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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare arbetar vid mottagande av 

nyanlända elever. Frågeställningarna är följande: 

 

• Hur beskriver fritidslärare att de organiserar mottagandet av nyanlända elever? 
• Vilka kvaliteter anser fritidslärare är centrala vid bemötandet av nyanlända elever? 
• Hur arbetar fritidshemmen för att främja nyanlända elevers lärande och sociala samspel? 

 

Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet på språk och 

kommunikation, lärande och socialt samspel. Studien har som utgångspunkt en kvalitativ metod 

i form av fokusgruppssamtal samt semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att 

fritidslärarna saknar en tydlig struktur vid mottagandet av nyanlända elever. 

Modersmålslärare/tränare har stor roll för elevernas språkutveckling och underlättar det dagliga 

arbetet i fritidshemmet. En av svårigheterna som framkom i resultatet var kommunikationen 

mellan lärare och elev, elev och elev, men med hjälp av redskap kan de hitta vägar för att 

underlätta kommunikationen. 
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1. Inledning 
Studien grundar sig på fritidslärare och deras tankar kring mottagandet av nyanlända elever. Har 

fritidshemmen en strategi eller rutin vid mottagandet av nyanlända elever i 

fritidshemsverksamheten? Hur beskriver fritidslärare att de arbetar för att främja nyanlända elevers 

lärande och vilka kvaliteter anser de vara centrala? Utifrån skribenternas tidigare erfarenheter har 

det inte funnits någon organisation kring mottagandet av nyanlända elever varken på 

verksamhetsförlagd utbildning eller tidigare arbetsplatser, vilket i sin tur har skapat stor förvirring 

bland både personal, vårdnadshavare och elever.  

 

Intresset för studien väcktes delvis på grund av att ena skribenten till uppsatsen kom till Sverige 

som liten från ett krigsdrabbat land. Från att ha flytt mellan olika länder för att sedan hamna i 

Sverige, där hon började på förskolan och sedan vidare till den obligatoriska skolan. Vid arbete på 

skolor och fritidshem i olika kommuner har vi fått uppfattningen om att personalen saknar 

kompetens för hur de skall arbeta vid mottagandet av nyanlända elever samt hur de skall integrera 

eleverna i verksamheten. Svårigheter i språket har orsakat brist i kommunikationen mellan lärare 

och elev, vilket har visat sig i att de nyanlända eleverna har svårt med det sociala samspelet.  

 

Enligt Skolverket (2016c) har fritidslärare som uppdrag att skapa en meningsfull fritid för varje 

enskild elev. Elever med annat modersmål än svenska skall i sin undervisning få möjlighet att 

använda både svenska och sitt modersmål i verksamheten. Undervisningen skall anpassas till varje 

elev och dess unika förutsättningar, därför behöver fritidslärare ta tillvara på deras behov och 

intressen samt se till att eleverna känner sig sedda och hörda (Skolverket, 2016c). Bunar (2010) 

belyser att med tanke på de strikta avgränsningarna till akademisk forskning, finns det inte mycket 

skrivet om just skolintroduktionstiden i svenska skolan. Bunar (a.a.) menar även att tidigare 

redovisad forskning visar att pedagogerna i förberedelseklassen endast har gått på den subjektiva 

bedömningen, de vill säga deras magkänsla gällande överflyttning till en klass från 

förberedelseklass. Skolverkets kartläggningsmaterial är sedan, 15 april 2016, reglerad i skollagen 

och obligatoriskt att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2016) (NC, 2016). Därför är det av vikt att 

undersöka om och hur fritidslärare arbetar samt vilka kvaliteter de anser vara centrala vid 

mottagandet av nyanlända elever i fritidshemsverksamheten. Vi vill även undersöka hur de arbetar 

för att främja de nyanlända elevernas lärande och sociala samspel.    
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt belyses de styrdokument som ingår i fritidslärares uppdrag i fritidshemsverksamheten. 

Det presenteras även en bakgrund om vad som skall utföras i fritidshemmet kring elevernas lärande 

samt interaktion mellan lärare och elev samt elev och elev. I detta avsnitt behandlas även studiens 

teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning kring undersökningens ämne och syfte: mottagandet 

av nyanlända elever.  

 

2.1 Begreppsförklaring 
För att underlätta för läsaren och undvika misstolkningar, kommer en kort begreppsförklaring på 

relevanta begrepp för studien.  

 

Nyanlända elever – är beteckningen i studien för alla elever som varit bosatta och vuxit upp 

utomlands. I allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, står det att definitionen av begreppet 

nyanländ inkluderar den som varit bosatt utomlands som numera är bosatt i Sverige och har påbörjat 

sin utbildning här efter höstterminens start det år hen fyllt sju år. En elev som varit bosatt i Sverige 

i fyra år skall inte längre anses som nyanländ (Skolverket, 2016a).  

 

Fritidslärare – är den sammanställda beteckningen i studien för lärare i fritidshem då 

yrkesbeteckningen kan variera beroende på utbildning mellan fritidspedagog, lärare med inriktning 

mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.  

 

Elev – alla elever som ingår i skolan och deltar i fritidshemmets utbildning (SFS 2010:800). 

 

Modersmålstränare – är anställd av skolan och vars uppgift är att stötta de nyanlända elevernas 

språkutveckling i fritidshemmet. Tjänsten kräver ingen pedagogisk utbildning.  

 

2.2 Fritidshemmets uppdrag 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) (Skolverket, 2016c) 

skall undervisningen i fritidshemmet ge eleverna möjlighet att få stimulans till utveckling och 

lärande. Fritidshemmet är en social och kulturell mötesplats där undervisningen skall ha sin 

utgångspunkt i att ge eleverna en meningsfull fritid. Den ska ta tillvara på elevernas intressen, behov 

och erfarenheter. Uppdraget innefattar även att ge möjlighet för elever att utveckla kunskaper och 

fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. Undervisningen skall även ta tillvara på 
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olikheter och mångfald (a.a.). Enligt Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 

2014) skall fritidslärare arbeta utifrån aktiviteter och arbetsformer som utvecklar elevernas lärande 

mot de övergripande målen. De skall även utveckla gruppens förmåga att samspela och 

kommunicera genom att eleverna får möjlighet att lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och 

deras sätt att uttrycka sig (Skolverket, 2014). I 4 kap. 2 § andra stycket, utbildningens syfte (SFS 

2010:800) står det även att ”fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap”. 

 

2.3 Utredningar, rapporter och kartläggningsmaterial kopplat till kvalitetsgranskning 

Skolinspektionens mål med kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 2009) är att undervisningen 

skall förbättras med elevernas kunskapsresultat i fokus. Granskningen omfattar 34 skolor från 14 

kommuner. Kvalitetsgranskningen visar att det inte sker någon individuell planering för majoriteten 

av de nyanlända eleverna. De rutiner som kommuner och skolor har fokuserat på, är att alla 

nyanlända elever skall få en likvärdig undervisning. Hur en förberedelseklass organiseras skiljer sig 

mellan kommuner och skolor, vilket visar sig i Skolinspektionens (a.a.) granskning. Enligt 

Skolinspektionens (a.a.) iakttagelser i grundskolan visar det sig att en del kommuner för samman 

alla nyanlända elever i olika förberedelseklasser på en skola. Medan andra kommuner väljer att 

sprida klasserna på flera olika grundskolor. Det framkommer även att i de flesta skolor är 

förberedelseklasser integrerade med skolan (a.a.). Vidare visar Skolinspektionens (a.a.) granskning 

att det har framkommit att de mindre kommunerna har svårt att ta emot och introducera de nyanlända 

eleverna. Det kommunerna behöver förbättra är mottagandet och introduktionen på sina skolor för 

att utveckla samarbetet med andra myndigheter. Granskningen (Skolinspektionen, 2009, s.6) har 

utgått ifrån två frågeställningar:  

 

Hur är det att vara nyanländ elev i skolan? och i vilken mån är undervisningen 
ändamålsenlig? Frågor har ställts om kommunernas och skolornas förmåga att ta emot, 
introducera och få alla elever att bli en del av den sociala gemenskapen. Även hur 
skolorna arbetar för att nyanlända skall nå måluppfyllelse. 
 

I och med ökat antal nyanlända elever, har Skolverket samarbetat med Anniqa Sandell Ring och 

Mikael Olofsson från Nationellt centrum för svenska som andraspråk och de har tillsammans tagit 

fram ett kartläggningsmaterial (NC, 2016). Enligt kartläggningsmaterialet, skall en bedömning 

göras av en nyanländ elevs kunskaper inom två månader från det att eleven skrivits in i den svenska 

skolan. En avgörande faktor för elevens fortsatta undervisning, samt hur undervisningstiden skall 

fördelas mellan ämnena, bygger på elevens resultat i kartläggningen (NC, 2016). Från den 1 januari 

2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att 
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genomföra och detta skall ske med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial (NC, 2016). Det är 

inte bara av vikt, utan även lagstadgat att skolpersonal arbetar med att kartlägga elevers kunskaper 

vilket belyses av Skolverkets publicerade statistik, siffrorna antyder en ökning av nyanlända elever 

i grundskolan. Höstterminen 2014/15 ökade antalet nyanlända elever i grundskolan med 12 400 

(Skolverket, 2016e). I Migrationsverkets statistik analyserat av Skolverket (2016d), framkom det 

att under år 2015, hade grundskolan i Sverige totalt tagit emot 31 000 nyanlända elever. Vidare 

redovisar Skolverket (2017) att ökningen har fortsatt och mellan läsåren 2016/17 har mottagandet 

av nyanlända elever ökat med ytterligare 17 000 elever.  

 

2.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom fältet har i kapitlet delats in i tre underrubriker. Mottagande och 

kartläggning av nyanlända elevers kunskaper presenteras först, därefter skolan för nyanlända 

elever och sist redovisas tidigare forskning kring skolan och fritidshemmets betydelse för 

nyanlända elever.  

 

2.4.1 Mottagande och kartläggning av nyanlända elever kunskaper 

Månssons (2016) studie syftar till att undersöka hur kommuner arbetar med frågor som berör 

mottagandet av nyanlända elever. Undersökning visar att fem utav sex kommuner arbetar kring 

frågan om mottagandet av nyanlända elever på ett systematiskt och medvetet sätt. Den sjätte har i 

dagsläget ingen struktur för mottagande av nyanlända elever, men håller på att arbeta fram en. 

