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Studiens syfte var att undersöka hur fritidspedagoger på två skolor i en mindre kom-
mun beskriver att de tillämpar riktlinjen: ”Alla som arbetar i skolan ska medverka till 
att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och tar ansvar för människor 
utanför den närmaste gruppen”(Skolverket, 2011, s. 12), gällande nyanlända elever 
praktiskt i fritidshemsverksamheten. 

• Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbete med att inkludera nyanlända elever, 
för att utveckla alla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor utanför den närmaste gruppen, praktiskt i fritidshemmets verksam-
het?  

• Vilka risker för exkludering av nyanlända elever från fritidshemmets verksam-
het beskriver fritidspedagogerna? 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har 
använts som metod. I resultatet framkommer det att lek och spel används för att under-
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munikationen både med vårdnadshavare och elever. Det råder olika meningar om hur 
fritidspedagogerna tillämpar inkludering i verksamheten. Utifrån resultatet ser vi att 
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1 Inledning  

Inom vår utbildning har vi genomfört flertalet VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) 

där vi har fått kunskap inom fritidshemspedagogiken. Däremot känner vi att vi saknar arbets-

metoder för att inkludera nyanlända elever på fritidshemmet. Idag möts olika kulturer i skolan 

och det är därför viktigt för oss som kommande lärare i fritidshem att skapa en förståelse för 

hur vi ska tillämpa styrdokumenten i relation till nyanlända elever. Det är även betydelsefullt 

för oss att se hur erfarna fritidspedagoger arbetar med att inkludera nyanlända elever.  

Studien avser att undersöka hur fritidshem på två olika skolor i samma kommun arbetar med 

nyanlända elever. Vi anser att fritidshemmet i dag kan arbeta på många olika sätt för att 

främja solidaritet, öka elevernas känsla för samhörighet och ansvar för människor utanför den 

närmsta gruppen. Inför uppsatsskrivandet har vi haft flertaliga resonemang kring ämnet integ-

ration och hur man arbetar med detta som lärare i fritidshem för att på bästa sätt se till att alla 

elever känner sig inkluderade i fritidshemsverksamheten oavsett etnisk tillhörighet.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår att ett av skolans 

mål är att alla som verkar inom skolan ska; ”Medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” 

(Skolverket, 2011 s. 12). Det finns forskning om integration i grundskolan, både på internat-

ionell- och nationell nivå, som beskriver problematiken med den svenska normaliseringen och 

vilka svårigheter det kan medföra för en nyanländ elev (Bunar, 2010).  

Eftersom det inte finns mycket forskning mot fritidshem angående nyanlända elever har vi 

valt att göra en undersökning riktad mot fritidshemspersonal där frågor kommer att ställas om 

inkludering och exkludering av nyanlända elever. Kan det vara så att det förekommer osäker-

het bland fritidspedagoger om hur målet för skolan ska omsättas i praktiken då bristen på 

satsningar i fritidshem med nyanlända elever lyser med sin frånvaro. På regeringskansliets 

hemsida finns olika satsningar gällande nyanlända elever som riktas främst till den obligato-

riska grundskolan och gäller huvudsakligen i det svenska språket (Regeringskansliet, 2014).  
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2 Bakgrund  

I uppsatsen kommer det inledningsvis beskrivas om olika begrepp, tidigare forskning, syfte 

med uppsatsen samt metod och genomförande. 

2.1 Begreppsförklaring 

För att läsaren ska få en bättre helhetsbild av uppsatsen förklaras nedan de begrepp som 

kommer att användas i den löpande texten.  

• Nyanlända elever – Elever som har kommit till Sverige och ska börja skola anses som 

nyanländ elev. Efter fyra år anses dessa elever inte längre som nyanlända (Ds, 

2013:6).  

• Förberedelseklass – Elever som inte har tillräckliga kunskaper för att förstå pågående 

undervisning i sin klass ska få möjlighet att gå i förberedelseklass. De ska känna sig 

redo att vara tillsammans med övriga klasskamrater och förstå undervisningen. Ele-

verna får gå i förberedelseklass i två år som högst (Regeringskansliet, 2014). Det som 

är gemensamt för eleverna som går i en förberedelseklass är att de inte talar eller för-

står det svenska språket fullkomligt (Bunar, 2010).  

• Inklusion – Inräkning av en eller flera personer i ett socialt sammanhang (Madsen, 

2006). 

• Exklusion – Uteslutning av någon i en befintlig grupp eller ovilja att släppa in någon 

(Madsen, 2006). 

• Integration – Förändringsprocess, som personen själv önskar (Madsen, 2006). 

2.2 Styrdokument 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet och i skolväsendet ingår även fritidshem. 

För varje skolform och fritidshem finns en läroplan som utgår från lagen. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står att alla som arbetar i skolan ska ”med-

verka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011, s. 12). Det står också att det svenska 

samhällets ökade globalisering och invandring ställer höga krav på individens förmåga att ut-

veckla en högre förståelse och medvetenhet för kulturell mångfald. Skolan blir en arena för 

möjligheter till att gemensamt skapa en trygg mötesplats oavsett kulturell bakgrund (Skolver-

ket, 2011).   
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Utbildningsdepartementet har tagit fram en riktlinje att nyanlända elever ska gå i förberedel-

seklass i högst två år. En nyanländ elev ska dessutom placeras in i en klass inom två månader, 

utifrån elevens kunskaper (Regeringskansliet, 2014).  

I FN:s deklaration, artikel 26 om mänskliga rättigheter fastställs att var och en har rätt till ut-

bildning och att utbildningen ska vara kostnadsfri för alla barn. Salamancadeklarationen fast-

slår att varje människa har rätt till undervisning oberoende av individuella olikheter. Från bör-

jan var deklarationen till för att tillhandahålla undervisning för barn, ungdomar och vuxna 

med särskilda behov inom det ordinarie utbildningsväsendet. USA är föregångare till inklude-

ringsbegreppet och det användes för att markera ett annat synsätt på elever i behov av särskilt 

stöd. Inkluderingsbegreppet skulle istället utgå ifrån elevernas olika förutsättningar och inte 

utifrån hur kommunerna har organiserat undervisningen (UNESCO, 2006). 

I Salamancadeklarationen artikel två deklareras att ”Ordinarie skolor med denna integrations-

inriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en väl-

komnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervis-

ning för alla”. (UNESCO, 2006, s. 11).  

2.3 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

Skolverket anser att en nyanländ elev så snart som möjligt ska kunna börja skolan. För att 

eleven ska få en bra start i sin skolgång krävs det både rutiner och struktur från alla aktörer 

inom grundskolan. Det är viktigt att skolan har kunskap och förståelse för eleven då individu-

ella utbildningsbehov är avgörande. Skolan bör ha fastställda rutiner för en skolintroduktion 

för att underlätta inledningen för en nyanländ elev. Återkoppling ska ges löpande till eleven 

och vårdnadshavare om skolans värdegrund, mål och arbetssätt (Skolverket, 2008).  

Skolverket anser vidare att det vid det första mottagandet av eleven och dess vårdnadshavare 

är viktigt att diskutera vilka förväntningar vårdnadshavarna och elev har inför skolstarten. 

Elevens kunskaper ska tydligt framgå, vilket kan bli svårt om tolk inte finns. Olika uttrycks-

medel kan komma väl till pass för att lättare ge en rättvis bild av elevens kunskaper. Skolan 

bör lyfta fram allt positivt med eleven när kartläggning ska ske för att sedan utröna de svagare 

förmågorna. En kartläggning sker under en löpande tid och ökar stegvis med utgångspunkt för 

elevens vidareutveckling. Vårdnadshavare ska löpande få information för att kunna ge stött-

ning utanför skolan. En individuell utvecklingsplan upprättas av berörda lärare. För att de ny-

anlända eleverna på bästa sätt ska komma in i skolan är det viktigt att hela tiden utvärdera ru-
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tiner för introduktionen. Stor vikt läggs vid språkutveckling som innefattar samtliga ämnen i 

skolan och språkutvecklingen ska alltid vara en löpande process (Skolverket, 2008).  

