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ABSTRACT 

Line Isaksson  

” En kvalitativ studie om hur lärare på ett fritidshem bidrar till integration av till Sverige 

nyanlända elever.” 

”A qualitative study of how school-age educare teachers contribute to pupils integration 

into Swedish society. ” 

     Antal sidor: 38 

 

Under en period har Sverige tagit emot många nya samhällsmedborgare. Det medför att ett 

stort antal barn och ungdomar kommer till grundskolan och ska hitta sin roll i den svenska 

skolan. Med denna studie vill jag ta reda på hur lärarna i fritidshem uppfattar sin egen 

praktik när det gäller integration, men även hur nyanlända elever uppfattar fritidshemmet. 

Studien utgår från fenomenologin och genomförs med hjälp av den kvalitativa metoden 

fokusgruppsintervjuv samt genomförda samtalspromenader. I studien har nio lärare i 

fritidshem deltagit samt fem elever. Resultatet visar att interkulturellt förhållningsätt på 

fritidshemmet kan ha betydelse för nyanlända elevers möjlighet att lyckas i skolan. Utifrån 

lärares uppfattningar i fritidshem och elevers berättelser samt med stöd av tidigare 

forskning, visar studien att fritidshemmets praktik utvecklar språk och demokratiska 

värden.  

 

Sökord: Fritidshem, Grundskola, Lärare i fritidshem, Integration  
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Under en period har Sverige tagit emot många nyanlända invånare. Det gör att många barn 

och ungdomar kommer till grundskolan och ska hitta sin roll i ett nytt skolsystem här i 

Sverige. Det handlar inte bara om att förstå hur den svenska skolan fungerar utan även om 

att förstå hur det är att vara barn i Sverige. Med denna studie vill jag ta reda på hur lärare 

i fritidshem uppfattar sin egen praktik när det gäller integration, men även hur nyanlända 

elever uppfattar fritidshemmet. Ökad kunskap om fritidshemmets praktik och hur dess 

undervisning bidrar till integration kan medföra att fritidshemmets undervisning bättre kan 

utnyttjas för att fler elever snabbare ska kunna förstå och bli en del av sitt nya sammanhang. 

Med denna studie vill jag bidra till att lärare i fritidshem ökar sin kunskap om hur de kan 

bidra till att nyanlända elever integreras och på så sätt får en bättre skolgång.  

Det svenska utbildningsväsendet står inför en stor utmaning att socialt och pedagogiskt 

inkludera nyanlända elever och se till att de får en likvärdig och god utbildning. Det handlar 

likväl om gemenskap som att förstå hur skolans kultur fungerar. Flera elevgrupper från 

länder utanför västvärlden har tidigare erfarenheter av en skolgång där kunskaper genom 

att kunna memorera fakta i olika former premieras. I de flesta västerländska länderna 

bygger läroplanen på att eleven ska visa förtrogenhet och dra slutsatser av olika fakta. Det 

kan innebära att den nyanlända eleven får svårt att förstå det svenska skolsystemet. 

Tidigare har hon/han varit en duktig skolelev men i det nya landet ställs helt andra krav 

och det kan skapa en förvirring hos eleven.  

Mitt intresse för integration och fritidshemmets betydelse för nyanlända elever väcktes 

genom att skolan där jag arbetade tog emot ett stort antal nyanlända elever under 2013. De 

nyanlända eleverna var till stor del isolerade från andra elever på skolan. Lektioner och 

raster genomfördes utan möten med andra elever på skolan. För att bryta isoleringen 

började lärare och ledning samtala om hur situationen skulle kunna förändras. Ett resultat 

av dessa samtal blev att starta upp integrationsfritids. Integrationsfritids var en vanlig 

fritidshemsplats men avgiftsbefriad. Syftet var att eleverna under lek och gemenskap skulle 

få möjlighet att utveckla det svenska språket och skapa kamratrelationer. Elever som hade 

en integrationsplats deltog i undervisning på den avdelning som de senare skulle tillhöra. 

Eleverna erbjöds att vara på fritids tre eftermiddagar i veckan under skolveckorna.  

1. Inledning 
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Sverige har en lång tradition av att ta emot nyanlända och integrera dem i samhället, men 

det är framförallt på senare år som diskussionen om vilken form av pedagogik som gynnar 

nyanländas lärande och integration fått större massmedialt utrymme. Enligt forskaren 

Nihad Bunar har fler politiska initiativ uppmärksammats de senaste åren och statliga 

myndigheter har ökat sin kunskapsproduktion kring området (Bunar, 2015). Två till åtta 

procent av alla elever i åldrarna 1–18 år i förskola, grundskola och gymnasium är 

nyanlända i Sverige. En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. 

Även nära anhöriga bosatta i Sverige till dessa personer anses vara nyanlända. En person 

är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det 

vill säga två till tre år  (Migrationsverket, 2016). När eleven har gått i skolan i fyra år så 

anses hon/han inte vara nyanländ längre (Skolverket, 2016). Sedan 2012 har en ny 

skolförordning arbetats fram som reglerar nyanländas skolgång (Bunar, 2015). Jenny 

Nilsson Folke (2015) skriver om elevers uppfattningar kring övergången mellan 

förberedelseklass och ordinarie klass, att gemensamt för elevernas upplevelse är att det inte 

blev som de tänkt. Det handlar inte om brister i språket som gör övergången svårare än de 

föreställt sig. Det handlar om den sociala integrationen med nya klasskamraterna. I 

förberedelseklassen har eleven en trygg och förhållandevis lugn upplevelse men i den nya 

klassen beskrivs känslor som att känna sig nervös, orolig och ”dissad”. Elever beskriver 

svårigheter i det sociala samspelet snarare än svårigheter med språket. Författaren 

beskriver en tydlig koppling mellan upplevelsen av den sociala situationen och 

kunskapsutvecklingen. Skolsituationen handlar inte bara om språkliga hinder utan det 

handlar om normer, värden och strukturer, till exempel synen från andra elever på religiös 

klädsel, som den nyanlända eleven ställs inför. Därför menar författaren att skolan behöver 

betrakta sociala och pedagogiska aspekter vid sidan av varandra för att få en så 

inkluderande miljö som möjligt. Lyckad skolgång för nyanlända handlar inte enbart om att 

eleven ska tillägna sig tillräckliga ämneskunskaper utan handlar även om att förbereda 

eleven för ett bra liv i Sverige (Månsson, 2016). Olika kulturer har olika normer och 

värderingar men de förändras över tid. När människor möts tolkar de varandra utifrån sin 

2. Bakgrund 
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egen kulturella bakgrund. Skapas inte förståelse och kunskap om varandras kulturer kan 

missförstånd uppstå (Borgström, 2004).  

2.1 Språkets betydelse för elevens lärande 

Lära sig svenska som andraspråk innebär både att utveckla ett vardagsspråk för interaktion 

med kamrater, vänner, lärare etcetera i ett vardagligt sammanhang samt att utveckla ett 

skolspråk som gör det möjligt att förstå och kunna uttrycka sina kunskaper i olika ämnen 

på svenska (Vetenskapsrådet, 2010). Eleven måste få möjlighet att använda alla sina 

språkliga resurser och ses som en resurs för att möjliggöra elevens lärande (Lahdenperä & 

Sundgren, 2016). Ellinor Skaremyr (2014) hänvisar till Vygotskij och utifrån en 

sociokulturell teori beskriver hon språkliga händelser i förskolan som flerspråkiga barn 

deltar i. Barnen närmar sig den svenska kontexten genom att på förskolan pröva, 

kombinera och praktisera olika kommunikativa redskap både kroppsligt och språkligt. 