Vidare menar Månsson (a.a.) att ju yngre en elev är, desto snabbare går inskolning och integrering 

till den ordinarie skolan. Dock visar det sig att kommunerna arbetar olika och att inga färdiga 

strukturer eller mallar finns att följa, då det är både inre och yttre omständigheter som avgör hur de 

skall arbeta vid ett mottagande. Alla mottagningsenheter i dessa sex kommuner är till för både 

invandrare, asylsökande och flyktingar och hur de kommer till de olika mottagningsenheterna ser 

annorlunda ut menar Månsson (a.a.). Den ansvarige på mottagningsenheten ser till att ett möte sker 

med den nyanlända eleven, vårdnadshavare alternativt anhörig, om de finns med i bilden. Vid det 

första mötet fokuserar de på elevens skolkunskaper och tidigare erfarenheter, därefter får eleven så 

snart som möjligt tillträde till en ordinarie klass. Fritidslärare i undersökningen visade en 

medvetenhet om att processen inte är enkel och att det finns mycket kvar att lära. Det framkom att 

flera tyckte att arbetet fungerade bra med mottagandet samt inskolning till den ordinarie skolan.  

 

I artikeln Nyanländ i den svenska skolan - om mottagning, utbildning och forskning av Juvonen 

(2016) belyser hon att de barn som ankommer till Sverige har varierande kunskaper och deras 



 

 

 

5 
 

förflutna kan variera. Många barn som anländer till Sverige har begränsade eller inga tidigare 

erfarenheter av att gå i skolan. Vidare menar hon att, alla är vi nybörjare i svenska skolan och inom 

de två första månaderna efter att eleven har påbörjat sin skolgång skall en kartläggning utföras av 

elevens kunskaper i enhetlighet med (Skollagen 2010:800). Det finns två viktiga organisatoriska 

modeller för nyanländas utbildning belyser Juvonen (2016) och den första är en särskild 

introduktionsgrupp där huvudsyftet är att undervisa svenska som andraspråk. Tanken är att eleven 

ska placeras i en ordinarie klass och då behöver eleven ha grundläggande kunskaper i svenska. Den 

andra modellen handlar om direktplacering i ordinarie klass. Den sistnämnda modellen 

understryker att språkinlärningen sker snabbare när eleven använder språket i en miljö som ger 

möjligheten att interagera med jämnåriga elever som har svenska som modersmål. Även Bunar 

(2015) understryker i sin forskningsöversikt, betydelsen för samspel och interaktion mellan 

nyanlända och svenska elever. Det är de kommunala skolhuvudmännen som beslutar om eleverna 

skall direktplaceras i ordinarie klass eller om det skall finnas särskilda introduktionsgrupper för 

nyanlända elever. Enligt Juvonen (2015) finns det en bred uppfattning bland lärare och 

skolhuvudmän om att direktplacering av eleverna fungerar bäst i de lägre årskurserna, vilket även 

Månsson (2016) belyser i sin studie. Detta resulterar i att många kommuner använder olika 

mottagningsformer för elever beroende på årskursen. Juvonen (2016) refererar i sin forskning till 

Skolverkets (2016b) rekommendationer som nämner att kartläggningen består av tre steg, som 

presenteras nedan. 

 
1. Att kartläggningen skall ske på det språk som eleven behärskar allra bäst. 
2. Att bedöma elevens kunskaper inom området litteracitet (elevens användning av 

skriftspråk) och numeracitet (elevens förmåga att använda matematiskt tänkande 
vid problemlösning). 

3. Elevens kunskaper skall bedömas i 15 av grundskolans ämnen. 
 

Enligt Bunar (2010) behövs det forskas mer om nyanlända elever och deras skolintroduktionstid i 

den svenska skolan och i fritidshemmet. Bunar (a.a.) uppmärksammar dock att tidigare forskning 

har visat att pedagoger som arbetat med en förberedelseklass har gått på sin magkänsla när det 

kommit till en överflyttning från förberedelseklass till en annan klass; en så kallad subjektiv 

bedömning. Hans forskning menar att det kan påverka elevers framtid och lärande ifall det inte finns 

en tydligare struktur och bestämmelser vid övergången.  

 

2.4.2 Skolan för nyanlända elever 

I Bunars forskningsöversikt, Nyanlända och lärande (2015), presenterar han nyanlända elevers 

skolgång i tre olika perspektiv. Det första perspektivet belyser betydelsen av samspelet mellan 
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svenskar och nyanlända. Här diskuteras även begrepp som diskriminering, integrering och lärarnas 

roll. Det andra perspektivet presenterar hur viktigt mottagandet är för de nyanlända eleverna för att 

de skall gå vidare i sin utveckling mot läroplanens mål. Det tredje perspektivet tar upp språkets 

betydelse och hur viktigt språket är, för att de nyanlända eleverna skall bli delaktiga i dagens 

samhälle samt i den svenska skolan. Eleverna skall ses som resurser där de får möjlighet att dela 

med sig av sina språkliga kunskaper och att dessa blir en tillgång i skolan och i fritidshemmet (a.a.).  

 

Sandevärn (2016) studerade förberedelseklasser som låg i anslutning till den ordinarie skolan. 

Studien omfattade de nyanlända elever som nyligen har kommit till Sverige. Sandvärns (a.a.) fokus 

i studien var de 20 lärare som visat intresse för hennes projekt och studie. Deltagarna hade 

varierande erfarenhet av mångkulturella situationer och sammanhang och de hade även varierande 

utbildning och dessa varierade mellan förskollärare, speciallärare, ämneslärare och 

fritidspedagoger. Sandevärn (a.a.) utförde sin studie i två olika faser under ett år, uppdelat i tio 

tillfällen. I den första fasen utfördes studiecirklar med utvald litteratur samt olika förekommande 

klassrumssituationer. Studiens andra fas utfördes ett år senare tillsammans med de tidigare 

deltagarna i studien. Fokusfrågorna i intervjuerna var kopplade till utmaningar i kulturella och 

mångskiftande sammanhang, vilka möjligheter använder lärarna när de arbetar med sina nyanlända 

elever samt vilka positiva fördelar lärare ser med de förmågor och arbetssätt de använder i det 

mångkulturella klassrummet. Utifrån Sandevärns (a.a.) analys av intervjuer kom det fram att lärarna 

såg flera utmaningar med sitt arbete. Sandevärn (a.a.) kategoriserade svårigheterna i olika 

kategorier; organisatoriska och strukturella hinder, det viktiga svenska språket och den språkliga 

mångfalden samt, att assimilera eller ha ett interkulturellt arbetssätt.  

 

Resultatet kopplat till de tre kategorierna visade att Sandevärn (a.a.) bekräftade lärarnas syn av en 

delad skola. Lärare i förberedelseklassers uppfattningar är att skolan är delad, en skola med ”vi och 

dom”. Sandevärn (a.a.) belyser att i intervjuerna framkom det att de aktuella lärarna får försvara de 

nyanlända eleverna och deras rätt till skolgång gentemot de andra lärarna. De uttryckte att de känner 

sig ensamma i sin strävan om att utveckla interkulturell undervisning. Nästan alla deltagande lärare 

i studien uttryckte att den största svårigheten var kopplat till språket, medan några få deltagare 

uttryckte sig positivt till den språkliga mångfalden. De menade på att de har en stor möjlighet att 

lära av varandra samt lära känna andra kulturer. Det rådde olika syn på hur lärandet skulle gå till i 

förhållande till ”vi och dom”. Under intervjun uttryckte lärarna i förberedelseklasserna sig så här: 

”Jag anser att det verkligen är viktigt att vi som lärare i en mångkulturell klass ändrar vårt sätt att 
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undervisa… man kan inte undervisa på samma sätt som förr när alla i stort sett förstod alla ord när 

vi uttalade dem” (Sandevärn 2016, s.192).  

 

2.4.3 Skolan och fritidshemmets betydelse för nyanlända elever 

Bengtsson Carlström (2013) genomförde en studie för att försöka förstå olika diskurser i ett 

mångkulturellt fritidshem. I studien framkommer det tre diskurser: den etnocentriska diskursen 

beskriver det mångkulturella fritidshemmet i jämförelse med det ”vanliga fritidshemmet”. I den här 

diskursen använder lärare uttryck likt; ett vanligt fritidshem, de här barnen och de här föräldrarna. 

Den bekräftande diskursen handlar dels om att ge lärare bekräftelse i sin yrkesroll. Det är främst 

lärarna som står i centrum i diskursen och uttryck som används är: att vara behövd, uppskattad och 

omtyckt. Den omhändertagande diskursen handlar om att bry sig om, visa respekt, skapa och vårda 

sina relationer. Undersökningen baseras på samtal med sju fritidslärare och fältstudier på tre olika 

mångkulturella fritidshem. Bengtsson Carlström (a.a.) menar att ett mångkulturellt fritidshem 

innebär att eleverna har olika etnisk bakgrund. Vidare förklarar Bengtsson Carlström (a.a.) att dessa 

tre diskurser påverkar och ökar segregationen bland eleverna. Detta genom att en normalitet i 

praktiken har skapats via talet när lärare i fritidshem uttrycker sig exempelvis genom att säga, ”de 

här barnen” och ”vanliga fritidshem”. Utifrån studiens undersökning och resultat kunde hon få 

känslan av att fritidslärarna upplevde någon form av ”annanhet” då de uttrycker att det är annorlunda 

att arbeta i ett mångkulturellt fritidshem. Vidare belyser Bengtsson Carlström (a.a.) i enhetlighet 

med Sandevärns (2016) studie att i denna typ av diskurs skapas ett ”vi och dom-tänk”. Detta medför 

att det slutligen blir en normalitet i praktiken. Bengtsson Carlström (2013) beskriver nedan hur hon 

önskar att ett mångkulturellt fritidshem skall vara:  

 
En förhoppning är att det mångkulturella fritidshemmet inte skall vara en plats där vissa 
barn hamnar i en underordnad position och där talet om en annanhet existerar. Låt 
istället fritidshemmet vara en mötesplats för blandning och samspel där en 
mångkulturell integrering är fokus (Bengtsson Carlström, 2013, s.66). 
      