2.4 Fritidshemmets uppdrag 

Allmänna råd för fritidshemmet kan ses som en hjälp och stöd till verksamma rektorer samt 

lärare i fritidshem. Råden kan dessutom ligga till grund för planering av verksamheten för att 

på bästa sätt utveckla elevernas lärande. Huvudmannen, rektor och fritidspedagoger ska vara 

insatta i fritidshemmets uppdrag för att bedriva en bra och stimulerande verksamhet. För att 

utveckla varje individ och grupp mot de mål som anges är det av vikt att samarbete mellan 

elevernas olika instanser sker, såsom skola och hem. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid och för att det ska ske behöver personalen en god insikt i vad eleverna be-

höver utveckla för att nå målen. Normer och värden, ansvar och inflytande är en del som fri-

tidshemmet kan utveckla och arbeta praktiskt med. Fritidshemmet har goda möjligheter att 

främja eleverna i en pågående process i deras inhämtning av kunskap. För att fritidshemmet 

ska kunna stötta och möta upp eleverna kring det innehåll som kursplanerna föreskriver är det 

en förutsättning att de har en god insikt i vad de olika ämnena innehåller och de bör vara in-

satta i läroplansmålen (Skolverket, 2014).  

Fritidshemmet har stor möjlighet att erbjuda eleverna olika miljöer som inbjuder till skap-

ande. För att personal i fritidshem ska kunna tillgodose att eleverna utmanas i sin utveckling 

är det viktigt att de löpande samlar information om hur, vad och varför olika val görs av ele-

verna som till exempel vid lek eller grupperingar. Ett aktivt arbete med den kommunikativa 

förmågan kan leda till att utveckla elevernas agerande på ett påtagligt sätt vid samspel med 

andra. Genom att träna eleverna i att lyssna på varandra där ord omsätts i praktiken vid lek 

och diskussion kan det leda till att eleverna gör ett ställningstagande när någon blir illa be-

handlad på ett kränkande sätt. Vidare kan det även leda till att eleverna stärker sin förståelse 

för andras situationer och erfarenheter (Skolverket, 2014).   

I fritidshemmets verksamhet ses lek som en tillgång för att utveckla elevernas fantasi och be-

arbeta intryck.  Ett aktivt arbete med att förbättra elevernas samarbets- och kommunikations-

förmåga är viktigt för personalen på fritidshemmet. Genom att utveckla dessa kunskaper för-

stärker fritidshemmet elevernas känsla för samhörighet och inkludering kan understödjas 

(Skolverket, 2014).  
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2.5 Tidigare forskning 

Under rubrikerna nedan ges information om tidigare forskning som vi har funnit till studien.  

2.5.1 Integration och inkludering  
I begreppet inkludering finns fyra områden som är betydande: 

Genom att se inkludering som en process som syftar till att öka tillgängligheten för lärande 

och minska någon form av exkludering i skolverksamheten. Om en gemensam vision finns att 

det är den ordinarie verksamheten som ska se till att alla elever får rätt till en likvärdig utbild-

ning där mångfald ses som en tillgång. Inkludering innebär även att kartlägga och avlägsna 

hinder genom att samla information och hitta lösningar på eventuella problem. Deltagande, 

delaktighet och resultat är andra delar som ingår i begreppet inkludering. Deltagande innebär 

var eleverna går i skola och förutsättningarna för detta. Delaktighet innebär vilken uppfattning 

eleverna har om sin egen skolsituation. Resultatet utgör inte endast prov och summativa be-

dömningar utan också formativa- lärandeprocesser (UNESCO, 2008).  

Den avgörande skillnaden mellan inkludering och integrering är enligt Nilholm (2006) att vid 

inkludering ska helheten anpassas till delarna. När det gäller integrering ska delarna passas in 

till det som är organiserat utifrån delarnas egenskaper. Inom skolans verksamhet innebär det 

att skolan ska vara organiserad utifrån att elever är olika. Integrering är att elever som är olika 

ska passas in i organisationen från början utan att skolan har sett att elever har rätt att vara 

olika. Den svenska översättningen av ordet inclusion har använts felaktigt med ordet integrat-

ion. Nilholm förordar att ordet inkludering ska användas istället. Genom att använda inklude-

ringsbegreppet visar man på en idé om en systemförändring. Begreppet används inte i skolla-

gen och inte heller i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. Däremot har 

Sverige anammat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där 

ordet inclusion finns med (Nilholm, 2006). 

Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas situation när begreppet inkluderande skola används 

och olikhet ska istället ses som en tillgång och inte en belastning. Det finns tre skilda definit-

ioner av inkludering såsom den gemenskapsorienterade-, den individorienterade- och den pla-

ceringsorienterade definitionen. I den gemenskapsorienterade definitionen är det de demokra-

tiska processerna i skolan som är betydelsefulla där social gemenskap ska genomsyra elever-

nas vardag. Genom att ta hänsyn till elevernas situation om det är delaktiga och om de är del-

aktiga i sin egen lärprocess kan det påvisa om en skola är inkluderande eller inte. Den indi-
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vidorienterade definitionen tar bara hänsyn till hur inkludering sätts i relation till den enskilda 

individen och inte för gruppen. Den placeringsorienterade definitionen anser Göransson och 

Nilholm (2013) vara en missuppfattning av begreppet inkludering eftersom den endast syftar 

till att beskriva var eleverna med svårigheter befinner sig. En annan viktig aspekt är hur rekto-

rer och lärares arbete påverkar verksamheten och kan skapa en inkluderande miljö (Göransson 

& Nilholm, 2013).  

Madsen (2006) skriver att skolan är en mötesplats som leder till att olika kontakter skapas och 

kan gynna familjerna i olika sociala sammanhang. För att en individ ska bli integrerad i sam-

hället måste individen förstå vilka sociala koder som råder för att uppträda på det sätt som de 

andra. Att känna grupptillhörighet är viktigt eftersom den egna identiteten förstärks och käns-

lan av gemenskap kan växa i den sociala miljön. Integration är en löpande process och för att 

integrering ska kunna ske gäller det att individen själv vill involveras i samhället. Fritids-

hemmet ska alltid fokusera på eleverna där leken kan användas som en tillgång i grupp för att 

utveckla normer och värden. Utifrån det kan personalen främja elevernas språkutveckling på 

ett strategiskt sätt (Madsen, 2006).  

Social inklusion handlar om att skapa kontakter och när det förekommer svårigheter är det 

inte bara eleven som ska förändras utan alla aktörer som befinner sig runt eleven. Vid svårig-

heter ska bristfälliga resurser inte vara anledningen till att eleven ska anpassa sig utan istället 

är det resurser som ska tillgodose eleven. Exklusion är ett begrepp som används då man vill 

stöta ut någon ur den gemenskap som man redan är med i. Det är även ett sätt att agera då 

man inte vill att någon ska ta plats i den gemenskap som redan finns. (Madsen, 2006).  

2.5.2 Nyanlända elever 
Bunar (2010) skriver att en nyanländ elev är en individ som anlänt till Sverige och som var-

ken talar eller behärskar det svenska språket i skrift. Problematisering av mottagandet av ny-

anlända elever både på kommunal- och skolnivå kan ses som bristande då inga tydliga hand-

lingsplaner eller riktlinjer finns att tillgå. På den kommunala nivån brister samverkan mellan 

politiker och skola, därmed kan kartläggning av nyanlända elever utebli. Elevernas vårdnads-

havare upplever att vägen till att gå i en vanlig klass är relativt krävande och de har en negativ 

syn på detta. Rektor och lärare anser inte att kompetensutveckling är prioriterade områden 

inför mottagandet av nyanlända elever. I avhandlingen framkommer det att de nyanlända ele-

verna känner att de får för lite kunskaper för att aktivt delta i undervisningen när de kommer 

in i ordinarieklasser (Bunar, 2010).  
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Fjällhed (2013) skriver om mottagandet av nyanlända elever både i skola och på fritidshem. 