Normer och regler bygger förskolans kultur och historia. De kulturella koder som byggs 

upp i kulturen behöver nyanlända barn, liksom alla barn, lära sig eller i alla fall förhålla 

sig till. Den språkliga händelsen beskriver att det krävs kunskaper om kulturella koder för 

att bli deltagare. En kunskap som nyanlända bara kan få tillgång till genom deltagande i 

kulturella gemenskaper (Skaremyr, 2014). Precis som förskolan kan fritidshemmet vara en 

sådan kulturell gemenskap  

Språk och kommunikativa kompetenser utvecklas i ett socialt sammanhang tillsammans 

med andra. Mönster och värderingar som fritidshemmet och samhället vilar på utvecklas i 

social gemenskap och påverkar utvecklingen av språket (Skolverket, 2012). Alla länder 

har sin språkliga kultur, osynliga regler, vad man säger eller inte, och betydelsen av 

innehållet är olika. Det är viktigt att lärare, elev och vårdnadshavare ständigt för en 

diskussion med varandra för att språkförbistringar ska överbryggas. Språkutveckling sker 

både i vardagsnära situationer som i mer traditionella skolsituationer. Att öva ett 

funktionellt språk i rätt sammanhang ger mening och djupare förståelse för betydelser i 

språket. Det är lika viktigt att behärska ett rikt, muntligt spontant vardagsspråk i dialog 

med någon annan som ett mer skriftligt situationsbundet skolspråk (Nordheden, 2015).  

2.2 Kort om fritidshemmets undervisning i läroplanen 

Fritidshemmets undervisning ska utgå från elevens behov och intresse. Lärandet på 

fritidshemmet ska komplettera övriga skolan genom att i högre grad vara situationstyrt, 
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upplevelsebaserat och grupporienterat. Undervisningen ska ge elever med annat 

modersmål än svenska möjligheter att använda både svenska och sitt modersmål 

(Skolverket, 2017). Skolverkets kommentarmaterial kring kapitel fyra i läroplanen 

beskriver fritidshemmets undervisning som en friare och mer konkret undervisning. 

Fritidshemmet ska vara ett komplement till övriga skolan. Precis som i övriga skolan ska 

kunskaper komma till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Fritidshemmets undervisning 

kan organiseras så att den agerar som en dörröppnare, nya aktiviteter introduceras, eleven 

simuleras att pröva på, upptäcka nya saker och vidga sina upplevelser (Skolverket, 2016). 

Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleven möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer, känna tillhörighet och trygghet samt samspela med andra i elevgruppen 

(Skolverket, 2017).  

2.3 Fritidshemmets utveckling av samhällsmedborgare 

Rohlin (2013) menar att särarten i fritidshemmets praktik i förhållande till övriga skolan 

är att på fritidshemmet tar läraren sin utgångspunkt i elevens intresse och behov. Ur barns 

lek och samspel växer kunskapsområden fram genom sociala och kunskapande processer. 

Det sociala samspelet som uppstår i situationen mellan de som finns på fritidshemmet 

utvecklar nya erfarenheter och kunskaper (Johansson, 2011). Genom att eleven själv är 

delaktig och skapare av dessa processer växer en gemensam kultur fram i fritidshemmets 

verksamhet. I relation till övriga skolan, utifrån barns engagemang, genom estetiska 

läroprocesser och med eleven som resurs skapas fritidshemmets verksamhet (Rohlin, 

2013). I artikeln, Att leda den fria tidens lärande – med gruppen som fokus, jämför 

forskaren Hansen Orwehag (2011) fritidshemmets utgångspunkt med den obligatoriska 

skolan. Lite tillspetsat skriver hon att på fritidshemmet står gruppen i fokus och i 

förlängningen samhället i stort, medan för skolan är individens kognitiva utveckling i 

fokus. 

Skolan har ett gemensamt uppdrag att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. 

Demokratiska värden har en central plats i lärandet i fritidshem. (Jensen, 2011). Jensen 

talar om att lärandet i fritidshem kan vara mer informellt än skolan förövrigt. Han menar 

att informellt lärande både kan ske avsiktligt och av en tillfällighet. Författaren beskriver 

en händelse där eleven bakar på fritids och av en tillfällighet förstår hur ordet kastrull 

uttalas. Den likvärdighet och öppenhet som behöver råda mellan de som deltar i informella 
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lärsituationer möjliggör ett samspel som vilar på demokratiska värderingar. Han menar att 

i det informella lärandet får deltagarna göra sin röst hörd och på så sätt en direkt möjlighet 

att påverka situationen  (Jensen, 2011). Det informella lärandet är starkt knutet till här och 

nu, till vardagssituationer och till barns egna situationer och initiativ. Därför är lärandet på 

fritidshem att lära sig att fungera som människa tillsammans med andra både i vardagen 

men även i samhället i stort (Hansen Orwehag, 2011) 

2.4 Leken i fritidshemmet 

Lek har stor betydelse för fritidshemmets undervisning. Många forskare har forskat om lek 

och vad lek är. Det finns forskare som menar att man lär sig för framtiden men även 

forskning som lyfter fram vikten av här och nu. Men det verkar som man kan vara överens 

om att leken utvecklar, praktiserar och övar kompetenser (Kane, 2015). Kompetenser som 

behövs för att lyckas i samhället. De flesta forskare verkar även vara eniga om att lek är 

lustfylld, frivillig och självständig. Att den är spontan, symbolisk och kännetecknas av att 

medlen är viktigare än målen  (Ankerstjerne, 2015). Det finns också en filosofisk syn på 

lek, att människor har behov av lek för lekandets skull (Kane, 2015). Ur den synvinkeln är 

det barnet som råder över leken. Lekens aktivitet baseras på inre motivation där barnet gör 

saker med föremål och de låtsas och föreställer sig något under lekens utveckling. Barnet 

har mål med leken och de lär sig saker men det är inte det primära målet utan målet är leka 

för lekandets skull. För att stödja eleven behöver läraren i fritidshem engagera sig och 

nyfiket försöka förstå vad leken handlar om. På så vis kan eleven få upplevelser och 

erfarenhet av medmänsklig samhörighet, social gemenskap och närhet. Genom att skapa 

och befästa vänskap bidrar leken till att eleven utvecklar sin sociala förmåga (Ankerstjerne, 

2015). Författaren menar att barns utveckling genom lek bidrar till grundläggande 

färdigheter för att bli en kompetent och aktiv deltagare i samhället. Ett annat perspektiv är 

at se lek som ett pedagogiskt verktyg. Pramling och Carlsson (2005) skriver att vuxna kan 

berika barns lekvärld genom att tillföra material, idéer och färdigheter som både kan 

utveckla leken men även utveckla lärandet i leken. Genom att den vuxne riktar barnets 

uppmärksamhet mot olika lärobjekt eller lärandeinnehåll möjliggör den vuxne lärande om 

ett specifikt innehåll.  
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2.5 Relationsskapnade i fritidshemmet 