 
Fjällhed (2013) undersökte mottagandet av nyanlända elever i skola och fritidshem. Han har i sitt 

avhandlingsarbete intervjuat en flyktingfamilj i Sverige. Utifrån analys av intervjuerna kom Fjällhed 

(a.a.) fram till att skolan och fritidshemmet som aktörer har en stor betydelse för flyktingbarnen. 

Vidare menar Fjällhed (a.a.) att fritidshemmet är en trygghetsskapande miljö där lärande och 

individanpassad undervisning med hjälp av en handlingsplan utformas efter elevens behov och 

förutsättningar. Detta för att skapa en trygg och upplevelserik fritidshemsverksamhet för 

flyktingbarnen. Vilket även Cummins (2001) hänvisar i sin studie att en avgörande faktor för den 
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nyanlända eleven är, interaktionen som skapas mellan lärare och elev samt elev och elev. Detta 

genom att eleven får bekräftelse och respekt från klasskamrater och fritidslärare. Fjällhed (2013) 

har utformat några praktiska råd att använda vid mottagandet av flyktingbarn. Han presenterar råd 

till både vårdnadshavare, elever och pedagoger. Då den här studiens syfte är att skapa kunskap om 

hur fritidslärare arbetar vid mottagandet av nyanlända elever har det gjorts ett urval av råden som 

presenteras nedan. 

 
Ta reda på hur tolkmöjligheterna ser ut. Finns det annan personal eller elev med samma 
språkkunskap? Prata med eleven, behärskar du inte språket kan du använda dig av 
kroppsspråk. Eleven känner sig trygg och sedd. Avsett tid för eleven för kommunikation 
eller någon form av aktivitet. Förbered eleven i god tid på vad som komma skall. 
Samverka med all skolpersonal för, elevens bästa möjliga fortsatta utveckling (Fjällhed, 
2013, s.211–212). 

 

Barn skall inte ses som offer utifrån deras tidigare traumatiska händelser. Det är, enligt Fjällhed 

(2013), av vikt att se dessa barn som starka individer och ha ett positivt bemötande med förståelse 

för deras tidigare bakgrund. Vidare menar han att det finns en påtaglig brist på vetenskapligt grundad 

kunskap kring nyanländas mottagande och lärande. Eftersom de nationella riktlinjerna är så breda 

blir det lätt att lärarna själva improviserar och impulsivt utformar sin undervisning, vilket lätt kan 

leda till en varierad kvalitet. Skolverket (2008) uppmanar skolan och fritidshemmet att ha goda 

föräldrakontakter, då det kan ha kommande betydelse för elevens fortsatta lärande. 

 

Skolan beskrivs utifrån Madsen (2006), vara en social mötesplats där olika kontakter skapas. Vidare 

menar han att det är viktigt att eleverna direkt känner en grupptillhörighet då elevens identitets stärks 

och en känsla för trygghet ökar. Detta klargörs även i Bunars (2015) forskningsöversikt, att samspel 

och grupptillhörighet är en avgörande faktor för vidare utveckling. Men, Bunar (2010) redovisar 

även att modersmålslärarna har en oerhört viktig roll för de nyanlända elevers språkutveckling. Att 

arbeta med normer och värden för att förstå samhällets koder, är nyckelfaktorerna till att bli 

integrerad i samhället och skolan menar Madsen (2006). Fritidshemmets personal skall alltid 

fokusera på eleverna och se elevernas behov som en tillgång. De praktiska aktiviteterna samt leken 

utgör en stor del av fritidshemmet och utifrån detta menar Madsen (a.a.) att personalen kan på ett 

strukturerat och strategiskt sätt utveckla elevernas språkutveckling.  

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskijs teorier om utveckling och lärande, det som i 

dag oftast benämns som sociokulturell teori, men som Vygotskij själv kanske hade uttryckt som den 
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kultur-historiska skolan (Stensmo, 2007). Framför allt fokuserar denna teori på att lära i samspel 

med andra. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt, skapas förståelse för hur fritidslärare välkomnar 

och ger nyanlända elever ett pedagogiskt mottagande. Studien skall söka svar på hur fritidslärare 

arbetar med mottagandet, det sociala samspelet, samt hur det främjar elevernas fortsatta utveckling 

och lärande. 

 

2.5.1 Det sociokulturella perspektivet  

Säljö (2014a) menar att genom social interaktion skapas vår mening och verklighet. Utifrån 

Vygotskijs sätt att tänka om interaktion, belyser Säljö (a.a.) att människor använder sig av olika 

redskap för att samspela med andra och det viktigaste redskapet inom den sociokulturella teorin är 

språket. Genom språket kan vi kommunicera med varandra, utbyta erfarenheter och vara i 

interaktion med andra. Vidare menar Säljö (2011) att en utgångspunkt för Vygotskij är att 

människan är både en biologisk varelse men också en kulturvarelse. Utifrån detta delar Vygotskij 

in människans utveckling i två delar: den biologiska utvecklingslinjen samt en sociokulturell linje. 

Vygotskij menar att dessa två linjer löper parallellt med varandra, dock startar den biologiska redan 

vid födseln medan den sociokulturella först kan starta när barnet kan kommunicera med sin 

omgivning (Vygotskij, 1962/2012).  Vygotskij lägger sitt fokus på barnets utveckling mot det vuxna 

stadiet genom att genomgå kortare utvecklingsförlopp, som Vygotskij kallar mikrogeneser för att 

så småningom uppnå ontogenesen, det vuxna stadiet. De sociokulturella faktorerna blir där centrala 

för att ontogenesen skall kunna uppnås (a.a.). I tankarna bakom sitt verk, Tänkande och 

Språk (Vygotskij, 1962/2012), beskriver han denna utveckling i fyra stadier med språket i fokus. 

 
2.5.2 Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

I detta avsnitt kommer fyra centrala begrepp att belysas och dessa är av vikt, då de kommer att 

bindas samman med studiens resultat och diskussion.  
 

Mediering - Säljö (2014a), förklarar att mediering är ett av de grundläggande begreppen inom det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet mediering innebär att människor använder redskap eller 

verktyg när vi skall förstå vår omvärld och agera i den. Enligt Säljö (a.a.) finns det två olika begrepp 

inom mediering, det kulturella och det språkliga redskapet. Det kulturella redskapet innebär att tänka 

och kommunicera när människan förstår och analyserar omvärlden. I det språkliga redskapet ingår 

exempelvis siffror, bokstäver, räknesystem och begrepp. Kroksmark (2011) belyser att via det 

sociala samspelet mellan människor i en gemensam uppgiftsbaserad situation överför den vuxne 

olika strategier för lärande till barnet. Strategierna har nu blivit en del av barnet och barnet i fråga 
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kan nu använda dessa strategier på egen hand. Säljö (2011) menar att Vygotskij skiljer på två 

begrepp: fysiska och psykologiska redskap. De fysiska redskapen kan även kallas artefakter. Alla 

fysiska föremål är skapade av oss människor för att vi skall ha vissa egenskaper för att kunna nyttja 

dessa i olika praktiker. De fysiska föremålen kan vara; datorer, papper och penna, iPad etcetera. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv uttrycker Säljö (2011) att artefakter har en stor betydelse för 

elevers utveckling och lärande.  

 

Språk och tanke – är enligt Säljö (2014a), det medierande redskap vi använder oss av när vi vill 

kommunicera och uttrycka oss med andra människor. Språk som medierade redskap är ett 

teckensystem som hjälper människan att tillämpa ny kunskap samt förstå världen. Teckensystemet 

hjälper även människan att skapa gemensam och fördjupad förståelse för sina medmänniskor (Säljö, 

a.a.). Tänkandet ses ofta som en social process både inom sig och mellan människor, vilket 

Vygotskij menar är ett socialt samspel (Säljö, 2014b). 

 

Appropriering - är ett samlingsbegrepp inom det sociokulturella perspektivet för att beskriva och 

förstå lärande. När människan blir bekant och lär sig bruka kulturella och intellektuella redskap, hur 

de skall analysera och förstå världen, har de uppnått en del av appropriering (Säljö, 2014a). 

Vygotskijs tanke är att människor ständigt är i utveckling och förändring. Vidare menar han att 

människor har möjlighet att ta till sig nya kunskaper (appropriera) från andra människor i olika 

samspelssituationer (Säljö, 2014b).  

 

Den proximala utvecklingszonen – är Vygotskijs beteckning på lärande och utveckling. Han ser 

detta som en ständigt pågående process. Fritidslärare skall utgå från varje elevs närmaste 

utvecklingszon. De skall anpassa undervisningen i fritidshemmet till elevernas tidigare erfarenheter 

för att inspirera och motivera, till både lärande och utveckling (Säljö, 2014a). Kroksmark (2011) 

nämner att den proximala utvecklingszonen kan ses i två steg. I det första steget utvecklas 

kapaciteter hos barnet med hjälp av en annan människa. Vilket i sammanhangen handlar om en 

person som har mer kunskap än barnet. I det andra steget har barnet utvecklat sin egen kunskap och 

kapacitet att lösa egna problem utan att någon annan deltar och hjälper till. Säljö (2014a) belyser att 

när människan väl behärskar en ny kunskap och färdighet är de mycket nära att behärska något nytt.  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare arbetar vid mottagandet av 

nyanlända elever. Syftet skall besvaras genom följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver fritidslärare att de organiserar mottagandet av nyanlända elever? 

• Vilka kvaliteter anser fritidslärare är centrala vid bemötandet av nyanlända elever? 

• Hur arbetar fritidshemmen för att främja nyanlända elevers lärande och sociala samspel? 
 

 

  



 

 

 

12 
 

4. Metod  

Målet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare arbetar vid mottagandet av nyanlända 

elever samt hur de arbetar för att främja de nyanlända elevernas lärande och sociala samspel. För att 

besvara syftet har ett fokusgruppsamtal och två intervjuer genomförts. 

