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Denna studies syfte är att undersöka och beskriva fritidslärarnas uppfattningar av 
inkluderande arbetssätt med nyanlända elever i två olika fritidshemsverksamheter. Syftet är 
också att kartlägga eventuella utmaningar som uppstår. För att komma närmare förståelsen 
av hur fritidslärare arbetar med inkludering av nyanlända elever, söker studien svar på 
följande frågor: 

• Vilka arbetssätt uppfattar fritidslärarna att de använder för att skapa förutsättningar 
för inkludering av nyanlända elever på fritidshemmet? 

• Vilka utmaningar uppfattar fritidslärarna att de möter i arbetet med nyanlända elever 
i verksamheten? 

Texten bygger på en kvalitativ forskningsmetod med använd semistrukturerade intervjuer 
med åtta fritidslärare. Resultatet av undersökningen visar att fritidslärarna som intervjuades 
har olika uppfattningar av inkluderingsarbetet av nyanlända i fritidshemmet. För ett lyckat 
inkluderingsarbete menar fritidslärarna att man ska utgå från elevens behov och intresse i 
planeringen av verksamheten. I detta arbete anses språk, lek och spel, med fokus på social 
interaktion, som de viktigaste metoderna. Resultatet visar också att fritidslärarna upplever 
att språk och kulturella bakgrund är de största utmaningarna som de möter i verksamheten 
med både vårdnadshavare och elever.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har antalet nyanlända barn från olika länder till Sverige ökat och en stor 

del av dessa barn börjar naturligtvis i skolan och på fritidshemmet. Därför står det svenska 

utbildningsväsendet inför stora utmaningar gällande sätt att arbeta med inkludering av dessa 

elever, både pedagogiskt och socialt. I Skolverkets (2018) statistik visas det att antalet 

nyanlända elever i grundskolan har ökat sedan läsåret 2012/13 och läsåret 2017/18 har den 

största ökningen. Sedan läsåret 2014/15 antalet nyanlända elever stigit med 62 procent och 

senaste mätningen visar att det finns cirka 66 500 nyanlända elever i grundskolan (Skolverket, 

2018). Denna markanta ökning ställer förstås grundskolans personal inför nya utmaningar. 

Bunar (2015) menar att nyanlända elever kan möta hinder med andra elever, vilket kan leda till 

att de får svårigheter med att bli inkluderade i hela verksamheten. Exempel på sådana hinder 

är språket som kan leda till missförstånd. Detta är en utmaning som således även berör 

fritidslärare. För nyanlända är det mesta i Sverige nytt och obekant, exempelvis kulturen, 

traditionen, språket och miljön. Därför är dessa aspekter viktiga för att nyanlända eleverna ska 

må bra och känna sig inkluderade i skolan och fritidshemmet (Fjällhed, 2013). Då det är ett 

krav att alla elever ska få likvärdig utbildning (Skolverket, 2011), finns det anledning att 

undersöka och beskriva hur en ökad inkludering för nyanlända elever i fritidshemmet utformas 

och bedrivs. Skolan och fritidshemmet är den plats som kan ge dessa barn en trygg plattform 

att utgå från och som kan skapa möjligheter i en ny okänd situation. 

Eftersom ökningen av nyanlända elever medför krav på nya arbetssätt i skolan och 

fritidshemmet, är det av intresse att undersöka och beskriva hur en ökad inkludering för 

nyanlända elever i fritidshemmet utformas och bedrivs. Denna studie kommer både innefatta 

textstudier och intervjuer med fritidslärare om nyanlända elever och lärarnas arbete med 

inkludering i skolan och fritidshemmet.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras de begrepp som är aktuella för studien, relevanta styrdokument och 

tidigare forskning som gjorts på området. Ett ledarskapsperspektiv beskrivs också.  

2.1 Nyanlända elever 
Definitionen av nyanlända är de som vistas i Sverige på olika villkor och under olika 

förhållanden. Detta omfattar asylsökande, anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare 

(Bunar, 2010; Skolverket, 2016). Elever som ankommer och påbörjar utbildning i Sverige efter 

sju års ålder, eller vid speciella skäl något senare, räknas som nyanlända elever (Skolverket, 

2013). Eleverna ska emellertid inte anses vara nyanlända efter fyra års skolgång i Sverige 

(Bunar, 2010; Skolverket, 2013). Men de nyanlända är inte en homogen grupp. Det finns elever 

som exempelvis inte har officiella dokument och vissa av dem har anlänt med sina familjer. 

Ytterligare en grupp kommer utan föräldrar och kanske dessutom utan officiella dokument. 

Men nyanlända elever kan också vara svenska medborgare med svenska som modersmål, men 

aldrig har gått i en svensk skola. De nyanlända är således en heterogen grupp och deras 

skolbakgrund ser olika ut. De flesta nyanlända elever har dock ett annat modersmål än svenska 

och behärskar inte svenska språket (Bunar, 2015; 2010; Skolverket, 2016). Från år 2002 fick 

nyanlända barn som har uppehållstillstånd rätt till att gå i skolan och från år 2013 fick även 

barn som inte har uppehållstillstånd rätten att gå i skolan. När dessa barn börjar skolan är 

kommunen ansvarig för deras skolgång (Bunar, 2015).  

När en nyanländ elev börjar i skolan, görs det en bedömning och granskning av elevens 

bakgrund. Det viktiga är att detta görs individuellt och i nära samarbete med elevens 

vårdnadshavare. (Bunar, 2010). Gröning (2006) menar att det krävs försiktighet vid utvärdering 

och bedömning av flerspråkiga elever, särskilt nyanlända elever som kanske redan har lärt sig 

svenska till en viss del. Kunskaper i det svenska språket betyder nämligen inte automatiskt att 

de klarar av skolans krav. Nyanlända elever har också olika kunskaper och erfarenheter med 

sig när de börjar skolan här i Sverige. En del har redan haft en lång skolgång med stora 

kunskaper i olika skolämnen medan andra har liten eller helt saknar kunskap i svenska 

skolämnen (Bunar, 2010). För att en lärare ska kunna arbeta successivt med nyanlända elever 

och kunna utveckla deras kunskaper bör hen börja med att ta reda på deras förkunskaper, 

erfarenheter och intressen som ett stöd för inkluderingsarbetet. (Skolinspektionen, 2014). 
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2.2 Inkludering  
Begreppet inkludering har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används 

(Fjällhed, 2013; Folke 2015). Inkludering har nära relation och ligger nära i betydelsen till 

integration. Grunden för båda begreppen är delaktighet och medborgarkompetens och handlar 

om gemenskap, demokrati och allas rätt till att deltaga efter sina förmågor. Dock kan inte dessa 

begrepp räknas som synonymer eftersom inkludering handlar om att skolan och 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov medan integration handlar om att eleven 

ska anpassa sig till verksamheten och undervisningen. I skolan handlar det om att skolan 

anpassar både undervisningssätt och miljö för eleverna, oavsett förutsättningar. Här ses 

olikheter som en fördel, då eleverna lär sig av varandras olikheter. Från ett annat perspektiv 

har inkludering ett interkulturellt förhållningssätt. Det går ut på att vara medveten om sin 

kulturella bakgrund och utbildningsbakgrund. Dock kan detta resultera i att man reducerar sin 

kontakt med människor med annan kulturell bakgrund och utbildningsbakgrund, då man skapar 

kulturella filter vilket innebär att man lätt kan missuppfatta andras handlingar. (Fjällhed, 2015; 

Folke, 2015). Interkulturalitet är ett annat begrepp som associeras med inkludering och handlar 

om att alla ska vara inkluderade oavsett, kön, ålder, bakgrund, klass, funktionshinder och 

sexuella läggning (Fjällhed, 2013. s. 148).  

2.3 Relevanta styrdokument 
Nyanlända har många olika förutsättningar och behov när de börjar sin utbildning i Sverige. 

De har olika kunskaper och erfarenheter med sig när de kommer hit. Några är analfabeter och 

andra har gått i skolan (Skolinspektionen, 2014). I Skolverkets Allmänna råd (2016) finns det 

specifika bestämmelser för nyanlända elever som ska bidra till att stärka deras möjligheter att 

utvecklas så långt som möjligt för att uppnå målen. Några av dessa råd är bland annat att det 

krävs att alla aktörer i verksamheten strävar efter samma måluppfyllelse för att nyanlända ska 

uppnå målen. Även huvudmannen bör se till att rektorn har tillräckliga resurser för att följa 

reglerna och ha en långsiktig planering för mottagande och fortsatt utbildning för nyanlända 

elever. Rektor bör  se till att rutiner finns för att säkerställa kvaliteten på arbetet med 

mottagande och vidareutbildning för nyanlända elever i skolenheten. Rektor ska också 

analysera lärares och övrig personals behov i skolan för att utveckla den sammantagna 

kompetensen i samband med mottagandet av nyanlända elever. Detta ska ske med hjälp av 

fortbildning för att skapa möjligheter för personalen att utveckla dessa färdigheter (Skolverket, 

2016). 
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Enligt Skolverket (2016) är kartläggning obligatoriskt för nyanlända elever. Kartläggningen 

handlar om att mäta elevens förkunskaper för att kunna göra en lämplig planering för 

utvecklingen av elevens kunskap, där utgångspunkten alltid ska vara varje elevs behov och 

förutsättningar. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd. De första två stegen är 

obligatoriska. Första steget är att undersöka elevens språk och erfarenheter. Andra steget 

handlar om att undersöka elevernas matematikkunskaper och skriftspråk (Skolverket, 2016). 