De elever som kommer till Sverige börjar skolan relativt omgående, dock belyser han vidare 

att det råder en stor brist på kännedom om hur mottagandet ska ske. Det kan komma att spela 

roll för hur det kommer att gå för de nyanlända eleverna beroende på skolans resurser, vård-

nadshavare, andra elevers och lärares kunskaper. Även tidigare erfarenheter som både elever-

na och vårdnadshavare har spelar roll för hur väl de kommer in i skolan.  Han menar vidare att 

det är viktigt att fokusera på de nyanlända eleverna som starka och anpassningsbara individer 

och inte endast se dem som offer och utgå ifrån deras traumatiska händelser. Bristen på veten-

skapliga kunskaper kring nyanlända elever och deras lärande kan leda till att mottagandet och 

lärandet sker genom olika former av impulsiva handlingar. Fjällhed (2013) skriver i sin av-

handling om colombianska flyktingbarn om hur de hanterar utmaningar och finner lösningar 

på problem. En del av dessa elever bär med sig tragiska minnen som kan bli ett hinder i deras 

utveckling. Genom positiva upplevelser och ett positivt bemötande där man visar möjligheter 

till ett bättre liv såsom utbildning och gemenskap kan spela roll för att motverka elevernas 

tidigare förflutna som har präglats av olika tragedier.  

Fjällhed (2013) ger olika tips på hur pedagoger kan möta både nyanlända elever och deras 

vårdnadshavare. Ett första steg är att anordna ett informationsmöte med vårdnadshavarna, var 

mötet äger rum spelar mindre roll. Pedagogerna bör undersöka vilka resurser som finns att 

tillgå, exempelvis tolk för att underlätta mottagandet. En informationslapp kan skickas till 

vårdnadshavaren om vad som ska tas upp och hur lång tid mötet kan tänkas ta. Att vara trevlig 

är en förutsättning för ett gott bemötande. Om mötet inte sker på skolan eller fritidshemmet är 

det bra att försöka få vårdnadshavarna att medverka på ett föräldramöte men också utse en av 

pedagogerna till kontaktperson. För att introducera och förbereda eleverna på att en ny elev 

ska komma till fritidshemmet kan det vara bra att låta eleverna själva samla information om 

elevens hemland och diskutera kring värdegrundsfrågor (Fjällhed, 2013). Han menar vidare 

att det är bra att hitta någon elev som talar samma språk eller som pratar bra engelska som kan 

fungera som fadder åt de nyanlända eleverna. Det har mindre betydelse om eleven som blir 

utsedd till fadder går i samma klass eller inte.  

Förra året anlände drygt 20 000 nyanlända elever till Sverige. Bunar (2015) skriver om olika 

framgångsfaktorer som är av stor vikt för de nyanlända eleverna. En framgångsfaktor är att ta 

tillvara på elevernas tidigare kunskaper och aktivt fortsätta undervisa dem i deras modersmål. 

Höga förväntningar på eleverna sporrar dem till att prestera bättre istället för att utgå ifrån att 
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de inte förstår och har lärt sig någonting tidigare. En avgörande del som kan medföra till att 

nyanlända elever inte känner sig intresserade och inkluderade är placeringen i förberedelse-

klassen. Tips som ges för att starten för nyanlända ska bli bra inför skolstarten är att alla aktö-

rer som verkar för skolan, politiker, barn- och utbildningsförvaltningen och lärare ska få kom-

petensutveckling. Lösningar utifrån behov kräver att personalen är villig att strukturera om sig 

efter framkomna brister på ett effektivt sätt. Eleverna ska ses som en resurs där de får värde-

sättas och deras kunskaper blir en tillgång. En väl utarbetad kartläggning av de nyanlända ele-

verna skapar grunder för hur de ska gå vidare i utvecklingen inom alla ämnen och i läropla-

nens mål (Bunar, 2015).    

 

Skowronski (2013) tar upp begreppet ”nyanländ” elev som ett sätt att kategorisera elever som 

inte talar det svenska språket. Avhandlingens syfte var att undersöka de äldre nyanlända ele-

vernas situation i deras skolmiljö och hur de kommer in i den sociala gemenskapen. En del 

elever har svårt att släppa in dem i den gemenskap som finns, då stöd från lärare är bristande. 

Författaren använder sig av begreppen inklusion och exklusion, där hon drar paralleller mel-

lan inkludering och exkludering. Ett problem vid inkludering i sociala sammanhang är att ny-

anlända elever har en lägre status än svensktalande elever och det kan därför leda till ett utan-

förskap där ingen tycks bry sig om dem. Nyanlända elever placeras lätt in i ett fack och förut-

sättningarna för dem kan begränsas då kategoriseringen kan ha en negativ inverkan. Kategori-

seringarna förekommer även bland elever som är födda i Sverige men har föräldrar som 

kommer från andra länder. Det blir lätt en tävling om vem som kan mer om språket och detta 

kan leda till särbehandling (Skowronski, 2013).  

Skowronski (2013) skriver att en förberedelseklass är till för att introducera nyanlända elever 

för att senare kunna gå i en ordinarie klass. En del av de nyanlända eleverna vill stanna kvar 

längre i förberedelseklasserna då detta blir en trygghet, medan andra vill gå vidare in i ordina-

rie undervisning. Att eleverna kan känna olika inför att komma in i ordinarie undervisning kan 

bero på vilka situationer de har varit med om, och i vilken del av asylprocessen eleven med 

familj befinner sig i och hur erfarenheter har bearbetats under vistelsen i Sverige. Eleverna 

upplever en känsla av otillräcklighet då de inte kan uppfatta allting i omgivningen både när 

lärare och kompisar talar. Detta kan leda till att den som känner sig utsatt väljer att undvika 

sociala sammanhang, exklusion blir då en del av elevernas vardag. Bristen på kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering på skolorna visar sig ha en negativ effekt på nyanländas skolin-
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troduktion. Skolornas mottagningssystem kan anses vara bristfälliga då inte kartläggning har 

gjorts av elevernas tidigare kunskaper och vilka förväntningar eleven har på den svenska sko-

lan (Skowronski, 2013). 

Nyanlända elever har svårt att förstå det svenska språket och kan ha problem med att följa 

med i undervisningen. En förberedelseklass ger eleverna förutsättningar för att utveckla det 

svenska språket i tal och skrift. Det finns däremot oenigheter om hur länge en nyanländ elev 

ska stanna i klassen. Risken för segregation ökar ju längre eleverna befinner sig i förberedel-

seklassen då grupperingar lätt kan uppstå (Bunar, 2010).  

Modigh (2005) finns det många olika aspekter som spelar roll för de nyanlända eleverna när 

de kommer till den obligatoriska skolan. Författaren menar att det spelar en stor roll vilken 

kompetensutveckling lärarna får. Vidare pekar han på att de skolor som lyckats bättre med 

inkludering av nyanlända elever är de som har tydlig styrning och ger sig tid till reflektion och 

samarbetar med elevernas vårdnadshavare (Modigh, 2005).  
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3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur fritidspedagoger på två skolor i en kommun be-

skriver att de tillämpar riktlinjen; ”Alla som arbetar i skolan ska medverka till att ut-

veckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och tar ansvar för människor ut-

anför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011, s. 12), gällande nyanlända elever 

praktiskt i fritidshemsverksamheten. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbete med att inkludera nyanlända ele-

ver praktiskt i fritidshemmets verksamhet? 

• Vilka risker för exkludering av nyanlända elever från fritidshemmets verk-

samhet beskriver fritidspedagogerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

4 Metod 

Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka hur fritidspedagogerna arbetar med inklude-

ring av nyanlända elever valdes kvalitativa samtalsintervjuer som metod. Vi ville få fram i 

intervjuerna respondenternas egna uppfattningar hur de arbetar med inkludering av nyanlända 

elever. I metoden beskrivs hur urvalet av skolor har gjorts, genomförandet samt databearbet-

ning och analysmetod. Etiska överväganden som har gjorts i studien redovisas nedan.  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där vi har tagit hjälp av Bryman (2011) i 

valet av metod och den kvalitativa forskningsprocessen som han beskriver och som består av 

sex huvudsakliga steg i en kvalitativ undersökning. Dessa huvudsakliga steg kommer att re-

dovisas i detta kapitel. I en kvalitativ undersökning studeras individens uppfattningar om ett 

specifikt område.  

4.1 Urval 

Vi har använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval som Bryman (2011) anger genom att 

göra undersökningen på två skolor i en kommun där en av oss har haft verksamhetsförlagdut-

bildning under studietiden inom lärarprogrammet. Vi valde att utgå ifrån en målinriktad 

undersökning där valet av respondenter stämde överens med vår studie. Antalet respondenter 

var sju fritidspedagoger (Bryman, 2011).  