 

4.1 Val av metod 

För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ metod då dessa fångar in nyanser och sätter in 

normer och värderingar i ett sammanhang på ett annat sätt än med kvantitativa metoder (Ahrne & 

Svensson, 2011). Målet var att upptäcka fritidslärarnas tolkning av situationer och deras perspektiv 

kring de frågor som var intressanta att undersöka. Empirin samlades in genom två semistrukturerade 

intervjuer och ett fokusgruppssamtal. Studiens intervjuer följde Kvale och Brinkmanns (2014) sju 

stadier att utföra en intervjuundersökning. Detta för att få en tydligare arbetsgång i studien. Det 

första stadiet var tematisering och detta innebar att undersökningens syfte och frågeställningar 

formulerades innan intervjuerna började. Det andra stadiet var planering och det innebar att 

undersökningen skulle planeras noggrant med hänsynstagande till alla sju stadier. Det tredje stadiet 

innebar att intervjuerna skulle genomföras utifrån en planerad intervjuguide (semistrukturerade 

intervjuer och fokusgruppssamtal). Det fjärde stadiet var utskrift och det innebar att alla intervjuer 

samt fokusgruppssamtal skulle transkriberas ordagrant. Femte stadiet var analys av intervjuer och 

kategorisering. Verifiering var det sjätte stadiet och det innebar att fastställa och redovisa den 

kunskapen som är säkrad och verifierad. Den sjunde och sista stadiet innebar att presentera studiens 

syfte och dess metod där de etiska principerna togs i beaktning.  

 

4.1.1 Fokusgruppssamtal 

Bryman (2011) menar att den vanligaste gruppstorleken i ett fokusgruppssamtal är sex till tio 

deltagare. Däremot tar Creswell (2013) inte upp några siffror gällande antal deltagare. Medan Ahrne 

och Svensson (2011) definierar fokusgruppsamtal som en mindre grupp där människor möts för att 

diskutera. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) är fördelen med fokusgruppssamtal att deltagarna uttalar sig 

om flera förståelser och meningar. En annan fördel med fokusgruppssamtal, enligt Hugo och 

Hedegaard (2016), är att erfarenheter på både kollektiv och individuell nivå förs fram. Deltagarna i 

fokusgruppssamtalet förser även forskaren med olika perspektiv angående det valda ämnet utifrån 

deras erfarenheter. Under fokusgruppssamtalet är det viktigt att få fram en mängd synpunkter kring 

frågorna som står i fokus samt ge deltagarna utrymme att uttrycka personliga åsikter (a.a.). 
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Halkier (2010) presenterar tre fördelar med fokusgruppssamtal som metod i skolans praktik. Den 

första är att diskussionen och samtalet ofta speglar de normer och värden som finns i skolan. Den 

andra är det faktum att det är en tidssparande metod med mycket empiri vid ett och samma tillfälle. 

Den tredje är att forskaren lätt kan identifiera deltagarnas interaktion och se hur de kollegialt 

samspelar i olika frågor. Nackdelarna som Halkier (2010) presenterar är, att den enskilda deltagaren 

i ett fokusgruppssamtal får mindre talutrymme jämfört med en enskild intervju. En annan nackdel 

som nämns är, att vid ett fokusgruppssamtal har forskaren inte samma möjlighet att förstå den 

enskilda deltagarens tankar och erfarenheter. Janis (1991) diskuterar en nackdel han benämner som 

Groupthink. Det innebär att deltagare i en fokusgrupp kan undvika att framföra sina invändningar 

mot eventuella förslag då det kan strida mot gruppens gemensamma synsätt. Skulle invändningar 

framföras, kan deltagarna uppleva att de är illojala mot de övriga deltagarna. Bryman (2011) belyser 

metodens begränsningar och ett urval är att den insamlade empirin är svår att analysera då 

empirimängden blir stor. Han menar även att fokusgruppssamtal är svårorganiserade då det är svårt 

att få människor att vilja medverka. Inspelningarna är även enligt Bryman (a.a.) mer tidskrävande 

än individuella intervjuer samt att det är svårt att avgöra vem som säger vad. Deltagarna kan även 

komma att prata i munnen på varandra vilket även kan orsaka svårigheter att höra vad som sägs. 

Vidare menar han att en annan begränsning kan vara tystlåtna deltagare eller sådana som inte tillåter 

att andra kommer till tals.  

 

4.1.2 Semistrukturerad intervju 

För att skapa en större frihet för respondenterna valdes den semistrukturerade intervjun som en av 

metoderna. En intervjuguide konstruerades med specifika teman att ta upp under intervjuerna. 

Metoden är flexibel då frågorna inte behöver komma i en viss specifik ordning (Bryman, 2011). 

Enligt Hugo & Hedegaard (2016) ger semistrukturerade intervjuer respondenterna möjlighet att till 

viss del styra intervjuerna med sina berättelser. Vid utförandet av semistrukturerade intervjuer kan 

det skapas ett mer naturligt och mänskligt samtal med mer exakta och djupgående frågor. Detta kan 

även leda till större förståelse kring området som skall diskuteras (Bryman, 2011). I en 

semistrukturerad intervju har respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (a.a.). För 

att kunna göra en tolkning av ljudinspelningen, gjordes korta anteckningar med kommentarer av 

specifika begrepp och respondenternas samspel med utgång från fokusgruppssamtalet (Yin, 2013). 

Genom att föra anteckningar under intervjun menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det 

även möjliggör återställningen av intervjuns innehåll om inspelningen mot förmodan skulle fallera. 

Vidare menar de att forskarens stödanteckningar från intervjun kan underlätta den tidkrävande 

transkriberingen, då forskaren lättare kan förstå och tolka ljudupptagningen om den är otydlig. 
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Kvales (1996) tio punkter är tillämpade i studiens metod och förklaras genom att intervjuaren skall 

vara insatt, det vill säga ha kännedom om syftet med studien samtidigt som intervjun ska vara 

strukturerad med bra information kring syftet med intervjun. Vidare ska man som intervjuare vara 

tydlig samt visa hänsyn och vara sensitiv. Rent konkret handlar dessa om att frågorna ska vara enkla 

att förstå samtidigt som man som respondent ska känna trygghet under intervjun, att man får tid på 

sig att svara och att intervjuaren är lyhörd och empatisk. Som intervjuare menar Kvale (a.a.) vidare 

att man ska ta hänsyn till respondenten och vara flexibel under intervjuns gång, att vara öppen, 

samtidigt som man måste vara målmedveten som intervjuare och styra frågor mot studiens syfte och 

frågeställningar med ett kritiskt öga. Det är också viktigt, enligt Kvale (a.a.), att man under 

intervjuns gång kommer ihåg, det vill säga uppmärksammar vad som sagts tidigare och därigenom 

bekräftar respondentens svar. Innan intervjun är färdig, är det också viktigt att man som intervjuare 

redovisar den initiala tolkning man gör utifrån respondentens svar för att säkerställa att man förstått 

respondenten korrekt. 

 

4.3 Urval 

Undersökningen genomfördes på tre fritidshem, där skribenterna inte hade någon tidigare 

anknytning till arbetsplatsen. Fritidshemmen är belägna i mellersta Sverige, där erfarenheter finns 

av mottagandet av nyanlända elever. Studien var riktad mot fritidslärare med högskoleutbildning 

och enligt Bryman (2011) är det ett målinriktat eller målstyrt urval, då det specifikt har valts ut 

deltagare som är anpassade och relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Målet var att 

fritidslärarna skulle ha både studie- och yrkeskompetens så att utförliga svar kunde ges under 

fokusgruppssamtal och intervjuer. Inför studiens undersökning kontaktades 

utbildningsförvaltningen i en kommun då det var aktuellt att få kännedom om vilka skolor i 

kommunen som hade erfarenhet av mottagandet av nyanlända elever. Utbildningsförvaltningen 

hänvisade till rektorn på en mottagningsskola i samma kommun som vidare hänvisade till fyra 

skolor med förberedelseklasser och dessa hade erfarenhet kring studiens syfte. Totalt genomfördes 

ett fokusgruppssamtal samt två semistrukturerade intervjuer fördelat på tre olika fritidshem. 

 

4.4 Genomförande 

Rektorerna för respektive skola kontaktades via telefon, där de bekräftade att fritidshemmet har den 

erfarenhet som söks för att kunna besvara studiens syfte. Under samtalet bad rektorerna om att få 

mail med information om syftet med studien, för att kunna vidarebefordra detta till personalen på 

fritidshemmen. Utifrån mail och telefonkontakt fick vi godkännande att genomföra vår studie på tre 
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fritidshem i samma kommun. Efter att fritidshemmen kontaktats utformades ett missivbrev (bilaga 

2) där de forskningsetiska aspekterna belystes utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Missivbrevet mailades till kontaktpersonerna på fritidshemmen som sedan delade ut detta 

till berörda deltagare i studien. Innan intervjuerna påbörjades blev deltagarna informerade att de 

spelades in med hjälp av digitalljudinspelning, då det skulle underlätta bearbetningen av empirin 

vid transkribering. Genom att använda ljudupptagning vid fokusgruppssamtal och vid intervjuer kan 

forskaren fokusera på samtalet och ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid utförandet 

av fokusgruppssamtalet agerade en av oss moderator och introducerade diskussionsämnen för att 

öppna upp till diskussion och meningsutbyte (Bryman, 2011; Halkier, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2014). Den andra forskaren agerade likt en fullständig observatör genom att hen antecknade ned 

relevant information (Bryman, 2011). Fokusgruppsamtalet och intervjuerna genomfördes på 

separata dagar då materialet behövde bearbetas och få sjunka in ett tag, samtidigt som 

intervjufrågorna granskades för kommande intervjuer. Fritidslärarna fick samma intervjufrågor 

(bilaga 1) men följdfrågor och ordningsföljden varierade beroende på svar från respondenterna. 

Trost (2010) nämner att miljön vid en undersökning är viktig att ta hänsyn till för att deltagarna i 

studien skall känna sig trygga. Därför genomfördes samtliga intervjuer på fritidslärarnas 

arbetsplatser. För att skapa en trygg miljö öppnades intervjuerna upp med bakgrundsfrågor som 

berörde utbildning, arbetslivserfarenheter och deras nuvarande verksamhet. Intervjuerna varade 

mellan 40 till 75 minuter. 