Sista steget av kartläggningsmaterialet riktar sig till den undervisande ämnesläraren. Med hjälp 

av materialet får läraren en uppfattning om vilken kunskap eleverna har i ett visst ämne och får 

bättre möjligheter att planera undervisningen. Enligt både Skolverket (2012) och Skolverkets 

Allmänna råd (2016) kan stödmaterialet inspirera och vägleda skolor runt om i Sverige kring 

hur nyanlända elevers utbildning kan organiseras och hur de Allmänna råden och skolans 

styrdokument kan genomföras. Syftet med stödmaterialet är att beskriva ett arbetssätt eller 

aspekter som fungerar bra i ett visst sammanhang och framförallt vilka faktorer som ligger till 

grund för att ett arbetssätt ska fundera. Stödmaterial som fritidslärarna kan nyttja kan till 

exempel handla om hur man undervisar nyanlända elever. Detta ger fritidsläraren möjligheten 

att anpassa undervisningen efter nyanlända elevernas behov och skapa större möjligheter för 

inkluderingen. Skolverket (2016) lyfter också fram förberedelseklassen som ger nyanlända 

eleverna nödvändiga kunskaper för att så snabbt som möjligt kunna ta del av reguljär 

undervisning. Skolverket (2011) betonar vikten av leken för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolverket (2012) diskuterar nyanlända elevers lärande och menar att om 

planeringen, genomförandet och anpassningen inte har ett långsiktigt perspektiv, kommer det 

att påverka elevernas chans att lära sig, då det kan påverka deras motivation och tillit till sin 

egen förmåga. 

2.4 Lärarens kompetenser  
Undervisningen ska tillvarata olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att 

fördjupa sin förståelse för just olikheter och mångfald. Eleverna ska även ges möjlighet att 

utveckla förtrogenhet för demokratiska principer, arbetssätt och olika processer genom att de 

får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten (Skolverket, 2011, s. 24). 

Undervisningen i fritidshemmet ska anpassas till varje elevs specifika behov samt främja 

elevernas fortsatta lärande och utveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, 

bakgrund, språk och kunskaper (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2011). I undervisningen 
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ska det skapas tillfällen för eleverna med annat modersmål än svenska att använda inte bara 

det svenska språket men även sitt modersmål (Skolverket, 2011).  

En kompetent fritidslärare ska kunna arbeta med elevers sociala utveckling, nämligen 

relationsskapande, konflikthantering, ledarskap, normer, värden och dessutom ge en 

demokratisk fostran (Falkner & Ludvigsson, 2016). När det gäller nyanlända elever utmärker 

en framgångsrik undervisning att läraren tar reda på elevernas förkunskaper, erfarenheter och 

intressen för att därigenom kunna öka deras kunskaper. Samtidigt ges andra elever ökad 

förståelse för omvärlden. Läraren bör ha en god didaktisk kompetens för att kunna främja 

nyanlända elevers lärande och utveckling samt en god kompetens kring andraspråksinlärning 

och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Med ett inkluderande och bra förhållningssätt 

och en breddad didaktisk kompetens hos lärarna kommer elever att uppnå målen 

(Skolinspektionen, 2014). Om läraren planerar och genomför undervisningen, anpassar miljön 

och utgår från elevens behov och intresse ger det nyanlända elever en hög grad av anpassning. 

Exempel på detta är när läraren anpassar sitt tal- och skriftspråk till elevernas nivå 

(Skolinspektionen ,2014). Skolinspektionen (2014) exemplifierar anpassningarna och menar 

att: 

[l]ärarens grad av anpassning av innehållet hänger samman med varje lärares sätt att 
bedöma de nyanlända elevernas kunskaper och med vilka förväntningar lärarna 
signalerar till de nyanlända eleverna. Några lärare anpassar undervisningen genom att 
sänka svårighetsgrad och kognitiv komplexitet i de uppgifter de nyanlända eleverna ska 
göra. Det förekommer också att elever konstaterar att de går igenom områden de redan 
behärskar (s. 25).  

Citatet visar hur fritidsläraren arbetar och bemöter nyanlända samt vad hen har för kunskap om 

elevernas bakgrund, har stor betydelse för elevernas inkludering. Till exempel kan en elevs 

intresse för djur användas för att utveckla elevens kunskaper i närliggande områden. 

Fritidslärarens intresse, engagemang och anpassning har således en stor betydelse för 

inkludering av nyanlända elever. 

I OECD Reviews of Migrant Education (2015) lyfts två centrala begrepp upp, nämligen well-

skilled och well-supported, som tjänar till en lyckad inkludering av de nyanlända eleverna i 

verksamheten. Med dessa två begrepp menas att en lärare ska ha kunskaper och kompetens om 

det hen undervisar i samt vara en handleder och stöd till sina elever så de kan uppnå målet. En 

sådan lärare kan reflektera elevernas mångfald i sin undervisningsmetod och i enlighet med 

detta kunna hjälpa eleverna att uppnå målen. 
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Ytterligare en kompetens som en lärare bör ha är att kunna samverka med hemmet. Detta 

betonar Bunar (2015) och menar att kommunikation med vårdnadshavare är betydelsefullt för 

elevernas möjligheter och resultat i skolan. Men ofta saknar nyanländas vårdnadshavare 

kunskaper i svenska och kanske också delvis kunskaper om sina egna och deras barns 

rättigheter. Detta kan leda till att de har svårigheter med att ställa frågor och prata om sina barn. 

Därför är det extra viktigt att läraren besitter kompetensen att skapa framgångsrika arbetssätt 

för att kunna ha bra kontakt med vårdnadshavaren. 

2.5 Tidigare forskning om nyanlända elever  
Detta kapitel redogörs för vad forskningen säger om inkludering av nyanlända elever i 

skolväsendet. Forskningen om nyanlända elever i fritidshemmet är ännu begränsad och den 

forskning som finns handlar mer om den obligatoriska skolundervisningen och lärarnas 

arbetssätt. 

Enligt Skowronski (2013) är nyanlända barn de som har migrerat till Sverige sent i grundskole- 

eller gymnasieskoleåldern. De får ofta en problematisk skolsituation utifrån olika aspekter och 

kan få stora svårigheter när det gäller att nå de mål som krävs för att framgångsrikt studera i 

grundskolan och gymnasieskolan. Eftersom det finns vissa kvalifikationskrav i svenska och 

matematiska kunskaper för att få studera både i grundskolan och gymnasieskolan, placeras 

många av dessa elever i olika nivåer av förberedande utbildning under lång tid. En del av de 

nyanlända eleverna vill stanna i förberedelseklassen då detta är en trygghet för dem, medan 

andra vill gå vidare till den vanliga undervisningen. Anledningen till att dessa elever känner 

olika kan bero på faktorer som exempelvis vad de har för bakgrund och erfarenheter, vilken 

del av asylprocessen de befinner sig i, om de har emigrerat till Sverige ensamma eller med sin 

familj, skolans mottagande och organisation samt lärarens bemötande och arbetssätt. 

(Skowronski, 2013).  

Skowronski (2013) menar att nyanlända elever ofta får en problematisk skolsituation. Problem 

och hinder som nyanlända elever kan möta i skolan är exempelvis psykosociala problem. 

Exempel på detta är när skolan ställer för höga krav på dessa elever så att detta leder till att de 

blir osäkra och otrygga. Nyanlända elever som får språksvårigheter kan bli exkluderade från 

sociala gemenskaper i skolan. I rapporten diskuteras även nackdelen med att nyanlända 

eleverna till stor del har sin undervisning för sig själva och inte med resten av klassen, vilket 

kan hindra elevernas kunskapsutveckling och integration. Nyanlända elevers tidigare 
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kunskaper kartläggs heller inte alltid. Kvaliteten på undervisningen i olika skolor och 

kommuner påverkar dessutom elevernas måluppfyllelse. 

Bunar (2010) anser att alla aktörer i skolan och fritidshemmet bör granska och diskutera 

nyanlända elever avseende grundläggande organisatoriska, relationella och pedagogiska 

förutsättningar för deras lärande. Dessutom bör samma aktörer studera internationell forskning 

för att bättre kunna definiera och klargöra kunskapsgränserna för nyanlända elever. Bunar 

använder också termen "kulturmöten i skolan" för att belysa forskningen som har resulterat i 

diskussioner om hur lärare ska hantera “invandrarkulturer” i syfte att bättre kunna hjälpa och 

kommunicera med eleverna. 

När det gäller arbetet med att inkludera nyanlända elever i undervisningen finns det många 

olika faktorer som har stor påverkan. Bunar (2010) anser att lärarens sätt att hantera elevens 

kultur är det som är mest betydelsefullt för inkluderingen. Skowronski (2013) å andra sidan 

menar att språket är det viktigaste för inkluderingen av nyanlända elever. Trots att deras 

meningar går isär, är båda forskarna överens om att fritidsläraren ska besitta olika kompetenser 

för att kunna lyckas med inkluderingsarbetet samt elevernas lärande och utveckling. Som 

tidigare nämnts är några av dessa kompetenser engagemang och intresse och samverkan med 

vårdnadshavaren. Folke (2015) lyfter upp att studiehandledning är stor hjälpa till nyanlända för 

att de ska hänga med i undervisningen och få hjälp med språket samt den är faktor som leder 

till att nyanlända kan känna sig trygga och inkluderande i verksamheten.  

2.6 Ledarskapsperspektiv  
För denna studie är ledarskapsperspektivet relevant då området som undersöks här handlar om 

fritidslärarnas arbetssätt med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. Då syftet med 

denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt och metoder fritidsläraren använder för att 

inkludera nyanlända elever i verksamheten, är ledarskap en central aspekt att inkludera i texten. 

