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Den senaste tiden har antalet nyanlända ökat betydligt i det svenska samhället. Detta har 

resulterat i att den svenska skolan har fått ta emot många nyanlända elever från många 

delar av världen. Syftet är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt 

kommunikativa arbete med nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket.  

 Finns det svårigheter i kommunikationen mellan nyanlända elever och 

fritidspedagoger? I så fall vilka?  

 Vilka strategier har fritidspedagoger för att överbrygga språkliga hinder 

med nyanlända elever?  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande, språk och utveckling har tillämpats i studien. 

Studien bygger på en kvalitativ ansats där observationer samt semistrukturerade intervjuer 

har använts som metod. I resultatet framkom olika strategier för att underlätta 

kommunikationen i arbetet med nyanlända elever. Bildstöd, kroppsspråk, teckenspråk och 

spel var några av de strategier som förekom. Ytterligare resultat som belyses i studien var 

modersmålslärarens betydelse i den nyanlända elevens språkutveckling. Dessutom 

redogörs det i resultatet att det råder en bristfällig resursfördelning bland skolorna, där två 

av tre skolor upplevde att resurserna inte var tillräckliga.   

 

Sökord: Nyanländ elev, kommunikation, språk, interkulturellt förhållningssätt, fritidspedagog, 

fritidshem. 
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1 Inledning  

Under de senaste åren har språkets betydelse samt undervisningen i den svenska skolan 

omdiskuterats oerhört mycket och vilka effekter den kan ha på elevers identitetsutveckling 

(Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Den svenska skolan har under de senaste åren tagit emot 

ett stort antal nyanlända elever från många olika länder världen över. Språket men även 

kommunikationen är viktiga faktorer för de nyanlända elevers trygghet i den svenska skolan. 

Samtidigt betraktas det organiserade samarbetet mellan modersmålslärare, ämneslärare samt 

lärare i svenska som andra språk som bristande då det råder en otillräcklig kompetens i 

svenska som andra språk (Axelsson, 2015).  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) uppmärksammades kommunikativa 

brister mellan nyanlända elever och fritidspedagoger, vilket yttrade sig genom att både 

eleverna och pedagogerna hade svårt att förstå varandra. Språket, som betraktas som ett 

ledande verktyg var ett hinder för elevernas lärandeutveckling. Detta ledde till att det väcktes 

en nyfikenhet som fick mig att fundera över hur det är att lära på ett annat språk, vad 

fritidspedagoger kan göra för att överbrygga kommunikativa svårigheter samt vilka resurser 

fritidspedagoger kan bidra med. Det väcktes också en nyfikenhet då ämnet är aktuellt och det 

finns ytterst lite forskning om nyanlända och kommunikationen i skolan. I en studie gjord av 

Bunar (2010) nämns den bristande forskningen kring nyanlända och språkutveckling i skolan. 

I min tidigare forskning har bland annat Skolverket (2012) valts att belysas i studien, då 

forskningen om detta område är bristande.  

Kunskapsbidraget från den här studien riktas mot fritidspedagoger och handlar om hur 

kommunikationen sker i verksamhet med nyanlända elever. Detta då fritidshemmet erbjuder 

lärande genom bland annat lek, rörelse och skapande.  
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2 Syfte 

Syftet är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger
1
 beskriver sitt kommunikativa arbete med 

nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket.  

 Finns det svårigheter i kommunikationen mellan nyanlända elever och 

fritidspedagoger? I så fall vilka?  

 Vilka strategier har fritidspedagoger för att överbrygga språkliga hinder med 

nyanlända elever? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Denna benämning innefattar fritidspedagoger, då samtliga deltagare är utbildade som fritidspedagoger.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer olika begrepp att förklaras för att ge läsaren en bättre förståelse för de 

begrepp som kommer att belysas i studien.  

3.1 Begreppsförklaring  

 Mottagningsenhet – I en mottagningsenhet sker det första mötet med den nyanlända 

eleven gällande mottagande, kartläggning och information. Mottagningsenheten kan 

också kallas för introduktionsenhet, kartläggningsenhet eller Välkomst (Kästen-

Ebeling & Otterup, 2014).  

 Mångkulturell skola - En skola med lärare och elever från flera olika kulturer 

(Lorentz, 2009).  

 Förberedelseklass - En klass för elever med olika bakgrunder som nyligen kommit till 

Sverige. Gemensamt för dessa elever är att de inte kan det svenska språket tillräckligt 

för att gå i en ordinarie klass (Bunar, 2010).  

 Bildstöd – ett sätt att underlätta kommunikation med hjälp av bilder. Används som ett 

verktyg till det talande ordet för att skapa trygghet och känsla av sammanhang för 

eleverna. Ett exempel i användandet av bildstöd är dagsscheman (Socialstyrelsen, 

2014).  

 Stödteckna – Kan också kallas för TSS-tecken. Ett sätt att underlätta kommunikation 

genom att tala och teckna de viktigaste orden (Carlberg Eriksson, 2009).  

3.2 Nyanlända barn 

År 2014 anlände 24 000 asylsökande barn mellan 0-18 år till Sverige, varav 7000 var 

ensamkommande (Bunar, 2010). Av de ensamkommande barnen kommer merparten från 

Syrien, Somalia, Afghanistan och Eritrea (Migrationsverket, 2016). Vissa nyanlända barn är 

så kallade papperslösa, vilket innebär att de vistas i Sverige utan tillstånd. Dessa barn befinner 

sig i en allvarligt bekymmersam position och vågar i vissa fall inte infinna sig i skolorna av 

rädsla för att bli upptäckta av polisen. Invandringsskälen varierar och gruppen nyanlända 

barn är heterogen. Den innefattar alla barn som kommit till Sverige oavsett invandringsskäl i 

åldersgruppen 0-18. Sedan 2013 har även papperslösa barn laglig utbildningsrätt (Bunar, 

2010).  



 4 

3.3 Utmaningen 

En av de största utmaningarna inom skola och fritidshem är inkluderingen av nyanlända 

elever, där all personal ska kunna möta varje enskild individ oavsett bakgrund och erfarenhet 

(Skolverket, 2015). Samtidigt måste eleverna ges tillräckliga förutsättningar att fullfölja sin 

skolgång genom att utvecklas där de befinner sig, både personligt och kunskapsmässigt 

(Bergendorff, 2014). Skola och fritidshem har en stor betydelse gällande nyanlända elevers 

lärande, framtid och trygghet. Fokus ligger i att anpassa verksamheten efter elevernas 

individuella behov för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt (Fjällhed, 2013). För de 

nyanlända eleverna är språket en svårighet i skola och fritidshem. Detta är ytterligare en 

faktor som ses som en utmaning. Eftersom lärandet i både skola och fritidshem sker på 

svenska och eleven snabbare tar till sig kunskap genom samspel med modersmålet, belastas 

arbetet för pedagogerna ytterligare (Bergendorff, 2014).  

3.4 Vikten av den första tiden i skolan 

Den nyanlända elevens första tid i skolan är avgörande för den framtida skolgången. För en 

god planering av elevens fortsatta utbildning behövs en tidig bedömning av elevens kunskaper 

(SFS, 2010:800). När en nyanländ elev ska börja i den svenska skolan, placeras eleven först i 

en mottagningsskola. I mottagningsskolan kartläggs elevens styrkor och svagheter. Vid 

inskolningen informerar lärare både elev och vårdnadshavare om skol- och 

fritidsverksamheten, samtidigt kartläggs flera faktorer hos eleven. Den kognitiva 

utvecklingen, språk- och kunskapsutvecklingen, familjens bakgrund och livssituation samt 

barnets behov av särskilt stöd av medicinisk vård undersöks och kartläggs. När 

kartläggningen har dokumenterats och sammanställs får eleven tillsammans med 

vårdnadshavare godkänna underlaget som ska användas i kommande steg av 

skolintroduktionen (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). I nästa steg får eleven börja i en 

förberedelseklass, där all personal i verksamheten bestämmer en plan för det underlag som 

tagits fram. Personalen ger eleven det stöd som behövs genom grundläggande kunskaper i 

svenska språket, introduktion i olika skolämnen och en kännedom av den svenska närmiljön. I 

nästa steg sker en övergång från förberedelseklass till reguljär klass, vilket innebär att eleven 

får gå i en ordinarie klass med stöd och hjälp ifrån modersmålslärare. Dock gäller 

övergångarna endast för nyanlända elever som är sju år och äldre. Elever som är yngre slussas 

ut direkt till klasserna (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014).  
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3.5 Samverkan 

Enligt Allmänna råd och kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) är syftet med 

samverkan mellan de viktiga aktörerna; förskoleklassen, fritidshemmet, skolan och elevens 

hem, att skapa ett helhetsperspektiv på elevens lärande, utbildning och utveckling med 

elevens bästa i fokus. För kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt betraktas samverkan 

mellan olika lärarkategorier vara nödvändig (Bunar, 2010). I samverkan arbetar all personal i 

verksamheterna aktivt med att ge eleverna redskap för att klara den fortsatta skolgången och 

personliga utvecklingen. Fritidshemmets roll i arbetet med nyanlända är bland annat att 

etablera kontakter i närsamhället och arbeta med utåtriktade aktiviteter. Genom att arbeta med 

utåtriktade aktiviteter stärks elevens motivation och självkänsla gällande kunskaps- och 

språkutveckling. Fritidshemsverksamhetens arbete med nyanlända ger på så sätt en 

helhetsbild av eleven (Ebeling & Otterup, 2014).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet förklarar och beskriver den teori och de perspektiv som studien utgår ifrån.  