 

4.5 Bearbetning av empiri 

Empirin samlades in genom fokusgruppssamtal och semistrukturerade intervjuer med hjälp av 

digitalljudinspelning som sedan bearbetades från tal till text i form av transkribering, vilket menas 

att intervjuerna skrevs ut ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014). Den insamlade empirin lyssnades 

igenom noggrant och transkriberades i nära anslutning efter att fokusgruppssamtalet och de 

semistrukturerade intervjuerna hade genomförts, då intrycken från samtalen enligt Ahrne och 

Svensson (2011) är nya och färska. Antalet intervjuer som transkriberades var ett fokusgruppssamtal 

med tre verksamma fritidslärare samt två semistrukturerade intervjuer. Vid transkribering av 

fokusgruppssamtal blev varje fritidslärare tilldelad beteckningen F samt en siffra. Moderatorn vid 

samtalet tilldelades beteckningen I1 och den andra studenten som agerade likt en fullständig 

observatör gavs beteckningen I2 vid transkribering. Detta för att kunna urskilja fritidslärarna från 

varandra och underlätta analysarbetet. Larsens (2009) modell för bearbetning av empiri har varit en 

inspiration vid bearbetningen. Hennes modell för analys består av; transkribering av empiri, kodning 

samt kategorisering för att identifiera mönster. 



 

 

 

16 
 

4.6 Analysmetod 

Analysmetoden utgick från kvalitativ innehållsanalys. All empiri transkriberades, sorterades och 

kategoriserades, detta för att kunna synliggöra identifierbara mönster (Klerfelt & Haglund, 2011). 

Analysen av empirin startade redan vid transkriberingen, där förslag på kategorier utformades 

succesivt. De utskrivna texterna kodades med hjälp av färgade markeringspennor där samband och 

mönster markerades, i syfte för att kartlägga ett mönster gentemot studiens forskningsfrågor. 

Därefter har varje tema granskats och mönster och processer har identifierats. De första teman som 

identifierades var mottagandet, rutin och struktur, språk, redskap, miljö samt samspel. Dessa har vi 

sedan utvärderat gentemot tidigare forskning och det har lett till våra kategorier i resultatet: 

mottagandet i form av rutin och struktur, språk och kommunikation, undervisningens redskap samt 

miljö och samspel. 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall vetenskapliga studier ta hänsyn till individskyddskravet där 

fyra underkriterier ingår och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet belyser att informationskravet innebär att forskaren skall 

informera deltagarna vilken uppgift de har i studien och vad syftet med studien är. Samtyckeskravet 

beskrivs enligt Vetenskapsrådet att en forskare alltid skall inhämta deltagarnas samtycke till att delta 

i studien. Konfidentialitetskravet är enligt Vetenskapsrådet ett krav som innebär att alla 

personuppgifter och identiteter skall skyddas så att materialet inte kan identifieras av utomstående. 

Det sistnämnda kravet enligt Vetenskapsrådet är nyttjandekravet och det innebär att uppgifterna 

som samlas in och rör de deltagande personerna får endast användas i forskningsändamål.   
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5. Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultatet av fokusgruppsamtalen och intervjuerna. Studiens syfte är skapa 

kunskap om hur fritidslärare arbetar vid mottagandet av nyanlända elever. Baserat på bearbetningen 

av empirin kunde fyra kategorier växa fram som svarar mot studiens frågeställningar. De olika 

kategorierna är: Mottagandet i form av rutin och struktur, Språk och kommunikation, 

Undervisningens redskap, samt Miljö och samspel.  

 

5.1 Mottagandet i form av rutin och struktur  

I intervju med fritidslärare A1 framkom det att kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper 

gjordes på en central mottagningsenhet. Fritidslärare A1 berättar vidare att kartläggningen tidigare 

har gjorts på skolan innan den förflyttades för hela kommunen till en annan plats för att centraliseras. 

När den stora flyktingströmmen kom till Sverige från Syrien, menar fritidslärare A1, att de kunde 

ta emot nyanlända elever varje månad, ibland varje vecka. I mottagandet av de nyanlända eleverna, 

tyckte fritidslärarna på två av tre fritidshem, att det saknades information och önskade därför mer 

information om eleverna och dess bakgrund.  

 
Vi fick reda på att eleverna skulle komma ca 2–3 h innan. Och när dom kom in till oss, 
skedde allt jätte, jättesnabbt, vi har alltså inte träffat eleverna tidigare, och så kom dom 
in till oss tillsammans med vår rektor, och då berättade hon att de skulle börja hos oss 
(Fritidslärare, C1).  

 

Fritidslärare från fritidshem B och C utrycker att de upplever att det brister från ledningens sida i 

att förmedla information om eleverna och dess bakgrund samt när mottagandet skall äga rum. Vidare 

anser de att ledningen behöver förmedla relevant information angående eleverna, för att eleverna 

skall kunna ges bästa förutsättning i fritidshemsundervisningen. Fritidslärarna berättar att detta 

resulterar i en stor frustration för dem och fritidslärare B3 uttrycker sig så här: ”ja nu får vi plats 

med en till, där är en plats och där är det en mugg. Det liksom bara rullar på, sen så gör man ingenting 

mer”. I föregående mening beskriver fritidslärare B3 sin frustration över att verksamheten bara rullar 

på utan att skolledning eller övrig personal delger information om den nyanlända eleven till de 

verksamma fritidslärarna.  

 

På nästa sida förklarar fritidslärare C1 att hen anser att det brister i mottagandet och att det är ett 

utvecklingsområde som skolan behöver arbeta med. Hen vill att rektorn åtminstone skall kunna tala 

om vad eleven heter, vilket land hen kommer ifrån och ifall eleven har varit med om något trauma. 
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Hade jag varit en elev, hade jag velat ha ett papper med information på mitt egna språk, 
där det står vilka regler jag ska följa, vad fritids är, vad vi brukar göra [...] Mitt fokus 
ligger just nu på att dessa elever få en bra start, för den här starten är den viktigaste. 

 

Slutligen berättar två av dessa tre fritidshem att de upplever att de ofta glöms bort av skolledningen. 

De önskade även att få en fortbildning inom området, som kunde förse dem med mer kompetens i 

hur man skall bemöta och ta emot nyanlända elever som varit med om något trauma.  

 

Strukturen vid mottagandet av de nyanlända eleverna varierade mellan de tre olika fritidshemmen. 

Fritidslärare A1, upplevde att de hade en tydlig rutin och struktur för mottagandet samt i 

verksamhetens undervisning. På fritidshem B och C upplevde fritidslärarna att mottagandet på deras 

skola gick alldeles för snabbt och därmed fann sig fritidslärarna vid att mottagandet förekom ofta 

och därför skapades heller ingen struktur för det. De två sistnämnda fritidshemmen upplevde inte 

att de hade någon struktur eller rutin för mottagandet i sig. Däremot berättade de att de arbetade 

aktivt med tydlig struktur och rutin efter att elevens mottagande skett.  
 

Fritidslärare B1: - Jag tror det är lite mer hur skolan fungerar i allmänhet, alltså det går 
ihop både det här med information till all personal, hur man täcker upp för varandra i 
verksamheten på fritids. Men det håller ihop, vad har för skolan för strategier för att lösa 
de eller så... om dom har rutiner för de, om någon är borta på fritids eller så. går någon 
lärare in eller så, då blir allt mycket lättare. 
Fritidslärare B3: - Sen kanske jag kan uppleva såhär, eftersom den här skolan, vi säger 
att vi har 50% såna fall, det här är nästan, aha ska vi, jaja han börjar i morgon... när kom 
han till Sverige? vad heter dom? och så är dom här dagen efter... pratar dom nått? ah 
men lite... kommer man till en annan skola utan erfarenheter kring nyanlända och det 
helt plötsligt kommer en nyanländ. Va, en nyanländ? det är något nytt *fniss... Det är 
inte vanligt där, det är ingen vardagsmat i den skolan, därför tror jag dom mera säger, 
vad ska jag göra? dom är så ovana vid situationen, dom har inget redskap för de, ingen 
vana, då börjar man skapa såna, kanske...? 
Fritidslärare B1: - Ledningen kanske inte har de heller, osäker... 
Fritidslärare B3: - Jag tror att det här kan vara lite anledning till att, att här bara rullar 
det på... 

 

Fritidslärare A1, uttryckte att de har en stor möjlighet att ta emot nyanlända elever då skolan är 

placerad nära Migrationsverkets lägenheter. Vidare talar fritidslärare A1 om att de alltid har 

inskolningssamtal med alla elever, oavsett om man är nyanländ eller ny i skolan. Medan samtliga 

fritidslärare från fokusgruppssamtalet och fritidslärare C1 berättade att de inte hinner ha 

inskolningssamtal med de nyanlända eleverna eftersom mottagandet går extremt snabbt, då eleverna 

slussas in direkt i verksamheten. Fritidslärare A1 berättade att i inskolningssamtal och i vardaglig 
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kontakt med nyanlända elevers vårdnadshavare, behandlas de som vilken annan familj som helst, 

det krävs bara mer tydlighet i förmedlingen av information. 

 
5.2 Språk och kommunikation 

I intervjuerna och fokusgruppssamtalet beskrev fritidslärarna att de fick intrycket av att de 

nyanlända eleverna lär sig det svenska språket snabbt i fritidshemmet. Fritidslärare A1 uttryckte att 

de nyanlända eleverna genomgår en snabb språkutveckling under första året på fritidshemmet och 

det utrycktes så här: ”man märker en sådan stor skillnad på eleverna. De är inlyssnande till en början, 

men sen kommer det lite små ord som sedan utvecklas. Det är fantastiskt att få se och uppleva detta 

som fritidslärare”. 

 

Fritidslärarna i fokusgruppssamtalet diskuterade intensivt om de nyanlända elevernas 

språkutveckling. Det belystes att språkutvecklingens framväxt såg olika ut beroende på elevens 

ursprung och vårdnadshavares tidigare levnadsförhållanden. Det framkom även från samtliga 

deltagare i fokusgruppssamtalet att fritidshemsverksamheten är en bra plats för att lära sig svenska 

språket, då respondenterna var eniga om att, utanför fritidshemmet talade eleverna endast sitt 

modersmål. Fritidslärare B3 utrycker: ”Vad mycket fritids gör för språkutvecklingen i leken. Det är 

helt fantastiskt att om och om igen få uppleva det här”. 