Undersökningen genomfördes på två skolor som har ett stort elevantal och där fritidspedago-

gerna har många år i tjänsten. Vi visste även att en av skolorna har många elever med annan 

etnisk bakgrund än svensk.  

4.2 Genomförande 

Inför undersökningen kontaktades rektorerna för respektive skolor för att få deras godkän-

nande för studien. I metoden bestämdes det att ingen av fritidspedagogerna skulle få intervju-

frågorna i förväg men de fick information om vilket område frågorna handlade om. Vi förbe-

redde oss väl inför intervjumomenten med fritidspedagogerna på de olika skolorna i kommu-

nen. Eftersom vi hade tillgång till en diktafon underlättade det transkriberingen och resultata-

nalysen. Ett missivbrev togs fram (se bilaga 2) med information om studien där en kort be-

skrivning av vilka vi är samt vad undersökningen syftar till. I missivbrevet förklarades de 

forskningsetiska principerna som följdes, detta för att upplysa respondenterna om våra skyl-

digheter som forskare och att diktafon skulle användas för att underlätta databearbetningen. 
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De forskningsetiska innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju med några övergripande intervjufrågor 

(se bilaga 1). Alla respondenter fick samma frågor men ordningsföljden varierade. Intervju-

frågorna var öppna och kunde inte besvaras med ja eller nej, därför hade respondenterna stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuerna ägde rum i en lugn och stillsam miljö 

för att samtalet skulle genomföras ostört och att vi som intervjuare kunde engagera oss bättre. 

Vi var dock medvetna om de distraktioner som förekom då en respondent var tvungen att ta 

ett samtal. Den nyinköpta diktafonen kontrollerades för att det inte skulle uppstå några pro-

blem vid intervjuerna och skapa några distraktioner. Vi som intervjuare lyssnade aktiv på vad 

respondenten hade att säga och fokuserade inte endast på kommande följdfrågor. Bryman 

(2011) skriver att vara en god lyssnare kan resultera i att få bättre svar samt ge respondenten 

ett lugnande intryck. Det finns en påverkansrisk som vi var medvetna om och att omedvetna 

gester eller dylikt kunde påverka våra respondenter. Innan intervjuerna började ställdes några 

uppvärmningsfrågor för att skapa trygghet hos respondenterna. Intervjuerna tog plats i perso-

nalrummet eller i olika klassrum och varje intervju tog cirka 30 minuter att göra. För att inte 

gå miste om viktig information till studien stängdes inte diktafonen av efter sista ordet då re-

spondenten kan komma på svar i efterhand.  

Vid respondenternas svar användes några kategorier som var relevanta för undersökningen; 

Uppföljningsfrågor vilket innebar att vi bad om en förklaring exempel: hur menar du? Tol-

kande frågor, om vi har förstått dig rätt innebär det då att? Frågor som inte ingår i intervjugui-

den kan ställas för att få ett förtydligande på svaren (Bryman, 2011).  

4.3 Databearbetning 

Diktafon och anteckningar användes i undersökningen för att inte missa information som var 

viktig för studien. En löpande transkribering av det inspelade materialet som samlats in från 

intervjuerna gjordes. Databearbetningen gjordes direkt efter varje intervjutillfälle, detta för att 

transkriberingen tog tid att göra. Efter transkriberingen togs alla överflödiga ord bort som inte 

hade någon betydelse för redogörelsen av resultatet. De ord som togs bort var när responden-

terna kallpratade om något annat samtidigt som intervjufrågorna de fått begrundades. Varje 

intervju lyssnades noggrant igenom och skrevs ner ordagrant i ett samlat dokument. Doku-

mentet skrevs ut och sattes upp på Whiteboard-tavla för att kartlägga alla respondenternas 
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svar i förhållande till syftet, markeringar gjordes med blyertspenna. Vi kategoriserade svaren 

kopplat till varje intervjufråga för att understödja svaren kopplat till vårt syfte. Vi jämförde 

fritidspedagogernas svar och undersökte var och i vilka frågor det skiljde sig ifrån varandra. 

Därefter sammanställdes likheter och olikheter för respektive frågeställning.    

I resultatdelen presenteras de olika fritidspedagogerna i kommunen utifrån utbildning, år som 

yrkesverksam och tidigare erfarenheter med inkluderingsarbete. Förutsättningen för studien 

skulle bli bra var att syftet var tydligt formulerat och att datan stämde överens med syftet i 

undersökningen.  

4.4 Tillförlitlighet 

Reliabiliteten i undersökningen är relativt svårbedömd då det finns en risk att vi under inter-

vjun inte ställt nödvändiga följdfrågor eller missat att uppfatta något som sades i förbigående. 

Genom att använda en diktafon vid intervjutillfällen försökte vi att undgå missuppfattningar 

vid sammanställningen av svaren, och på så vis undvika att göra slumpmässiga och osystema-

tiska fel i undersökningen Reliabiliteten i undersökningen kan även variera då det är fritidspe-

dagoger som själva beskriver sitt arbete, och att en viss subjektivitet därmed kan komma att 

påverka resultatet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007).   

Det var även viktigt i undersökningen att ha ett neutralt förhållningssätt och inte lägga några 

värderingar i det som sades eller påverka respondenternas svar. Ett objektivt synsätt är viktigt 

då kontroll över egna värderingar är avgörande för att inte påverka studien, detta kallas för 

konfirmering (Bryman, 2011).  

4.5 Etiska aspekter 

I undersökningen har de forskningsetiska principerna som Bryman anger följts, och för 

svensk forskning gäller följande:  

• Informationskravet, innebär att berörda personer informeras om undersökningens 

syfte och deras roll i undersökningen. Att deltagandet är frivilligt och att de intervju-

ade har rätt att hoppa av studien om de så önskade.  

• Samtyckeskravet, innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över 

sin medverkan. En viktig princip i samhällsvetenskaplig forskning innebär att under-

sökningspersonerna ska få så god information som gör att de på goda grunder ska 
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kunna säga ja eller nej. Vi delgav berörda personer om syftet med studien för att 

kunna ge respondenterna en viss förberedelse inför undersökningen. 

• Konfidentialitetskravet, innebär att tillse att deltagande personer i undersökningen 

inte kan bli igenkända. Alla namn är fingerade och uppgifterna de lämnat har behand-

lats konfidentiellt.  

• Nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlades in endast har att använts i syf-

tet för undersökningen (Bryman, 2011).  
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5 Resultat  

I resultatdelen har redogörelser gjorts för vilka resultat som har framkommit efter bearbet-

ningen av intervjumaterialet. Resultatet redovisas så att läsarna lätt kan knyta an till studiens 

frågeställningar. Den ena skolan har ett fåtal nyanlända elever medan den andra skolan är en 

mångkulturellskola med drygt hälften elever inskrivna med annat modersmål än svenska. Fik-

tiva namn både på fritidshem och personal har använts. Eftersom studien syftade till hur fri-

tidspedagogerna beskriver sitt arbete med inkludering av nyanlända elever har vi valt att se 

helheten och inte göra några jämförelser fritidshemmen emellan. Genom intervjuerna fick vi 

fram på vilket sätt fritidspedagogerna i kommunen de arbetar med inkludering av nyanlända 

elever.  

Fritidspedagogen Lisa 

Lisa har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i sju år. 

Fritidspedagogen Solbritt  

Solbritt har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 30 år. 

Fritidspedagogen Majbritt  

Majbritt har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 12 år.  

Fritidspedagogen Sofia 

Sofia har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 21 år. 

Fritidspedagogen Cornelia  

Cornelia har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 25 år. 

Fritidspedagogen Lasse 

Lasse har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 1.5 år. 

Fritidspedagogen Maja 

Maja har varit yrkesverksam som utbildad fritidspedagog i 21 år. 

 

5.1 Praktiskt arbete med inkludering av nyanlända elever 

Samtliga fritidspedagoger anser att lek och spel är grundläggande i arbetet för att inkludera 

nyanlända elever som inte talar det svenska språket. De nyanlända eleverna får genom enkla 

spel som t.ex. Memory, träna på verbal kommunikation med andra och utveckla sitt ordförråd. 
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De nyanlända eleverna ska känna trygghet och förtroende för personalen för att hitta balansen 

i sig själva och våga ta kontakt med andra elever. 