Lofors Nybloms studie fokuserar bland annat på hur elever konstrueras och konstruerar sig 

själva i skolkontext. Hon har intervjuat nioåringar och resultatet visar att för eleven är 

kamratskapande viktigt och har en central roll i skolan. Att inte förstå det sociala samspelet 

uppfattas av eleven som det värsta som kan hända. De flesta lär sig att förstå samspelet 

men för de som misslyckas innebär det att de blir på ett eller annat sätt utesluten från andra 

elevers aktiviteter (Lofors Nyblom, 2009). Irhrskog (2006) skriver i sin avhandling om 

barns relationsskapnade. Hon beskriver betydelsen av barns relationsskapnade för deras 

identitetsutveckling och socialisation. Att kompisrelationen är avgörande för om barnet 

känner att det duger eller ej. I relationen skapas förtroende, tillit, ömsesidighet och 

bekräftelse. Gruppen har betydelse och avhandlingen visar på barns längtan och strävan 

efter gemenskap med andra. Barn identifierar sig med andra barn, det är tillsammans med 

andra i samma ålder som de socialiseras in i kultur och i det samhälle de lever i (Ihrskog, 

2006). Både Lofors Nyholm och Ihrskog skriver att på samma sätt som barn behöver stöd 

i läs och skrivinlärning, behöver barn stöd i sitt relationsskapnade. Läraren i fritidshem har 

i sin yrkesroll kunskaper om hur relationer skapas. Marianne Dahl beskriver med hjälp av 

metaforer hur läraren i fritidshem styr, puffar, slussar och syr in barn i gemenskaper (Dahl, 

2014).  

2.6 Interkulturell pedagogik 

I allmänhet när det talas om nyanlända används olika begrepp för att beskriva ett fenomen 

till exempel integration. Nationalencyklopedin beskriver begreppet integration som en 

process där skilda enheter förenas och begreppet inkluderar även resultatet av en sådan 

process. Däremot beskrivs begreppet interkulturalitet som en process där människor med 

olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra  

(Nationalencyklopedin, 2018). I Sverige har utvecklingen av interkulturalitet skett efter 

1980 och främst handlat om interkulturell kommunikation och undervisning. Den utökade 

invandringen skapar ett behov av att umgås över kulturgränser. På så sätt växer begreppet 

interkulturalitet fram ur behovet av att svenskar och invandrare på ett nytt sätt behöver 

förhålla sig till varandra (Lahdenperä, 2004). Lahdenperä (2011) gör skillnad på mångfald 

och interkulturalitet. Hon menar att mångfald används i allmänhet i betydelsen av 

mångfald av kulturer och att det ger en bild av att det finns kulturella skillnader. 

Interkulturalitet innebär en gränsöverskridande handling en social integrerande process 
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medan mångkulturalitet beskrivs mer som ett tillstånd, en situation där människor lär känna 

varandra och tolererar varandra (Lahdenperä & Sundgren, 2016). Lahdenperä (2011) 

beskriver interkulturalitet med dessa ord:  

termen interkulturell refererar till en interaktionsprocess med en 

ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella 

bakgrunder. Men kulturella bakgrunder syftar vanligen, i 

interkulturella sammanhang, till olika etniska och nationella 

kulturer. (Lahdenperä, 2011, ss. 15-41) 

Att använda begreppet kulturalitet istället för mångfald menar författaren kan skapa ett 

samhälle där samtliga medborgares resurser tas tillvara. Personer från olika kulturer som 

lever tillsammans kan man kalla en mångkulturell miljö. Om dessa personer agerar 

tillsammans kallas det interkulturell (Lainio, 2014). I en pedagogisk mångkulturell miljö 

kan avståndet mellan elev/lärare vara stort. Bristen på förståelse av varandras olika kulturer 

kan innebära att missförstånd uppstår. För att minska detta avstånd kan läraren inta ett 

interkulturellt förhållningssätt (Borgström, 2004). Lahdenperä (2004) betraktar begreppet 

interkulturell pedagogik som ett övergripande begrepp som innefattar interkulturellt 

lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogiks forskning. Genom att studera interkulturell 

pedagogik skapas insikt om hur kulturbundna föreställningar påverkar elever och lärare 

Författaren menar att interkulturell pedagogik är ett ämne som alla lärare borde har 

kunskaper om särskilt i realitet till ett samhälle i förändring. 
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Denna studie tar sin utgångspunkt i fenomenologin. Fenomenologin grundades som 

filosofi av Edmund Husserl runt 1900-talet (Steinar & Svend, 2014).  Fenomenologer är 

intresserade av beskrivningar hur människor uppfattar ett fenomen i omvärlden (Uljens, 

1989). Viljan att förstå och beskriva människans uppfattningar grundar sig i att 

fenomenologin utgår från att människan har olika uppfattningar av ett fenomen. I denna 

studie handlar det om uppfattning av integrationsfritids. Integrationsfritids blir fenomenet 

och genom att ställa frågan vad är integrationsfritids skapas en möjlighet att få reda på 

Lärarna i fritidshems uppfattningar av fenomenet, integrationsfritids. Genom att eleven 

beskriver roliga och tråkiga platser på fritids skapas en möjlighet att få reda på elevens 

uppfattning av fritidshemmet. Uppfattning av ett fenomen ska enligt Uljens (1989) inte 

blandas ihop med en åsikt utan är ett intresse av att beskriva hur fenomenet i grunden 

förstås, individens uppfattningar av fenomenet. Uppfattning är oftast den oreflekterade 

grund som åsikter vilar på (Larsson, 1986). En grupp forskare vid Göteborgs universitet, 

som kallar sig Inom-gruppen, har utvecklat en variant av den fenomenologiska ansatsen 

och beskriver den i första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 

handlar om vilken fakta som kan observeras utifrån. Andra ordningens perspektiv handlar 

om hur någon upplever något. Fenomenologin utgår från andra ordningens perspektiv. Det 

innebär att fenomenologer inte vill beskriva hur något egentligen är utan vill beskriva hur 

något framstår för människor (Larsson, 1986).  

  

3. Teoretisk utgångspunkt 
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Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur lärare i fritidshem uppfattar sin 

praktik och hur den kan bidra till att nyanlända elever integreras i den svenska skolan. 

Studiens syfte är även att undersöka hur nyanlända elever uppfattar fritidshemmets 

praktik.  

  

4. Syfte 
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Detta kapitel behandlar kvalitativa metoder som fokusgruppsintervjuv och 

samtalspromend, forskningsetiska aspekter, urval, genomförande, tillvägagångsätt vid 

analys av fokusgruppsintervjuv och samtalspromenader, trovärdighet samt metodkritik.  

Den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå deltagarnas uppfattningar och utveckla 

mening i deras erfarenheter (Steinar & Svend, 2014). I denna studie används 

fokusgruppsintervjuv som metod. Fokusgruppintervjuv är en kvalitativ forskningsintervju 

där flera personer samtidigt samtalar utifrån samma frågeställning (Bryman, 2012). 