 

Den här studien utgår ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där lärande, språk och 

utveckling står i fokus (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Det sociokulturella perspektivet ger 

en helhetsbild till studiens problemområde, det vill säga fritidspedagogers kommunikativa 

arbete med nyanlända elever. Genom socialt samspel och interaktion med andra människor 

utvecklas kunskaper kring olika företeelser som inträffar i vardagen. Ett exempel på detta är 

språket som används som ett medierande verktyg när människor samtalar med varandra 

(Säljö, 2010). Säljö (2010) talar även om Vygotskijs proximala utvecklingszon. Den innebär 

att individen håller på att lämna sin nuvarande utvecklingsnivå för att ta sig an den 

efterföljande genom att utföra uppgifter med hjälp av en kamrat eller lärare. Detta för att 

fortsätta sin utvecklingsprocess genom att utföra dessa helt individuellt och på så sätt ta sig 

vidare till nästa utvecklingsnivå. Vid detta tillfälle kan en person som betraktas kompetent 

inom ett specifikt område förmedla kunskapen vidare till individen, vilket är ett sätt att lära av 

sin omgivning (Säljö, 2010). För nyanlända elever kan den proximala utvecklingszonen 

innebära att de får hjälp av en vuxen eller en kamrat som är mer erfaren i sitt utvecklande av 

språkliga och ämnesmässiga kunskaper. Eleverna får på så sätt en bättre inblick i vad som 

krävs av dem för att bli mer förberedda och kapabla till att utföra uppgiften självständigt. 

Vidare menar Vygotskij (2001) att det eleven kan göra med hjälp idag, kan hen göra på egen 

hand imorgon.  

Baserat på Vygotskijs sociokulturella teorier om att all lärande sker i ett socialt sammanhang 

ses språkinlärningen som ett resultat av möten mellan individer i ett socialt samspel med 

varandra i ett sociokulturellt sammanhang (Säljö, 2010). Enligt Kästen-Ebeling & Otterup 

(2014) kan det sociokulturella perspektivet ge en bild av hur undervisningen för nyanlända 

ska se ut. Detta genom att teorin handlar om lärande och utveckling där både lärare och elever 

anses vara viktiga aktörer då lärandet handlar om ett samspel dem emellan.  

Det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij (2001) sker bäst i samspel med andra i ett 

socialt sammanhang, där lärandet gynnas mest då det utförs parvis eller i små grupper i 

klassrummen eller i fritidshemmet. Detta leder till att elevernas inlärning blir mer gynnsam då 

det sker en interaktion mellan eleverna.  
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras relevant information om tidigare forskning som har funnits till 

studien.   

Fjällhed (2013) har utifrån ett interkulturellt perspektiv skrivit en avhandling om hur 

colombianska flyktingbarn hanterar utmaningar och hittar lösningar på svårigheter som 

uppstår. Dessa elever menar han har med sig traumatiska minnen som kan utgöra ett hinder i 

utvecklingen. Ett gott bemötande och möjligheter till en bra skolgång kan upphäva effekten 

av elevernas tidigare förflutna. Vidare nämner han om mottagandet av nyanlända elever i 

fritidshem och i skolan, där mottagandet av nyanlända elever ses som en avsaknad kunskap. 

Detta menar Fjällhed främst beror på lärares kunskaper och skolans resurser, men också 

elevens tidigare erfarenheter. I sin avhandling ger han flera exempel på pedagogers 

bemötande av elever och vårdnadshavare. Vid det första mötet är det viktigt att inleda med ett 

informationsmöte tillsammans med vårdnadshavare. Resurser såsom tolk, modersmålslärare 

eller andra hjälpmedel är bra verktyg för att underlätta mottagandet. Introduceringen av 

nyanlända elever inför skola eller fritidshem kan ske genom diskussion av värdegrundsfrågor, 

där eleverna i gruppen samlar information om den nyanlända elevens hemland.  

Enligt en undersökning gjord av Skolverket (2012) beskriver förutsättningarna för en god 

skolgång för nyanlända elever. Fokus ligger i integration mellan skolämnen och svenska som 

andraspråk med avsikt att stödja nyanlända elevers möjlighet till fortsatt ämnesmässig 

språkutveckling. Detta för att utveckla ämneskunnandet samtidigt som svenska som 

andraspråk sätts i sammanhang. Efterfrågan av ökad kapacitet för mötande av nyanlända 

elevers behov i skolan uppmärksammades i undersökningen. Målgruppen anses vara 

heterogen med behov av undervisning med individuell utgångspunkt utifrån förutsättningar 

och behov. Vidare anses lärarkompetensen viktig inom svenska som andraspråk i samband 

med undervisning av flerspråkiga elever. En annan betydelsefull del som också lyfts fram är 

likvärdigt förhållningssätt för att sträva efter lika förutsättningar att uppnå mål samt 

planläggning av mål, rutiner och riktlinjer för de nyanlända eleverna. Skola och fritidshem har 

skyldighet att se till att alla elever har möjlighet till delaktighet, social utveckling och lärande 

(Skolverket, 2012). Vidare betonas vikten av ett interkulturellt förhållningssätt där syftet är att 

inkludera andra kulturer i undervisningen än bara den svenska kulturen. För att inkludering av 

det interkulturella förhållningssättet ska ske i klassrummet krävs det att läraren tar del av 
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elevens erfarenheter och bakgrund. Det interkulturella förhållningssättet är viktigt för att 

eleverna ska kunna känna sig delaktiga i undervisningen samt att alla elever ska kunna ta 

hänsyn till varandra och andra kulturer. Dessutom är det betydelsefullt för att kunna ta del av 

elevernas upplevelser och minnen från det förflutna (Skolverket, 2012).  

Enligt en kvalitativ undersökning som utgått från det sociokulturella perspektivet där tre olika 

skolor deltagit anses ett vinnande koncept för nyanlända elevers utveckling och lärande 

innehålla flera faktorer (Axelsson, 2015). Skolorna behöver dels utmana eleverna i språket, i 

det sociala och i ämnesutvecklingen. Skolorna behöver även ha ett organiserat stöd för 

eleverna (Axelsson, 2015). Med detta menar Axelsson att det är viktigt att utforma stödet 

utifrån individens förutsättningar, men samtidigt ha höga förväntningar och flexibilitet. Ett 

framgångsrikt sätt att uppnå språklig utveckling och interaktion menar hon är genom 

smågruppsarbeten, då de nyanlända eleverna får möjlighet till större talutrymmen i 

sammanhang.  

Enligt Bergendorff (2014) som i sin avhandling utgått ifrån ett interkulturellt perspektiv anses 

kraven på pedagogerna i verksamheten blivit högre då varje elevs individuella behov måste 

mötas på bästa möjliga sätt. Detta för att erbjuda möjligheter till utveckling för lärande. 

Vidare menar Bergendorff (2014) att skola och fritidshem samt den enskilde läraren måste 

eftersträva att ta sitt ansvar för att eleven ska få en bra skolgång. En lyckad skolgång är enligt 

henne när samverkan mellan olika parter både inom och utom skolan uppstår. Viktiga 

utgångspunkter i arbetet med nyanlända handlar om att ha tilltro till elevens vilja och 

förmåga, utgå från att vårdnadshavarna vill sitt barns bästa, ha blick för utsatthet samt ha ett 

interkulturellt förhållningssätt i mötet med de nyanlända. Samtidigt menar hon att 

skolintroduktionen av nyanlända elever kan beskrivas i tre olika delar; kartläggning, 

förberedelseklass och övergången till reguljära undervisningen. För att eleven ska få den bästa 

skolgången krävs att dessa parter samarbetar. På så sätt blir resurserna mer optimala och 

insatserna hos den nyanlända individen blir mer fokuserad (Bergendorff, 2014).  

Vidare menar Bergendorff (2014) att modersmålets roll ses som en central del i skolans värld. 

Då språk, kultur, tänkande och identitet är förknippade med varandra är det viktigt att låta 

eleven använda sig av sitt modersmål för att stärka sin självkänsla. Vidare menar hon att det 

bara är genom modersmålet som det är möjligt att ta reda på vad den nyanlända eleven kan, 

förstår, upplever, tänker, vill och drömmer om. Språket är viktigt då eleven lär sig ord, 
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begrepp, normer och värden. Verktyget är också viktigt för att den nya kunskapen ska kunna 

förankras i verkligheten.  