Detta är då i överensstämmelse med vad Dahlkwist (2012) menar “Det går inte att vara lärare 

utan att samtidigt vara ledare” (s, 15).  Begreppet lärarens ledarskap handlar om lärarens 

kompetenser och kunskap om verksamheten samt kunskap om gruppen och stämningen. Även 

lärarens organisation, rutiner och bemötande inkluderas i begreppet (Dahlkwist, 2012). Därför 

kan man fastställa att om en fritidslärare inte besitter tillräckligt med kompetenser och 

kunskaper om verksamheten och sina elever kan hen inte bestämma vilka arbetssätt och 

metoder som behövs för ett lyckat inkluderingsarbete. 
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Ledarskap innebär i allmänhet direkt kommunikation i förhållandet mellan ledare och övrig 

personal. Ledning innefattar alla de uppgifter en chef eller ledningsgrupp har att svara för att 

uppnå målen och skapa förutsättningar för en viss verksamhet (Söderström 1992). På grund av 

detta är ledarskap en central kompetens som alla lärare bör behärska. För att en fritidslärare ska 

kunna inkludera nyanlända i fritidshemmet bör hen ha bra ledarskap för att kunna kommunicera 

med nyanlända och skapa inkluderande miljö för undervisningen. Därför är 

ledarskapskompetenser grundläggande för alla fritidslärare.  

Enligt Dahlkwist (2012) används lärarens ledarskap för att tillsammans med kollegor och 

eleverna skapa en god stämning och trygghet i verksamheten som är betydelsefull för elevens 

lärande och utveckling samt att känna sig som en del av verksamheten. Lärarens ledarskap 

infattar även lärarens ansvar att vara uppmärksam på elevernas relationsarbete och leda arbetet 

för att skapa bra socialt klimat. Detta leder eleverna till tankar, kunskaper, beteenden, och 

gemensamma mål som de kanske inte tänkt eller kunnat uppnå på egen hand. Även 

skolledningen har stor betydelse i lärarens arbetssätt med inkludering och fortsättning i arbetet. 

Ludvigsson (2009) beskriver att skolledningens engagemang och stöd i verksamheten är 

grundläggande och skapar en känsla av ambition och lust hos lärarna vilket underlättar lärarens 

utvecklingsarbete.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva fritidslärarnas uppfattningar av 

inkluderande arbetssätt med nyanlända elever i två olika fritidshemsverksamheter. Syftet är 

också att kartlägga eventuella utmaningar som uppstår. För att komma närmare förståelsen för 

hur fritidslärare arbetar med inkludering av nyanlända elever, söker jag svar på följande frågor: 

• Vilka arbetssätt uppfattar fritidslärarna att de använder för att skapa förutsättningar för 

inkludering av nyanlända elever på fritidshemmet? 

• Vilka utmaningar uppfattar fritidslärarna att de får möta i arbetet med nyanlända elever 

i verksamheten? 

3.1 Avgränsningar 
Denna studie undersöker åtta fritidslärares uppfattningar om hur de arbetar med att inkludera 

nyanlända barn samt eventuella utmaningar som uppstår. Studien utförs på endast två skolor; 

den ena i en liten kommun och den andra i en stor kommun. Avgränsningen står i relation till 

uppsatsens begränsade omfång. 
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4. Metod 

I denna kvalitativa studie används dels textstudier dels semistrukturerade intervjuer med 

fritidslärare för att samla data kring ämnet som studien undersöker. Zetterquist och Ahrne 

(2018) menar att en intervju påverkas av en mängd faktorer och att det är viktigt att intervjun 

sker i en lugn och ostörd miljö för att göra respondenterna så trygga som möjligt.  

Kvalitativ metod ger en djupare förståelse genom exempelvis intervjuer, fallstudie, 

observationer, samt analyser (Ahren & Svensson, 2018). Kvalitativ metod lämpas för denna 

studie, då det är en djupare förståelse av hur fritidslärarna uppfattar arbetet med att inkludera 

nyanlända elever på fritidshemmet som eftersträvas.   

4.1 Urval 
Intervjuerna till denna undersökningen kommer att bedrivas i två olika grundskolor. Den 

mångkulturella skolan ligger i en mellanstor kommun och den övervägande monokulturella 

skolan ligger i en liten kommun. Fyra respondenter från vardera skolan kommer att intervjuas. 

Enligt Ahrne och Svensson (2018) är det viktigt att respondenterna har kunskap om och 

erfarenhet av ämnet som diskuteras för att svaren ska bli tillförlitliga. Därför valdes fritidslärare 

som idag är aktiva i verksamheten. Båda skolorna blev kontaktade för att få samtycke innan 

intervjuerna.  

4.2 Semistrukturerad intervju 
Enligt Ahrne & Svensson (2018) är intervju en effektiv metod att använda för att få djupare 

förståelse i ett specifikt område. Den är på många sätt ett oslagbart verktyg, menar de. På kort 

tid kan man nämligen få höra flera personers tankar och åsikter kring ett samhällsfenomen ur 

deras synvinkel. Med hjälp av intervju får deltagaren utrymme att beskriva känslor, 

erfarenheter, arbetssätt, tankar och åsikter. 

I denna studie söks svar på fritidslärarnas uppfattningar om hur de arbetar med inkludering. 

Intervjufrågorna berör bland andra vilka metoder som nyttjas i arbetet med nyanlända elever, 

vilka utmaningar som uppstår. För att kunna få svar på dessa frågor används semistrukturerade 

intervjuer med åtta fritidslärare som intervjuas två och två. Enligt Zetterquist och Ahrne (2018) 

bör sex till åtta personer ur en särskild grupp intervjuas för att öka tillförlitligheten i ett material 

som är relativt oberoende av enskilda personers värderingar och uppfattningar. Ivanoff (2018) 
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lyfter upp att genom att intervjua två personer samtidigt skapas diskussioner mellan de som har 

något gemensamt att dela och diskutera, vilket denna studie kan dra nytta av.  

Till intervjun ställs åtta förberedda frågor till alla deltagarna och följdfrågor ställs beroende på 

deltagarnas svar. Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för öppna frågor och svar, som 

innebär att ha fasta antal frågor som ska ställas och besvaras. Med öppna frågor finns det 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor och anpassa utformningen av intervjun till 

situationen. Följdfrågor som intervjuaren ställer ska utgå från vad respondenterna säger och 

inte utifrån det intervjuaren vill att respondenterna ska säga, för att minska intervjuarens 

påverkan på respondenternas svar (Zetterkvist & Ahreni, 2016, s. 38; Bryman, 2018).  

Intervju som metod har både för- och nackdelar. En fördel är att intervjun i olika utsträckning 

ger möjlighet till flexibilitet för att verifiera att personen har uppfattat något korrekt och 

förtydliga eventuella missförstånd. En fördel med en semistrukturerad intervju är att 

respondenterna förhoppningsvis känner sig trygga och att intervjun snarare ses som ett samtal. 

Frågor som förberetts kan ge intervjun ett professionellt intryck (Bjorndal, 2018). Det finns 

även nackdelar med denna metod. En av nackdelarna med intervjun är att den kräver mycket 

tid att förbereda, genomföra och bearbeta (Bryman, 2018). 

Jag fick tillstånd av respondenterna för att använda inspelningsteknik i intervjun och samtidigt 

anteckna på ett papper. Användandet av inspelningsteknik i en intervju är för att få bra kvalitet. 

Med hjälp av inspelningstekniken behöver inte forskaren vara beroende av sitt begränsade 

minne och kan alltid gå tillbaka för att lyssna på det som spelats in. Ytterligare en 

grundläggande teknik i en intervju är att använda penna och papper för att göra anteckningar 

som underlättar för forskaren senare i analysen. Forskaren kan anteckna sådant som inte hörs i 

inspelningen, exempelvis grimaser och gester (Ahrne & Svensson, 2018).  

Efter datainsamlingen transkriberades intervjuerna och dessa utgör underlaget för 

resultatdelen. Transkribering är att skriva ut ord för ord. Forskare ska alltså skriva precis så 

som hen och informanten säger i intervjun, så noggrant som möjligt. Det finns olika tekniker 

som stöd för att spela in materialen, antingen med hjälp av uppspelningsmaskin eller med 

motsvarande funktion (Ahrne & Svensson, 2018). I denna studie spelas intervjun in med appen 

“röstinspelning” och sedan transkriberas innehållet. Enligt Zetterquist och Ahrne (2018) finns 

det fördelar med att transkribera själv och det är att man känner sitt material och kan tolka och 
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analysera under själva lyssnandet och skrivandet. Vidare anser författarna att trots att 

transkriberingen kan vara tidsödande, ger den utrymme för forskaren att vid exempelvis 

ohörbara delar i röstinspelningen gå tillbaka till sina anteckningar för mer stöd. 

4.3Innehållsanalys 
Efter transkriberingen läste jag noggrannt texten och med hänsyn till studiens nyckelbegrepp 

och frågeställningar försökte sortera den i olika kategorier. Detta för att underlätta analysen 

och få kvalité i resultatet. Datan delades i följande kategorier: Presentation av fritidslärarna 

och verksamheterna, Nyanlända och inkludering, Praktiska arbetssätt och metoder, 

Utmaningar, Fritidslärarens kompetenser och Samverkan med vårdnadshavare. Vissa delar av 

texten passade under flera kategorier, eftersom innehållen hänger ihop och kompletterar 

varandra. Därför läste jag om den transkriberade datan flera gången för att kunna avgöra under 

vilken kategori vissa aspekter ska ligga. Enligt Rennstam och Wästerfors (2018) måste datan 

läsas om och om flera gångar för att behärska materialet. Vidare menar författarna att om 

forskaren lyckas sortera sitt material på ett välgrundat sätt har hen skapat ordning för analysen. 