Metoden möjliggör en djupare förståelse genom att deltagarna utbyter erfarenheter och 

kunskaper med varandra. På så sätt kan uppfattningar om ett ämne, åsikt eller attityder 

studeras i detta fall lärares uppfattning av integration på fritidshem. Nackdelar med 

metoden är att deltagarna kan påverka varandras utsagor (Wibeck, 2010). För att analysera 

data från fokusgruppsintervjuv med lärare i fritidshem används metoden kvalitativ 

innehållsanalys  (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehålls analys är en 

kvalitativ metod där utgångspunkten är att fenomen behöver processas och beskrivas innan 

de teoretiseras. Istället för att genom ett teknifierande sätt studera människolivet ligger 

intresset i att beskriva det vardagliga, kulturella aspekterna av människors tänkande, 

lärande, vetande, handlande och uppfattningar (Steinar & Svend, 2014). Genom att först 

transkribera och sedan läsa igenom intervjun flera gånger, får forskaren syn på meningar 

eller fraser som besvarar forskningsfrågan. Dessa meningar kallas meningsbärande 

enheter. Vid behov kortas de meningsbärande enheterna ner (kondenseras) och därefter 

kodas och kategoriseras meningarna, fraserna. Till sist växer mönster i form av olika teman 

fram ur materialet (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att få större kunskap om barns uppfattningar om fritidshemmet används 

samtalspromenader med elever som metod. På senare år har barns perspektiv alltmer lyfts 

fram i forskning (Klerfelt & Haglund, 2011). Istället för att se barnet som ett objekt är 

barnet ett subjekt med tankar och åsikter av vikt.  Forskningen har allt mer gått från att 

forska på barn till att forska med barn (Christensen, 2004). Alderson (2008) hävdar att barn 

kan vara med i alla steg i en forskningsprocess. Delaktighet kan hjälpa forskaren att komma 

närmare barns miljö och hur de uppfattar den.  Metoder har utvecklats för att kunna belysa 

5. Metod 
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barns perspektiv på ett så bra sätt som möjligt. En sådan metod är samtalspromend. Det är 

inte möjligt att helt och fullt förstå någon annan människa, men samtalspromenader kan 

vara ett sätt att närma sig barns perspektiv. Att kunna ta ett barns perspektiv innebär att 

sätta sig in i hur barn tänker och fungerar i sociala sammanhang. För att skapa en möjlighet 

för barnet att uttrycka sitt perspektiv behövs dialog med barnet. Detta möjliggör 

samtalspromenaden. Genom att eleven tar en bild på ett objekt och sedan utifrån den bilden 

förklarar varför hon/han tagit just den bilden stödjer, bilden kommunikationen som 

uppstår. Barnet har själv kontroll över vad som sker, det skapar tillit mellan den vuxne och 

barnet. Barnet förstår att forskaren är intresserad av vad hon/han vill berätta. Den 

förståelsen gör att barnet vågar berätta sitt eget perspektiv och inte det förväntade 

perspektivet. Genom att barnet är aktivt och delaktigt i processen kan forskaren komma 

närmare barnets miljöer och hur de uppfattar dessa. I samtalspromenaden är det den vuxne 

som följer barnet. Detta kräver eftertänksamhet av betraktaren och att den vuxne lyssnar 

och försöker förstå vad barnet vill berätta. (Klerfelt, 2016) 

5.1 Forskningsetiska aspekter 

I forskning ställs krav såväl på kvalitet i arbetet som på integritet hos forskaren. Det är 

grundläggande att forskaren reflekterar och funderar under hela processen kring olika 

etiska dilemman (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningsetiken säger att forskaren ska tala 

sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sina 

studier, öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella intressen och 

andra bindningar, inte stjäla andra forskningsresultat, hålla god ordning i forskningen 

genom god dokumentation och arkivering, sträva efter att bedriva forskning utan att skada 

människor(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i studien har informerats om syfte och vad 

som avses med studien och skrivit på en tillståndsblanket (bilaga 1). En tillståndsblanket 

har skrivit på av vårdnadshavare (bilaga 2) och elever (bilaga 3). Under studiens gång har 

deltagarna vid flera tillfällen upplysts om rätten att dra tillbaka sitt deltagande. De har haft 

att möjlighet att läsa igenom transkriberingarna av fokusgruppsintervju och godkänna 

dessa. Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017) tar upp kravet om att ingen koppling 

mellan deltagarna och insamlade data ska kunna göras. Därför har alla deltagande fått välja 

ett fiktivt namn. Bilder, röster eller namn kommer bara forskaren ta del av. De bilder som 

presenteras i materialet är neutrala bilder som kan ha tagit i vilket fritidshem som helst.   

Nyttjandekravet är en försäkran om att det insamlade materialet bara används i 
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forskningssammanhang. Även en försäkran om att materialet bara kommer användas i 

forskningssammanhang tydliggörs i och med tillståndsblanketten.  

5.2 Urval 

Deltagarna har valts ut utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att deltagarna 

har funnits i min närhet och på så sätt kunnat delta i studien. På samma sätt är urvalet 

målstyrt det betyder att de är utvalda för ett specifikt innehåll i detta fall kunskapen om 

integration på fritidshem (Bryman, 2012). När datainsamlingen gjordes fanns det i maj 

2017 ca 540 elever på skolan i årskurserna F-6 varav 90 barn var nyanlända. På skolan 

fanns det tolv utbildade lärare i fritidshem. Det innebär att fritidshemmen hade en god 

personaltäthet i förhållande till uppdraget. Behöriga lärare gör att förståelse för uppdraget 

och undervisningen säkerställs. Nio av lärarna i fritidshem deltar i denna studie.  

Data från den fokusgruppsintervjuv som ligger till grund för denna studie leddes av en 

forskare och jag var en deltagare i det samtalet. För att stärka upp trovärdigheten i studien 

har mina egna svar plockat bort ur materialet.  

Samtalspromenaderna är genomförda med elever som har annat modersmål än svenska. 

Samtalen är till antal fem. Samtalspomenaderna är genomförda på fritidshem där det finns 

elever med olika kulturell bakgrund. Vid behov har en tolk deltagit under 

samtalspromenaden. 

5.3 Genomförande 

När fokusgruppsintervjun genomfördes fanns det tillräckligt med tidsutrymme för lärarna 

att i lugn och ro kunde fundera över frågeställningen: vad är integrationsfritids? En 

röstinspelning av samtalet gjordes. Deltagarna fick inte forskningsfrågan innan. Utan 

reflektion gjordes i stunden. För att alla skulle få tid att tänka en liten stund själv skrev 

deltagarna ner korta begrepp/ord/förklaringar utifrån forskningsfrågan på post it lappar. 

Därefter berättade var och en i tur och ordning vad de hade skrivit. Genom att gå laget runt 

i tur och ordning får alla möjlighet att säga sitt. Till slut avslutas intervjun med ett samtal 

kring orden och begreppen. På så sätt växte ord/begrepp/förklaringar fram, som kunde 

användas i analysarbetet.  

För att lyssna till elevers uppfattningar har metoden samtalspromenader använts. För att 

kunna precisera lyssnandet av elevens uppfattning formulerades frågorna/uppmaningar till 
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samtalspromenaden efter fokusamtal med fritidslärare. När väl samtalspromenaden skulle 

äga rum frågade jag först eleven om hon/han ville delta. Sedan visade jag eleven telefonen 

och prövade ljudupptagningen så att eleven inte skulle ha fokus på den tekniska detaljen. 