Olgac (1995) betonar i sin avhandling Förberedelseklassen en rehabiliterande interkulturell 

pedagogik vikten av att pedagogerna tar hänsyn till interaktioner och skapar ett stödjande 

nätverk hos elever i förberedelseklass då de ofta har olika livserfarenheter, skolbakgrund och 

kunskaper i det svenska språket. Detta menar hon är speciellt viktigt då det finns olika former 

av trauma med i bilden. Författaren skriver att: 

Läraren måste ha ett gott samarbete med de hemspråkslärare som klassen har kontakt med och 

även inför barnen visa respekt för den undervisning som bedrivs och för barnen betona hur 

betydelsefull den är samt underlätta så att den kan genomföras. (Olgac, 1995, s. 20) 

Professor Bunar (2010) beskriver i sin studie Nyanlända och lärande bland annat om 

modersmålslärarnas viktiga roll i arbetet med nyanlända elever. Genom att stärka elevernas 

modersmål blir elevernas inlärning i svenska och andra ämnen bättre. Bunar (2010) menar att 

modersmålsundervisningen också är viktig för att bekräfta elevernas identitet. Vidare anser 

han att höga förväntningar snarare än låga gör att eleverna presterar bättre i skolan. En viktig 

faktor för pedagogerna är att ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och aktivt fortsätta 

undervisa dem i modersmål.  

Cummins (2001) talar om inlärningen av ett kunskapsinriktat språk och tydliggör hur det kan 

användas i undervisningen. Han menar att inlärningen av ett kunskapsrelaterat språk mellan 

lärare och elev ses som en väsentlig del gällande elevens skolgång. Interaktionen mellan 

lärare och elev kan ses utifrån två synvinklar, relationen mellan undervisning och lärande 

samt stärkandet av elevernas självbild. Relationen mellan undervisning och lärande innebär 

att strategier och arbetsformer används för att utrusta eleverna med språk- och 

ämneskunskaper. Medan stärkandet av elevernas självbild handlar om elevens identitet och 

hur lärarna ser på eleven. Cummins (2001) nämner även att läraren ska uppmuntra elevens 

utveckling vad gäller modersmål, identiteter och mångkulturella bakgrunder samt utmana 

eleverna utifrån erfarenheter och föreställningar i omgivningen.  

Zachrison (2014) har utifrån ett sociokulturellt perspektiv och kvalitativa intervjuer i sin 

avhandling studerat om nyanlända elever och språkets betydelse. Språket har en stor inverkan 

gällande kommunikation och interaktion. Dels är det viktigt för att komma in i samhället, men 

också för att kunna kommunicera känslor och tankar i olika situationer. Vidare anser hon att 

språkinlärning genom undervisning i klassrummet inte är lika gynnsamt som genom ett 
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naturligt, vardagligt samspel i praktiken. För att uppnå bästa resultat krävs det att eleven tar 

del av det svenska samhället och kulturen. Hon nämner även motivationen och känslan av 

meningsfullhet som viktiga faktorer gällande inlärning av språk och menar att det är lätt att 

eleven blir omotiverad eftersom känslan av att vara otillräcklig kan uppstå. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Jag har funnit att forskarna är entydiga i sin uppfattning om att samarbetet mellan 

modersmålslärare, pedagoger och studiehandledare är viktigt för att främja elevens 

språkutveckling. Samtliga forskare är också överens om att modersmålslärarens roll i elevens 

språkutveckling ses som avgörande. Detta för att bekräfta elevens identitet, stärka elevens 

självkänsla och för att elevens inlärning blir bättre. Ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet 

med nyanlända var ännu en faktor som förekom, där inkludering av elevernas bakgrunder och 

erfarenheter i skola och fritidshem ansågs vara givande. Forskarna menade att det 

interkulturella förhållningssättet är ytterst viktigt för att eleverna ska kunna känna en 

delaktighet, men även för att eleverna ska kunna ta del av varandras kulturer. Dock är det 

endast en forskare som nämner avsaknandet av kunskap i skola och fritidshem om 

mottagandet av nyanlända barn som ett problem.  
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6. Metod 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa 

arbete med nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket. Bryman (2011) 

skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa metoden försöker forskaren 

hålla distans till sina deltagare, medan forskaren i den kvalitativa metoden försöker komma så 

nära deltagarna som möjligt. Den kvalitativa metoden fokuserar på människors upplevelser 

och syn på verkligheten (Bryman, 2011). I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod 

använts, då jag genom en kvalitativ metod skapar en nära relation till deltagarna för att 

försöka uppfatta världen på samma sätt som de gör. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ 

metod inriktad på ord och består av en kombination av olika datainsamlingar, såsom 

observation och intervju. I min studie har redskapen för att samla in data varit observation och 

intervju. Enligt Kihlström (2012) ökar olika delar av kunskaperna om barns och elevers 

utveckling samt lärande, om observationerna kopplas till aktuell forskning då observation och 

teori hör ihop. Observation handlar om att se med nya ögon på det som redan är bekant, 

förundras och att registrera det som är oväntat. Observationerna i denna studie 

dokumenterades genom löpande protokoll, vilket innebär att det som ses skrivs kortfattat i 

presens. Anteckningarna gjordes med stöd från en checklista (se bilaga 2) (Kihlström, 2012). 

Bryman (2011) talar om deltagande och icke- deltagande observation. Deltagande observation 

innebär att forskaren är en del av den omgivning som ska studeras. Forskaren är på så sätt 

aktiv och interagerar med deltagarna. Medan icke – deltagande observation handlar om att 

observatören är passiv. Detta genom att iaktta en situation utan att vara delaktig i det som 

sker. Denscombe (2010) menar att deltagande observation gör det svårt att uppmärksamma 

det som sker i undersökningen. Vid observation har jag valt att vara passiv och endast 

fokuserat på pedagogernas interaktion med elever.  

Utöver observation som redskap användes också intervju i syfte att öka förståelsen för hur 

pedagoger talar om sitt arbete. Semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie, vilket 

innebär att frågeställningarna har besvarats genom öppna frågor. Detta ger en bra grund för 

analys. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att fånga upp det som deltagarna anser vara 

viktigt, samtidigt som frågorna kan anpassas efter deltagarnas svar (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Det är viktigt att poängtera att jag reflekterat över min egen förförståelse 

och strävat efter att genomföra intervjuerna utan uppfattningar på förhand genom att frågorna 

ställdes utan att vinkla dem.  
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6.1 Urval 

Jag har valt att genomföra studien på tre olika fritidshem i en kommun. Skolorna som jag 

valde till studien var antingen en mottagningsskola eller en skola med elever med annan 

etnisk bakgrund än svensk. Antalet deltagare som observerades och intervjuades var fem 

verksamma pedagoger i fritidshem, varav en pedagog deltog i fritidshem A och två pedagoger 

deltog i både fritidshem B och C. Samtliga pedagoger är utbildade för arbete inom 

fritidshemsverksamhet som fritidspedagoger. Enligt Trost (2010) är det en fördel om urvalet 

endast begränsas till ett antal intervjuer. Detta för att undvika tidspress och för att få bättre 

och utförliga intervjuer.  

6.2 Introduktion av praktiker och deltagare  

Fritidshem Information Totalt antal elever 

A 

 

Skolan är en mottagningsskola 

för årskurs F-6. 

Skolan har cirka 300 elever.  

B Skolan har ett antal elever med 

blandat ursprung. Årskurs F-6. 

Skolan har cirka 300 elever. 

C Skolan är en mottagningsskola 

för årskurs F-6.  

Skolan har cirka 440 elever.  

Deltagare Ålder Arbetar på skolan 

Anna  Anna är 41 år  Arbetar på fritidshem A sedan 2 

år som fritidspedagog. 

Britta Britta är 52 år.  Arbetar på fritidshem B sedan 17 

år som fritidspedagog.  

Caroline Caroline är 46 år.  Arbetar på fritidshem B sedan 16 

år som fritidspedagog.  

Diana  Diana är 58 år.  Arbetar på fritidshem C sedan 16 

år som fritidspedagog. 

Elin Elin är 35 år.  Arbetar på fritidshem C sedan 6 

år som fritidspedagog. 

 

6.3 Genomförande  

Genomförandet började med att fritidspedagoger vid tre olika fritidshem kontaktades per 

telefon varvid vi kom överens om datum för observation och intervju. Studien gick ut på att 

först observera fritidspedagogerna i interaktion med de nyanlända eleverna och därefter 

intervjua fritidspedagogerna. Observationerna valde jag att genomföra först för att få en 

bredare inblick i hur fritidspedagogen interagerar med eleven. För att deltagarna sedan genom 
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intervju, skulle beskriva hur de tänker kring vad de gör. Innan studien genomfördes var jag 

noggrann med att berätta för deltagarna om studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att 

de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Jag informerade dessutom att allt som 

sägs endast kommer att användas för denna studies syfte och att det kommer behandlas 

konfidentiellt.   