 

Vidare diskuterade samtliga fritidslärare att en god väg till språkutveckling oftast sker med hjälp av 

modersmålslärare och modersmålstränare i fritidshemmet. Fritidslärare A1 förklarade att 

fritidshemmet hen arbetar på har en anställd med beteckningen modersmålstränare, vars uppgift är 

att stötta de nyanlända elevernas språkutveckling. Vidare berättar fritidsläraren att 

modersmålstränaren inte har någon pedagogisk utbildning, utan är anställd av skolan för att arbeta 

heltid på fritidshemmet. Samtliga fritidslärarna diskuterade att de har upplevt att modersmålslärare 

och annan flerspråkig personal har varit till stor hjälp i flera olika situationer.  

 
Det är det, det är ett jätte, jätte stort stöd att ha modersmålstränare. Lärare då behöver 
du en pedagogisk utbildning. Modersmålstränare då behöver du inte ha det utan du 
kanske kan ditt språk och kan stötta upp. Modersmålslärare jobbar oftast på som 
modersmålslärare på modersmålsenheten. Men dem här gör inte det, utan de är anställda 
av skolan. Och modersmålslärare kommer ju hit och i förskoleklassen så är de i skolan 
under skoldagen. 1 till 2 timmar i veckan. Eller så tar hemspråksläraren elever efter 
skoltid men då är det hemspråksundervisning.  

 

Att arbeta med nyanlända elever innebär ofta svårigheter i kommunikationen, förklarade samtliga 

fritidslärare. Till följd av detta, har de hittat andra sätt att kommunicera med elever och 
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vårdnadshavare. Majoriteten av fritidslärarna berättade att ett naturligt arbetssätt har idag blivit att 

använda sig av kroppsspråk och teckenkommunikation mellan fritidslärare och elev, elev och elev. 

De förklarar att eleverna är hjälpsamma och när språket mellan dem brister försöker de använda 

sina egna kroppar för att hitta en väg till kommunikation. Fritidslärare A1 berättade att eleverna 

gestikulerar genom att visa med händerna samt peka. Vidare förklarar hen att de gärna hjälper 

varandra och att de emellanåt agerar ”mini – lärare” för att hjälpa till.  

 
De visar och pekar, tar fram. Det blir väldigt bildligt liksom. Eller sakligt, eller vad man 
ska säga. Sakligt! Dem hjälper gärna varandra. Jag ser en styrka i det liksom. De är små 
minilärare dom, lekkompisarna också. Med stöd av en vuxen, pedagog i bakgrunden 
givetvis. Jag har ju, en förmåga att kunna teckenspråk, eller teckenkommunikation. Så 
jag använder även det i min kommunikation med eleven. 

 

En fritidslärare i fokusgruppsamtalet förklarade dessutom att hen förstärkte det verbala språket med 

hjälp av teckenkommunikation för att öka tydligheten i kommunikationen mellan hen och eleven. 

En annan fritidslärare, också i fokusgruppssamtalet, höll med och förklarade vikten av att vara tydlig 

vid verbal kommunikation. Vid den verbala kommunikationen ansåg hen att ett bra sätt till tydlig 

kommunikation är att använda kroppen mycket. Men för att få en tydlig och rak kommunikation 

med en elev som inte har språket ännu gäller det att endast uttrycka det relevanta i sammanhanget 

och inget runt om kring. Nedan diskuterar två fritidslärare hur de går till väga för att lyckas 

kommunicera med de nyanlända eleverna: 

 
Fritidslärare B2: - Jag väljer när jag pratar att teckna också. 
Fritidslärare B3: - Ja precis! Tydlighet, absolut inget runt omkring... Mycket med 
kroppsspråket och det allra viktigaste, skapa relation. 
 

Vidare berättade samtliga fritidslärare att tolk, modersmålslärare och specialpedagog ofta var till 

hjälp i skolan men att samverkan med fritidshemmet var knapp. Samtliga fritidslärare förklarade i 

fokusgruppssamtalet att de kände en frustration över hur samverkan såg ut idag. De ansåg att de får 

för lite information om elevernas tidigare bakgrund och språkkunskaper från skolledningen och de 

uttryckte även att de kände en oro över att lärarna får mer information. Många gånger vet de inte 

hur de skall kommunicera med eleverna och hade därför önskat mer hjälp och kunskap från 

skolledning. Fritidslärare B2 berättar att hen samverkar i klass under skoldagen och att viss 

information hade underlättat arbetet för att kunna ge bästa förutsättning till eleven. Hen förklarar 

det så här: 

 
Å det kan kanske vara så att man har någon nyanländ i sin klass på dan, och så jobbar 
man på de fritidshemmet som den eleven ska gå på, då blir det ett helhetsperspektiv för 



 

 

 

21 
 

det kan vara så att den eleven kan känna någon trygghet i mig som pedagog eller så då 
är det bra att jag vet någonting om den eleven och det kan skapa en trygghet för eleven 
(Fritidslärare, B2). 

 

Samtliga fritidslärare har olika erfarenheter av hur mycket information skolledningarna tillgett 

fritidslärarna i avseende om de nyanlända elevernas tidigare bakgrund. Fritidslärare A1, uttrycker 

att de har god och tillräcklig information för att kunna ge eleverna den bästa förutsättningen för en 

trygg verksamhet. Fritidslärare A1 berättar att deras fritidshem även har modersmålstränare anställd 

på fritidshemmet vilket underlättar kommunikationen med de nyanlända eleverna. Vidare uttrycker 

hen att hen inte deltar i samtal på mottagningsenheten då hen arbetar i de lägre åldrarna. Vid 

fokusgruppssamtalet diskuterades kartläggning med fokus på att fritidslärarna, eller deras kollegor, 

sällan är med på mottagningsenheten när själva kartläggningen genomförs. Där diskuteras vanligtvis 

även elevens bakgrund vilket respondenterna uttrycker en frustration över att inte få ta del utav. 

Vidare diskuterade fritidslärarna att de önskar mer fortbildning, om elevernas språk och kultur, för 

att få en större förståelse och bild av vem eleven kan vara.  
 

Fritidslärare, B1, B2, B3: - Mer fortbildning, absolut!  
Fritidslärare, B1: - Sen att man känner av lite... kommit många assyrier, att man då får 
lite bakgrund och mer kunskaper om de… 
Fritidslärare, B3: - Ja alltså, vart kommer dom grupperna ifrån, någon speciell 
flyktinganläggning, var har de mellanlandat någonstans eller är det dom som har 
kommit med gummibåtarna eller är de som... många här har haft mycket pengar, de har 
kunnat betala för sig, fniss* och kommit den vägen. Vi har för lite kunskap om dom nya 
grupperna. 
Fritidslärare, B1: - Det är väldigt synd, för såna här grejer är ju viktiga... för att skapa 
bästa förutsättning.  
Fritidslärare, B2: - När man jobbar på fritids kommer man väldigt nära eleven på ett 
annat sätt och då kan jag tycka i många sammanhang att man tappar fritids, de glömmer 
fritids ganska såå...  

 

De nyanlända eleverna på de tre fritidshemmen får dagligen agera tolk åt sina vårdnadshavare när 

de skall kommunicera i verksamheten. Fritidslärarna på de tre fritidshemmen hade olika synpunkter 

gällande elevernas ”uppgift” att agera tolk åt sina vårdnadshavare. Fritidslärarna i 

fokusgruppssamtalet, uttryckte att de sällan tillkallar en tolk till endast fritidshemsverksamheten. 

De vänder sig istället till klasslärare och ber om att få vara med på nästa möte när tolk är tillgänglig, 

då de anser att, det är ett smidigare och billigare val. De förklarade även att, eleverna ofta får agera 

tolk vid exempelvis samlingar. I fritidshem A framkom det att fritidslärarna gärna erbjöd tolk vid 

behov, då det ansågs vara viktigt. De hade även två modersmålstränare anställda på fritidshemmet, 

vilket underlättade det dagliga arbetet samt minskade tolkkostnaderna rejält.  
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Och sen har vi ju tyvärr eller vad man ska säga, barn som tolkar åt sina föräldrar. Det är 
ganska vanligt för barnen snappar ju upp det snabbare med språk och… kultur och det 
här mycket snabbare än mamma och pappa (Fritidslärare, A1). 

 

Det fritidslärare A1 åsyftar i citatet ovan är att hen inte anser att det är elevernas uppgift att tolka åt 

fritidslärare och åt vårdnadshavare, utan hen menar att en tolk bör tillkallas.  

 

5.3 Undervisningens redskap  

Samtliga fritidslärare berättade att de aktivt arbetar med olika redskap. Ett urval av dem var: iPad, 

brädspel, böcker, bildstöd, kroppsspråk och teckenkommunikation. Dessa användes i 

fritidshemmets undervisning för att underlätta deras arbete men även för att de nyanlända eleverna 

skall bland annat öka sina kunskaper i det svenska språket. Fritidslärarna i fokusgruppssamtalet fick 

frågan av ena forskaren om de brukar använda spel som främjar elevernas språkkunskaper. De 

förtydligade genom att tala om att de försöker spela spel med eleverna men att det sällan hinns med 

och det förklarar fritidslärare B3 genom att säga: ”ja vi har såna spel, man är jättelycklig om hinner 

med det. man kan liksom bara ah: Nu har jag suttit med henne, så roligt”.  
 

Vidare förklarar fritidslärare B1 att, när fritidslärarna spelar spel med eleverna, brukar de ofta spela 

”Vilda katten”. Spelet bygger på att hitta olika bilder på en stor tavla så snabbt de kan. Två av tre 

fritidslärare förtydligar att detta spel öppnat upp till bra samtal mellan eleverna. Fritidslärare B3, 

berättar att nyanlända elever behöver mer ord än bara det enklaste och det anser hen att man kan 

arbeta i oändlighet med i fritidshemmet. Fritidslärare A1, förklarade att de använder sig av böcker 

på olika språk som fritidshemmet har fått tillgång till från elevhälsoteamet. Hen förtydligade att 

dessa böcker var till för alla barn och inte endast till de nyanlända eleverna. Vid samlingar på 

fritidshemmet använder de sig dagligen av bildstöd för att eleverna skall få instruktioner verbalt och 

visuellt. Vidare förklarare hen att skolan och fritidshemmet har som långsiktigt mål, att varje elev 

skall ha sin egen iPad som ett digitalt hjälpmedel, därför har även skolledningen gjort en satsning 

och sett till att fritidslärarna har fått gå en kompetensutveckling i ”IT för bättre lärande”. Nedan 

berättar hen om deras synsätt att arbeta med digitala hjälpmedel i skolan och fritidshemmet.  