Därefter fick eleven ansvar att hålla i ipaden och vi talade om och visade hur hon/han skulle 

ta en bild. Jag förklarade för eleven att jag skulle följa och lyssna på hon/han, det var eleven 

som bestämde när och var vi skulle gå. Därefter ställde jag uppmaningen till eleven: ta mig 

till den plats där du tycker är roligast på fritids. Tillsammans började vi promenera.  När 

eleven stannade ställde jag frågor så att vi i så stor utsträckning som möjligt skulle förstå 

varandra och eleven tog en bild på ett objekt (Klerfelt, 2016). Utifrån bilden fördes sedan 

en dialog med eleven om varför hon/han tog bilden osv. För att inte själva verktyget som 

vi tog en bild med skulle uppta elevens fokus användes ett verktyg som eleven är bekant 

med i detta fall en Ipad. Därefter gick eleven vidare för att visa mig svaret på uppmaningen: 

ta mig till den plats du tycker är tråkigast på fritids. Under samtalspromenaden gjordes en 

ljudupptagning. För att göra ljudupptagningen användes en mobiltelefon. Genom att den 

vuxne tar ansvar för ljudupptagningen kan han/hon ta hänsyn till om eleven vill gå inne 

eller ute. Detta för att få en så bra kvalité på ljudupptagningen som möjligt. Likaså om det 

finns behov av tolk användes det. Fritidshemmen har språkstödjare som kan hjälpa till vid 

tolkning. Språkstödjaren är en vuxen som har varit en längre tid i Sverige och tillägnat sig 

kunskaper i svenska och om Sverige, samt har ett annat modersmål än svenska. 

Språkstödjaren fungerar inte bara som ett stöd i den språkliga kommunikationen utan även 

som en brygga mellan barnets nya verklighet och tidigare erfarenheter. Det är viktigt att 

eleven känner sig trygg med den som ska tolka. Om eleven inte känner sig trygg i relationen 

med den som ska tolka är det stor risk att eleven väljer att säga det hon/han tror att vi 

förväntar oss att hon/han ska säga inte vad eleven verkligen vill förmedla (Klerfelt, 2016). 

För att få en bra dialog med eleven behöver likaså tolken vara införstådd med sin uppgift, 

vilken roll den har som vuxen i samtalspromenaden.  

5.4 Tillvägagångsätt vid analys av samtal med lärare i fritidshem 

Transkriberade data från fokusgruppsintervjun analyserades med hjälp av metoden 

kvalitativ innehållsanalys. Meningar i utskriften av transkriberingen klipptes isär till 

remsor. Dessa bildade olika meningsenheter. För att meningar och fraser skulle synliggöras 

och vara relevanta kodades och kategoriserades meningsenheterna. Enligt Graneheim & 

Lundman kan meningarna behövas kortas ner, kondenseras, men det behövdes inte 



17 

 

eftersom materialet bestod av korta begrepp eller meningar. Koderna av de olika 

meningsenheterna formades så att de återspeglade innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). En meningsenhet togs bort på grund av att den var en frågeställning. För att 

kategorisera meningsenheterna grupperades menigsenheterna efter kodningen. Först lite 

större grupper: form, lärande och övrigt för att sedan urskilja mindre grupperingar: 

aktiviteter, när, samhället, socialt lärande, gemenskap, övrigt, vem, språk och hur i de olika 

större grupperingarna. Men det visade sig att det var svårt att få alla meningsenheter att 

passa in när det blev mindre grupperingarna. Tex i detta skede delades gruppen som 

innefattade sociala relationer upp i två grupper, gemenskap och socialt lärande, för att 

sedan bli en grupp igen när olika teman började urskiljas. För att hitta rätt i 

kategoriseringen läste jag igenom hela transkriberingen vid upprepande tillfällen. Både 

Ganeheim och Lundman (2004) samt Hsieh och Shannon (2005) skriver kring vikten av 

upprepad läsning av materialet. 

Till sist var det tid att urskilja olika teman. I litteraturen kring kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) så beskrivs metoden genom att forskaren använder färre 

teman med fler kategoriseringar i än tvärtom. Men i mitt arbete med att få färre teman 

innebar det även att de teman som kunde urskiljas inte blev så informativa. Därför valdes 

studien att presentera fler teman med lite färre kategoriseringar i. Till slut växte fem olika 

teman fram: form/struktur, övrigt, samhället, relationer och språk.  

5.5 Tillvägagångsätt vid analys av samtalspromenader 

Samtalspromenader genererar ett rikt material av ljudfiler, skrift och bilder. All data 

märktes upp och arkiverades digitalt på ett sätt där varje elev hade var sin mapp. Precis 

som Klerfelt (2016) förespråkar lyssnade jag igenom alla samtalspromenader och gjorde 

vissa stödanteckningar. Därefter transkriberades alla samtalspromenader. De delar av 

promenaden mellan olika platser där dialog fördes som inte direkt behandlade målet 

dokumenterades via korta stödanteckningar i transkriberingen. Därefter lästes 

transkriberingarna igenom flera gånger (Hsieh & Shannon, 2005).  För att få syn på likheter 

och skillnader markerade jag texten med olika färgpennor. Jag klippte isär transkriberingen 

och kategoriserade dem efter de olika uppmaningarna. Bild och text om respektive 

uppmaning lades tillsammans. Tillslut började ett mönster växa fram och jag började 

urskilja olika teman.  
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5.6 Trovärdighet 

En form av kvalitativ innehållsanalys är en metod för att analysera text baserad på 

människors upplevelser och berättelser. Det innebär att det alltid finns utrymme för 

tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Det som behövs ta ställning till är hur det 

påverkar resultatet. Till exempel så fanns ordet tillhörighet med i materialet. När jag 

lyssnar igenom transkriberingen för att få mer kunskap om vilken kategorisering ordet ska 

hamna under så visar det sig att tillhörighet sägs i ett sammanhang där samtalet före handlar 

om relationer men efter om språk. Här är det nu viktigt att lyssna på inspelningen och läsa 

igenom transkriberingen för att få så rättvis tolkning som möjligt. För att få ökad 

trovärdighet i resultatet har deltagarna läst igenom transkriberingen så att de inte blir 

missförstådda eller att direkta felaktigheter finns med i materialet. För att ytterligare öka 

trovärdigheten har ett resonemang först med forskaren i forskningsprojektet om de olika 

temans trovärdighet. Jag är väl medveten om att reabiliteten i studien ställs på prov genom 

att jag själv är en deltagare. För att öka trovärdigheten har data som jag själv bidragit med 

tagits bort ur materialet. Likaså kan man diskutera hur mitt eget deltagande har påverkat 

resultatet i förhållande till hur mina egna åsikter har speglat de andra deltagarnas svar på 

forskningsfrågan.  

Som forskare med barn måste du ta hänsyn till obalansen som finns i maktförhållandet 

mellan barn och den vuxne. Klerfelt (2016) menar att forskaren måste ta ett mer aktivt 

angreppsätt för att överbrygga maktförhållandet. För att säkerställa att barnets perspektiv 

synliggörs behöver forskaren sätta sig in i barnets kultur, sociala koder och skapa sig 

kunskap om den kulturen som barnet lever i. Forskning pekar på vikten av närhet och 

relation när barn ska delta i en studie. Validiteten ökar även genom att forskaren förklarar 

för barnet att hon/han inte är barn utan en vuxen och därför vill lyssna på vad barnet har 

att säga (Klerfelt, 2016).  

5.7 Metodkritik 

I alla kvalitativa metoder och även i kvantitativa metoder finns det en grad av 

tolkningsutrymme. Frågan är hur mycket det påverkar resultatet? Inom kvalitativa genre 

pratar man om trovärdighet i resultatet (Graneheim & Lundblad 2004). Metoden bygger 

på att du pendlar mellan de olika momenten i ditt arbete och det är av vikt att läsa igenom 

texten vid upprepande tillfällen. (Hsieh & Shannon, 2005). Samtalspromenader är en 
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metod för att komma närmare elevens perspektiv (Klerfelt, 2016). Kritiken kring intervju 

som forskningsmetod handlar till mångt och mycket om kvalitén på den som intervjuar. 