 

Undersökningen började på Fritidshem A, där jag valde att observera en pedagog och 

dokumentera med hjälp av anteckningar för att få så mycket data som möjligt. I fritidshem A 

skedde observationen i klassamverkan när gruppen hade samling. I detta fall observerade jag 

pedagogen i interaktion med en nyanländ elev och det tog cirka en timme. Efter 

observationerna intervjuades pedagogen som fick svara på åtta frågor. Samtalsintervjuerna 

spelades in via diktafon i syfte om att inte missa eventuell relevant data. På Fritidshem B, 

observerades och intervjuades två pedagoger. Observationerna skedde under fritidshemstid då 

eleverna hade aktiviteter ute. Pedagogerna observerades i interaktion med en nyanländ elev. 

På fritidshem C valdes två pedagoger för observation och intervju. Även här var det i 

klassamverkan och i interaktion med en nyanländ elev. På fritidshem C ägde observationen 

rum på förmiddagen när klassen hade samling. Samtliga observationer tog cirka en timme per 

deltagare och intervjuerna tog cirka tjugo minuter. Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på 

samtliga fritidshem för att inte störa den dagliga verksamheten. Under intervjusamtalen 

delade pedagogerna med sig av sina erfarenheter av kommunikationen med nyanlända elever. 

Pedagogerna berättade även om sina upplevelser om arbetet av språkutvecklingen och 

bemötandet.  

6.4 Tillvägagångssätt vid analys  

I analysen bearbetas datamaterialet som skapats med hjälp av observationerna och 

intervjuerna. Bearbetningen började med att jag tittade igenom dokumentationen av 

observationerna. Intervjuerna har sammanfattats för att möjliggöra filtrering av vad som inte 

anses relevant (Lantz, 2013). Jag började med att lyssna igenom varje intervju noggrant för att 

sedan transkribera det i ett samlat dokument. Dokumentet valde jag att skriva ut för att lättare 

kunna kartlägga deltagarna. Markeringar gjordes genom överstrykningspennor som hjälp för 

sammanställningen av observation och intervju. Detta för att kunna se olika likheter, 

skillnader och mönster samt för att jämföra resultaten som förts fram på de olika skolorna. 
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Sammanställningarna av både observationerna och intervjuerna kopplades till studiens syfte 

och frågeställningar.  

6.5 Etiska överväganden   

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) har jag följt de fyra forskningsetiska principerna. 

Dessa forskningsetiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag har till uppgift 

att delge deltagarna information om studien och dess syfte. Jag har också en skyldighet att 

belysa att deltagandet är frivilligt och att medverkan när som helst kan avbrytas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid kontakt med deltagarna valde jag att informera om studiens 

syfte. Dessutom meddelades deltagarna att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

det andra kravet innebär att deltagarna i en studie ska ha rätt att bestämma om de vill delta i 

studien eller inte. De involverade godkände sin medverkan via tillståndsblanketter som delats 

ut till skolan. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna ska ges största konfidentialitet 

och att personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien har jag garanterat deltagarnas anonymitet genom att 

använda fingerande namn. Nyttjandekravet som är det sista av de fyra kraven innebär att 

personliga uppgifter om deltagarna endast får användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter avslutad kurs och studie kommer alla uppgifter och insamlad 

empiri att raderas. 

6.6 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet de vanligaste begreppen vid diskussioner om 

resultatens trovärdighet. Validitet behandlar frågan om huruvida forskaren mäter det hen 

avser att mäta, medan reliabilitet handlar om resultaten blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt. Trovärdigheten i undersökningen upplever jag som god då 

observationerna antecknats och intervjuerna spelats in via diktafon. Under observationernas 

gång kan information ha missats då jag fört blicken bort emellanåt för att anteckna samtidigt 

som jag observerat. Det har dock inte påverkat resultatets trovärdighet. En annan metod för att 

undvika denna situation är videoinspelning. Lantz (2013) menar att genom att kort 

sammanfatta och summera delar av intervjun ökas tillförlitligheten. Han anser dock att egna 

slutsatser inte ska dras. För att försäkra mig om att det deltagaren uttryckt i intervjun har 
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förståtts, har varje frågeområde sammanfattats. Sammanfattningen gör att jag enklare kan 

lägga märke till om något viktigt förbisetts.  
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7. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån mina observationer och fritidspedagogernas svar i 

intervjuerna. Resultatet av intervjuerna är kategoriserat utifrån forskningsfrågorna med olika 

underrubriker som sammanfattar de svar deltagarna gett. Syftet med studien var att skapa 

kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa arbete med nyanlända elever 

som saknar kunskaper i det svenska språket.  

 

 7.1 Observationer 

Vid mina observationer framkom som gemensamt för alla skolor att fritidspedagogerna gjorde 

sig förstådda med eleverna genom teckenspråk, kroppsspråk och bildstöd. Stöd av personer 

från olika organisationer såsom tolk, modersmålslärare eller annan personal med 

språkkunskap fanns tillgängligt i samtliga skolor. I två av skolorna fanns tolk som stöd under 

hela observationen. Tolken ansvarade främst för de elever som inte behärskade det svenska 

språket. Vid observationerna har olika aktiviteter observerats på varje skola. Två av skolorna 

hade samling och matematik under den tiden jag var där, den tredje skolan hade en aktivitet 

utomhus, där olika vårtecken skulle hittas.  

 

Under aktivitetens gång uppmärksammade jag i fritidshem A att pedagogen gjorde sig 

förstådd med eleverna genom att ljuda eller visa olika tecken när något skulle förklaras då den 

nyanlända eleven inte förstod. Vid samling och genomgång av dagen använde sig pedagogen 

utav bilder som stöd. När pedagogen tillsammans med eleverna arbetade med matematik hade 

skolan mätning. Pedagogen förklarade tydligt innebörden av geometrin samtidigt som hen 

valde att visa och berätta vad de olika formerna och måtten hette. Tolk fanns tillgänglig under 

hela observationen.  

 

I fritidshem C observerades två pedagoger. Dessa pedagoger gjorde sig förstådda med de 

nyanlända eleverna genom teckenspråk, kroppsspråk och genom att prata tydligt. Vid 

observationen hade skolan geometri. Tolk fanns inte tillgänglig under observationen.  

 

Vid observationen som ägde rum utomhus i fritidshem B, uppmärksammades pedagogernas 

arbete med den nyanlända eleven genom bildstöd och kroppsspråk. Pedagogerna visade olika 

bilder med vårtecken för att eleverna skulle få en förförståelse om vad ett vårtecken är. Vid 
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samling i ring visslar en av pedagogerna med hjälp av en visselpipa. Alla elever inklusive den 

nyanlända förstod att detta var ett tecken för att alla barn ska samlas i ringen igen. För att vara 

extra tydlig talar pedagogen om att de ska stå i ringen samtidigt som hen sträcker ut och visar 

med händerna. När pedagogen lägger händerna på huvudet, vet alla elever att de ska vara 

tysta. Tolk fanns som stöd under hela observationen. När pedagogen frågar samtliga elever 

om vilka vårtecken de hittat, förbereder sig den nyanlända eleven genom att fråga tolken vad 

det heter på svenska.  

7.1.1 Analys och sammanfattning 

Skillnader som uppstod vid observation av alla skolor var resursfördelningen. Detta då tolk 

endast fanns tillgänglig under två av de tre observationerna. Axelsson (2015) och Zachrison 

(2014) belyser vikten av att finna trygghet och sociala relationer. Det sociala samspelet menar 

Zachrison (2014) är betydelsefullt för att eleven ska fungera och må bra i skolan. I skolan där 

det var fanns ytterst få nyanlända elever, hade eleverna svårigheter i att skapa relationer. Detta 

i jämförelse med de andra skolorna, där antalet flerspråkiga elever var större. De eleverna 

hade därmed lättare för det sociala samspelet, då de knöt an till elever med samma bakgrund. 

Likheter som uppstod vid observation var att samtliga pedagoger gjorde sig förstådda med 

eleverna genom teckenspråk, kroppsspråk och bildstöd. Pedagogerna gjorde sig också 

förstådda genom att vara tydliga och genom att stödteckna.  

 

7.2 Intervjuer 

Intervjuerna har formats för att kunna besvara studiens forskningsfrågor: 
 

 Finns det svårigheter i kommunikationen mellan nyanlända elever och 

fritidspedagoger? I så fall vilka?  

 Vilka strategier har fritidspedagoger för att överbrygga språkliga hinder med 

nyanlända elever? 

Resultatet är kategoriserad utifrån forskningsfrågorna med olika teman. Dessa teman är 

modersmålets betydelse, kommunikationssvårigheter och resursfördelning. I dessa teman 

presenteras också olika underrubriker.   
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7.2.1 Modersmålets betydelse   

Modersmålet anser majoriteten av alla pedagoger som betydelsefullt för inlärningen av det 

svenska språket. Två av de intervjuade anser att det blir lättare att lära sig det svenska språket 

om eleven har en trygghet i sitt modersmål. En annan pedagog menar att det är viktigt att 

uppmuntra eleven till att prata sitt hemspråk hemma, men att det också är av väsentlig 

betydelse att hen erbjuds hemspråk på skolan. Detta menar pedagogen ska stärka elevens 

identitet samt självkänsla. Enligt alla pedagoger är modersmålet det bästa instrumentet för att 

utvecklas i både språk och andra ämnen.  