Här har jag hamnat och här är jag trygg med det, 
här vill vi att du ska må bra och jag tycker om dig 
(Sofia). 

För att eleverna ska känna trygghet och få en stabil grund att stå på säger samtliga fritidspe-

dagoger att de är delaktiga i leken samt försöker få med de nyanlända i kontakten med andra 

elever. Språkligt arbete där enklare ord förekommer leder till att de kan kommunicera med 

andra elever och det kan leda till att de vågar vara med de andra eleverna. Solbritt menar att 

det till exempel leder till att eleven kan spela spelet själv nästa gång utan stöd från en fri-

tidspedagog.  

Arbetet med att inkludera nyanlända elever kan variera beroende på om eleven är framåt eller 

inte. Sofia anger att information om den nyanlända eleven är viktig så att personalen kan be-

möta eleven på en social- och känslomässig nivå. Vid gruppindelning utgår alltid alla fri-

tidspedagogerna utifrån elevernas behov och ser då till att de nyanlända eleverna är tillsam-

mans med någon som de leker med eller talar samma språk med.  

Fritidspedagogerna på den ena skolan berättar att rektorn introducerade ett program som finns 

att tillgå genom digitala verktyg. Programmet heter SayHi och syftar till att underlätta kom-

munikationen mellan svensktalande och icke-svensktalande. SayHi är ett program som kan 

laddas ner till mobil eller Ipad. Personen som använder programmet pratar in det som vill sä-

gas på mobilen och kan sedan välja vilket språk översättningen ska vara på. Ljudet spelas där-

efter upp på det andra språket till den som deltar i samtalet. Fritidspedagogerna är positivt in-

ställda till programmet då de ser detta som ett hjälpmedel för vardagliga samtal med både ele-

ver och vårdnadshavare. Eftersom de precis blivit upplysta om programmet anges inget start-

datum för användandet i verksamheten.  

Alla intervjuade lyfter upp vikten av att vara goda förebilder och att visa respekt för alla ele-

ver. De försöker bemöta eleverna utifrån var och ens förutsättningar och genom detta bidra till 

en positiv människosyn.  

När nyanlända elever kommer till den ena skolan placeras de först in i en internationell klass. 

Till fritidshemmet kommer de nyanlända eleverna tre dagar i veckan för att introduceras i 

verksamheten.  
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Det är ju också viktigt att med den första dagen de nyanlända 
kommer att man har inskolningssamtal. Det är viktigt att vi förkla-
rar vår verksamhet, vad fritids är och hur vi jobbar här (Cornelia).  

 

Samtliga fritidspedagoger arbetar aktivt med att hitta olika typer av aktiviteter som främjar 

träningen i det svenska språket. Kommunikation sker genom kroppsspråket för att lättare 

skapa en förståelse mellan nyanlända och pedagoger. Tolk används även för att underlätta 

kommunikationen mellan fritidspedagogerna och eleverna. När kommunikationen brister är 

tolken ett bra hjälpmedel som till exempel vid konflikthantering där det är svårt att förmedla 

endast genom kroppsspråk. Problematik som kan uppstå är när tolken går hem före eleverna 

för då är konflikthantering svårare att genomföra. Det kan leda till att vissa elever går hem 

med olösta konflikter. 

Fritidspedagogen Lasse berättar att han jobbar praktiskt med alla elever och att han inte gör 

någon skillnad på om det är en nyanländ elev eller inte. Han försöker få med alla i aktiviteter-

na men vid spel måste reglerna förklaras mycket tydligare för att undvika konflikter.  

Aktiviteter i gymnastiksalen syftar till att skapa möjligheter för de nyanlända eleverna att till-

sammans med andra utveckla sitt ordförråd i det svenska språket. En avgörande faktor för att 

inkludera nyanlända elever anser samtliga fritidspedagoger är att skapa aktiviteter som gynnar 

eleverna i träningen av det svenska språket. Fritidspedagogen Cornelia berättar att hon använ-

der både visuella och auditiva tekniker för att öka kommunikationen mellan de nyanlända ele-

verna. Hon är tydlig och visar med kroppen vad som ska göras vid olika aktiviteter. Hon be-

rättar vidare att hon försöker vara extra tydlig när hon pratar med de nyanlända eleverna. 

5.2 Svårigheter med inkludering 

 Samtliga fritidspedagoger upplever att den största svårigheten som förekommer är kommuni-

kationen med elever och vårdnadshavare. De berättar att det kan uppstå missförstånd som le-

der till förvirring och det blir en direkt påverkan på eleverna då vårdnadshavare inte förstår. 

De säger även att bristande språkkunskaper leder till att en del elever blir frustrerade och slåss 

i stället. Här måste pedagogerna vara med och aktivt arbeta med gruppen och förklara vad 

som är rätt och fel för att de inte ska hamna utanför.  

När ingen förstår dom så slåss dom och det är ju också svårt. För då ska man 
ju få de andra eleverna att förstå att hon eller han är snäll egentligen. Ni kan 
inte bara säga hur leken går till utan ni måste visa hur man gör (Lisa). 
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Majbritt beskriver lek och spelsituationer där språkproblematiken leder till att den nyanlända 

eleven kan dra sig undan från andra elever och att de istället söker kontakt med de vuxna. Hon 

berättar vidare att det inte alltid är en självklarhet att alla elever ska få vara med vid exempel-

vis lek. Hon förklarar vidare att om alla ska få vara med hela tiden kan eleverna utveckla olika 

strategier för att utesluta någon. Den återkommande svårigheten som lyfts i alla intervjuer är 

kommunikation med vårdnadshavare och att inte kunna förmedla sig med dem samt vara sä-

ker på att de har förstått budskapet.  

Det som lyfts av samtliga fritidspedagoger som den största svårigheten i arbetet med inklude-

ring är språkproblematiken. En enkel fråga som ”är du hungrig eller har du ont någonstans?” 

går inte att ställa bara genom kroppsspråket. Fritidspedagogen Maja lyfter fram att konflikt-

hantering är besvärligt när språket brister för både fritidspedagoger och de nyanlända eleverna 

och ingen förstår vad som sägs. När bråk mellan olika kulturer förekommer är det problema-

tiskt eftersom personalen inte förstår vad eleverna säger till varandra. Ibland uppstår konflik-

ter när tolk inte finns att tillgå vilket leder till att elever som behärskar det svenska språket och 

har samma modersmål som den nyanlände erbjuder sin hjälp vid konflikthantering. I dessa 

lägen känner personalen en tveksamhet om det är rätt väg att gå och att vissa elever väljer att 

använda det till sin egen fördel vid konflikter.  

Förra veckan när vi var och badade då hade vi med oss ett gäng som inte kunde så 
mycket svenska. Vi hade behövt en arabisktalande tolk för att det blev konflikter 
mellan eleverna. Nu fick vi ta hjälp av andra elever att tolka, det blev inte riktigt 
opartiskt. En elev vinklade till sin fördel hela tiden för att ställa sig i bättre dager. 
Det blev inte alls bra (Maja). 

5.3 Risker för exkludering 

Solbritt berättar att de risker för exkludering som kan förekomma på fritidshemmet främst be-

rör flickor som bär slöja. Hon menar att flickorna kan känna sig uttittade vid besök i simhal-

len och att flickorna inte alltid kan förklara varför de har mer kläder på sig. Alla fritidspeda-

goger är överens om att frekventa samtal om olika kulturer är viktigt för att skapa en förstå-

else mellan eleverna.   

En annan del som lyfts fram av Lisa och Majbritt är att de nyanlända eleverna ibland väljer att 

vara tillsammans med fritidspedagogerna istället för med de andra eleverna. Lisa och Majbritt 

menar att detta kan skapa en viss smidighet för de nyanlända eleverna då de vuxna oftast är 

lättare att kommunicera med. Detta kan dock i förlängningen ha en negativ inverkan på de 

nyanlända eleverna då eget initiativtagande kan utebli. Sofia tar upp ett problem där språk-
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brister möjliggör att elever kan säga elakheter till varandra på modersmålet och att fritidspe-

dagogerna inte förstår vad som sägs. 

