av empiri inte räckte. 

 

Vi skickade ut frågorna två dagar innan till fritidslärarna, för att de skulle få en möjlighet 

att läsa in sig på frågorna. Vi upplevde att det blev en oro över att ge ett så bra svar som 

möjligt till vår studie. Majoriteten av fritidslärarna berättade att de hade diskuterat frågorna 

tillsammans med sina kollegor innan intervjutillfället, för att känna en trygghet. På så vis 

anser vi att deltagarna delvis svarade som de trodde att vi ”ville höra”. Däremot kan det ha 

varit betydelsefullt att skicka ut frågorna innan intervjutillfället, för att få mer detaljerade 

svar. Vi hade avsatt en timme för varje intervju, det var ingen av deltagarna som uppnådde 

tiden. Vi tror att det kan ha berott på att deltagarna var stressade över att ge bra svar på 

frågorna. Å andra sidan hade vi ingen för kännedom om hur deltagarnas dag hade sett ut 

tidigare under dagen. Detta kan ha påverkat svaren på intervjufrågorna. Vi anser att vi valt 

rätt metod i studien för att få ta del av fritidslärarnas perspektiv. 

 

I början av studien ville vi även undersöka hur elever på fritidshemmet talade om kulturella 

uttryck och vad de innebar för dem i fritidshemmets verksamhet för att se ett samspel 

mellan elever och fritidslärare. Vi tog kontakt med rektor och fritidslärare på två olika 

fritidshem av erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. Därefter skickades 
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tillståndsblanketter ut till vårdnadshavare och elev för samtycke om att delta i studien (se 

Bilaga 3 och 4). Vi genomförde fokusgruppssamtal med 18 elever där vår förhoppning var 

att närma oss elevers perspektiv om kulturella uttryck. Tyvärr resulterade det i att vi inte 

fick relevant empirin utifrån dåvarande studies syfte. Det kan ha berott på att vi saknade 

förkunskaper om hur vi skulle tala med eleverna om kulturella uttryck samt att vi ställde 

för svåra frågor till eleverna (Se Bilaga 5). Däremot genomförde vi en pilotundersökning 

med ett barn i tioårs åldern för att säkerställa frågornas kvalité. Vi ansåg då att vi fick 

relevanta och bra svar. Barnet vi gjorde pilotundersökningen med var en bekant till oss 

båda, vilket kan ha resulterat i att vi fick de svar som vi fick. Vi kan ha talat med barnet på 

ett annat vis än vad vi gjorde med eleverna. Hade vi ställt frågorna annorlunda till eleverna 

kan vi fått ett annat resultat. När vi genomförde fokusgruppsamtalen delade vi upp eleverna 

efter ålder för att de skulle känna en trygghet i situationen. Detta kan ha medför att eleverna 

inte tog vårt samtal seriöst och resulterade i att eleverna tappade fokus. Att eleverna 

tappade fokus tror vi kan bero på att frågorna var för svåra, då de saknade förkunskaper 

om ämnet. Samtalen hamnade ofta på sidospår och vi fick leda in eleverna på samtalet 

igen. Fokusgruppsamtalen genomfördes tillsammans med elever i åldrarna sju- elva år. Vi 

ansåg att samtalet med de äldre eleverna flöt på bättre och de hade mer tankar om ämnet. 

Metodvalet kan också haft en påverkan att vi inte nådde fram till eleverna. Hade vi 

genomfört studien med exempelvis samtalspromenad, kan resultatet blivit annorlunda. 

Metoden samtalspromenader är en bra metod för att nära sig barns perspektiv. Eftersom vi 

ansåg att vi inte nådde fram till eleverna och inte fick relevanta svar, har vi därför valt att 

inte har med det i studiens resultat och analys. 

