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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de 

arbetar med integration av nyanlända elever. Detta mot bakgrunden att många 

människor, under de senaste decennierna, sökt sig till Sverige av olika anledningar. 

Arbetet har det institutionella perspektivet som teoretisk utgångspunkt, fritidshemmet 

som institution och de elever och personal som vistas där påverkas och förändras i takt 

med samhällsförändringar. Den stora invandringen påverkar samhället i allmänhet och 

de svenska skolorna i synnerhet. När nästan var fjärde elev i den svenska skolan talar ett 

annat modersmål än svenska finns det gott om utmaningar för de som verkar i skolans 

olika verksamheter. I den här studien har sju fritidspedagoger med lång erfarenhet från 

arbete i fritidshem intervjuats. Resultatet från intervjuerna presenteras i 11 kategorier. 

En stor del av informanternas svar handlar om hur politiska beslut har gjort arbetet med 

nyanlända elevers integration svår. Vidare visar resultatet att några av de intervjuade 

fritidspedagogerna anser att det är svårt att få till en god integration när många skolor 

består av en stor majoritet med utländska elever. En annan slutsats som framkommer ur 

resultatet är att informanterna är överens om att fritidsverksamheterna har god effekt på 

integrationen av de nyanlända eleverna. Detta beroende på att de under mer informella 

former får möjlighet att integreras i barngruppen samt får större möjlighet till 

språkutveckling, ofta med leken som grund. Det hade varit mycket intressant att i en 

vidare forskning undersöka hur skolledningar och politiker avser ge fritidspedagogerna 

större stöd i deras arbete för integration av nyanlända elever.  
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1 Inledning 
 

Under de senaste decennierna har invandringen till Sverige ökat kraftigt. Många av dessa 

människor har flytt från krig, svält eller andra socialt mycket utsatta levnadssituationer 

(Bunar, 2014). Den stora invandringen har även i hög grad påverkat den svenska skolan. 

Av alla de ensamkommande flyktingbarnen som tagit sig till ett EU-land befinner sig 

ungefär var femte av dessa i Sverige. Mot bakgrunden att Sveriges totala befolkning är 

ungefär två procent av hela EU:s befolkning är det legitimt att påstå att den svenska skolan 

står inför stora utmaningar (Popov & Sturesson, 2015). Ungdomsstyrelsen (2008) 

beskriver att det redan för nio år sedan fanns över hundra skolor i Sverige där andelen 

utlandsfödda elever översteg 50%. För att ännu tydligare beskriva hur den stora 

invandringen påverkat det svenska skolsystemet beskriver Juvonen (2016) hur 23,8% av 

samtliga elever i den svenska grundskolan talar ett annat modersmål än svenska. 

  

Mot bakgrund av ovanstående aspekter har vi funnit det intressant att undersöka hur 

fritidspedagoger arbetar för att nå en god integration av de nyanlända eleverna. Detta har 

skett utifrån intervjuer med sju fritidspedagoger, vilka arbetar i olika fritidsverksamheter 

i Mellansverige. I intervjuerna få de möjlighet att delge sin syn på hur de beaktar 

integrationsfrågor, hur de ser på sin roll för nyanlända elevers språkutveckling samt vilka 

möjligheter kontra begränsningar som uppstår i samband med detta arbete. 

  

Det finns förhållandevis mycket forskning i ämnet om integration av nyanlända elever i 

skolverksamhet, både ur ett nationellt och ett globalt perspektiv. Dock lyser studier 

kopplade till integrationsarbete i fritidshemmens verksamheter med sin frånvaro. Den 

bilden delas av majoriteten av de fritidspedagoger som blivit intervjuade i detta arbete. 

Därför känns det både relevant och inspirerande, att genom det här arbetet bidra till en 

ökad kunskap i arbetet för integration av nyanlända elever i de svenska fritidshemmen. 
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2 Definitioner av begrepp 
  

I det här kapitlet presenteras det här arbetets centrala begrepp. Vad det innebär med att 

vara nyanländ elev, vilka likheter after school programs har med svenska fritidshem, 

definitionen av vårdnadshavare, vilken funktion begreppet mångkulturell har i arbetet, 

definitionen av att vara ensamkommande barn och varför begreppet fritidspedagog 

används för yrkeskåren istället för lärare i fritidshem. 