Det har ju också kommit i läroplanen nu att man ska jobba lite mer med digitalisering 
och att man ska få in det som ett bra hjälpmedel samt stöd. Det finns på en del iPads 
idag. Tanken med denna skolan är ju att varje elev ska ha sin egen iPad. Så i ettan, fyran 
och sjuan så får man ett digitalt hjälpmedel. Sen ska det byggas ut och då kan man dra 
ner appar som man behöver just själv och de kan man även använda på fritidstid 
(Fritidslärare, A1).  
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5.4 Miljö och samspel 

För att främja det sociala samspelet beskriver samtliga fritidslärare att de försöker arbeta i mindre 

grupper för alla elever skall bli sedda och hörda. Fritidslärare A1 beskriver att verksamhetens miljö 

är viktig för eleverna och att verksamheten skall genomsyras av ett tillåtande klimat med mindre 

grupper, då det är lätt att man som tystlåten försvinner i stora elevgrupper. Vidare förklarar hen att 

det är en nackdel med fritidshem idag, då det oftast är stora elevgrupper. En kvalitetssäkring enligt 

hen hade varit att minska elevgrupperna. Det är av vikt enligt fritidslärare A1, att ständigt arbeta 

med gruppens dynamik då den ständigt är i förändring då nyanlända elever kan bli förflyttade på 

grund av yttre faktorer. Fritidslärarna på fritidshem B uttrycker att miljön på ett fritidshem med 

nyanlända elever skall vara flexibel, trygg och att man som fritidslärare är öppensinnad samt att 

verksamheten präglas av en bra värdegrund. Fritidslärare A1 tycker att verksamheten skall vara 

upplagd på en nivå de nyanlända kan klara av för att öka deras trygghet och självkänsla. Att 

uppmuntra till enklare uppgifter att ta med hem som de tillsammans kan göra med sina 

vårdnadshavare för att även träna på det sociala samspelet. Fritidslärare C1 berättar att de arbetar 

med aktiviteter i varierad miljö och att de gör aktiva val för att försöka få med och inkludera de 

nyanlända eleverna. Vidare förklarade hen att de delar in eleverna i mindre grupper för att förbättra 

gruppdynamiken samt tryggheten på fritidshemmet och så här beskriver fritidslärare C1 situationen: 

Vi har olika aktiviteter i veckan och då är dom uppdelade i mindre grupper. tex igår när 
vi hade vår utedag, så tog vi en liten grupp och spelade brännboll. Då så försökte vi 
förklara för dom nyanlända och frågade ifall de ville vara med. Vi kunde inte riktigt 
förklara för dom hur det gick till, med regler och så vidare, så vi gjorde så att dom fick 
vara med i ute laget först för att se hur innelaget gjorde och hur de gick till. Då såg dom 
hur det gick till, då förstod dom hur man skulle köra för dom andra fick göra de först, 
och det var ju medvetet av oss. 
 

Sammanfattningsvis var fritidslärarna eniga om att verksamheten skall präglas av ett tillåtande och 

flexibelt klimat. I fokusgruppssamtalet talar fritidslärarna (B1, B2, B3) om att det är en fantastisk 

arbetsplats att arbeta på trots att det ofta brister i kommunikationen. De uttrycker även att arbetet på 

deras arbetsplats skiljer sig i jämförelse med en mindre mångkulturell skola som de valt att beteckna 

som ”svensk skola”. När fritidslärarna i fokusgruppssamtalet diskuterade klimatet på skolan 

formulerade en sig bland annat så här: ”sen är det mer att man stöttar lärarna ute på rasten, för att 

det är ganska tuffa grupper här ute”.   
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras relationen mellan studiens resultat och tidigare forskning. Studiens 

teoretiska utgångspunkt samt egna reflektioner kommer även att belysas. Vidare kommer metodval 

samt en sammanfattning att redovisas.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att skapa kunskap om hur fritidslärare arbetar vid mottagande av nyanlända elever. 

Baserat på studiens resultat kunde fyra kategorier växa fram som svarar mot studiens 

frågeställningar. De olika kategorierna är: Mottagandet i form av rutin och struktur, Språk och 

kommunikation, Undervisningens redskap, samt Miljö och samspel. 

 

Utifrån resultatet har det kommit fram att två av tre fritidshem anser att det brister i deras 

mottagande. Månsson (2016) menar att alla kommuner arbetar olika då det är de inre och yttre 

faktorerna som avgör hur arbetet med ett mottagande skall ske och se ut. Arbetet går för fort fram 

anser fritidslärarna och de blir inte tilldelade någon information i hur de skall arbeta vid ett 

mottagande eller när ett mottagande skall äga rum. I vissa fall får de ingen information alls om 

elevens tidigare bakgrund, språkkunskaper, tidigare skolkunskaper etcetera, något som Fjällhed 

(2013) menar är av stor vikt. Han menar att elevernas tidigare bakgrund skall tas i beaktande vid ett 

mottagande. På fritidshem C, uttryckte fritidsläraren sin frustration om att inte vara informerad eller 

förberedd inför ett mottagande som kunde ske två - tre timmar senare. 

 

Baserat på studiens resultat känner vi en frustration över det dagliga arbetet fritidslärarna får 

handskas med. Sverige har under många år tagit emot nyanlända elever från världen över och inte 

minst sagt år 2015 (Skolverket, 2016d). Mottagandet av nyanlända barn och elever har enligt 

Skolverket (2017) ökat med 27% mellan läsåret 2016/17. Skolan har ett kartläggningsmaterial att 

utgå ifrån vid ett mottagande av nyanlända elever och utifrån studiens resultat anser vi att ett 

specifikt material för att ta emot nyanlända elever i fritidshemsverksamheten hade underlättat och 

ökat tryggheten. Genom analys och resultat har vi kommit fram till att samtliga fritidshem behöver 

resurser samt kompetensutveckling för att leva upp till styrdokumentens Allmänna råd (Skolverket, 

2016a). Fritidslärare A1:s verksamhet hade ett mer strukturerat mottagande än de två övriga 

fritidshemmen, även att det förstnämnda fritidshemmet inte heller hade fått någon 

kompetensutveckling inom området. I Skolverket (a.a.) belyses det att rektorn bör kontinuerligt 

upplysa huvudmannen om behovet av mer resurser skulle behövas. Rektorn skall även ge sina 
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anställda förutsättningar för att arbeta med ett mottagande av nyanlända elever (Skolverket a.a.). I 

vår studie har fritidslärarna uttryckt att det brister från skolledningen. De uttryckte även att de 

behöver kompetensutveckling för att klara av det kommande arbetet. Bunar (2015) menar att ett bra 

mottagande är viktigt då det kan komma att påverka hur eleven når upp till läroplanens mål.  

 

I resultatet språk och kommunikation visade det sig att språket är den del av arbetet som är svårast 

att hantera. Fritidslärarna berättade att när eleverna eller vårdnadshavarna behärskar engelska 

språket lite, underlättar det deras arbete enormt mycket. I många fall kan de nyanlända eleverna 

inget av de språk fritidslärarna behärskar och då använder de sig istället av olika medierande 

redskap. Resultatet visade även att eleverna sinsemellan hittar vägar att kommunicera fast de inte 

alltid talar samma språk. Genom att fritidslärarna kontinuerligt medierar olika redskap i 

verksamheten skapar de även fortsättningar för eleverna att hitta olika sätt att interagera med 

varandra. Bunar (2015) och Juvonen (2016) understryker vikten av att de elever som har svenska 

som modersmål och nyanlända elever skall samspela med varandra för snabbare språkinlärning. 

Detta stärks även av Madsen (2006), då han beskriver att skolan och fritidshemmet är en social 

mötesplats där kontakter skapas. Detta belyses även av Säljö (2014a) som beskriver att, det 

viktigaste redskapet vi människor har och kan tillämpa i samspel med andra är, språket. När eleverna 

lär och tar till sig kunskaper av varandra menar Säljö (2014b) att en appropriering har skett. Vilket 

innebär att människor har möjlighet att ta till sig nya kunskaper (appropriera) från andra människor 

i samspelssituationer.  

 

Fritidslärarna uttryckte att deras uppfattningar är att resultatet av deras arbete tillsammans med 

eleverna har medfört en enorm språkutveckling på kort tid för de nyanlända eleverna. 

Modersmålslärare men främst modersmålstränare är en av de språkliga resurserna som används i 

fritidshemsverksamheten. Baserat på fritidslärarnas uppfattningar av modersmålslärare och 

modersmålstränares arbete i verksamheten får vi uppfattningen om att de uttryckligen gör ett stort 

arbete för eleverna och att de anses vara ett stort stöd för fritidslärarna och dess arbete tillsammans 

med eleverna. Bunar (2010) styrker även detta i sin forskningsöversikt, att modersmålslärarnas roll 

är betydelsefull och till stor hjälp i verksamheten. Vi såg utifrån studiens resultat att samtliga 

fritidslärare var eniga om att eleverna i många sammanhang får agera tolk åt sina vårdnadshavare 

men på ena fritidshemmet framkom det även att eleverna får tolka åt sina vänner. Synen på detta 

var varierande, en del fritidslärare ansåg att de inte hade något annat val utan var tvungna att ta hjälp 

av eleverna, medan en annan fritidslärare berättade att de också får ta hjälp av eleverna men hen 

förtydligade och sa att det samtidigt är fel då det inte är elevernas uppgift eller ansvar.  
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Elevernas kunskaper och erfarenheter skall givetvis tas tillvara på men elever skall inte behöva bära 

detta ansvar; att behöva tolka åt sina vänner eller vårdnadshavare. I studiens resultat framgår det att 

fritidslärarna arbetar aktivt med kroppsspråk och teckenkommunikation som ett medierande redskap 

vilket vi ser som en fördel. Vi anser att de nyanlända eleverna kan komma att känna en typ av 

trygghetskänsla när fritidslärarna integrerar genom medierande redskap i sin undervisning, när den 

verbala kommunikationen inte räcker till. Verksamheten som fritidslärare A1 arbetar i, använder sig 

av ”Veckans tecken” i sin undervisning med hjälp av eleverna från särskolan. Syftet är att integrera 

eleverna från särskolan med de nyanlända, samt att de ska kunna kommunicera när de möts. Även 

om främsta syftet är att hitta olika vägar för att kommunicera, anser vi att fritidslärarna utvecklar en 

god relation, och ett samspel uppstår sedan mellan lärare och elev, elev och elev. Cummins (2001) 

menar att det är av vikt för den nyanlända eleven att interagera med andra för att kunna skapa en 

relation med sina lärare och klasskamrater. 