Intervju är ett möte mellan människor då är det viktigare att vara närvarande än att fundera 

över kvalitén under intervjutillfället (Steinar & Svend, 2014, s. 216). Klerfelt (2016) för 

ett resonemang om att samtalspromenaden som metod skulle kunna vara ett svar på frågan 

om en mer levande forskningsmetod där samtalet liknas vid en dialog. För att öka 

validiteten i intervju som forskningsmetod kan intervju ses som ett hantverk som utvecklas 

utifrån teori och praktik (Steinar & Svend, 2014, s. 357).  
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Detta kapitel är indelat i två avsnitt. Ett avsnitt som redovisar resultat och analys av 

fokusgruppsintervju och ett avsnitt av samtalspromenaderna resultat och analys. Båda 

avsnitten är sedan indelade i olika teman som har framkommit vid analys av de olika 

metoderna. Detta är ett föröka till struktur för att i diskussionen kunna väva samman de 

båda resultaten.  

6.1 Fokusgruppsintervju 

Fem olika teman växte fram under bearbetningen av materialet; form/struktur, samhället, 

relationer, språk och övrigt. De olika teman beskriver hur lärare uppfattar vad integration 

på fritidshemmet är.   

Form/struktur 

Under detta tema placerades data som beskrev strukturer, vilken form integrationsfritids 

hade men även hur integrationsfritids kom i uttryck. Här var det tydligt att Lärarna i 

fritidshem hade olika uppfattningar. Vissa beskrev att integrationsfritids pågick hela tiden, 

att alla elever, vårdnadshavare, personal var delaktiga och att det pågick under hela dagen. 

En lärare i fritidshem sa så här: 

integrationsfritids är vissa dagar, vid angivna tider 

Andra beskrev att integrationsfritids var under bestämda tider, vid bestämda platser, 

bestämda aktiviteter och att det berörda nyanlända elever, fritidslärare och språkstödjare. 

En annan lärare i fritidshem sa så här: 

under hela dagen, vanliga dagar på fritid så att man får möjlighet 

att leka med andra eller sig själv 

Ord som lärarna använde för att beskriva integrationsfritids var inspirerande, utmanande, 

lustfyllt och blandning. Aktiviteter som nämndes var spela spel, idrott, gå till skogen, 

sopsortering, lekar, rörelse och stadsbiblioteket. 

 

 

6. Resultat och analys 



21 

 

Samhället 

Lärarna i fritidshem beskrev integrationsfritids som en möjlighet för eleverna att kunna 

förstå och ta ansvar för samhället tillsammans. En lärare uttryckte det så här: 

 man måste förstå samhället och de som lever där  

De beskrivande orden som användes var visa intresse, gemenskap, utbilda demokratiska 

samhällsmedborgare, lära sig om och av varandra, brobyggare. Föreningslivet lyftes fram 

och en lärare i fritidshem beskrev integrationsfritids:  

som en mjuk väg in 

Integrationsfritids kan ge förståelse för samhällsnära tjänster.  Lärarna beskrev möjligheten 

att skapa ett samhälle i gemenskap och att fritidshemmet kan var en demokratibärare.  

Språk 

I fokusgruppsintervju sa alla lärarna i fritidshem att undervisningen i fritidshemmet har 

betydelse för språkets utveckling. Lärarna talar om fritidshemmets undervisning i termer 

av att språket utvecklas genom att eleverna har inflytande över undervisningen. Att 

kommunikation i fritidshemmet är central och att samtal pågår hela tiden både mellan elev 

och elev, men lika viktigt är samtalet mellan elev och lärare. Lärarna beskriver att det finns 

extra tid för att prata och lyssna på fritidshemmet. De nämner ord som övertydlighet i 

kommunikation. De beskriver fritidshemmet som en miljö där språket kan utvecklas.  

Relationer 

Under detta tema beskriver lärarna i fritidshem att undervisningen lär eleverna turtagning, 

att våld inte är okej, ömsesidighet, hur man leker och skapar förståelse för sig själv och 

andra. Eleverna lär sig genom att göra saker tillsammans och de får möjlighet att ta del av 

andras tänkande. Knyta kontakter, skapa sociala relationer, öppnar ögon och skapar en 

gemenskap där tillit till varandra råder är ord som beskriver integrationsfritids.  Lärarna 

beskriver fritidshemmet som en möjlighet till gemenskap, känsla av tillhörighet och en 

känsla av alla vi på fritids. En lärare i fritidshem beskriver integrationsfritids så här: 

Gemenskapsorienterat, delaktighet och deltagande  
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Övrigt 

Enligt lärarna i fritidshem har integrationsfritids en förklarande funktion. De berättar om 

möjligheten att förklara för varandra vad vi äter och varför, möjligheten att förklara olika 

situationer som upplevs och de talar om en ständig utvecklingsprocess där vi lär av 

varandra. Genom integrationsfritids finns möjligheten att förklara vad fritids är, kan 

innehålla matematik i vardagen och bildspråk nämns som ord för att beskriva 

integrationsfritids.  

 

6.2 Samtalspromend 

I analysen av samtalspromenaderna växte tre teman tydligt fram, lekredskap, kompisar och 

miljö. Dessa teman fanns beskrivna i elevernas utsagor både i svaret när det gäller vad som 

är roligaste på fritids eller tråkigast på fritids. Det var svårt för eleverna att beskriva den 

platsen som var tråkigast på fritids. Däremot i dialogen så går det att urskilja svar. Tex 

Linnea tar en bild på bord och stolar i ett grupprum som tidigare har varit ett rum där 

eleverna har lekt och säger: 

Linnea – men vi har lekt så mycket där inne och det är ja för att jag 

har ju gått i en annat i rummet bredvid och här och då var man ju i 

det rummet väldigt mycket och då saknar man det lite… 

Jag – du saknar det rummet vad är det du saknar i det rummet då? 

Linnea – just det att det var så många som lekte och att man kunde 

leka fritt då.  

Lekredskap 

Eleverna beskriver lekredskap som betydelsefulla för att det ska vara roligt på fritids. De 

berättar om lego, plus plus, spis, gosedjur, djur, fotboll och fotbollsmål. Lego beskrivs som 

betydelsefullt, att det finns speciellt lego till exempel gubbar, brandmannalego, hår, och 

hjul.  

Jag – vad är det som är speciellt med lego som 

gör att det är roligt att leka med? 

MR – gillar att laga bil 
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Jag – jaha, du tycker om att laga bilar, bygga bilar. MR nickar. 

MR – och jag gillar att ha en kläd att hitta.  

En annan elev beskriver fotbollen och fotbollsmålen som betydelsefulla. Han har tagit en 

bild på de stora fotbollsmålen och förklarar: 

Christian Ronaldo – för att den stora planen får man springa så 

mycket, man springer så mycket ända dit, då funkar det mer, då 

blir man inte trött och då blir man starkare.  

Jag – då får man springa mer och det tycker du om? 

Christian Ronaldo – ja 

En elev beskriver den roligaste platsen så här:  

Makanda – föratt föratt det finns jättemånga 

saker att leka med här inne……och sen lekte jag 

med gosedjur och sen en gång lekte jag med dom 

hära… 

Jag – med spisen? 

Makanda – mm vi lagade mat. 