Solbritt menar att risken för exkludering av nyanlända elever inte är ett särskilt stort problem. 

Hon berättar vidare att det är lättare att inkludera om eleverna kommer ifrån olika kulturer än 

om de kommer från samma kultur för då är risken större att det blir grupperingar. Om de ny-

anlända eleverna kommer från samma land söker sig de oftast till varandra för att de talar 

samma språk och bildar en egen grupp. Har de däremot olika språk upplevs det som att de ny-

anlända eleverna inte bryr sig om vilken grupp de ingår i.  

När fritidspedagogerna märker att det börjar bildas grupper ser de till att vara nära gruppen 

hela tiden, för att fånga upp och hantera eventuella utanförskap. Då pedagogerna har arbetat 

på fritidshemmet under en längre tid samt följer många av eleverna under skoldagen underlät-

tas arbetet med att fånga upp om det förekommer någon form av exkludering. Lasse berättar 

att grupperingar är något som förekommer och det går inte att förneka.  

Vi har en stark grupp killar som består av fem killar och alltid är med varandra. 
Man får vara med, men dom bestämmer i den gruppen. Kommer man som utom-
stående måste man göra någon form av bra intryck för att få komma in, annars 
tycker man nog att det inte är så kul (Lasse).  

Fritidspedagogen Maja säger att det inte förekommer exkludering på fritidshemmet. Eftersom 

det finns pedagoger som gör allt för att alla i gruppen ska känna sig trygga och att de har 

kompisar.  

Fritidspedagogen Cornelia beskriver ett tjejgäng som tjafsar om småsaker och att andra tjejer 

träder in och försöker styra och ställa. Genom detta är det andra som kommer i skymundan 

och att det är svårt att förmedla och förstå vad detta handlar om när språket inte finns med. 

Hon beskriver även situationer när hon känner vanmakt över att inte räcka till vad det språk-

mässigt och där kommunikationsbristen upplevs som ett hinder i det normala arbetet på fri-

tidshemmet. Utvärderingar görs kontinuerligt för att förbättra kvaliteten på fritidshemmets 

olika aktiviteter.   

5.4 Praktiskt arbete för att utveckla alla elevers känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar 

Praktiskt arbete för att utveckla elevernas samhörighet och ansvar sker genom olika tematiska 

aktiviteter så som disco och lekar för att förstå ett ords innebörd. Lisa berättar att hon och 
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hennes kollegor presenterar olika förslag på teman därefter tar de ett steg tillbaka och överlå-

ter resten till eleverna, på så sätt ökar elevernas ansvarstagande enligt henne. Av temat upp-

står olika ansvarområden där eleverna själva tillsätter de olika roller som krävs för att nå det 

slutgiltiga resultatet. Pedagogen Majbritt nämner rollekar som ett bra verktyg för att skapa 

samhörighet och ansvar. Samtliga fritidspedagoger är överens om att solidaritet och samhö-

righet är ytterst viktigt för att få en grupp att fungera i den bemärkelsen att det ska vara ett 

ständigt ”VI-tänk”. Lasse berättar om kulturella krockar som kan uppstå i den dagliga verk-

samheten vilken kan leda till ett tufft klimat, därför är det viktigt att ha tydliga regler för 

minska på konflikterna. 

Trygghet för eleverna är betydelsefullt och personalen accepterar inte att någon utsätts för nå-

gon form av kränkande behandling. Aktiviteter där alla elever blir delaktiga i används fre-

kvent för att öka samhörigheten. Alla fritidspedagoger arbetar särskilt med att öka ansvarsta-

gandet genom att fördela ansvarsområden bland eleverna och ansvarsområdena alterneras 

mellan eleverna. Samtliga fritidspedagoger tar emellanåt hjälp av elever med annat moders-

mål än svenska i olika situationer för att översätta och förklara, vilket exempelvis kan gälla 

föräldrakontakten och elever emellan. Enligt Sofia ges eleverna ett större ansvar vid till ex-

empel översättning mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare och det kan resultera i att 

eleverna utvecklar ett starkare självförtroende samt ett större ansvarstagande. Pedagogerna 

lyfter fram att samhörighet innebär ett ständigt vi tänk, det finns inget ”vi mot dom” perspek-

tiv.  

Vissa elever som kommer från ett annat land utsätts ibland för glåpord som 
chokladpojke eller för jävla tjockis. Detta är bara få exempel som förekommer 
och det innebär att vi måste arbeta aktivt för att motverka dessa oerhört krän-
kande ord (Lasse).  

5.4.1 Solidaritet 
Vad gäller solidaritet sker frekventa samtal både enskilt och i grupp. För att eleverna ska 

kunna sätta ord på vad solidaritet är samtalar de om orden och beskriver innebörden, därefter 

ges tid för reflektion så att eleverna själva får förklara vad som gjorts under dagen för att visa 

någon vad solidaritet är. Det kan exempelvis gälla att en elev står upp för sin egen åsikt eller 

någon annans. Att leken har stor betydelse för att främja elevernas ansvar, solidaritet och 

samhörighet råder det ingen tvekan om. Dock reserverar sig Majbritt när det avser att alla all-

tid ska få vara med. Hon menar att det inte är självklart då eleverna redan utvecklat processen 

och roller har tilldelats. Oro över att som pedagog styra in elever i lek kan istället utveckla 
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deras förmåga åt motsatt håll. Hon menar att risken för att strategier utarbetas av eleverna för 

att utesluta andra ökar. Däremot lyfts det fram att om en elev återkommande inte får vara med 

är det ett helt annat problem och ska då hanteras omedelbart. Hur man är som vuxen, sådana 

är barnen. Sofia menar att vara en god förebild för barn innebär att visa vad som ska göras vid 

olika situationer och inte endast berätta eftersom barn tar efter hur den vuxne gör. Det är vik-

tigt att påtala hur eleverna ska vara mot varandra och att de inte ska lämna någon utanför.  

Fritidspedagogerna uttrycker att skolan är en plats för alla och det spelar ingen roll var man 

kommer ifrån, alla är lika mycket värda. Fritidspedagogerna beskriver vad de själva lägger i 

begreppet solidaritet. Majbritt berättar att solidaritet för henne är att ingen ska vara på ett visst 

sätt för att passa in eller få vara med. Hon förklarar vidare att solidaritet också innefattar att 

visa en tillåtande attityd gentemot varandra. Sofia definierar solidaritet som ett begrepp för att 

stå för vem man är och vad som är rätt. Cornelia förklarar att solidaritet för henne är att vara 

rättvis oavsett vem individen möter det kan gälla kulturellbakgrund, religiösa trosuppfattning-

ar m.m. Lasse menar att solidaritet är att var och en ska finna styrkan i sig själv. Vidare påpe-

kar han att det råder ett tufft klimat mellan olika kulturer en oschysst handling kan såra mer än 

ett elakt ord, det innebär att de hela tiden måste träna eleverna att både hitta styrkan i sig 

själva och i grupp. Utifrån hur fritidspedagogerna själva beskriver solidaritet framhåller samt-

liga att de har mycket kvar att jobba med på samtliga fritidshem för att begreppet ska prägla 

elevernas vardag. Det gäller att skapa en medvetenhet om vad som är rätt eller fel i situationer 

som eleverna själva ansvarar för. Eleverna är redan mycket väl medvetna om detta då de inte 

drar sig för att påpeka och förklara för en lärare om de tycker att denne uppträder felaktigt el-

ler säger någonting menar Lasse. Han påpekar att eleverna har ett rättvisetänk men det är inte 

alltid de tillämpar detta då det inte alltid gynnar eleverna själva.  
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6 Diskussion 

Under avsnittet diskussion har vi valt att följa upplägget i resultat- och analysdelen för att lä-

saren lättare ska kunna följa diskussionen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med att inkludera 

nyanlända elever praktiskt i fritidshemmets verksamhet. Som grund för undersökningen har 

läroplanens riktlinjer varit utgångspunkten: ”Att alla som verkar inom skola, fritidshem och 

förskoleklassen ska utveckla alla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011 s. 12).   