Efter kategoriseringen av datan började jag sammanfatta deltagarnas svar och tog det som jag 

ansåg var viktigt och relevant för min analys. Rennstam och Wästerfors (2018) lyfter upp att 

allt material som samlas in kommer inte till användning i den färdiga texten samtidigt vill 

forskaren inte ge en missvisande bild av materialet. Efter sammanfattningen började jag 

argumentera och titta på likheter och skillnader i respondenternas utsagor (Rennstam och 

Wästerfors, 2018).  

  

4.4 Tillförlitlighet  
Enligt Bryman (2018) är reliabilitets- och validitetskriterier bra tekniker, då man med dessa 

kan studera och beräkna värdet av de mått som utformats för att visualisera de 

samhällsvetenskapliga begreppen.  

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som passar bra för kvalitativ metod. Den första är 

trovärdigheten som har fokus på flera beskrivningar av den sociala verkligheten, tydligt 

önskvärt för den aspekt av tillförlitlighet kriteriet som rör trovärdighet. Att skapa trovärdighet 

i resultaten säkerställer att undersökningen slutförs enligt gällande regler och att resultaten 

rapportera med de personer som ingår i den sociala verkligheten som studerats för att bekräfta 
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att den som studerar har begripit verkligheten på rätt spår (Bryman 2018). Det andra 

delkriteriet, nämligen överförbarhet, handlar om att i kvalitativ undersökning är det 

kontextuellt unika eller betydelsen av perspektivet av den sociala verkligheten som undersöks 

i centrum. Detta beror på att denna typ av forskning brukar innefatta intensiv undersökning av 

en liten grupp av personer som besitter vissa gemensamma egenskaper. 

Pålitlighet är det tredje delkriteriet och går ut på att få forskaren att anta en undersökning för 

att kunna utvärdera studien i termer av detta delkriterium angående tillförlitlighet. Med detta 

menas att man ser till att det görs fullständig och befintlig redovisning för alla faser av till 

exempel forskningsprocessen, forskningsfrågor, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar och intervjuutskrifter (Bryman 2018).  

Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innefattar förmågan att 

kunna styrka och konfirmera. Det innebär att forskaren, utifrån insikten om att man inte kan få 

någon att slutföra objektiviteten inom social forskning, försöker se till att hen uppför sig i god 

tro. Det måste vara klart för andra att forskaren inte tillåter personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning att påverka resultaten av undersökningen (Bryman, 2018). För att uppnå så 

trovärdiga resultat som möjligt har jag strävat efter att uppfylla de kriterier som har varit möjligt 

att uppfylla mot bakgrund av undersökningens storlek och art. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Enligt Stafström (2017) handlar forskningsetiska överväganden om att hitta ”en rimlig balans 

mellan olika intressen som alla är legitima. Kunskapsintresset är ett sådant” (s. 8). Det finns 

fyra principer som utgör ett moral consensus för vetenskapen, menar Stafström. Den första 

principen är informationskravet som handlar om att forskaren ska informera respondenterna 

om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Den andra 

principen är samtyckeskravet som går ut på att respondenterna har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Den tredje principen är konfidentialitetskravet och innebär att respondenterna som 

är involverade i studien inte behöver vara rädda för att deras uppgifter ska visas eller användas 

på fel sätt, då forskaren inte har rätt till det. Den fjärde och sista är nyttjandekravet och det är 

att information som samlas in om individer endast får användas för forskningsändamål 

(Stafström, 2017; Vetenskapsrådet, 2002). 
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Principerna ovan utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom 

temat rådet för mänskliga och samhällsvetenskap. Det syftar också till att vägleda enskild 

forskare i projektplanering. Principerna påstår inte fullständighet. Principerna används snarare 

som en guide än detaljreglerade regler, då problemen kan varierar betydligt beroende på fallet 

som studeras. Syftet är att ge grunden för forskarens eget tänkande och insikter om hens ansvar 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6 Förberedelse och genomförande  
Datainsamlingen sker på två skilda skolor, dels en skola som jag aldrig tidigare har besökt 

(vidare benämnd som Verksamhet 1), dels en där jag har gjort min Verksamhetsförlagda 

utbildning (Verksamhet 2). Jag kontaktade först Verksamhet 2 och tid och plats för intervjun 

avtalades muntligen. Till Verksamhet 1 skickades ett brev via e-post med information om och 

syftet med studien. För att inte bli störda ombads respondenterna att förbereda en lugn miljö 

där intervjun skulle äga rum. Intervjuerna inleddes med att intervjuaren upprepade 

informationen om sin undersökning, som de redan hade fått i ett brev. Hen förklarade hur 

samtalet skulle gå till. Allt som sägs kommer spelas in och det är viktigt att intervjuaren lyssnar 

på både deltagarna samt att allting som sägs i samtalet är konfidentiellt. Det berättades även 

om att deltagandet är frivilligt och respondenterna har rätt att avbryta intervjun om de inte 

önskar fortsätta.  

Jag presenterade mig för de deltagare som inte kände mig sen tidigare och sedan bad jag dem 

presentera sig och kort berätta om sin bakgrund, i syfte att starta samtalet och därigenom skapa 

en vänlig atmosfär för diskussion. När respondenterna blev klara med bakgrundsfrågorna 

började jag ställa mina huvudfrågor en i taget. I bakgrundsfrågor beskriver respondenterna lite 

om sin bakgrund till exempel hur länge de har arbetet på verksamheten och vad har de för 

utbildning. Under intervjun fick vi en störning av en kollega till respondenterna som kom in i 

rummet för att ha sin rast där vi hade intervjun. Detta störde intervjun och därför bad 

respondenterna kollegan att lämna rummet. Efter intervjun transkriberades materialet med 

hjälp av en dator.  
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5. Resultat   

5.1 Presentation av fritidslärarna och verksamheterna 
För att göra texten mer begriplig döps de två fritidsverksamheterna som intervjuerna gjordes 

på till Verksamhet 1 och Verksamhet 2. Verksamhet 1 är en mångkulturell skola i en mellanstor 

kommun, där cirka 60% av eleverna har utländsk bakgrund. I Verksamhet 2, som ligger i en 

liten kommun, har ungefär 10% av skolans elever utländsk bakgrund. I båda verksamheterna 

är eleverna uppdelade i flera fritidsavdelningar beroende på ålder och antal.   

I tabellen nedan anges information om deltagarna såsom vad de har för utbildning, i vilken 

årskurs de arbetar, hur länge de har arbetat på fritidshemmet och hur många nyanlända elever 

de har på fritidshemmet. I tabellen är deltagarnas identitet avkodad och de presenteras här i 

texten med andra namn än vad de i verkligheten heter, se nedan tabell. 

 Namn Utbildning Årskurs  Arbetsår Antal 
nyanlända  

 
Verksamhet 1 

Linnea 
 
 
Maryam 
 
Hiwi 
 
Klara 

Fritidslärare m inriktn. 
fritidshem, 180 hp 
 
Lärare i fritidshem, 150 
hp 
Lärare i fritidshem, 150 
hp 
Fritidspedagogiklinjen, 
150 hp 

F-3 
  
 
F-6 
 
F-3 
 
F-3 

10–15 
  
 
15–25 
 
25–40 
 
15–25 

18 
  
 
5 
 
12 
 
15 

 
Verksamhet 2 

Emma 
Sara 
Alexander 
Erik 
 

Barnskötare, 1,5 år 
Fritidspedagog, 2,5  
Gymnasieutbildning 
Grundlärare inriktning 
fritidshem, 180 hp 
 

F-3 
4–6 
F-3 
F-3 
 

5–10 
15–25 
10–15 år 
1–5 år 
 

2 
5 
3 
3 
 

5.2 Nyanlända och inkludering 
Resultatet av undersökning visar att fritidslärarnas uppfattningar av arbetet med att inkludera 

nyanlända på fritidshemmet är olika och detta beror på antal nyanlända de har i verksamheten 

och även på fritidslärarens individuella uppfattning av inkluderande arbetssätt. Verksamhet 1 

anser att eftersom de har många nyanlända elever arbetar de kontinuerligt med att inkludera 
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eleverna i verksamheten. I Verksamhet 2 förklarar fritidslärarna att när det gäller nyanlända 

elever, arbetar de inte mycket med inkluderingen: 

Som det är väl att vi är ovanligt lite nyanlända i Verksamhet 2 egentligen kan jag känna, 
så man tappar en bit av det i och med man har inte så många. (Sara, Verksamhet 2)  

Sara menar dessutom att det finns få nyanlända elever i Verksamhet 2, vilket leder till att de 

inte lägger stor betoning på att arbeta med inkludering. Medan Klara i verksamhet 1 berätta att 

eleverna på fritids har mer utrymme än i skolan att utgå från deras intresse och att kunna ge 

dem mer möjligheter för lärande och utveckling. Hon menar att utgå från barnens intresse 

fångar dem till att bli inkluderade i aktiviteten/leken. 

Fritidslärarna har olika uppfattningar angående begreppet nyanlända i verksamheten. Maryam 

och Linnea anser att: 

Jag tänker just det är det som Skolverket har tagit fram eller va migrationsverket eller 
vem det är som taget fram. Att det är det de som har varit i Sverige i mindre än fyra år 
då är man nyanländ (Maryam, Verksamhet 1).  

Jag känner jag tänker ett år även om kommunen tycker fyra (Linnea, Verksamhet 1). 