 

I resultatet framkommer det att de medierande redskapen kan bestå av bildstöd, som även är ett sätt 

att arbeta med strukturen på fritidshemmet. Ytterligare ett medierande redskap som används i 

samtliga fritidshem är iPads. Dels för att arbeta med språkappar, för att utveckla elevernas 

språkkunskaper, dels som stöd för läxläsning och läxor. Vi anser att i den fria leken som till exempel 

brädspel och iPadspel, elever sinsemellan, utbyts nya språkkunskaper. De utbyter till exempel ord 

och begrepp som de redan behärskar samt att eleverna inhämtar ny kunskap. Detta kan enligt Säljö 

(2014a), kopplas till Vygotskijs teori om användning av språk som medierande redskap vilket i sin 

tur kan kopplas till en av de två stegen i den proximala utvecklingzonen. Det innebär enligt 

Kroksmark (2011) att elever lär av varandra. På så vis utvecklar eleven egna kunskaper och 

färdigheter till att så småningom kunna lösa problem på egen hand.  

 

Gällande miljö och samspel framkom det att samtliga fritidslärare arbetar gruppdynamiskt då det 

kontinuerligt tillkommer men också slutar elever från elevgruppen. Kontinuerligt sker ett arbete 

med att dela elevgrupperna i mindre grupper under olika aktiviteter som planerats, för att öka 

trygghet och grupptillhörighet, vilket även understryks vara av vikt enligt (Bunar, 2015; Madsen, 

2006) för elevers vidare utveckling. Fritidslärare A1, försöker även att utöver arbetet kring det 

gruppdynamiska konstruera olika gruppkonstellationer i undervisningen, då hen anser att detta 

arbetssätt genererar i en kvalitetssäkring. I verksamhetens undervisning går fritidslärarna in med 

inställningen att arbeta med ett tillåtande och öppet klimat, vilket innebär att det finns utrymme för 

eleverna att göra ”fel”. Vilket fritidslärarna tror ökar elevernas trygghet i fritidshemmets 

verksamhet.  
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Fjällhed (2013) nämner att det är centralt att arbeta med ett positivt bemötande och att ha en stor 

förståelse för de nyanlända eleverna. När fritidslärarna främst i fokusgruppssamtalet samtalade om 

elevernas och deras nuvarande språkkunskaper kunde vi få känslan av en ”annanhet” som även 

framkommit i Bengtsson Carlströms (2013) forskning. Begreppet ”annanhet” innebär hur 

fritidslärare talar om elever, vårdnadshavare, miljö samt arbete som annorlunda i det mångkulturella 

fritidshemmet (a.a.). Fritidslärarna jämför sin nuvarande arbetsplats med andra skolor i kommunen 

baserat på deras tidigare arbetslivserfarenheter och under fokusgruppssamtalet betecknade dem, en 

mindre mångkulturell skola som, ”svensk skola”. Vidare menar fritidslärarna att arbetet i en ”svensk 

skola” kan ibland anses som enklare, då de inte behöver ta hänsyn till olika kulturers normer och 

värderingar som till exempel att pojkar och flickor inte får leka med varandra.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien utgick från en kvalitativ forskningsmetod där vi använde oss av fokusgruppssamtal med 

deltagare som enligt Dahlin-Ivanoff (2011) kan tillföra värdefull kunskap till studien. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes även för insamling av empiri. Gällande metodvalet har 

det funnits funderingar och tankar på om vi gjorde ett korrekt val, men vi kan nu i efterhand se att 

empirin renderade i god kvalitet. Det har varit svårt att genomföra fokusgruppssamtal då det inte 

funnits möjlighet att få sex till tio deltagare att närvara vid samma tid och tillfälle som Bryman 

(2011) förespråkar. På grund av studiens urval, då vi först kontaktat utbildningsförvaltningen, var 

vi begränsade till fyra fritidshem varav tre fritidshem valde att delta. Från början ville vi genomföra 

två fokusgruppssamtal och fyra semistrukturerade intervjuer men eftersom det var svårt att få till 

det, fick vi till slut tänka om. Därför genomfördes till slut ett fokusgruppssamtal och två 

semistrukturerade intervjuer. Inspirationen till fokusgruppssamtal uppkom från Dahlin-Ivanoff 

(2011), som menar att fokusgrupper baseras på gemensamheter och delade erfarenheter. Som 

forskande studenter ansågs fokusgrupp som metod aktuellt, då vi ville se hur fritidslärarna 

diskuterade kring mottagandet av nyanlända elever samt hur fritidslärarna agerar i det sociala 

samspelet. Utifrån den erfarenheten vi nu bär med oss och om vi skulle göra om studien igen, hade 

vi istället valt att endast utföra semistrukturerade intervjuer. De gav god kvalitet och vi tror att 

studien hade kunnat genomföras med endast intervjuer, men i större volym. Nackdelen med 

fokusgruppssamtal var att samtalen gärna flöt iväg och att de började diskutera irrelevant 

information och vid ett par tillfällen fick vi styra in samtalet på rätt väg igen, men vi tror inte att det 

har haft en påverkan på studiens resultat. I fokusgruppssamtalen var alla tre deltagare kollegor och 

hade kännedom om varandra sedan tidigare. Klimatet var behagligt och samtalet flöt på utan vidare 

besvärligheter. Det Janis (1991) resonerar kring nackdelen Groupthink kunde vi inte uppleva under 
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fokusgruppssamtalet, att deltagarna kan komma att ha svårigheter med att delge eventuella 

invändningar, vilket Janis (1991) menar är en av nackdelarna som förekommer i Groupthink. De 

två metoderna som användes utgick från samma intervjufrågor och var likvärdiga i den bemärkelsen 

att likvärdig empiri framkom.  

 

6.3 Sammanfattning och vidare forskning 

Vår studie visar att fritidslärarna önskar mer kompetensutveckling och bättre förutsättningar vid 

mottagandet av nyanlända elever. Skolorna har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever men 

fritidslärarna känner att strukturen i mottagandet är ett bristande område som behöver utvecklas. I 

studiens resultat framkom två svårigheter och det var dels svårigheten att kommunicera och dels 

kulturers olika värderingar. Fritidslärarna var väl medvetna och tog hänsyn till elevernas olika 

kulturer men ibland kunde det ses som en svårighet i verksamhetens arbete. Det framkom tydligt i 

studien att ett naturligt arbetssätt att kommunicera med varandra var genom kroppsspråk och 

teckenkommunikation. Samtliga fritidslärare betonade att fler vägar till kommunikation och ökad 

förståelse skedde genom användning av iPad och bildstöd som redskap i undervisningen. 

Modersmålslärare och modersmålstränare anses enligt fritidslärarna ha en betydelsefull roll för 

elevernas språkutveckling men även i det dagliga arbetet i fritidshemsverksamheten. Samtliga 

fritidslärare var eniga om att i ett mångkulturellt fritidshem är det av vikt att arbeta med 

gruppdynamik i elevgruppen då det kontinuerligt tillkommer men även minskar. I och med detta 

arbetssätt ansåg fritidsärarna att de får större möjlighet att öka elevernas känsla för grupptillhörighet. 

Slutligen visar studiens resultat även att fritidslärarna uttrycker begrepp som ”de här barnen” och 

”dom där eleverna” vilket även kan ses i Bengtsson Carlströms (2013) och Sandevärns (2016) 

studier. En normalitet har skapats i praktiken i hur man talar om de nyanlända eleverna för att 

urskilja dem från övriga elever. I ljuset av detta uttryck, skulle en framtida forskningsfråga kunna 

vara, från barns perspektiv, att undersöka hur nyanlända elever uppfattar sitt mottagande på 

fritidshem. 
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Bilaga 1 

  

 

Bilagor 
Intervjufrågor vid fokusgruppssamtal och semistrukturerad intervju 

 

1. Vilka erfarenheter har ni kring mottagandet av nyanlända elever? 

2. Hur ser förutsättningarna ut vid ett mottagande? 

3. Vilken typ av fortbildning har ni fått inom området? 

4. Vilka kvaliteter anser ni vara centrala vid bemötandet av nyanlända elever? 

5. Vad är det i er handlingsplan/mottagande som fungerar bra? 

6. Hur ser interaktionen ut mellan lärare och elev? 

7. Hur arbetar ni förebyggande för alla elevers rätt till interaktion och sociala samspel? 

8. Hur arbetar ni för dessa elevers kommande utveckling/lärande?  

9. Har ni någonting ni skulle vilja tillägga?



Bilaga 2 

  

Missivbrev 
 
Mikaela Olsson och Martina Shamon genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU. 

Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets 

policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att skapa kunskap om hur fritidslärare arbetar 

vid mottagandet av nyanlända elever.  

 

Mikaela och Martina genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om fritidshemmet och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; 

och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 

på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

 

Om du accepterar att du vill delta i denna studie kommer du att bli involverad i en eller flera av följande 

forskningsaktiviteter i fritidshemmets lokaler:  

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

____ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 

Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 

försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka 

samtycke när som helst och av vilken orsak som helst. Om du har frågor gällande den här 

undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta, Mikaela Olsson (Olmi1492@student.ju.se) 

eller Martina Shamon (Shma1589@student.ju.se). 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  

 

________________________________________   _____________________ 

Medverkande Signatur    Datum 

 

_________________________________________  

Medverkande Namnförtydligande 

    

___________________________________________________________ 

Forskarstudenternas Signaturer 