När en elev skulle visa platsen som var tråkigast tog hon med mig till en annan avdelning 

och tog en bild där. När hon sedan förklarade varför så beskriver hon det så här: 

Linnea – det är därför, det är därför att det finns jättemycket saker 

att leka med och jättebra saker. 

Hon tycker att den platsen är den tråkigaste för hon går på en annan avdelning och får 

därmed inte leka på denna platsen där hon tagit bilden.  

 

Kompisar och vuxna 

Vuxna finns med i två elevers berättelser. Kompisar finns med i alla samtalspromenader 

på ett eller annat sätt. Det är inte alltid att de räknas upp vid namn men när man lyssnar 

och läser transkriberingarna flera gånger så hörs det att eleverna växlar till vi när de talar 

om själva leken. Tex i citatet ovan så talar Makanda i jag form när hon berättar om 

leksakerna men när hon talar om vad hon gjorde i leken så säger hann vi. Likaså när CH 
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pratar om fotbollsplanen säger han jag när han pratar om att spinga, bygga muskler och bli 

stark men när han berättar om spelet på sommarfritids talar han om kompisar och en vuxen.  

Christian Ronaldo – ja för på sommaren när jag var här med J och 

mina kompisar ööö vi spela och vi springde….. 

Så här beskriver en annan elev leken: 

Allas – A visade mig frisrummet och här fanns allt och då tyckte 

jag det var jätteroligt.  

Jag – menar du att du tyckte att det var roligt då du och A lekte 

tillsammans med legot? 

Alls – mmmm och med en fröken med lego. 

Allas berättar även om kompisar som han leker med. MR berättar om en plats som han 

tyckte var tråkig: 

MR – den är inte kul! 

Jag – varför är den inte kul? 

MR – jag blir galen. Ingen leker med det hära.  

Jag – är det därför du inte tycker om att leka men den, för att ingen 

leker med det? 

MR – ja.  

Miljö 

Elevernas berättelse tar upp miljöns betydelse för att de ska tycka att fritids är roligt. De 

talar om yta och rörelse. De talar även om rolleken och att de tycker om att ha plats för att 

laga mat och leka med gosedjuren. Tex beskriver eleverna det så här: 

Linnea - ..för att här är det mycket plats och yta och man kan leka 

väldigt mycket här.  

CH – man får springa mycket… 

Allas – soffan är skön… 

En elev tar en bild på ett rum och förklarar att hon tycker detta är tråkigt för att man inte 

tänker så mycket på att det finns. Hon säger att man leker i de angränsande rummen men 
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inte i detta rum. Det rummet som hon hänvisar till som tråkigt är ett rum med stolar och 

bord. De rum hon hänvisar till att de leker i är möblerade med få bord, öppen yta och det 

finns lekmaterial i rummen.    
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7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att skapa kunskap om fritidslärarens uppfattningar om integration på 

fritidshemmet men även att undersöka hur nyanlända elever uppfattar fritidshemmet. Både 

Lahdenperä och Borgström beskriver vikten av att ha ett interkulturellt förhållningssätt för 

att skapa förståelse och undvika missförstånd. Enligt Borgström (2004) är interkulturellt 

förhållningsätt lösningen på avståndet mellan lärare och elev. Med resultatet som grund 

och Lahdenperä (2011) beskrivning av begreppet interkulturallitet så visar studien att vissa 

läraren i fritidshem har interkulturellt förhållningsätt medan andra inte har det. Jag menar 

att två perspektiv, integrations som ständigt pågående eller integration under begränsade 

villkor, på hur lärare i fritidshem uppfattar integration kom fram ur resultatet i temat form 

och struktur. Antingen uppfattade läraren att integration var ständigt pågående eller var 

integration något som skedde under begränsade villkor. Dessa två perspektiv skulle kunna 

ha betydelse för lärarens utveckling av fritidshemmets praktik. Beroende på vilket synsätt 

läraren har blir det olika resultat av undervisningen på fritidshemmet. Om fritidshemmets 

praktik ska vara en interkulturell praktik behöver lärarna förstå att processen pågår hela 

tiden. Alla som befinner sig där interagerar med varandra och det är ett ömsesidigt 

deltagande. Avståndet mellan deltagarna i fritidshemmets praktik kan överbryggas genom 

interkulturellt förhållningsätt och det skulle kunna medföra att alla de som deltar i 

verksamheten känner ett gemensamt ansvar där allas erfarenheter och egenskaper tas 

tillvara.  

Folke (2015) pekar på vikten av de sociala relationerna i förhållande till 

kunskapsutvecklingen. Att goda sociala relationer har betydelse för elevens 

kunskapsinhämtning. Likaså Lofors Nybloms (2009) studie visar att för eleven är 

kamratskapandet viktigt i skolan. Fritidshemmets undervisning ska utgå från elevens 

behov och intresse. Det menar Rohlin (2013) är särarten för fritidshemmet i förhållande 

till övriga skolan. Hon beskriver att fritidshemmets verksamhet skapas i relation till övriga 

skolan, utifrån barns engagemang, genom estetiska lärprocesser och med eleven som 

resurs. I resultatet beskriver lärarna att fritidshemmet är en möjlighet till gemenskap, 

tillhörighet och som en känsla av ”alla vi på fritids”. Lärarna beskriver att fritidshemmets 

7. Diskussion 
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undervisning genom gemenskap och lek skapar kontakter. Eleverna berättar att de tycker 

det är roligt att leka på platser där det finns inspirerade material så som lego. Alla elever 

talar även om dessa roliga platser i relation till att de leker där med kompisar eller en vuxen. 

Det jag vill säga är att genom att läraren i fritidshemmet utgår från eleven intresse och 

behov skapas en miljö där olika språk och kulturer kan mötas och utveckla en gemensam 

kultur på fritidshemmet. På så sätt skulle detta relationsskapnade som sker utifrån elevens 

intresse och behov ha betydelse för hur elever lyckas i skolan.  

Sverige har tagit emot många nyanlända de senaste åren och dessa elever har stora 

svårigheter att bli behöriga till nationella program (Bunar, 2015). För att stärka elevens 

möjlighet till att lyckas i skolan behöver alla delar i utbildningsystemet gör sitt. Skaremyr 

(2014) skriver om normer och regler och hur språkliga händelser i förskolan bygger 

kulturella koder. Dessa kulturella koder behöver förstås för att eleven ska känna 

gemenskap och sammanhang., för att förstå samhället och den kontext som är där. Likaså 

beskriver Jensen (2011) hur det informella lärandet i fritidshemmet skapar en arena där 

demokratiska värden har en central plats. I resultatet beskriver lärarna fritidshemmets 

undervisning som en möjlighet till att förstå samhället och de som lever där. De beskriver 

att kommunikationen som sker på fritidshemmet utgår från situationer som sker i nuet men 

även en kommunikation ur en tidsaspekt. Lärarnas beskrivning av fritidshemmet är att 

samtal pågår hela tiden och att genom lek skapas förståelse för varandra. Det samspelet 

som sker i leken stärks av elevens berättelse om hur de talar om leksakerna i jag-form men 

när eleven talar om lekes innehåll är det i vi-form. Utifrån resultatet väcks en tanke hos 

mig om att lärarna i fritidshem uppfattar sitt uppdrag ur ett vitt perspektiv, där 

fritidshemmets undervisning möjliggör utbildning av samhällsmedborgare. Ur den 

synvinkeln skulle fritidshemmets praktik vara en miljö som bidrar till att elever genom 

kommunikation förstår de normer och värderingar som Sveriges samhälle är byggt på.  