Citaten visar att fritidslärarna är medvetna och följer vad skolverket dokumenterat men Linnea 

är den enda som anser att det räcker med ett år. Fem av de åtta fritidslärarna anser att elever 

som räknas som nyanlända är elever som har varit i Sverige och i grundskolan upp till fyra år, 

medan det är endast en fritidslärare som berättade om att det räcker med ett år. Två av 

fritidslärarna anser det är svårt att sätta en bestämd tid för hur länge det tar innan eleven inte 

längre räknas som nyanländ. Detta då eleven oftast inte längre ses som nyanländ när hen lärt 

sig det svenska språket. Fritidslärarna även menar här att det finns andra faktorer förutom 

språket som påverkar. Enligt alla fritidslärarna handlar inkludering om att alla ska vara med 

och göra saker tillsammans oavsett vad eleverna har för fortsättningar och att undervisning ska 

anpassas till varje individ.  

5.3 Praktiska arbetssätt och metoder  
På vilket sätt fritidslärarna arbetar med att inkludera elever som inte behärskar det svenska 

språk ser olika ut. Detta beror på att fritidslärarna har olika arbetssätt för att inkludera nyanländ 

i fritidshemmet. Fritidslärarna i Verksamhet 1 använder samma arbetssätt på alla avdelningar 

medan i Verksamhet 2 nyttjar ibland samma metoder men varje avdelning använder sitt eget 
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arbetssätt. Av detta skäl finner fritidslärarna i Verksamhet 2 att de saknar den röda tråden 

mellan avdelningar.  

Jag kan känna spontant när vi sitter och pratar nu att vi saknar den röda tråden mellan de 
olika fritids när vi jobbar med dem (Sara, Verksamhet 2). 

Sara i Verksamhet 2 förklarar att de inte har något specifikt arbetssätt för att inkludera 

nyanlända. Enligt henne har de inte haft många nyanlända elever i sin avdelning och därför inte 

är i behov av att ha ett specifikt arbetssätt för det. Hon berättar att de endast har en elev som 

inte behärskar svenska språket, men att hen ändå deltar på aktiviteterna. Man får tänka lite extra 

på denna elev som att se till att hen förstår instruktionerna och vad hen ska gör. Sara lyfter även 

upp att bland äldre elever är inkludering svårare för att de har mer frihet och just ingen 

kontinuitet. Till skillnad från Sara har Erik och Alexander, som också arbetar i Verksamhet 2, 

tydligt arbetssätt och metoder som de följer. De anser att de använder olika arbetssätt och att 

arbetssätten kan variera beroende på individen, alltså den enskilda elevens behov. De delar upp 

sina elever i mindre grupper så kallade ”intressegrupper” och dessa grupper är för äldre elever. 

De anser att de använda detta sättet för att alla ska känna språket och eleverna ska kunna 

komma in i gruppen och lära känna personer samt skapa kontakter med dem. För de yngre 

eleverna används bildstöd hela tiden för att förklara aktiviteten/lekens regler.  I Emmas 

avdelning däremot börjar de med “välkommen-samtal” där de visar eleven och 

vårdnadshavaren verksamheten, förklarar rutinerna och reglerna och presenterar elevgruppen. 

Hon menar att de alltid är nära de nyanlända eleverna och anpassar aktiviteterna efter deras 

behov. För att kunna göra detta dokumenterar de alla viktiga informationer som gäller 

nyanlända på fritidshemmet för att kunna utveckla verksamheten. De anser att detta är viktigt 

för arbetet med inkludering i fritidshemmet. 

Till skillnad från Verksamhet 2 har alla fritidslärare i Verksamhet 1 samma arbetssätt. De anser 

att de utgår från varje individ när det gäller arbetssättet och att de försöker anpassa 

verksamheten efter varje individs behov. Fritidslärarna lyfter även upp att de tidigare arbetat 

med aktionsforskning i två år och även haft ett ”integrationsfritids” och med det menas att alla 

nyanlända hade rätt till att gå på fritids för att träna på sociala samspel och utveckla sitt språk. 

Utifrån detta arbete fick de syn på att det är viktigt med rutinerna för att alla ska ha möjlighet 

att delta i en gemenskap och träna nyanlända i både lek och konflikthantering. Verksamheten 

var tvungen att lägga ner både aktionsforskningen och “integrationsfritids” på grund av brist 

på ekonomi och därför anser de att deras arbetssätt har blivit sämre. Trots det försöker 
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fritidslärarna anpassa verksamheten för nyanlända utifrån de resurser och metoder som finns 

tillgängliga. En metod som respondenterna diskuterar är förberedelseklass och anser att äldre 

elever ska gå på förberedelseklass men även yngre elever om de är i behov av det. Klara berättar 

att de hade en pojke i årskurs två som fick börja i förberedelseklass för att han var i behov av 

det. I jämförelse med Verksamhet 1 nämnde Verksamhet 2 inte någonting om 

förberedelseklassen. Verksamhet 1 har även handledning och fritidspedagogik. Handledning 

är för att stötta nyanlända elever och hjälpa dem att bli inkluderade i verksamheten medan 

fritidspedagogik går ut på att träna barnen att interagera med alla i olika lekgrupper. I sitt 

arbetssätt använder de dessutom samtalspromenad. Hiwi, Verksamhet 1 berättar: 

Samtalspromenaden som vi hade i vårt arbete därmed i grupp och skolan... titta på olika 
saker vilka man gjorde att man fick en förståelse för varför en elev gjorde på ett speciellt 
sätt. Aa, och då kunde man använda sig... ha med sig det i annat läge för att hjälpa dem.  

Fritidslärarna anser att metoden samtalspromenad var ett bra arbetssätt då de fick förståelse om 

elevers upplevelser i olika miljöer. Hiwi berättade till exempel om en elev som inte tyckte om 

att komma in från rasten. När de tittade på samtalspromenad visade det sig att hemma är han 

sällan ute så hans enda möjlighet att leka ute är på rasten. Det var så roligt för honom att han 

inte vill komma in. Fritidsläraren hjälpte eleven genom att förklara varför han måste in. 

Eleverna har olika kulturer och bakgrund och för att kunna ta hänsyn till olikheterna, måste 

fritidsläraren göra sig medveten om dem. 

Även om arbetssätten och metoderna varierar, betraktar alla respondenterna språket och leken 

som huvudverktyg för arbetet med att inkludera nyanlända elever i verksamheten. Samtidigt är 

just dessa en utmaning för fritidslärarna. För att undvika kommunikativa missförstånd, 

använder fritidslärarna bildstöd.  

I en diskussion mellan Emma och Sara i Verksamhet 2 angående bildstöd, lek och spel på 

fritidshemmet, berättar Emma att de använder bildstöd varje dag under samlingen för att visa 

eleverna hur dagen kommer att se ut och för att underlätta för nyanlända elever att förstå. 

Fritidslärarna pekar på bilderna och pratar samtidigt: 

Vi har samling varje dag och där sitter vi alltid runt i ring och vi har bilder och vi pekar 
alltid så på vårt bildstöd hur dagen kommer att bli (Emma, Verksamhet 2). 

När båda fritidslärarna fick frågan om vilka metoder de använde för inkludering, berättade Sara 

att de inte hade någon metod. Men när Emma nämnde bildstöd, kom Sara på att de också 
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använder sig också av bildstöd som metod, men inte på samma sätt.  Skillnaden i Saras 

avdelning är att eleverna själva tittar på bilder som hänger på tavlan och ser där hur dagen ser 

ut.  

Linnea och Klara i Verksamhet 1 anser också att med hjälp av bildstöd deltar nyanlända elever 

i vardagliga aktiviteter och att med hjälp av leken stimuleras elevernas språk. Ju bättre svenska 

barnen kan desto lättare blir de inkluderade. Även om språkutvecklingen är huvudsyftet med 

användningen av bildstöd tillägger Erik och Alexander i Verksamhet 2 metoden med ytterligare 

två nya begrepp, trygghet och intresse. De anser att närhet är en grundläggande aspekt för 

nyanlända elevers trygghet i verksamheten. Det är viktigt att fritidsläraren finns i närheten av 

de eleverna och försöker förklara vad som händer omkring dem, för att skapa känsla av trygghet 

och säkerhet hos eleven. I deras val av bildstöd kan de utgå från intresset hos nyanlända 

eleverna och därpå fånga andra elevers intresse så alla elever får möjligheter att delta i 

aktiviteterna. Exempel på hur de gör är att de har bilder som de pekar på och förklarar om för 

eleverna. 

Det finns andra metoder än bildstöd som fritidslärare kan använda för att förmedla vad de vill 

säga till eleverna och även undvika missförstånd som uppstår mellan dem och nyanlända 

elever. Fritidslärarna i Verksamhet 1 poängterar fördelen med att de flesta nyanlända elever 

hos dem talar arabiska och somaliska eftersom de har två fritidslärare som talar dessa språk. 

Därför kan de få stöd med översättning. De får även hjälp med att översätta för nyanlända 

elever av andra elever i verksamheten som kan lite bättre svenska. Istället för att använda sig 

av andra vuxna och elever för att översätta utnyttjar Verksamhet 2 översättningsappen “Säg 

haj”. Appen underlättar deras arbete med inkludering av nyanlända då detta verktyg kan 

översätta det fritidslärarna vill uttrycka till elevens modersmål. 

Vi använder appen ”Säg haj” översättning programmet där och man lär sig väldigt fort 
och man ser om barnen inte har förstått, att man ser... Det ser ut som frågetecken lite 
grann så då tar vi upp det verktyget och översätter (Emma, Verksamhet 2). 