Alltså genom modersmålslärarens stöd kan eleverna enklare uttrycka sina känslor och tankar. 

Stödet är ju väldigt viktigt då eleverna inte är bekanta med miljön. Om inte eleverna får den stöd 

som behövs så kan ju en identitetsförvirring uppstå.  (Elin) 

Fokus på gruppen och det sociokulturella perspektivet om att eleverna lär sig tillsammans var 

något som var återkommande hos deltagarna. För att eleven ska få utveckla sin talförmåga har 

samtliga pedagoger uttryckt att små grupper med stöd av tolk anses vara viktigt. Stora grupper 

anses inte alltid vara givande när eleven ska lära sig nya saker. En pedagog nämnde 

modersmålet som betydande för att kunna bekräfta elevernas identitet och det kulturella 

bemötandet. Pedagogerna menade även att modersmålets inverkan i verksamheten var 

betydande inför nyanländas inskolningssamtal. Detta då det är viktigt att ge rätt information 

till vårdnadshavarna om verksamheten och hur pedagogerna arbetar så att inga missförstånd 

sker.  

Ibland har det hänt att föräldrarna har missförstått det vi har informerat. Det kan till exempel 

vara vid olika utflykter, studiedagar och kläder. Det är svårt när man inte kan göra sig förstådd 

med varandra och vid sådana situationer är modersmålsläraren jätteviktig. (Diana) 

7.2.2 Sammanfattning och analys  

Studien visar att stödpersoner som modersmålslärare och tolk ses som avgörande i 

språkutvecklingen och i arbetet med nyanlända elever. Det framkom att modersmålsläraren 

främst var betydande vid olika möten och utvecklingssamtal med föräldrar, men även i 

elevens inlärning av det svenska språket. Olgac (1995) anser att det är viktigt att pedagogerna 

informerar föräldrarna om hur verksamheten fungerar, då verksamheten kan skilja sig ifrån 

elevernas och föräldrarnas tidigare skolerfarenheter. Pedagogerna var positiva till att 

uppmuntra eleverna till att prata sitt hemspråk både hemma och i skolan. Det svenska språket 



 19 

blir enklare att lära ut om eleven har en trygghet i sitt modersmål. Detta stärks av Bunar 

(2010) som menar att elevernas inlärning i svenska och andra ämnen stärks om fokus ligger 

på elevens modersmål. Bunar menar även att elevernas identitet bekräftas genom 

modersmålsundervisning, vilket en av de intervjuade också hävdade. Dessutom är 

modersmålet ett avgörande verktyg för elevens utveckling och lärande och har en stor 

betydelse vad gällande elevens identitetsutveckling. Identitetsutvecklingen kan kopplas till 

Vygotskijs (2001) sociokulturella teori där fokus ligger i lärande och utveckling samt samspel 

människor emellan. Arbete i form av mindre grupper sågs som avgörande för att eleven ska 

kunna utveckla sin förmåga att tala på svenska och detta menar Axelsson (2015) är ett 

framgångsrikt sätt att uppnå språklig utveckling och interaktion. Detta kan även kopplas till 

det sociokulturella perspektivet, där Vygotkij (2001) nämner att samspel sker bäst med andra 

genom att arbeta i par eller grupp. Samtliga pedagoger uttrycker att en fördel med arbetet i 

mindre grupper kan vara att elever som annars inte vågat uttrycka sig på grund av språket nu 

vågar. Detta arbetssätt var något samtliga pedagoger i studien arbetade med. 

7.3 Kommunikationssvårigheter 

Kommunikationsproblem som kan uppstå sker främst på grund av språkproblem, något som 

samtliga pedagoger enades om. Utan språket som verktyg blir det svårt att förstå eleven och 

vårdnadshavaren.  

Det värsta är när en elev blir ledsen eller när det hänt något och det är svårt att förklara vad som 

har hänt. Det är ju en frustation för eleverna, men då får man ta hjälp av kompisar eller hitta 

någon annan vuxen som har språkförmågan. (Elin) 

Vid kommunikationsproblem tar samtliga pedagoger hjälp av annan personal eller en elev 

som kan prata samma språk som eleven. När det kommer till att förebygga 

kommunikationsproblemen, menar fyra pedagoger utav fem att det behövs fler personal som 

behärskar språket. Samtliga deltagare hävdar dessutom att det behövs någon specifik personal 

som berättar för alla verksamma på skolan om hur arbetet med de nyanlända eleverna ska gå 

till. Vid kontakt med vårdnadshavarna är det lätt hänt att information missas att delges eller 

missuppfattas, därför är modersmålslärarens och tolkens roll betydelsefull. Samtliga 

pedagoger är överens om att tolkandet är ett hjälpande medierande verktyg vid situationer där 

kommunikationen är bristande, främst vid situationer där det sker en konflikthantering. 

Tolken är ett hjälpande stöd då det är svårt för pedagogerna att ta reda på vad som har hänt 



 20 

eftersom att eleven endast kan uttrycka sig genom känslor och inte ord. När tolken inte finns 

närvarande blir hanteringen av konflikter svårare och konflikterna kan ibland bli olösta. Ett 

annat kommunikationsproblem som förekom på en av skolorna var den sociala integreringen, 

där eleven hade svårt med kamratrelationer. Detta var ett pågående arbete för pedagogerna 

som inte riktigt visste vad som skulle göras. Pedagogerna menade att de försökt få med eleven 

i olika aktiviteter med andra elever som lösning. En pedagog uttrycker sig på följande sätt:  

Det sociala arbetet är ju väldigt olika från elev till elev. En del elever är väldigt tillbakadragna 

och vill helst inte socialisera sig med andra elever, medan vissa elever kan och försöker skapa 

kontakter på en gång. Vi har en elev som vi har försökt arbeta väldigt mycket med när det gäller 

det sociala. Som lösning på detta har vi försökt starta upp olika aktiviteter med eleven 

tillsammans med andra barn. Ibland blir det så att andra barn väljer att delta och ibland är det 

inga alls. (Britta) 

7.3.1 Skillnader i arbetet med nyanlända elevers språkutveckling i skola och fritidshem  

På fritidshemmet sker ett ständigt lärande, där pedagogerna lyfter fram leken som en stor del i 

lärandet. I skolans värld upplevs arbetssättet som teoretiskt av samtliga pedagoger till skillnad 

ifrån fritidshemmet där teori och praktik är sammanflätande. Genom lek hittar eleverna oftast 

ett sätt att samspela. De får lära sig att det går att kommunicera på flera olika sätt, exempelvis 

med hjälp av teckenspråk. En pedagog nämnde det sociala samspelet som avgörande i 

fritidshemmet och att det var något som de fokuserade mycket på, till skillnad från 

klassrummet där det är fokus på ämneskunskaper. Vid socialt arbete fokuserar pedagogerna 

på bland annat kompisrelationer och hur eleverna ska bete sig mot varandra. Utöver leken och 

det sociala anser samtliga pedagoger att arbetssättet i skola och fritidshem har en gemensam 

nämnare i form av att fokus i arbetet med nyanlända, ligger i att utveckla språket. 

Jobbar man i en mångkulturell skola är man liksom medveten om att det svenska språket är 

jätteviktigt för att eleven ska klara sig i de högre årskurserna. (Diana) 

7.3.2 Att arbeta med språkliga hinder  

Majoriteten fritidspedagoger arbetar aktivt med att hantera språkliga hinder som uppstår i 

mötet med de nyanlända eleverna. Detta sker främst genom kroppsspråk och bildstöd. Med 

hjälp av detta skapas en lättare förståelse mellan parterna. Tolk, modersmålslärare eller annan 

personal som behärskar språket som eleven talar används för att underlätta kommunikationen 

mellan fritidspedagogerna och eleverna. Även elever som behärskar samma språk används 
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som hjälp vid situationer där kommunikationen är bristande. Nyanlända elever från olika 

världsdelar som har olika skolbakgrunder finns på diverse skolor, men i en av skolorna har 

dock de nyanlända eleverna endast ankommit från Syrien. Dessa elever har tidigare gått i 

skolan och lärt sig det engelska språket, vilket enligt pedagogen förenklar förståelsen vid 

kommunikationen. En pedagog uttrycker sig på följande sätt: 

Alltså det engelska språket som dessa nyanlända elever behärskar gör ju att kommunikationen 

underlättas. Det är inte alltid vi förstår varandra eftersom att eleverna inte kan språket fullt ut. Men det 

är ändå ett hjälpande stöd, då båda parterna kan språket och kan göra sig förstådda genom det. (Diana) 

I arbetet med nyanlända elever finns olika hjälpmedel som stöd, såsom bild, teckenspråk och 

kroppsspråk. Pedagogerna arbetar aktivt med teckenspråk genom att teckna eller stödteckna. 

Bildstöd används främst i arbetet med nyanlända för att skapa bättre förståelse. Arbetet av 

bildstöd sker genom att sätta upp bilder vid genomgång av dagen. Detta hjälpmedel används 

främst för de nyanlända eleverna, men kan också användas till andra elever i behov av stöd. 