2.1 Nyanländ elev 
 

I Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2016) skrivs det att för att 

en elev ska gå under kategorin nyanländ krävs det att eleven tidigare varit bosatt 

utomlands men nu är bosatt i Sverige och har påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start det år hon eller han fyller sju år. Skolverket (2016) beskriver 

begreppet nyanländ elev som brett och att det innefattar elever som vistas i Sverige på 

många olika villkor samt under olika förhållanden. Eleverna kan till exempel vara 

asylsökande, barn till arbetskraftsinvandrare eller anhöriginvandrare. En nyanländ elev 

kan också vara en svensk medborgare som varit bosatt utomlands och inte haft någon 

skolgång i Sverige. 

  

2.2 After school program 
 

After school programs (ASP) är den amerikanska motsvarigheten till svenska fritidshem. 

En organiserad verksamhet för barn och ungdomar efter skoldagens slut. 

  

2.3 Vårdnadshavare 
 

I det här arbetet används termen vårdnadshavare genomgående istället för föräldrar på 

grund av att alla barn inte har sina föräldrar som vårdnadshavare. Skolverket redogör 

nedan för begreppet vårdnadshavare: 

  

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har 

anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. För ensamkommande 
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barn kan i vissa fall en god man företräda barnet i vårdnadshavarens ställe. 

(Skolverket, 2016, s.10) 

  

2.4 Mångkulturell 
  

Mångkulturell används genomgående i det här arbetet när en skola som har elever med 

många olika etniciteter och kulturer ska beskrivas. Enligt Bunar (2014) är Sverige idag 

ett mångkulturellt samhälle, det är också något som kommit att påverka de lokala skolorna 

i de mest socioekonomiskt utsatta bostadsområdena. Författaren skriver att i flera 

storstadsförorter uppgår antalet elever med utländsk bakgrund till 100%. 

 

2.5 Ensamkommande barn 
 

Ensamkommande barn är benämningen för alla barn som kommer till Sverige utan 

föräldrar eller annan vårdnadshavare (Bunar, 2014) 

 

2.6 Fritidspedagog 
 

Genomgående under hela arbetet kommer begreppet fritidspedagog att användas istället 

för den nya benämning lärare i fritidshem, på grund av att alla vi intervjuat har gått den 

äldre fritidspedagogutbildningen. 
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3 Litteraturbakgrund 
 

I det här kapitlet presenteras litteratur som är relevant för denna studie. Litteraturen 

behandlar den svenska skolans styrdokument, en överblick om den mångkulturella 

skolan, asylsökande och ensamkommande barn, förberedelseklassens roll i integrationen 

av nyanlända och kulturell mångfald i skolan. 

  

3.1 Vad säger styrdokumenten om nyanlända elever i svenska 

skolan? 
 

Den 1 januari 2016 gjordes ändringar i skollagen rörande nyanlända elevers mottagande 

och undervisning i den svenska skolan. Skolverket (2016) skriver att alla skolformer som 

är obligatoriska påverkas samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Till följd av detta 

meddelade skolverket på sin hemsida https://www.skolverket.se att de fastställt nya 

allmänna råd om nyanlända elever, vars syfte är att stödja pedagoger i arbetet med 

mottagande av nyanlända elever och deras fortsatta utbildning. I Utbildning för 

nyanlända elever (2016) skriver skolverket att om en elev ska räknas som nyanländ krävs 

det att eleven tidigare varit bosatt utomlands samt att eleven börjat i skolan efter att 

höstterminen startat det år eleven fyller sju år. En elev räknas som nyanländ i max fyra år 

med startpunkt från den dag eleven börjar skolan. Författarna skriver att när en nyanländ 

elev tagits emot av grundskolan så ska det inom två månader göras en kartläggning av 

elevens kunskaper som ska ligga till grund för beslutstagandet om vilken årskurs eleven 

ska placeras i och hur undervisningen ska genomföras. Författarna skriver att 

kartläggningarna ska genomföras av ett kartläggningsteam sammansatt av rektorn på 

skolan. När teamet är färdigt ska kartläggningarna av eleverna utföras i tre steg, i det 

första steget undersöker man elevens språkkunskaper och tidigare erfarenheter, i det andra 

steget elevernas litteracitet och numeracitet och i det tredje elevens kunskaper i 15 av 

skolans grundämnen. Om det finns behov kan rektorn besluta om en prioriterad timplan 

för en elev, vilket innebär att eleven får extra undervisning i svenska eller svenska som 

andraspråk i upp till max ett år. Skolverket (2016) skriver att skolan har ett ansvar för att 

alla elevers undervisning i grundskolan blir individanpassad och att man tar hänsyn till 

varje elevs enskilda behov och förutsättningar, utgångspunkten ska ligga i elevens 

tidigare bakgrund, erfarenheter, kunskaper och språk. Författarna menar att skolan i 

synnerhet har ett extra ansvar för de elever som av någon anledning har svårigheter att nå 

https://www.skolverket.se/
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skolans uppsatta mål, på grund av detta kan undervisningen aldrig se likadan ut för alla 

elever. 