En annan aspekt som är central i fritidsverksamheten är leken. Fritidslärarna belyser att 

eleverna har fler möjligheter att bli inkluderade i fritidshemmet än i skolan och grundar detta 

på att lek och spel är grundläggande för inkluderingen. Det finns mer utrymme för lek i 

fritidshemmet än i skolan, menar de och alla respondenterna använder lek som metod för 

inkludering. 
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Alexander och Erik i Verksamhet 2 menar att lek är betydelsefull genom att elever kan visa hur 

man gör och pratar. Här menar fritidslärarna att trygghet och kommunikation är viktiga verktyg 

för inkludering. Även Maryam och Hiwi i Verksamhet 1 använder sig av lek och metod. De 

anser att med hjälp av dessa metoder tränar nyanlända eleverna olika strategier på hur de 

kommer in i och går ur en lek. Detta för att inte leken ska leda till konflikter utan det skapas 

trygghet hos eleverna och får dem att utveckla sitt sociala samspel. Därför är dessa metoder 

grundläggande för inkludering. Sara och Emma i Verksamhet 1 håller också med och menar 

att genom lek får eleverna fantastiska möjligheter att bli inkluderade. Till exempel genom 

memory-leken där eleverna får i uppdrag att hämta saker från hela avdelningen och sorterar 

dem i olika grupper. Förutom att sortera och kategorisera lär sig eleverna var alla saker ska 

finnas på avdelningen, vilket leder till att det skapas trygghet hos nyanlända elever samtidigt 

som de lär sig nya ord och begrepp. Genom lek tränar man även turtagning och olika regler. 

Detta gör att eleverna upplever att de följer undervisningen och att de är en del av 

verksamheten. Sara och Emma lyfter även upp att eleverna känner sig mer avslappnade i leken 

i jämförelse med lärsituationer: 

Jag kan bara säga det på våran nyaste nyanländ som kom alltså. Där vi kan sitta och spela 
knuff hon pratar liksom svenska, “Ja, nu knuffa jag ut dig” bara sitter ner och lyssna, det 
är ju avslappnande miljö det gör så himla mycket (Emma, Verksamhet 2). 

Emma här betonat vikten av att fritidsläraren skapar tillfället för att kunna, i avslappnande 

miljöer och genom lek, skapa diskussioner och lyssna på eleven. Detta stärker relationen mellan 

eleven och fritidsläraren. Även Linnea i Verksamhet 1 pratar om relationer i samband med lek. 

Hon menar att det skapas relationer mellan vuxna och elever och elever sinsemellan genom 

lek, till exempel genom att pyssla eller måla. Genom att pyssla kan fritidslärarna visa eleverna 

vad materialen som de använder heter, hur den används och skapa diskussioner mellan dem. 

Hon beklagar att de inte alltid har tid att sitta med eleverna för att prata med och hjälpa dem. 

5.4 Utmaningar  
Alla respondenterna anser att språk är en utmaning för dem men också att det är en rolig 

utmaning:  

Precis det händer som jag ser de det kan bli mycket missförstånd på grund av 
språkbristen, så mycket det kan bli tjafs och bråk och så när man inte riktigt förstått 
varandra (Emma, Verksamhet 2). 
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Fritidslärarna är överens om att det kan bli missförstånd mellan såväl eleverna som mellan 

fritidslärare och elev samt fritidslärare och vårdnadshavare. På grund av brist på språket kan 

det leda till konflikter mellan eleverna och de känner sig utanför. Språket är en faktor som 

påverkar vårdnadshavarens tilltro till verksamheten och kan skapa osäkerhet och otrygghet. 

Alla fritidslärarna lyfter upp att kulturella bakgrunder är utmaningar för både med föräldrar 

och elever i verksamheten. En sådan utmaning som fritidslärare möter kan vara Hiwis exempel 

som nämndes i föregående kapitel. Att eleven inte fick vara ute av sina föräldrar och därför 

ville vara i utevistelse hela tiden i fritidshemmet skapade konflikter mellan honom och 

fritidsläraren.  

Maryam i Verksamhet 1ger exempel på kulturkrock som ofta leder till konflikter och de 

försöker hantera konflikterna inte bara genom att säga till eleven “du får inte slå” och “om 

någon slår dig du får inte slå tillbaka”. Fritidslärarna är här medvetna om att det viktiga inte är 

att få eleverna att sluta slå utan att förstå varför de inte ska eller får slå.  

Fritidslärarna anser att de har svårigheter med kontakt med vårdnadshavare, på grund av brist 

i språket och att vårdnadshavarna har olika kulturella bakgrund. Till exempel Linnea tog upp 

ett exempel på detta och menade att när de meddelade vårdnadshavare att de skulle på 

studiebesök till kyrkan, valde några av vårdnadshavarna att inte låta sina barn delta i 

studiebesöket. Fritidslärarna fick förklara för vårdnadshavarna vad ett studiebesök är och 

varför de gör det.   

5.5 Samverkan med vårdnadshavare 

Sju av fritidslärarna anser att de har samverkan med vårdnadshavare. Fritidslärarna anser att 

de har kontakt med vårdnadshavarna när de hämtar och lämnar eleverna och att de pratar med 

dem om dagen eller om de vill något special. Enbart en fritidslärare, Sara, nämnde att hon har 

väldigt lite kontakt med vårdnadshavare på avdelning och detta beror på elevernas ålder. Hon 

menar att deras elever är äldre och därför kommer till fritids och går hem själva, därför är 

föräldrakontakten är väldigt begränsad.   

Vi har ju kontakt med föräldrar när de kommer och hämtar och lämnar och sådär (Emma, 
Verksamhet 2). 

Det jag vet i vissa fall så har ju skrivet meddelande som och använt någon översättnings 
för att försöka och kommunicera med varandra men det finns väldigt står risk att det blir 
fel översätt också (Erik, Verksamhet 2). 
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Fritidslärarna här kontaktar vårdnadshavare via telefonsamtal om de behöver säga någonting.  

De skickar viktigaste information på föräldrarnas modersmål och ibland använder de Google 

translate om de vill säga någonting. Men denna översättning blir inte alltid rätt. Fritidslärare 

anser att de har svårigheter med kontakt med vårdnadshavare på grund av bland annat 

språkförbistringar och vårdnadshavarnas olika kulturella bakgrund. Alexander medger att det 

är svårt att kunna kontakta föräldrarna: 

Men bara sådan grej som att man har glömt badkläder och ringa hem och försöka få fram 
det till föräldrar om att det inte finns badkläder. Alltså man får ofta dra till det här barnet 
får prata med sina föräldrar själv liksom eller om man har en syster som kan lite 
(Alexander, Verksamhet 2). 

Alexander betonar att det inte alltid är bra på ett sätt att ta hjälp från eleven för att förklara till 

sina föräldrar eller ta hjälp från en annan elev som kan svenska eller engelska. Detta då eleverna 

tar på sig den här rollen att bli tolk och får detta ansvaret. Resten av fritidslärarna anser att det 

är bra med att ta hjälp av eleverna och de ser inte något problem med det. Alexander också 

anser detta är bra men inte alltid. 

5.6 Fritidslärarnas kompetens  
Enligt Maryam, Erik, Sara, Hiwi och Alexander har de kompetensbrist när det gäller att arbeta 

med inkludering av nyanlända elever på fritidshemmet. Maryam menar att 

interkulturellt förhållningssätt, just hur vi bygger någonting gemensamt och det kan 
också vara ett hinder för kompetensutveckling (Maryam, Verksamhet 1). 

Vidare säger hon att personalen inte har tillräckligt med kunskaper för att möta elevernas 

behov.   

Jag tror att kompetensutveckling bland personalen är viktig faktor och att man har 
kunskaper om språkutvecklande arbetssätt, kunskaper om just vad som krävs för att man 
ska känna som en del i ett sammanhang (Maryam, Verksamhet 1). 

Maryam lyfter upp vikten av lärarens kompetens för att inkludera nyanlända i verksamheten. 

Erik säger att: 

Jag fick min tankeställare här nu hur mycket kunskap man saknar för att göra så bra så 
som möjligt (Erik, Verksamhet 2). 

Vidare menar han att de önskar att kunna hjälpa alla utifrån deras behov men man har inte 

tillräckligt med resurser och verktyg.  Alla Fritidslärare berättar att de har tidsbrist och att de 
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inte har tillräcklig med resurser och verktyg för att kunna inkludera nyanlända elever i 

fritidshemmet.    
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6. Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva fritidslärarnas uppfattningar av 

inkluderande arbetssätt med nyanlända elever i två olika fritidsverksamheter. Undersökningen 

försöker även ta reda på vad det finns för olika utmaningar som fritidslärarna stöter på i detta 

arbete. I detta avsnitt diskuteras svar på studiens två frågeställningar: 

• Vilka arbetssätt uppfattar fritidslärarna de använder för att skapa förutsättningar för 

inkludering av nyanlända elevers på fritidshemmet? 

• Vilka utmaningar uppfattar fritidslärarna de möter i arbetet med nyanlända elever i 

verksamheten? 

6.1 Inkludering av nyanlända på fritidshemmet 
Resultatet av intervjuerna visar att fritidslärarna har bra kunskaper om inkludering i 

fritidshemmet men de har olika sätt att arbeta med den. Detta är synligt då alla verkar ha 

arbetssätt och metoder som de använder sig av för att arbeta med inkluderingen av nyanlända 

elever i verksamheten. Även om minoriteten gör det på ett omedvetet sätt, då dessa berättar att 

de inte har några särskilda arbetssätt och metoder.  