Enligt flera pedagoger är tydligheten väsentligt i arbetet med de nyanlända eleverna. En 

pedagog konstaterar följande: 

Pratar jag om en meter kan jag inte endast förklara en meter utan jag måste visa en meter också. 

(Anna) 

För att främja språkhinder används även olika typer av spel. Ett av spelen som nämns är 

Memory, där eleverna får träna på att utveckla sitt ordförråd samtidigt som en kommunikation 

sker med andra elever eller vuxna. Digitala hjälpmedel såsom iPad används också som en 

strategi i arbetet med de nyanlända. I det digitala verktyget finns olika applikationer med spel, 

svensk grammatik och grundläggande fraser som är visualiserade med bilder. 

7.3.3 Sammanfattning och analys 

Undersökningen visar att språket har en avgörande roll vid kommunikationen med nyanlända 

elever. Detta stärks av Zachrison (2014) som menar att språket har en stor inverkan gällande 

kommunikation och interaktion. Språket är viktigt för att eleven ska kunna klara sig i 

samhället. Språket ses som en identitetshandling och innebär att eleven kan uppnå specifika 

syften. När eleverna har större ordförråd i det svenska språket och vågar uttrycka sig i olika 

situationer i interaktion med andra människor, stärks deras självsäkerhet. Stärkandet av 

elevernas självbild menar Cummins (2001) handlar om elevens identitet och hur läraren ser på 
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eleven. För att stärka elevens identitet krävs det att pedagogerna har ett interkulturellt 

förhållningssätt i mötet med nyanlända elever. Detta genom att ta del av elevens bakgrunder 

och erfarenheter i verksamheten (Skolverket, 2012). Modersmålet ansåg fritidspedagogerna 

vara ett hjälpande medierande verktyg vid olika situationer, vilket kan kopplas till Säljö 

(2010) som menar att språket ses som ett medierande verktyg när människor samspelar med 

varandra. 

Utöver språket kunde kommunikation med nyanlända elever ske genom kroppsspråk, 

teckenspråk och bildstöd. Däremot upplever pedagogerna att det talande språket är väsentligt 

vid situationer där olika konflikter uppstår. Enligt Zachrison (2014) är språket betydande för 

att eleven ska kunna kommunicera sina känslor och tankar vid liknande situationer. Zachrison 

betonar vikten av att ha sociala relationer för att kunna lära sig det svenska språket. Även 

Fjällhed (2013) menar att språket lätt kan bli ett hinder i sociala kontakter. Språket ses som ett 

verktyg för att eleverna ska kunna uttrycka sig. Sociala relationer leder till att eleverna känner 

en trygghet med varandra och det blir på så sätt enklare för de nyanlända eleverna att ta del av 

det svenska samhället. Deltagarna i intervjun hade skilda erfarenheter gällande nyanlända 

elevers sociala samspel med andra elever. I mottagningsskolorna uttrycker samtliga 

pedagoger att det inte finns några problem gällande interaktionen för att skapa relationer med 

andra elever. I den mindre skolan med färre flerspråkiga elever menade pedagogerna däremot 

att eleverna har svårare för att skapa relationer. Det sociala samspelet menar Axelsson (2015), 

Bunar (2010) och Säljö (2010) vara en avgörande betydelse av det svenska språket.  

7.4 Resursfördelning  

Gällande samarbetet mellan tolk, modersmålslärare och fritidspedagoger skilde sig resultaten 

åt i de olika skolorna. En av pedagogerna menade att samarbetet på skolan sker parallellt 

genom att tolken finns närvarande varje dag på skolan. Tolken hjälper pedagogerna med att 

översätta veckobrev till elevernas modersmål samt att kommunicera med vårdnadshavarna. 

Vid planeringar, utvecklingssamtal och föräldrasamtal finns tolken närvarande. Genom att 

tolken får vara delaktig i planeringen, får hen veta vad som diskuteras och ska jobbas med 

gällande eleven och kan på så sätt förbereda sig. Dock finns tolken inte närvarande vid 

fritidspedagogernas planeringar, då planeringen ligger under förmiddagen och tolken är med i 

klassrummen. Som lösning på detta talas tolk och pedagog vid i korridoren. 
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Det är lite svårt att hitta mötesplatser för att planera regelrätt. Jobbar man i ett arbetslag så tar 

man sin tid, man pratar ju med varandra under dagen, men det är klart att man skulle önska lite 

mer tid tillsammans. Så är det nästan med all samverkan egentligen, att man skulle vilja behöva 

ha mer tid tillsammans än det man har. Det är en del av många skolors problem. (Anna) 

I jämförelse med den skola där tolk, modersmålslärare och annan personal med 

språkkunskaper finns tillgänglig varje dag, har de andra två skolorna endast ett 

modersmålsstöd i form av undervisning av flera elever samtidigt en gång i veckan. Däremot 

finns det personal på skolan som kan elevernas språk.  

7.4.1 Antalet nyanlända elever 

Samtliga fritidspedagoger som deltagit i studien var överens om att det exakta antalet 

nyanlända elever på skolan var svårt att definiera. På en av skolorna där intervjuerna ägde 

rum var det ungefär 20-30 nyanlända barn, medan det på en annan skola endast var några få 

elever. Två av skolorna som besöktes var mottagningsskolor och en annan skola skulle snart 

bli en mottagningsskola med cirka 20 nyanlända elever. För närvarande hade skolan endast ett 

fåtal nyanlända elever. Att pedagogerna inte visste hur många nyanlända elever det fanns på 

skolorna berodde på flera orsaker. 

Att man inte vet exakt siffra är ju för att de mindre barnen kommer till oss på lågstadiet och då 

kommer de direkt ut till klasserna och de andra som är nio år och äldre hamnar i 

förberedelseklass. Det kommer elever från andra skolor hit också och när de har fått plats någon 

annanstans så måste de flytta. Eleverna kanske bara är här ett kort tag, så vi har elever som har 

kommit och gått kan man säga. Cirka två- tre månader och upp till ett halvår och sen måste de 

ge plats till nya. Det går snabbt när de väl får besluten, så det är svårt att säga exakt antal. 

(Anna) 

I fritidshemsverksamheten finns ytterst få nyanlända elever. Detta beror främst på att 

elevernas föräldrar under sin första period varken jobbar eller studerar. När vårdnadshavarna 

börjar arbeta eller gå på SFI (svenska för invandrare) börjar allt fler nyanlända elever på 

fritidshemmen. En pedagog uttrycker sig på följande sätt: 

Egentligen tycker jag att det är nödvändigt för de nyanlända eleverna att få gå på fritidshem 

också och inte bara i skolan. Jag har i en studie läst om att det som nyanlända möter under 

skoldagen inte är tillräckligt för att utveckla språket, utan de skulle behöva mer tid på 

fritidshemmet och gå där för att utveckla språket snabbare. (Elin) 
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Två av pedagogerna hade svårt att svara på frågan gällande hur arbetet med 

språkutvecklingen sker, då mottagningen av nyanlända elever på skolan var relativt ny. 

Resterande pedagoger förklarade att arbetet ofta bestod av stöd ifrån annan personal som 

behärskar språket.  

Arbete i mindre grupper var också något som förekom. När eleverna arbetar i små grupper får 

de stöd av en specifik pedagog som har ansvar för ämnesområdet. Pedagogen finns 

närvarande för eleverna några timmar i veckan. Däremot önskas fler personal som ska ha 

ansvar för området då barngrupperna är väldigt stora i samtliga fritidshem. Vanligt är att 

fritidspedagogerna hjälper till i klassrummen vid skoltid och fungerar som förstärkning för de 

nyanlända eleverna eller andra elever som är i behov av stöd. Antalet elever i fritidshem 

varierar från år till år beroende på om elevernas vårdnadshavare studerar eller inte. 

7.4.2  Sammanfattning och analys  

Skillnaden som visar sig i studien är resursfördelningen och tiden för tolk, modersmålslärare 

eller annan personal med efterfrågad språkkunskap. Nästan alla pedagoger upplever att det 

behövs mer resurser på skolan. En önskan om att resurserna ska kunna vara tillgängliga på 

skolorna under längre dagar framkom. Detta då antalet nyanlända elever ökar och det blir 

större barngrupper. Bergendoff (2014) menar att kraven på lärarna blivit högre då varje elev 

måste mötas utifrån sitt individuella behov i syfte om ständig utveckling. Samtidigt ska 

lärarna ge eleverna en så bra skolgång som möjligt och detta sker enligt Bergendorff genom 

att olika organisationer samarbetar. Detta är något som majoriteten av pedagogerna håller 

med om. Säljö (2010) menar att det är viktigt att pedagogerna stöttar och uppmanar eleverna i 

skola och fritidshem. Detta för att eleverna ska kunna utvecklas till närmaste utvecklingszon. 