 

9.3 Framtida forskning 

Vidare framtida forskning skulle kunna innefatta att undersöka om styrdokumentens 

riktlinjer är tydliga för att fritidshemmets verksamhet ska präglas av det kulturella 

uppdraget. Därmed skulle resultatet kunna jämföras och möjligen skapa inblick och 

förståelse kring hur tillvaratagande sker i fritidshemmets praktik utifrån aktuella 

styrdokument. 
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10. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att skolan blir mer och mer mångkulturell 

och skolan är en mötesplats för olika kulturer. Tar skolan och fritidshemmen tillvara på de 

kulturer som finns i ett interkulturellt perspektiv eller är verksamheterna enbart som en 

mångkulturell plats? 

 

Nyfikenheten som ligger till grund för vår studie är kulturkrockar och spännande möten 

som sker mellan elever i fritidshem. Därför valde vi att undersöka hur fritidslärare 

tillvaratar olika kulturella uttryck som finns i fritidshemmets praktik. För att samla in 

empirin valdes metoden semistrukturerade intervju, där åtta fritidslärare utgör resultatet 

för studien. 

 

Vårt resultat av studien visar att fritidslärare vill arbeta mer med tillvaratagande av 

kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. Fritidslärarna påpekade även att tid och resurser 

är viktiga faktorer för att arbeta med tillvaratagandet av kulturella uttryck. De talade även 

om att kollegor med annan kulturell bakgrund var en tillgång i verksamheten, samt en 

förutsättning i arbetet. 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt kulturkrockar och spännande 

möten där eleverna diskuterat runt varför att vissa äter griskött och andra inte. ”Många 

barn i Sverige har alltså idag sina rötter i länder utanför landets gränser” (Eilard, 2010, 

s.19). Därför är det viktigt att ta tillvara på de diskussioner som uppstår i fritidshemmets 

verksamhet för att kunna arbeta med att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

1. Kan du beskriva din roll på fritidshemmet? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur definierar du begreppet kultur?  

4. Har personalen på fritidshemmet någon annan kultur än svensk?  

5. Har du tidigare erfarenheter av att möta människor med olika kulturella 

bakgrunder? 

6. Använder du din eventuella erfarenhet på fritidshemmet? 

7. Finns det något som framträder i ert sätt att arbeta med kultur på fritidshemmet?  

8. Styrdokument lyfter fram ett internationellt perspektiv, hur gör ni? 

9. Har ni många elever med annan kulturell bakgrund? Hur många? 

10. På vilket sätt kan man som pedagog skapa nyfikenhet hos eleverna om egna och 

andras kulturer, tror du? 

11. Har du som pedagog någon möjlighet att tillvara elevernas olika kulturer och 

erfarenheter?  

Om du har möjlighet – hur/vad gör ni? 

1. Om du inte har möjlighet- finns det något du skulle vilja göra? 

12. Hur ser du på att inkludera elevernas kulturella bakgrunder i fritidshemmet? 

13. Vilka förutsättningar anser du krävs för att arbeta med kultur på ert fritidshem? 

14. Vilka styrkor tycker du att fritidshemmet har? (Generellt)  

15. Vilka utvecklingsmöjligheter anser du fritidshemmet har? 
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Bilaga 2: Tillståndsblankett till lärare i fritidshem 

Vi är två studenter som heter Adam Jäderkvist och Ida Hansson som utbildar oss till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Vi läser sista 

terminen, där vi kommer att genomföra ett examensarbete. I examensarbetet vill skapa 

kunskap om hur olika fritidshem arbetar med kultur. Syftet med undersökningen är att 

skapa kunskap om hur lärare och elever samspelar i fritidshem för att ta del av varandras 

kulturer. 

Praktisk information 

Den metod vi kommer att använda oss av är, semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerad intervju innebär att man ställer eventuella följdfrågor i samband med 

frågorna. Vi kommer att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Din och skolans 

medverkan i undersökningen är konfidentiell och allt material kommer att avidentifieras. 

Alla uppgifter som inkommer under undersökningen kommer att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Det är vi studenter och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet 

under arbetets gång. Enligt de etiska forskningsprinciperna är deltagande helt frivilligt och 

du kan när som helst under undersökningen välja att avbryta utan att behöva motivera dig. 

Vi önskar få tillbaka blanketten senast den 18 april. Tack på förhand! 