Fritidslärarna i Verksamhet 1 använder samma arbetssätt i hela verksamheten och har bra 

samarbete mellan avdelningarna medan i Verksamhet 2 även om fritidslärarna ibland nyttjar 

samma metoder använder varje avdelning eget arbetssätt och anser därför att de saknar röda 

tråden mellan avdelningarna. Samarbete mellan aktörerna i en verksamhet är betydelsefullt för 

inkluderingsarbetet. Skolverkets Allmänna råd (2016) poängterar vikten av att alla aktörer i 

skolan och fritidshemmet eftersträvar samma måluppfyllelse för att nyanlända elever ska kunna 

uppnå målen. I sin tur diskuterar Bunar (2010) samarbetet mellan lärarna genom att det sker 

granskning och diskussioner kring nyanlända elever med hänsyn till grundläggande 

organisatoriska, relationella och pedagogiska förutsättningar för deras lärande. Jag anser att 

samarbetet mellan fritidslärare, verksamhetens avdelningar och fritidshemmet och skolan är 

viktigt för inkluderingen av nyanlända elever. När lärarna inte samarbetar med varandra kan 

det leda till att nyanlända blir förvirrade och känner sig osäkra, vilket i sig kan leda till deras 

exkludering från leken/aktiviteterna.    
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Fritidslärarna har olika uppfattningar angående nyanlända och inkludering på fritidshemmet.  

Enligt Bunar (2010), Skolverket (2016) och Skowronski (2013) är nyanlända de som har 

migrerat till Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Detta omfattar asylsökande, 

anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare. Eleverna ska inte anses vara nyanlända efter 

fyra års skolgång i Sverige. Fritidslärarna har olika uppfattningar om nyanlända och detta beror 

på vad de har för tidigare kunskap, utbildning, erfarenhet och kompetenser. De flesta 

respondenterna håller med forskarna och Skolverket ovan om att det är fyra år som gäller innan 

en elev inte längre anses vara nyanländ. Några menar att det är svårt att sätta en bestämd tid 

eftersom det inte bara är språket som avgör här utan även andra faktorer. När Linnea i 

Verksamhet 1 berättar att elever inte ska räknas som nyanlända efter ett års skolgång, även om 

kommunen anser att gränsen går vid fyra år, har hon i arbetet med nyanlända inte tänkt 

långsiktigt. Enligt Skolverkets Allmänna råd (2016) ska läraren arbeta långsiktigt för att 

inkludera nyanlända i utbildningen. Risken i Linneas fall är att fritidsläraren för tidigt slutar att 

använda anpassade arbetssätt och metoder. Detta motsäger betydelsen av inkludering som både 

Fjällhed (2013) och Folke (2015) lyfter upp. De menar att det handlar om att skolan ska anpassa 

både undervisningssätt och miljö för eleverna, oavsett förutsättningar. Trots risken med linneas 

åsikt verkar alla fritidslärarna medvetna om betydelsen av inkludering och vad det handlar om. 

De menar att det innebär att alla ska vara med och göra saker tillsammans oavsett vad eleverna 

har för förutsättningar och bakgrund samt att undervisning ska anpassas efter varje individs 

behov. 

Vidare lyfter dels Skolinspektionen (2014), dels Falkner och Ludvigsson (2016) upp att 

lärarnas kompetenser, erfarenheter, uppfattningar och bedömning av nyanlända elever har stor 

betydelse för hur lärare arbetar med inkludering i verksamheten. De flesta fritidslärare anser 

sig inte helt kompetenta för att kunna arbeta successivt med inkluderingen av nyanlända elever 

i verksamheten. Däremot tyckte resten att de hade tillräckligt med kompetens. Det har stor 

påverkan på nyanlända elevens utveckling och lärande samt deras möjlighet att blir inkluderade 

i verksamheten om läraren inte besitter den didaktisk kompetens som fordras anser 

Skolinspektionen (2014). Läraren bör även ha en god kompetens kring andraspråksinlärning 

och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Även “OECD Reviews of Migrant Education” 

(2015) betonar vikten av en kompetent lärare och menar att det handlar om att hen ska ha 

kunskaper om det som ska undervisas.  
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6.2 Arbetssätt och metoder för inkludering i fritidshemmet 
Även om arbetssätten och metoderna kan variera är fritidslärarna i båda verksamheterna 

överens med om i deras arbete med inkludering behöver de utgå från elevernas behov och 

intresse. Detta uppmärksammas även av Skolinspektionen (2014) där det framgår att läraren 

ska utgå från nyanländas behov och intresse samt vad har de har för tidigare kunskaper och 

erfarenheter för att successivt kunna inkludera nyanlända elever och utveckla deras kunskaper 

och sociala samspel. För att åstadkomma detta använder de olika metoder. De mest centrala 

metoder som framgår i alla respondenternas utsagor visar studien vara språk och lek.  

Alla fritidslärarna anser att de använder bildstöd och lek som metod och de anser att genom att 

hitta intressen hos nyanlända eleven kan de locka eleverna till att delta i aktiviteterna och 

därmed blir inkluderade i verksamheten. Skowronski (2013) anser att språket är grundläggande 

för att nyanlända ska bli inkluderade i verksamheten. Vidare fortsätter han med att nämna att 

elever som har språksvårigheter har svårt att bli inkluderade. Alla respondenterna möter 

utmaningar när det gäller språket och kommunikationen mellan dem och eleverna och eleverna 

sinsemellan. De försöker hantera liknande hinder genom att använda metoder såsom bildstöd, 

översättningsappar och personal som talar elevernas språk. Detta både för att kunna förmedla 

information för eleverna men även för att främja elevernas språkutveckling. I fritidshemmet är 

lek också en annan grundläggande aspekt för inkluderingsarbetet och fritidslärarna anser 

genom att hitta intressen hos eleverna kan de leka tillsamman och träna sociala samspel och 

konflikthantering. Några av fritidslärarna tog upp betydelsen av lugna stunder där de kan sitta 

och leka eller spela med eleven. Med hjälp av dessa stunder upplever fritidslärarna att deras 

relation med eleverna och relationen mellan eleverna stärks. De poängterar även att genom 

leken lär sig eleverna många saker såsom lek- och spelregler, turtagning och sortering. 

Skolverket (2011) betonar vikten av leken för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.  

Skolverket (2016; 2018) betonar vikten av att använda sig av både förberedelseklassen och 

kartläggning i arbetet med nyanlända elever. När det gäller förberedelseklassen anser 

Verksamhet 1 att äldre nyanlända elever ska gå på den och även yngre elever som bedöms vara 

i behov av det. Däremot lyfter inte Verksamhet 2 upp detta. Skolverket (2016) beskriver att 

förberedelseklassen ger nyanlända eleverna nödvändiga kunskaper för att så snabbt som 

möjligt kunna ta del av vanliga undervisning. Med förberedelseklass kan det förekomma både 

negativa och positiva följder. Den ger eleverna kunskap för att snabbare komma in i 
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verksamheten men den kan samtidigt exkludera nyanlända elever genom att separera dem från 

resten av klassen. Den senare nämnda är orsaken till att Skowronski (2013) anser att 

förberedelseklassen inte alltid är lämplig att ha. Författaren uppmärksammar att 

förberedelseklassen även att kan motverka elevernas kunskapsutveckling och integration. Jag 

upplever förberedelseklass som en ogynnsam metod då den tar och exkluderar nyanlända 

elever från resten av gruppen. Med detta menar jag att med denna metod blir nyanlända samlade 

i en klass där de själva får kämpa med språket och andra ämnen, vilket gör det svårare för dem 

att skapa kontakter och integrera med andra elever.    

 En annan betydelsefull metod är kartläggning, vilket enligt Skolverket (2018) är obligatoriskt 

för nyanlända elever. Ingen av respondenterna pratar direkt om kartläggningen. Dock nämnde 

en fritidslärare kort om vikten av att dokumentera allt om nyanlända elever för att kunna utgå 

från elevens behov i planeringen av aktiviteterna. Skowronski (2013) diskuterar att elevers 

tidigare kunskaper inte kartläggs i alla skolor. Förberedelseklass och kartläggning hör inte 

direkt till fritidsverksamheten utan mer för obligatoriska skolan men det är viktigt att 

fritidsläraren är medvetna om dem för att både skolan och fritidshemmet strävar mot samma 

mål när det gäller inkluderingen av nyanlända elever.  

I Verksamhet 1 lyfter upp att inkludering har ett interkulturellt förhållningssätt, medan i 

Verksamhet 2 gjordes det inte. Fjällhed (2015); Folke, (2015) beskriver från ett annat 

perspektiv att inkludering har ett interkulturellt förhållningssätt. Den handlar om att vara 

medveten om sin kulturella bakgrund och utbildningsbakgrund. Däremot kan detta leda till att 

kontakten med människor med andra kulturer och utbildningsbakgrund minskas, då man skapar 

kulturella filter vilket innebär att man lätt kan missuppfatta andras handlingar. Även om det 

sker missförstånd mellan fritidslärarna och eleverna på grund av språket och kulturen har de 

flesta av respondenterna belyst betydelse av att försöka vara i närheten och lära känna eleven 

för att förstå elevens kulturella bakgrund. Ett exempel som nämndes i resultat- och analysdelen 

var Hiwis möte med eleven som inte ville gå in efter rasten. Med hjälp av metoden 

samtalspromenad upptäckte fritidsläraren att eleven hemma inte fick vistas i utemiljön så hen 

försökte göra det i fritidshemmet. Detta kan bero att i vissa kulturer och länder får barn inte 

vara ute lika ofta som barnen här i Sverige. Att försöka förstå eleven innebär även att försöka 

förstå deras kulturella bakgrund.  
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6.3 Utmaningar med inkluderingsarbetet i fritidshemmet 
Resultatet visar att alla deltagarna anser att språket är största utmaning för dem men samtidigt 

är den är rolig utmaning. Respondenterna är överens om att det kan bli missförstånd mellan 

eleverna och fritidslärare, eleverna sinsemellan samt mellan fritidslärare och vårdnadshavare. 