  

3.2 Den mångkulturella skolan - en överblick 
 

De senaste decenniernas överväldigande migration och globalisering har medfört att 

Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle (Bunar, 2014). Författaren skriver sedermera 

att denna mångkulturalitet inte är jämnt fördelat över hela landet, däremot är det väldigt 

få människor, verksamheter eller institutioner som undkommit att påverkas av de 

efterföljande effekterna. Bunar (2014) tar upp tre nyckelord för en individs etablering i 

samhället, utbildning, arbete och boende. Författaren skriver att det är väldigt sällan de 

tre nyckelområdena undkommer negativa effekter i kombination med ett mångkulturellt 

samhälle. Arbetslöshet, segregation och dåliga betyg med hårda offentliga debatter som 

följd är några av de negativa effekterna (Bunar, 2014). Bunar och Kallstenius (2006) 

skriver att ett av den svenska skolans ideologiska grundläggande mål är att tillhandahålla 

eleverna en mötesplats där elever från olika kulturer, och socioekonomiska förhållanden 

får mötas bakom skolbänken till exempel svenskar, invandrare, pojkar, flickor, 

arbetarklass och medelklass. Författaren beskriver hur detta är något som inte uppfylls i 

flera av storstädernas socialt utsatta förorter, i flera av förorterna motsvarar andelen elever 

med utländsk bakgrund 100%. Författaren menar att detta till stor del beror på en ökad 

social och etnisk boendesegregation, samt det fria skolvalet som möjliggör för 

högpresterande elever att byta skola. Bunar (2014) skriver att för att förstå de 

mångkulturella skolornas position och vad de står för i skolans arena så måste man ta med 

några viktiga aspekter i beräkningen. Elevernas sociala bakgrund, den mångkulturella 

elevsammansättningen, skolornas symboliska status och de utbildningspolitiska 

förändringarna. De fyra aspekterna bidrar, påverkar samt formar grundläggande villkor 

för skolans verksamhet och framtida resultat. O’Connor, Bobo och Tilly (2001, refererad 

i Bunar, 2014) talar om elevernas sociala bakgrund och beskriver att ända sedan 

skapandet av miljonprogrammen i storstäderna under 1960- och 1970-talet så har dessa 

områden mötts av vad man kallar för “white-flight”. Författarna menar att de 

socioekonomiskt starkaste familjerna lämnade områdena, in i deras lägenheter flyttade 

arbetarklass och därefter nyanlända arbetslösa och familjer av flyktingar som blivit 

placerade där av den tidens statliga migrationsverk. Författarna skriver att den här 

processen ökade avsevärt under 1980- och 1990-talet till följd av flera ekonomiska kriser 
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och den stora flyktinginvandringen från Somalia, Irak, Iran och forna Jugoslavien. Bunar 

(2014) menar att områden som Rosengård i Malmö, Gårdsten i Göteborg, Husby i 

Stockholm och Ronna i Södertälje är exempel på områden som mer och mer blivit socialt 

utsatta och där arbetslöshet, bidragsberoende, försämrad hälsa och i snitt lägre utbildning 

hos de boende i området blivit en dyster verklighet. Bunar menar att de stora 

omflyttningarna som sker påverkar de lokala samhällets stabilitet negativt och bevarandet 

av socialt starka nätverk blir väldigt svårt. 

  

Bunar (2009) skriver att de försämrade sociala förutsättningarna i många miljonprogram 

och andra bostadsområden runt om i Sverige oundvikligen har kommit att påverka de 

lokala skolorna då närhetsprincipen är den vanligaste faktorn till val av skola. Stora 

omflyttningar i bostadsområdena, elever som kommer från ekonomiskt svaga familjer 

med sämre utbildning än snittet, en omfattande marginalisering samt trångbodda 

boendeförhållanden har alltjämt påverkat hur de lokala skolorna kommit att forma sin 

utbildning, hur kommunikation med vårdnadshavare fungerar och hur de ska stå sig i 

förhållandet till närområdet på bästa sätt. Författaren menar att det inte är någon tvekan 

om att skolornas resultat och prestationer har fått en negativ påverkan på grund av detta. 