6.1.1 Inkludering och integration 

Vi har undersökt om fritidspedagogerna anser att det förekommer risker för exkludering i fri-

tidshemmets verksamhet. Resultaten visar att samtliga fritidspedagoger försöker att arbeta 

med att inkludera nyanlända elever. När fritidspedagogerna beskriver sitt arbete framkommer 

det att leken har störst betydelse för inkludering av nyanlända. Det råder olika förklaringar om 

hur fritidspedagogerna arbetar med att inkludera de nyanlända eleverna men dock framkom-

mer det att några fritidspedagoger lutar mer åt att arbeta mer med integration än med inklude-

ring i verksamheten. Nilholm (2006) menar att inkludering är när helheten anpassas till delar-

na och integrering är när delarna passas in i det som redan är organiserat. I resultatet framkom 

det att en fritidspedagog berättar att det är lättare att inkludera elever när de kommer ifrån 

olika länder. Hon menar att grupperingar inte förekommer på samma sätt då de nyanlända 

eleverna inte talar samma språk. Vi ställer oss frågan om hon värderar begreppet integration 

mer än inkludering. Det som vi förhåller oss kritiska till är att utifrån det hon berättat och som 

tydligt framkommer från resultatet är att de enskilda nyanlända eleverna ska anpassa sig till 

gruppen. Vad ligger den redan fasta gruppens ansvar i att anpassa sig och bemöta de som är 

på ingång i gruppen? Det får oss även att fundera över om varför de nyanlända eleverna ofta 

söker sig till att vara med de vuxna istället. Kan det vara så att det förekommer svårigheter för 

de nyanlända eleverna att komma in i den befintliga gruppen eller är det gruppen som väljer 

att inte någon annan ska ta plats?  

Fjällhed (2013) skriver om hur viktigt det är för lärare att tillgodose de nyanlända elevernas 

tidigare kunskaper och vilken påverkan det har för hur bra de kommer in i skolan. Han menar 

att det är viktigt att utgå från elevernas positiva egenskaper för att på bästa sätt kunna tillgo-
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dose elevernas lärprocess. Göransson & Nilholm (2013) skriver att det är viktigt att ta hänsyn 

till elevernas nuvarande situation och ta reda på om eleverna är socialt delaktiga och delaktiga 

i sin egen lärprocess. Detta kan påvisa om en skola är inkluderade eller inte. Utifrån resultatet 

är det Lasse och Maja som främst verkar arbeta med inkludering än med integration. Lasse 

betonar att det ständigt ska vara ett vi-tänk och väljer att inte skilja på om det är nyanlända 

elever eller inte. Maja uttrycker att det inte förekommer någon exkludering på fritidshemmet 

utan att alla elever ska känna trygghet i gruppen samt vara delaktiga. Kan Majas syn på att det 

inte förekommer någon exkludering på fritidshemmet resultera i att det blir lättare att inklu-

dera nyanlända elever eftersom Maja utgår från gruppen i sin helhet?  

Vi tolkar det som att samtliga fritidspedagoger arbetar utifrån läroplanens mål där skolan, fri-

tidshemmet och förskoleklassen ska vara en trygg mötesplats för alla elever oavsett kulturell 

bakgrund (Skolverket, 2011). Däremot skiljer det sig hur de omsätter begreppet inkludering i 

sin verksamhet.  

Sofia lyfter vikten av att utgå från de nyanlända elevernas behov och vid gruppindelning ser 

hon till att de alltid har någon som de leker eller talar samma språk med. Fjällhed (2013) 

nämner vikten av att det kan vara bra att utse en fadder för en nyanländ elev då han/hon alltid 

har någon att vända sig till om några svårigheter förekommer. En viktig aspekt för att de ny-

anlända eleverna ska få en bra start i skolan och på fritidshemmet är kontakten med elevernas 

vårdnadshavare. Fjällhed (2013) menar att introduktionen av fritidshemmets verksamhet är 

ytterst viktig för att skapa goda relationer mellan eleverna, pedagoger och vårdnadshavare. 

Cornelia menar att det är viktigt att de förklarar sin verksamhet för de nyanlända eleverna och 

deras vårdnadshavare redan vid första mötet. Vi tror att det kan skapa goda relationer och en 

trygghet för alla berörda. Om eleven känner trygghet och förmedlar det hemma kan det möj-

ligtvis vara så att vårdnadshavarna känner sig mer bekväma med att möta och skapa andra 

kontakter? Kan det i sin tur leda till att både vårdnadshavare och elev känner sig mer inklude-

rade i fritidshemmets verksamhet?  

6.1.2 Svårigheter med inkludering 

Det som framkommer i resultatet som den största svårigheten med att inkludera nyanlända 

elever är språket och att kunna förmedla sig. Missuppfattningar som leder till förvirring och 

konflikter eleverna emellan. Vi blir inte särskilt förvånade när samtliga fritidspedagoger lyfter 

detta som den svåraste och mest frustrerande delen i arbetet. Kulturella krockar blir ett tydligt 
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faktum och att alla har mycket att lära av varandra. Det som kan vara rätt för någon, kan inne-

bära någonting helt annat för andra. Ett aktivt samarbete, samverkan med skolan för att för-

bättra elevernas kommunikationsförmåga kan generera i att inkluderingen underlättas (Skol-

verket, 2014).  

Vill eleverna själva hålla sig utanför gruppen försöker fritidspedagogerna aktivt arbeta mer 

med olika teman och grupperingar. En problematik är när konflikter uppstår kulturer emellan 

då fritidspedagogerna känner vanmakt över situationen. De vet inte vad som sägs och vad som 

gjorts vilket leder till en olöst konflikt. Vi anser att en tolk alltid bör vara tillgänglig enbart för 

fritidshemmets verksamhet för att underlätta kommunikationen och förbättra konflikthante-

ringen.  

Kompetensutveckling är något som spelar en stor roll för elevernas mottagande och lärande-

utveckling. Vi kan i våra resultat inte se något om i vilken utsträckning personalen får vidare-

utbildning i området. I ett så pass högaktuellt ämne som inkludering av nyanlända elever 

borde alla lärare får mer utbildning i mottagande och arbetssätt anser vi. Fritidshemmet ska 

inte vara till för förvaring utan vara en verksamhet där alla elever får chansen att utvecklas 

både individuellt och i grupp. Kan mottagandet av nyanlända elever på fritidshemmet få en 

ganska osäker och en tafatt handledning beroende på inställning och erfarenhet hos fritidspe-

dagogerna? En enad arbetsplan för mottagandet av nyanlända kanske kan skapa en bättre ut-

gångspunkt för lärandet?  

6.1.3 Risker för exkludering 
Det råder olika meningar om hur och när man som fritidspedagog anser att alla eleverna har 

en självklar plats vid lek. I resultatet framkommer det att en fritidspedagog nämner att elever-

na kan utveckla olika strategier för att utesluta någon vid till exempel lek. Detta dilemma är 

det bara en av fritidspedagogerna som lyfter fram men hon är fast besluten i frågan om när 

alla ska få vara med eller inte. Kan detta innebära att en elev har en självklar plats i leken med 

stöd av en fritidspedagog ena dagen för att sedan riskera att bli exkluderad ur leken nästa dag 

med en annan fritidspedagogs synsätt?  

Skowronski (2013) skriver att vissa nyanlända elever kan känna en otillräcklighet där de inte 

förstår allt vad som sägs eller görs. Trots att fritidspedagogerna arbetar aktivt med värde-

grundsfrågor uppstår en del blickar och frågor, till exempel vid bad. En del flickor kan känna 

sig uttittade vid besök i simhall och oftast har de ingen förklaring till varför de har mer kläder 



 

 

 

25 

på sig. Att klä sig olika borde inte vara förvånande för eleverna men ändå måste de nyanlända 

flickorna ofta förklara varför de klär sig på ett annat sätt än övriga i klassen. Vilken kunskap 

har eleverna över varandras kulturer och religioner? Det får oss även att undra över hur ofta 

samtal äger rum om kulturell bakgrund och värdegrundsfrågor samt i vilken omfattning?  

6.1.4 Samhörighet, ansvar och solidaritet 
För att alla elever ska utveckla förmågor som samhörighet, solidaritet och ansvar anser fri-

tidspedagogerna att elevinflytande är av vikt. Även om konflikt uppstår, förhåller sig fri-

tidspedagogerna passiva och låter diskussionerna bli en lärprocess såvida inte kränkningar 

förekommer. Återkommande samtal om hur man är en god kamrat och vad som förväntas av 

eleverna samt ges tid till diskussion och reflektion. Genom varierande former av tematiska 

arbeten där ord får diskuteras och omsättas till handling ökar medvetenheten om innebörden. 