På grund av brist på språket kan det leda till konflikter mellan eleverna vilket i sig leder till att 

de känner sig utanför. Språket är en faktor som kan påverka vårdnadshavarens tilltro till 

verksamheten och kan skapa osäkerhet och otrygghet. Även Bunar (2015); Skowronski (2013) 

lyfter upp att språket är ett hinder för nyanlända elever, vilket kan leda till att de får svårigheter 

med att bli inkluderade i hela verksamheten samt eleverna kan missförstå varandra och läraren. 

Skowronski (2013) anser att språksvårigheter kan vara en faktor som kan leda till att nyanlända 

elever blir exkluderade från sociala gemenskaper i skolan. I sin tur anser Bunar (2015) att 

kommunikation med vårdnadshavare har stor betydelse för elevernas möjligheter och resultat 

i skolan. Men ofta saknar nyanländas vårdnadshavare kunskaper i svenska samt delvis saknar 

kunskap om deras och elevernas rättigheter. Detta kan leda till att de har svårigheter med att 

ställa frågor och prata om sina barn. Därför är det extra viktigt att läraren har kompetensen att 

skapa arbetssätt för att kunna ha bra kontakt med vårdnadshavaren. Läraren bör ha en god 

didaktisk kompetens för att kunna inkludera nyanlända elever i verksamheten samt lära och 

utveckla dem. Och som nämndes i förgående avsnitt ska läraren även ha god kompetens kring 

andraspråksinlärning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolinspektionen, 2014). 

Verksamhet 1 och 2 har olika sätt att bemöta språksvårigheter och de anser att detta beror på 

fritidsläraren kompetenser, resurser, verktyg, elevgrupp, lokal samt arbetssätt och metoder. 

Alla fritidslärarna nämnde att de hade arbetssätt och metoder för att bemöta språksvårigheter 

men två av dem utvecklade diskussionen ytterligare genom att lyfta upp att de tänker från olika 

perspektiv och hade bra kunskap och tydliga kompetenser om inkludering av nyanlända elever. 

Till exempel anser alla fritidslärare att det är bra att ta hjälp av andra elever som kan samma 

språk som nyanlända kan. Alexander och Erik tycker också det men inte på samma sätt som de 

andra. De anser att det är bra att eleverna hjälpar varandra men detta kan ge negativa 

konsekvenser. I detta sammanhang tar eleven tolk rollen och försöker hela tiden hjälpa 

nyanlända som inte kan, vilket sätter stort ansvar på eleven som egentligen är fritidslärarens. 

Därför är det som Bunar (2015) skriver om att en viktig kompetens som en lärare bör ha är att 

kunna samverka med hemmet betydelsefullt för en fritidslärare.  Dessutom att kommunikation 

med vårdnadshavare är väsentlig för elevens lärande och utveckling. 
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Respondenterna är också överens om att samverka med vårdnadshavare är en utmaning. Bunar 

(2010) anser att läraren sätt att hantera elevens kultur är det som är mest betydelsefullt för 

inkluderingen samt det är utmaning för lärarna att kunna hantera det.  På samma sätt som Bunar 

uppfattar respondenterna kulturella bakgrunder som en utmaning båda med föräldrarna och 

elever i verksamheten. Som jag nämnde i ovanstående avsnitt utgör språket inte det enda hinder 

som fritidslärarna möter i sitt arbete med att förstå nyanlända elever och vårdnadshavare. Att 

inte förstå elevens kulturella bakgrund kan också leda till missförstånd. Detta är inte enbart en 

utmaning för fritidslärarna utan även för vårdnadshavarna. Då vårdnadshavarna saknar 

kunskaper i svenska språket och kulturen och delvis kunskaper om sina egna och sina barns 

rättigheter möter de svårigheter med att lyfta upp viktiga frågor om exempelvis skolans regler 

och rutiner samt samtala om sina barn. På grund av detta ska fritidsläraren ta i beaktning att det 

är extra viktigt att vara kompetent och kunna nyttja lyckade arbetssätt och metoder i arbetet 

med vårdnadshavaren. Ledarskap är en central kompetens som alla lärare bör behärska, för att 

kunna kommunicera med Vårdnadshavaren och nyanlända och skapa inkluderande miljö för 

undervisningen (Dahlkwist, 2012). Jag håller med fritidslärarna att språket och kulturella 

bakgrund samt samverkan är en utmaning och därför tycker jag att skolledningen ska ge stöd 

till lärarna och förutsättningar för ett lyckad inkluderings arbete.  

6.4 Metoddiskussion 
Metoden som användes till denna studie är en kvalitativ metod där det användes 

semistrukturerade intervjuer i två olika skolor/fritidshem med åtta fritidslärare i par två och två. 

Jag anser att denna metod är relevant och fick svar på mina frågor som är kopplade till studiens 

syfte. Utifrån frågeställningar fick jag svar på fritidslärarnas uppfattningar av arbetet med 

inkludering av nyanlända i fritidshemmet samt eventuella utmaningar som uppstår. Om jag 

hade valt att använda mig av en kvantitativ metod istället hade deltagarnas svar inte blivit 

djupgående och jag hade inte kunnat tillägga passande följdfrågor för att få djupare förståelse. 

Om jag hade använt mig av kombinationen fokusgrupp och observation eller intervju och 

observation istället för enbart intervjun, tror jag att resultatet hade sett annorlunda och fått mer 

underlag.  

Jag önskade att studien genomförts i flera fritidsverksamheter än bara två för att få bredare 

underlag men tiden räckte inte, eftersom jag var själv och studien är begränsad. Jag hade ringt 

flera fritidsverksamheter för att kunna intervjua fritidslärare men de flesta kunde inte på grund 



 

 

 
30 

av tidsbrist. En av fritidsverksamheterna hade inga nyanlända elever, utan bara några elever 

med annan bakgrund än svenska.  Att vara en ensam intervjuare upplevde jag var svårt, då jag 

behövde anteckna och lyssna samtidigt samt ställa följdfrågor. Under transkriberingen insåg 

jag att jag inte hade många följdfrågor och att det skulle behövas mer följdfrågor för att 

förtydliga vissa uttalanden. Det som jag också upplevde som svårt var att transkribera 

intervjuerna där fritidslärarna i visa frågor pratade i mun på varandra, vilket gjorde att jag inte 

kunde skriva ord för ord.  

Under intervjun fick vi en störning av en kollega till respondenterna som kom in i rummet för 

att ha sin rast där vi hade intervjun. Jag insåg att det blev dålig stämning när detta hände, 

eftersom respondenterna blev tysta i början och jag fick pausa inspelningen en stund tills 

kollegan lämnade rummet. Jag anser att den här störningen hade lite påverkan på denna 

intervju.   

Till analysen använde jag i början fenomenografisk analysmetod men kom senare på att den 

inte var tillämplig för att analysera min data så jag valde att istället skriva steg för steg hur jag 

analyserade under rubriken ”Innehållsanalys”.  Slutligen vill jag säga att trots att studien har 

vissa brister och begränsningar besvarades ändå mina frågeställningar. 

 

6.5 Vidare forskning  
Inkludering av nyanlända elever i skolan/fritidshemmet är stort område att undersöka. Det 

skulle varit intressant att undersöka:  

• hur lärare samarbetar i obligatoriska skolan med fritidslärarna i fritidshemmet för att 

inkludera nyanlända i verksamheten. 

• Hur nyanlända elever upplever deras inkludering i fritidshemmet, 

• Vilken betydelse språket har för nyanlända elever i fritidsverksamheten. 

• Hur styrdokumenten följs för nyanlända elever i fritidshemmet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Solida och läser min sista termin på Högskolan för lärande och kommunikation vid 

Jönköping University. Till mitt examensarbete som kommer handla om nyanlända elever i 

fritidshemmet behöver jag ditt godkännande för att kunna intervjua fyra fritidslärare i par. Jag 

kommer spela in intervjun och all data och alla personer som deltar i intervjuer kommer att 

vara konfidentiell. Alla deltagare har dessutom rätt att när som helst avbryta intervjun utan att 

ange något skäl. 

Syftet med min studie är att undersöka och beskriva fritidslärares arbetssätt med att inkludera 

nyanlända elever på fritidshemmet samt de eventuella utmaningar som uppstår.   

Med vänlig hälsning  

Solida Khalil Pero 

Handledare: Susanne Smithberger (susanne.smithberger@ju.se) 

 

Vänligen välj ett av nedanstående: 

� Ja, jag vill delta. 

� Nej, jag vill inte delta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Bakgrundsfrågor 

1. Kön 

Kvinna     man  annat 

2.   Med vilka årskurser arbetar du? 

F-3    4–6 

3.   Vad har du för utbildning? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.   Hur länge har du jobbat inom fritidsverksamheten? 

1–5      5–10  10–15  15–25      25–40 

5.   Hur många nyanlända elever har ni på din avdelning? 

____________ elever. 

  



 

 

 

Bilaga 3  

Intervjufrågor 

1. Hur tänker ni kring begreppet ”nyanlända”?	

2. Hur tänker ni kring begreppet ”inkludering”? 

3. Vilka faktorer anser ni är betydelsefulla för arbetet med inkluderingen av nyanlända 

elever på fritidshemmet? 

4. Hur arbetar ni och vilka metoder använder ni för att skapa förutsättningar för 

inkludering av nyanlända elever? 

5. Enligt läroplanen ska undervisningen och lärarens förhållningssätt anpassas efter varje 

barns behov. Hur fullgörs detta arbetet och på vilket sätt påverkar det inkluderingen 

av nyanlända elever i verksamheten? 

6. Vilka eventuella utmaningar och hinder möter ni i ert arbete med inkludering av 

nyanlända elever? 

7. Har ni samverkan med hemmet när det gäller arbetet med inkluderingen? På vilket 

sätt?	

8. Har ni några övriga tankar om inkluderande arbetssätt av nyanlända som jag inte har 

tagit upp? 