Fritidshemmet bidrar då både till att elevens språkutveckling stärks och att eleven får 

kunskaper om samhällets värderingar.  

Både Irhrskog (2011) och Folke (2015) beskriver vikten av goda sociala relationer för 

kunskapsinhämtning. Att inte förstå det sociala samspelet uppfattas av eleven som det 

värsta som kan hända. Om detta samspel ska fungera skriver Ihrskog (2011) om hur elever 

behöver kunskap och störtning i relationsskapnade. Kane (2015) skriver om leken, lek för 

lekandets men även om motivationen i leken och kompetenser som utvecklas där. 

Ankerstjerne (2015) menar att genom leken utvecklar eleven sin sociala förmåga. Enligt 
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styrdokument har fritidshemmet i uppdrag att ge eleven möjlighet att utveckla dessa 

kunskaper genom att fritidshemmets undervisning ska vara grupporienterat, situationstyrt 

och upplevelsebaserat (Skolverket, 2017). Lärare beskriver undervisningen i 

fritidshemmet ur ett grupporienterat perspektiv. De talar om att eleverna lär av och om 

varandra, att eleverna förklarar för varandra. En elev beskriver detta genom att berätta att 

här vill han inte leka för här leker ingen annan. Med detta som grund vill jag påstå att 

genom social gemenskap, genom leken, med störtning av läraren kan fritidshemmets 

undervisning bidra till att fler elever lyckas i svensk skola.    

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av ett fenomen. Därför var det naturligt 

att studien tar sin utgångspunkt i fenomenologin och att använda sig av en kvalitativ metod. 

Att utgå från fenomenologin har varit både frustrerande och svårt. Främst beror det på att 

det har varit svårt att sätta sig in i fenomenologin och dess ansats under så kort tid. Min 

bedömning är ändå att valet av metod har fungerat bra i förhållande till studiens syfte. Den 

kvalitativa forskningsintervjun vill förstå deltagarnas uppfattningar men det finns alltid ett 

tolkningsutrymme (Graneheim & Lundman, 2004). Jag funderade länge på 

tolkningsutrymmet och hur jag skulle kunna stärka upp trovärdigheten i studiens resultat. 

Till en börjad tänkte jag använda mig av alla data men utifrån studien syfte valde jag att 

använda en viss del. Däremot var hela fokusgruppsintervjun viktig för att stärka upp att 

tolkningsutrymmet minskade.  

Att barn har kloka åsikter och kan berätta intressanta, för vuxna viktiga perspektiv, på sin 

vardag har jag aldrig betvivlat.  Att forskning enligt Christensen (2004) alltmer börjat 

handla om forskning med barn istället för på barn gör att mitt intresse för forskning har 

ökat.  Därför var det naturligt för mig att använda samtalspromend som metod. Precis som 

Klerfelt (2016) skriver är det inte helt och fullt möjligt att förstå någon annan människa. 

Men det jag upptäckte var att genom samtalspromenaden blev det möjligt att följa barnet 

på barnets egna villkor. När barnet märkte att jag verkligen ville försöka förstå så hände 

det något med vår dialog. Klerfelt beskriver detta skede som en möjlighet för barnet att 

våga berätta sitt eget perspektiv och inte det som hon/han förväntas berätta. Studiens 

utgångspunkt i fenomenologin och möjligheten att få reda på barns uppfattningar om ett 

fenomen blev genom samtalspromenaden möjlig.  
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7.3 Vidare forskning 

Slutligen skulle jag vilja föra fram vikten av framtida forskning kring innehållet i 

fritidshemmets praktik och dess betydelse för elevers bildning till demokratiska 

medborgare.  
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9.1 Bilaga 1 

 

Tillstånd för användning av material till kandidatuppsats utifrån insamlat material i forskning 

med personal på fritidshemmen på skolans integrationsfritids. 

 

Introduktion  

Under läsåret 2017/2018 deltog personal på skolans fritidshem i ett aktionsforskningsprojekt 

lett av forskare. Syftet med denna studie är att skapa kunskap om vad integration är på 

fritidshemmen på skolan med hjälp av insamlat material från projektet.  

 

Genomförande 

Under ett års tid har skolans fritidshem deltagit i ett aktionsforskningsprojekt, ett samarbete 

mellan kommun och högskolan. Projektets syfte har varit att utforska fritidslärarens praktik och 

hur den kan bidra till integration i grundskolan. Denna studie ska ta sin utgångspunkt i 

genomförda samtalspromenader med elever och i en aktion, Vart kommer jag ifrån? som har 

genomförts i projektet.  

Konfidentialitet 

Jag kommer inte att dela med mig av materialet till någon som inte är kopplad till studien. Jag 

kommer att använda mig av fingerade namn i presentation av resultaten för att undvika att 

någon person ska kunna identifieras.  

Resultaten kommer att kunna användas vid föreläsningar, intervjuer, artiklar eller annat skrivet 

material.  

 

 

 

 

 

 

9. Bilagor 
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Tillstånd 

 

Jag har tagit del av ovanstående information. Jag har haft möjlighet att ställa frågor om studien 

och de frågor jag ställt har besvarats. Jag ger mitt tillstånd för att material produceras och 

används som beskrivet ovan.  

 

    

Underskrift ___________________ 

Namn________________________  

Datum ___________________________ 
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9.2 Bilaga 2 

 

Skolans forskningsprojekt om 

integrationsfritids 2017 

Intyg för samtycke om att ditt barn deltar 

i aktionsforskning på fritidshemmet. 

 

Skolan har fått möjlighet att ingå i ett samarbete med universitetet. Forskare kommer att 

leda projektet och tillsammans med lärarna i fritidshem på skolan utveckla undervisningen 

på fritidshemmet. För att synliggöra fritidshemmets praktik skulle vi vilja intervjua ditt 

barn. Intervjuerna kommer till att börja med ske med metoden samtalspromenader. Vi 

kommer eventuellt även använda oss av filminspelning och fotografering. Informationen 

kommer bara att bearbetas av lärare i fritidshem på skolan samt forskare på universitetet. 

Vid publikation av material kommer barnen att avidentifieras eller nytt samtycke sökas. 

Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt barns deltagande.  

 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i forskningsprojektet  

 

Jag samtycker till mitt barns deltagande i forskningsprojektet men vill  

inte att barnet ska filmas eller fotograferas 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i forskningsprojektet  
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Barnets namn 

 

 

 

Vårdnadshavarens namnunderskrift  

 

 

Om du har frågor kan du kontakta 
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9.3 Bilaga 3 

Skolans forskningsprojekt om integrationsfritids 

2017 

 

Tillståndsblanket för elev 

 

 

Vi som arbetar på fritidshemmet på skolan, tillsammans med lärare från högskolan i vill 

bli bättre på att förstå vad integrationsfritids är för något.  

 

Vi vill därför fråga vad du som barn tänker och vi skulle vilja att du berättar det för oss. 

Ibland kanske vi också vill titta på eller filma när du leker.  

 

Ingen annan än vi som arbetar på fritids och lärarna på högskolan kommer att veta att det 

är just du som har berättat eller sagt något.  

 

Du behöver inte vara med i undersökningen om du inte vill. Om du säger att du vill men 

sedan ändrar dig att du inte vill så är det okej. Då kommer vi att ta bort allt du sagt och 

gjort från materialet.  

 

Vill du vara med i undersökningen   JA                                         NEJ   

 

 

 

Namn  

 