Att eleverna får träna och själva diskutera utan för mycket styrning från fritidspedagogerna 

anser vi är en bra process för att utveckla sitt eget ansvarstagande, solidaritet och samhörig-

het.  

Fritidspedagogerna arbetar aktivt för att utveckla elevernas starka sidor både individuellt och i 

grupp. En ökad medvetenhet i vad som är rätt eller fel och hur en bra kompis ska vara är nå-

got som kan främja solidaritet, ansvar och samhörighet. När konflikter uppstår anser vi att 

man ska reda ut det omgående för att motverka eventuella orosmoment i gruppen. För att 

samhörigheten i gruppen ska öka tror vi att ett enat arbetslag med ett gemensamt synsätt kan 

främja arbetet.  

Fritidspedagogerna tar ibland hjälp av elever som talar samma språk som de nyanlända ele-

verna vid olika former av samtal. De menar att det kan både främja ansvar men även skapa en 

viss subjektivitet som gynnar någon felaktigt. Att uppmuntra till eget ansvar är någonting vi 

givetvis är positiva till. Dock anser vi att det kan bli riskabelt om någon annan ska förmedla 

på ett annat språk då kontrollen över det som sägs övergår helt till eleverna själva och det kan 

lätt uppstå konflikter. Det som sägs kan lätt tolkas och bli till något annat samt att missför-

stånd uppstår. Vi menar att eleverna inte ska agera tolk åt personalen bara för att tolk inte 

finns att tillgå men vi ser det positivt om eleverna tolkar tillsammans med tolk bredvid för att 

träna på ansvarstagandet.  
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6.1.5 Slutsats av resultatet 
I studien framkom det att fritidspedagogerna verkar värdera inkludering på olika sätt och 

några lutar åt att arbeta mer med integration. Att vara en god förebild genom att visa vad man 

gör och varför blir ett förhållningssätt som eleverna kan ta efter. Lek och spel används som ett 

verktyg för att implementera språket på ett lugnt och tryggt sätt. Problematiken som lyfts i 

studien är språket och att känna vanmakt som fritidspedagog där översättning till vårdnadsha-

vare överlåts åt eleverna. En fritidspedagog  

6.2 Metoddiskussion 

Studien utgick från en kvalitativ forskningsmetod där vi använt oss av semistrukturerade in-

tervjuer. Vi anser att vårt val av metod har varit mest passande för att få svar på frågeställ-

ningar kopplat till vårt syfte. Genom intervjufrågorna har vi lyckats få fram och identifiera de 

olika fritidspedagogernas uppfattningar om arbetet med att inkludera nyanlända elever. I vår 

studie ingick inte alla elever i fritidshemmet eftersom fokus lades endast på de nyanlända ele-

verna och frågeställningarna var riktade mot hur fritidspedagogerna arbetade med inkludering. 

Alla eleverna är givetvis inkluderade hela tiden, dock syns de betydligt mindre då vår studie 

syftade till att endast undersöka nyanlända elever. Våra intervjufrågor hade möjligtvis ett in-

tegrerande perspektiv mer än ett inkluderande vilket kan ha påverkat respondenternas svar i 

studien. 

Generellt funderar vi även på om omfattningen av antalet skolor kunde ha varit större för att 

ge ett bredare resultat. Tyvärr räckte tiden inte till för att göra en större undersökning än den 

vi har genomfört. Om vi kombinerat intervju med direktobservation hade det då blivit ett an-

nat resultat än det som har förmåtts med enbart intervju som insamlingsmetod? Syftet med 

undersökningen var inte att göra jämförelser mellan skolorna utan den var inriktad på hur 

samtliga fritidspedagoger beskriver sitt arbete med inkludering av nyanlända elever. Om fo-

kusgruppsintervjuer istället hade valts där fritidspedagogerna hade fått diskutera intervjufrå-

gorna med varandra, hade vi fått ett utförligare resultat? Hade svaren blivit mer generella än 

de egna åsikterna utifrån deras eget arbetssätt med inkludering? Genom att arbeta med fokus-

grupp får man fram data på hur deltagarna tänker kring ett visst fenomen och vilka värdering-

ar som visas i det gemensamma samtalet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007).   

6.2.1 Resultatets användning i praktiken 
I detta högaktuella ämne som handlar om mottagandet av nyanlända elever hoppas vi genom 

denna studie att tydliga riktlinjer för inkludering och ett gemensamt förhållningsätt ska leda 
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till ett ökat engagemang bland alla yrkesverksamma inom skolan. Fler aktiviteter som främjar 

delaktighet och som skapar en samhörighet bland eleverna så att ingen riskerar att bli exklu-

derad. Genom studien vill vi även skapa en medvetenhet till att uppmuntra alla aktiva fri-

tidspedagoger runt om i landet att reflektera över sin egen syn och förhållningssätt. Att våga 

sätta krav och göra förändringar för att kunna utveckla en bra verksamhet. Att inte stanna upp 

och göra för att göra, utan göra för att lära. Samhörighet, solidaritet och ansvar för andra är 

något som alla ska utveckla för att samhället i stort ska bli en plats där alla känner trygghet i 

sin vardag.  

6.2.2 Vidare forskning 
Hur används Skolverkets allmänna råd för nyanlända elever i fritidshem i olika kommuner? 

Finns det skillnader i kommuner med större antal nyanlända elever kontra kommuner med ett 

fåtal nyanlända elever? Vi båda anser att vi gärna hade haft längre tid på oss att göra en mer 

omfattande studie där flera aktörer undersöks. Det hade varit intressant att se vad politiker och 

kommun samt skolledare har för riktlinjer att följa vid mottagandet av nyanlända elever och 

hur de tillämpas.  
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Bilaga1 

Intervjufrågor 

• Hur arbetar du praktiskt i din verksamhet på fritidshemmet med att inkludera nyan-

lända elever? 

• Hur arbetar du praktiskt för att utveckla alla elevers känsla för: 

- Samhörighet 

- Solidaritet 

- Ansvar 

- Vad är solidaritet för dig?  

- Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma i arbetet med inkludering av nyan-

lända? 

• Beskriv vilka risker för exkludering av nyanlända från fritidshemmets verksamhet du 

upplever. 

- Om utanförskap förekommer, hur hanterar ni det? 

- Beskriv hur du tänker vid gruppindelning och gruppvariation. 

- Beskriv om det förekommer grupperingar på fritidshemmet, i så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan i Jönköping som går grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i fritidshem. Vi skriver nu vårt examensarbete på 15 hp och vår studie handlar om 

hur fritidspedagoger/lärare i fritidshem beskriver hur de arbetar med inkludering av nyanlända 

elever i praktiken.  

Idag möts olika kulturer i samma arena och det är därför viktigt för oss som kommande lärare 

i fritidshem att skapa en förståelse för hur vi ska tillämpa styrdokumenten i relation till nyan-

lända elever. Vi vill gärna få en inblick i hur erfarna och kompetenta fritidspedagoger/lärare i 

fritidshem arbetar med att inkludera nyanlända elever. 

Vår undersökning kommer att bestå av ett begränsat antal intervjufrågor och förhoppningsvis 

kommer vi få en fördjupad kunskap kring hur fritidspedagoger/lärare i fritidshem beskriver 

sitt arbete. Diktafon och anteckningar kommer att användas under intervjusamtalet för att se-

dan transkriberas av oss.  

I studien kommer vi utgå ifrån de forskningsetiska principerna som syftar till att alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifterna som samlas in kommer enbart att användas 

i syfte med vår studie. Det är frivilligt att delta och alla intervjuade har rätt att hoppa av stu-

dien om de så vill. Vi skulle uppskatta om fyra fritidspedagoger/lärare i fritidshem skulle vilja 

delta. 

 

Om ni har några frågor är det bara att kontakta oss på följande: 

Veronika Karlsson – Kave1215@hlk.hj.se – 0738540855 

Kristian Engström – Enkr1257@hlk.hj.se – 0730754830  

 

Med vänliga hälsningar, 

Kristian och Veronika 