[ ] Ja, jag vill delta i intervjun 

[ ] Nej, jag vill inte delta i intervjun 

______________________________________ 

Namn 

 

_______________________________________ 

Ort, datum 

_________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Har ni frågor, kontakta oss gärna på nedanstående adresser: 

Med Vänliga Hälsningar,  

Adam Jäderkvist, xxx@student.ju.se, 

 Ida Hansson, xxx@student.ju.se 

Handledare för undersökningen är Eva Kane och kursansvarig är Anna Klerfelt, Jönköping University 
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Bilaga 3: Tillståndsblankett till vårdnadshavare 

Vi är två studenter som heter Adam Jäderkvist och Ida Hansson som utbildar oss till grundlärare 

med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Vi läser sista terminen, där vi kommer att 

genomföra ett examensarbete. I examensarbetet vill skapa kunskap om hur olika fritidshem arbetar 

med kultur. Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur lärare och elever samspelar i 

fritidshem för att ta del av varandras kulturer. 

Vi kommer att genomföra en gruppdiskussion tillsammans med elever på fritidshemmet. Där vi 

vill skapa kunskap om hur eleverna upplever att fritidshemmet arbetar med kultur i verksamheten. 

Ert barns och skolans medverkan i undersökningen är konfidentiell och allt material kommer att 

avidentifieras. Samtalen kommer att spelas in för att vi senare ska kunna lyssna och få en korrekt 

bild av det som sagt. Alla uppgifter som inkommer under undersökningen kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Det är vi två studenter och vår handledare som kommer att ha tillgång 

till materialet under arbetets gång. Enligt de etiska forskningsprinciperna är deltagande helt 

frivilligt och barnet kan när som helst under undersökningen välja att avbryta utan att behöva 

motivera dig. Vi önska få tillbaka blanketten senast den 18 april. Tack på förhand! 

[ ] Ja, jag godkänner att mitt barn få delta i undersökningen 

[ ] Nej, jag godkänner inte att mitt barn få delta i undersökningen 

________________________________   _____________________________ 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

______________________________________ 

Elevens namn 

______________________________________ 

Ort och datum 

 

Har ni frågor, kontakta oss gärna på nedanstående adresser 

Med Vänliga Hälsningar,  

Adam Jäderkvist, xxx@student.ju.se och Ida Hansson, xxx@student.ju.se 

Handledare för undersökningen är Eva Kane och kursansvarig är Anna Klerfelt, Jönköping University 
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Bilaga 4: Tillståndsblankett till elev 

Hej, 

Vi heter Adam och Ida och läser till fritidslärare i Jönköping. 

Vi undrar om du vill delta i vår undersökning som handlar om olika kulturer i 

fritidshemmet? Du kommer att vara tillsammans med 5 andra på ditt fritidshem och 

samtala med oss om de kulturer som finns på ert fritidshem. 

Om du bestämmer dig för att vara med kommer vi inte att berätta för någon att det är just 

du som sagt det du sagt. Du behöver heller aldrig skriva ditt namn på något som du 

kommer att göra under tiden vi är hos er. Du kan när som helst bestämma dig för att du 

inte längre vill vara med och då tar vi bort allt du sagt. 

Tack på förhand! 

[ ] Ja, jag vill vara med. 

[ ] Nej, jag vill inte vara med. 

_____________________________________ 

Ditt namn 

Med vänliga hälsningar, 

Adam och Ida 
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Bilaga 5: Fokusgruppssamtals frågor 

 

1. Vad är kultur för er? 

2. Känner du någon som har en annan kultur? 

3. Är det bra eller dåligt att ha olika kulturer, eller spelar det någon roll? 

4. Anser ni att personalen tillvara på din/kompisens kulturella bakgrund? 

2. På vilket sätt? T.ex. ramadanfasta 

5. Kan ni beskriva hur ni arbetar med kultur på ert fritidshem? T.ex. almanacka   

6. Lär ni av varandras kulturer? 

3. På vilket sätt?  

7. Anser ni att ni får vara med och bestämma i arbetet med kultur på fritidshemmet? 

Hur då? 

 