Samtliga deltagare hade svårt att redogöra för antalet nyanlända elever. Detta var särskilt svårt 

att räkna ut på mottagningskolorna, då pedagogerna menade att det inte alltid blev så att 

eleverna fick stanna kvar på skolorna. Enligt Bunar (2010) måste kommunerna förbereda 

eleverna innan de slussas in till en reguljär klass. I detta fall fick äldre elever än nio år börja 

på en förberedelseklass, elever som var yngre fick börja direkt i den ”vanliga klassen”.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt forskningsresultat i förhållande till litteraturen jag 

presenterat i tidigare avsnitt. Jag kommer även att diskutera min metod, resultatets betydelse 

för praktiken och min framtida forskningsfråga.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

Studien syftar till att skapa kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa 

arbete med nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket. Utifrån resultatet 

har olika teman förts fram. Dessa teman relateras till fritidspedagogernas erfarenheter och 

upplevelser.  

8.1.1 Modersmålets betydelse  

I analysdelen framfördes utifrån resultatet att modersmålslärarens roll hade en stor påverkan i 

arbetet med nyanlända elever. Detta menar Kästen-Ebeling & Otterup (2014) beror på flera 

olika faktorer. Dels för att språk- och kunskapsutveckling sker bäst på elevens starkaste språk, 

men även för elevens kompetens, kultur, kunskap och tankar är förknippade med 

modersmålet. Bergendorff (2014) menar att modersmålet och modersmålslärarens roll är 

betydande, då det är genom modersmålet det är möjligt att ta reda på vad eleven förstår, kan 

och vill. Jag tror att pedagogerna måste vara medvetna om inlärningsprocessen för elevernas 

utveckling och ta del av elevernas bakgrund genom att väcka nyfikenhet och ställa frågor. 

Detta leder till att pedagogen förstår eleven bättre och relationen stärks. Axelsson (2015) har 

utifrån kvalitativa intervjuer och ett sociokulturellt perspektiv undersökt nyanlända elevers 

utveckling och lärande utifrån flera faktorer. Dessa faktorer är språket, det sociala samspelet, 

ämnesutveckling och ett organiserat stöd för eleverna. Den språkliga utvecklingen menar 

Axelsson (2015) och Vygotskji (2001) sker bäst genom smågruppsarbeten, där eleverna får 

möjlighet till större talutrymme. I min studie har samtliga deltagare uttryckt att 

smågruppsarbeten är ett verktyg i arbetet med nyanlända elever. Resultatet visar att 

smågruppsarbeten är ett fungerande arbete för språkutvecklingen då eleverna får större 

talutrymmen och vågar uttrycka sig. Vygotskji (2001) menar att det är genom samtal och 

samspel med andra som språkutveckling gynnas bäst. Utan kommunikation som redskap blir 

det svårt att utvecklas och förstå hur andra tänker. Om eleverna inte kan förstå varandra, hur 

ska de då samspela med varandra och utvecklas i sin proximala utvecklingszon? 

Kommunikationen och samspelet med andra människor är avgörande för lärandet i vardagliga 
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sammanhang (Vygotskij, 2001). 

8.1.2 Kommunikationssvårigheter 

Pedagogerna i studien var alla överens om att situationer där kommunikationen via talspråket 

var avgörande utgjorde den största svårigheten. Dels vid mötet av eleven, men även elevens 

vårdnadshavare. Detta då pedagogerna kände att det ständigt uppstod missförstånd när 

information om eleven skulle föras vidare till föräldrarna. Vid situationer såsom 

konflikthanteringar var modersmålsläraren ett hjälpande stöd för samtliga fritidspedagoger. 

Detta då det var svårt att göra sig förstådd hos eleverna för att kunna ta reda på vad som hade 

hänt. Enligt Fjällhed (2013) är kulturkrocken den största orsaken till att en konflikt uppstår. 

Främst menar Fjällhed att det beror på språket, då eleverna missförstår varandra och det leder 

till en konflikt. Dessa konflikter menar fritidspedagogerna kan bli olösta när 

modersmålsläraren inte finns närvarande. I detta fall anser jag därför att en modersmålslärare 

bör vara tillgänglig även för fritidshemsverksamhet, då det förbättrar konflikthanteringen och 

underlättar kommunikationen. Fritidspedagogerna som observerades och intervjuades hade 

dock skilda upplevelser i mötet med nyanlända elevers sociala interaktion. På en av skolorna, 

där antalet nyanlända var ytterst få, hade eleverna svårt för att knyta kontakter. Detta i 

jämförelse med de andra skolorna där antalet nyanlända var betydligt större. Största orsaken 

till detta tror jag beror på erfarenheter och bakgrunder, då eleverna känner en trygghet när de 

är tillsammans med andra elever som har varit med om liknande upplevelser. Men det kan 

också bero på att pedagogerna inte var erfarna i arbetet med nyanlända elever och för att 

eleven kom in i en miljö där bristen av interkulturalitet var tydlig. Zachrison (2014) har 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv och kvalitativa intervjuer studerat om nyanlända elevers 

språkutveckling. Zachrison betonar vikten av att knyta an sociala relationer för att lära sig det 

svenska språket, vilket enligt honom ses som en viktig faktor i språkutvecklingen. Eleverna 

kan genom språket delge sina upplevelser och göra sig förstådda med både pedagoger och 

elever. Resultatet visar att nyanlända elever har lättare att knyta an kontakter med elever med 

liknande bakgrunder snarare än med svensktalande elever. Dock är kontakten med 

svensktalande elever ytterst viktig för att eleverna ska kunna berika sitt ordförråd.  

 

Enligt Skolverket (2012) ska alla skolor och fritidshem erbjuda alla elever möjligheten till 

social utveckling, lärande och delaktighet. Genom att fokusera på det sociala kan pedagogerna 

genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med eleverna. Det kan vara att titta på film 

eller ha diskussioner om kompisrelationer. Nyanlända elevers identitet anser jag kan stärkas 
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utifrån att eleven får prata om sin bakgrund och kultur, men även att pedagogerna använder 

sig av elevernas olika kulturer i verksamheten. På det viset väcks nyfikenhet hos samtliga 

elever i gruppen och det uppstår en kommunikation mellan dem. Pedagogerna kan ta tillvara 

på samtliga nyanlända elevers bakgrunder genom att interagera med elev och förälder. Detta 

kan ske genom att ha en kulturdag på skolan, där alla föräldrar och elever får ta med sig en 

maträtt som speglar deras kultur. Genom detta kan fördomar förhindras och leda till att fler 

elever väljer att umgås och kommunicera med varandra.  

8.1.3 Resursfördelning 

Studien visar även att resurser ses som bristande faktor på skolorna, där samtliga pedagoger 

menar att det är svårt att möta varje enskild individs förutsättning och behov. I och med detta 

menar Bergendorff (2014) att kraven på personalen i skola och fritidshem blivit höga. Jag 

ställer mig själv frågan, hur ska fritidspedagoger ta reda på varje enskild elevs behov? Ett 

tillvägagångssätt kan vara att ta reda på elevernas upplevelser och bakgrunder från hemlandet 

för att kunna anpassa verksamheten. Stöttande och hjälpande pedagoger anser Bunar (2010) 

vara betydelsefullt för elevernas prestation och självkänsla. Han menar att det är viktigt att 

pedagogerna i verksamheten har en viss kunskap och förståelse för vad eleven går igenom i 

sin skolgång. Säljö (2010) anser att kompetensfrågan även är viktig för elevernas trivsel, 

lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. För att eleven ska utvecklas till 

närmaste utvecklingszon är det viktigt att pedagogerna utmanar eleverna. I resultatet framkom 

det inte i vilken utsträckning pedagogerna får fortbildning i arbetet, däremot anser jag att 

samtliga pedagoger borde få mer utbildning i arbetssätt och mottagande. Detta då ämnet är så 

pass aktuellt och det kommer många nyanlända elever till de svenska skolorna. Som blivande 

lärare i fritidshem har jag en förståelse för utmaningarna som all personal på skolan ställs 

inför vid mötet med nyanlända elever. Detta då det kan finnas en svårighet i att anpassa 

verksamheten efter varje individs behov. I detta fall kan pedagoger som talar elevers 

modersmål underlätta den språkliga utvecklingen i det svenska språket för nyanlända. Enligt 

Axelsson (2015) är det viktigt att modersmålet får en mer framträdande roll i verksamheten 

samt att arbeta för att utveckla samarbetet mellan modersmålslärare och alla andra lärare på 

skolan. Jag anser att det krävs att pedagoger tillsammans med modersmålslärare gemensamt 

utvärderar, planerar och genomför undervisningen för att elevens skoltid ska bli meningsfull. I 

detta fall fanns tolk närvarande i klasslärarnas planeringar i en av skolorna. I resterande skolor 

räckte tiden till, men däremot var inte resursen tillräcklig. Jag upplever det som att samtliga 

pedagoger skulle vilja ha ett samarbete med olika verksamheter för att arbetet med nyanlända 
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ska fungera. Genom att använda sig av modersmålslärare eller tolk i undervisningen medför 

det till att eleverna inte hamnar efter och lär sig snabbare.  

8.1.4 Slutsatser av resultat 

I studien framkom det att fritidspedagogerna upplever att modersmålslärarens roll i 

verksamheten är viktigt för att utveckla elevens språkutveckling. Modersmålsläraren anses 

också vara viktig vid olika situationer såsom vid översättning och konflikthanteringar. 

Problematiken som lyfts i studien är resursfördelningen, där fritidspedagogerna anser att fler 

resurser behövs för att kunna möta varje enskild individs förutsättningar. I skolan med ett få 

antal nyanlända elever var svårigheten den sociala interaktionen, att knyta kontakter, en 

problematik i jämförelse med mottagningsskolorna. 

8.2 Metoddiskussion 

I denna studie valdes skolor medvetet utifrån om det var en mottagningskola eller om det 

fanns elever med annan etnisk bakgrund än svensk.  

En kvalitativ ansats har använts för att behålla den personliga kontakten. Den personliga 

kontakten genom observation och intervjusamtal bedömer jag vara mest relevant för att ta del 

av pedagogernas olika kunskaper kring ämnet. Studien har tagit utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, då fokus ligger i lärande, utveckling och språk. Genom 

perspektivet ges en djupare förståelse för studiens fokus på hur fritidslärarana kommunicerar 

med barn som inte talar svenska (Säljö, 2010).  

I studien har fem fritidspedagoger observerats och intervjuats. Under intervjuerna kunde det 

förekomma yttre störningar som påverkade innehållet (Johansson & Svedner, 2010). I 

samband med en av intervjuerna var det utöver deltagaren övrig personal samt lekande barn 

som kom in i rummet. Detta kunde ha utgjort en påverkan av deltagarens uppmärksamhet och 

koncentrationsförmåga. På grund av tidsbrist blev en intervju kortare än de övriga. Detta då 

deltagaren endast kunde närvara en kort tid, vilket kan ha påverkat svaren då det blev 

stressigt. Under studiens gång valde jag att observera samt intervjua två pedagoger som jag 

sedan tidigare varit bekant med, vilket kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen 

var att deltagarna kunde känna sig mer avslappnade och nackdelen var att det kan vara så att 

deltagarna kanske gav mig de svar de trodde jag ville ha. Enligt Johansson och Svedner 

(2010) är det viktigt att använda mer än bara en metod i undersökningen, då det finns en risk 
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att svaren ges utifrån hur frågorna ställs. I min studie har både observation och intervju 

använts, vilket minskar risken för att resultatet vinklas utifrån intervjun.  

8.3 Resultatets användning i praktiken   

 

Genom att spegla detta hoppas jag kunna öka engagemang bland yrkesverksamma inom 

skolan. Jag riktar mig främst till alla fritidspedagoger i landet, där fokus ligger i att 

uppmärksamma det kommunikativa arbetet med nyanlända elever. Med denna studie vill jag 

även att alla fritidspedagoger reflekterar över sitt egna förhållningssätt i arbetet med 

nyanlända elever. Resultatet av studien hoppas jag kunna bidra till att fler fritidspedagoger får 

kunskap och reflekterar över hur arbetet med nyanlända elever ska genomföras på bästa sätt. 

Detta för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv i sitt lärande i både skola och i fritidshem.  

8.4 Vidare forskning  

Som ett förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att studera om det råder samma 

kommunikativa svårigheter på mottagningsskolor med tillräckliga resurser, kontra skolor med 

färre resurser. Detta för att se hur stor påverkan resurserna har i kommunikationen för de 

nyanlända eleverna i den svenska skolan.  

8.5 Avslutande sammanfattning  

Denna avhandling handlar om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa arbete med 

nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket.  

Under de senaste åren har den svenska skolan tagit emot ett stort antal nyanlända elever från 

världen över (Kästen- Ebeling & Otterup, 2014). Kommunikationen och språket ses som 

viktiga faktorer för att de nyanlända eleverna ska trivas i skolan. Under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammades en svårighet hos pedagogerna i att 

kommunicera med de nyanlända eleverna. Båda parterna hade svårt att göra sig förstådda med 

varandra.  

I studien har jag kommit fram till att det finns ytterst lite forskning om problemområdet. I en 

avhandling gjord av Bunar (2010) nämns den bristande forskningen, där han menar att det 

inte finns mycket forskning om språkutvecklingen och kommunikationen i skolan. En del av 

den tidigare forskningen riktar sig mer mot skolan snarare än mot fritidshemmet. I den 
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tidigare forskningen tas det bland annat upp att modersmålslärares roll i verksamheten har en 

stor betydelse. Dels för att underlätta kommunikationen mellan pedagogerna och eleverna, 

men också för att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna (Bunar, 2010).  

En kvalitativ ansats har tillämpats i studien, där insamling av data har skett genom 

observation och semistrukturerade intervjuer. Ett sociokulturellt på lärande, utveckling och 

språk (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) har även valts till denna studie.  

I resultatet har det framkommit att modersmålet och modersmålslärarens roll anses vara viktig 

vid olika situationer. Studien lyfter även fram problematiken om den otillräckliga 

resursfördelningen. En annan slutsats var att elever på skolan med färre nyanlända elever hade 

svårare att knyta kontakter med andra elever i jämförelse med mottagningskolorna.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 

• Hur många nyanlända elever har skolan tagit emot?  

• Hur hanterar fritidspedagogerna språkhindren?  

• Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av?  

• Hur arbetar ni i fritidshem med svenska språkets utveckling för nyanlända?  

• Hur skiljer sig arbetssättet i fritidshem kontra hur man arbetar i den ”vanliga” skolan med 

elevers svenska språkutveckling?  

• Hur ser samarbetet mellan tolk, modersmålslärare och pedagog? Finns det något organiserat 

samarbete runt nyanlända barn?  

• Vilka typer av kommunikations problem uppstår? Hur löses detta? Hur gör ni för att 

förebygga det iså fall?  
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Bilaga 2 
 

Checklista för observation  

 Rum 

 Aktörer 

 Handling  

 Aktivitet 

 Händelse 

 Tid 

 Mål 

 Känsla  
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Bilaga 3 
 

Hej!  

Jag är en student som utbildar mig till lärare i fritidshem vid Jönköpings Universitet. Jag ska 

nu skriva en C - uppsats inom lärarutbildningen som ska vara klar till Juni. Examensarbetets 

syfte är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa arbete med 

nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket. Sista inlämnings datum för 

tillståndet är vecka 15. För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in data genom 

observationer och intervjuer med fritidspedagoger. På er skola kommer undersökningen att 

genomföras under vecka 16.  

Jag vill med detta brev be er som fritidspedagoger om att delta i en intervju som ingår i 

uppsatsen. Intervjun innefattar inspelning med ljud. De skolor/personer som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn. Det kommer inte heller bli möjligt att på 

annat sätt kunna urskilja identiteter i undersökningen. I enlighet med de etiska regler 

(Vetenskapsrådet, 2002) som gäller är deltagande helt frivilligt. Alla som deltar i 

undersökningen har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att 

avbryta sitt deltagande. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta mig på nedanstående telefonnummer:  

Med vänliga hälsningar  

Studentens namn: Daniella Inal, 0720033461  

Handledare för undersökningen är: Anna Klerfelt  

Kursansvarig lärare är: Anna Klerfelt  

Sätt kryss i den ruta som önskas 

....................................................................................................................................................... 

Som fritidspedagog accepterar jag att delta i undersökningen (  ) 

....................................................  

Datum  

...................................................... 

Personalens underskrift  
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Bilaga 4 

Hej!  

Jag är en student som utbildar mig till lärare i fritidshem vid Jönköpings Universitet. Jag ska 

nu skriva en C - uppsats inom lärarutbildningen som ska vara klar till Juni. Syftet med studien 

är att skapa kunskap om hur fritidspedagoger beskriver sitt kommunikativa arbete med 

nyanlända elever som saknar kunskaper i det svenska språket. Sista inlämnings datum för 

tillståndet är vecka 15. För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in data genom 

observationer med fritidspedagoger i fritidshemsverksamhet, där era barn befinner sig. Därför 

är det viktigt för mig att jag har tillstånd att observera fritidspedagogens samspel med era barn 

i min studie. Observationerna innefattar endast antecknande. På er skola kommer studien att 

genomföras under vecka 16.  

De skolor/personer som finns med i studien kommer inte att nämnas vid namn. Det kommer 

heller inte möjligt att på annat sätt kunna utskilja identiteter i studien. I enlighet med de etiska 

regler (Vetenskapsrådet, 2002) som gäller är deltagandet helt frivilligt. Alla som deltar i 

studien har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  

Har ni ytterligare frågor kontakta mig på följande:  

Med vänliga hälsningar  

  Students namn: Daniella Inal, 0720033461, daniella_inal@hotmail.com  

....................................................................................................................................................... 

Sätt kryss i den ruta som önskas:  

Som vårdnadshavare accepterar jag att mitt barn deltar i undersökningen ( )  

Som elev accepterar jag att delta i undersökningen ( )  

...........................................................  

Datum  

...........................................................  

Elevens/Vårdnadshavarens namn  