Men trots detta menar författaren att många rektorer och lärare på de utsatta skolorna 

uttrycker sig positivt angående deras trivsel på arbetet i en dynamisk skola, detsamma 

gäller eleverna som gett positiva svar angående trivseln på sina skolor i flertalet 

utvärderingsrapporter.  

  

Ungdomsstyrelsen (2008) tar upp att det 2008 fanns cirka hundra skolor  i Sverige där 

antalet elever med utländsk bakgrund översteg 50%. På väldigt många skolor råder en 

heterogen etnisk spridning med elever i från hela världen, de vanligaste modersmålen i 

den svenska skolan bortsett från svenska 2008 var arabiska, bosniska, serbiska, kroatiska, 

persiska, albanska, somaliska, spanska, finska, turkiska, och kurdiska. Författaren skriver 

att eleverna i de de utsatta områdena har stor erfarenhet av att till exempel hantera 

värderingsskillnader i hemmet, vidare menar författaren att många unga i de här områdena 

har en vilja att hjälpa kommande generation för att ge dem en bättre uppväxt, de är ofta 

verksamma i föreningar, fritidsgårdar och och andra kamratstödjande aktiviteter i skolan. 

Back (1996, refererad i Bunar, 2014) menar att denna mångkulturalism är en viktig källa 

till elevernas skapande av nya identiteter, språkdialekter och nya gemenskaper. Bunar 

(2014) har bilden av att denna mångkulturalism sällan ses som något positivt och hänvisar 
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till flera analyser verkställda av Skolverket som hävdar att elevernas resultat och betyg i 

skolan påverkas negativt om eleven till exempel är född utrikes och startat sin skolgång 

senare än ordinarie skolstart. Författaren skriver också att den etniska segregationen ökat 

på många mångkulturella skolor då många nyanlända börjar på de skolorna och 

svenskfödda elever söker sig därifrån. Att de dåliga resultaten ser ut som de gör menar 

författaren att de beror på att områdena där de mångkulturella skolorna oftast ligger är 

utsatta socioekonomiskt och att antalet nyanlända elever är väldigt högt.  

  

Bunar (2014) hävdar att de mångkulturella skolornas symboliska status i samhället ofta 

porträtteras negativt och anses vara invandrartäta, och segregerade och blir utpekade som 

problemskolor i behov av stödinsatser från staten. Runfors (2003) skriver att han i sin 

undersökning genomförd på 1990-talet undersökte hur lärare hanterar invandrarelever 

och integrationsfrågor. Författaren säger sig ha kommit fram till att lärarna väldigt sällan 

gav de nyanlända elevernas tidigare erfarenheter positiv uppmärksamhet, istället 

koncentrerade sig lärarna på de förmågor och erfarenheter de trodde eleverna saknade 

och vad de behövde lära sig för att bli socialt och kulturellt anpassade i samhället enligt 

svenska normer. Vidare betonar författaren att en av de största hindren mångkulturella 

skolor stöter på är låg samhällsstatus och dåligt rykte som i sin tur påverkar skolornas 

samarbete med utomstående aktörer och relation med omgivningen. Bunar (2009) 

understryker att den dåliga statusen hos de mångkulturella skolorna även påverkar hur 

eleverna ser på sina egna ämneskunskaper och där de uttrycker oro för hur de kommer gå 

för dem i framtiden. Författaren menar att samhällets bild av elevernas skola kan leda till 

att det blir diskriminering, isolering, låga förväntningar och självuppfyllande negativa 

profetior av eleverna. Bunar (2014) drar slutsatsen att något som går i hand med de 

mångkulturella skolornas status är de utbildningspolitiska förändringarna som skett, 

framförallt det fria skolvalet och konkurrensen som uppstått utav den. Författaren skriver 

att förändringarna har påverkat de mångkulturella skolorna i grunden och att deras villkor 

har förändrats samt att deras överlevnad hänger på dessa fakta. Författaren framhåller det 

fria skolvalet i Sverige som ett startskott till den “elevflykt” från de mångkulturella 

skolorna som synts till på många håll, en del skolor tappat uppemot 40% av sina elever 

på bara ett fåtal år och på grund av detta har en nedläggning nära till hands, medan vissa 

skolor redan lagts ner. 
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3.3 Asylsökande och ensamkommande barn i Sverige 
 

Varje år anländer det tusentals människor till Sverige som ansöker om asyl i landet, 2012 

bestod cirka 3500 av alla dessa människor av ensamkommande barn som kommit till 

Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare (Bunar, 2014). Författaren framhåller att 

Sverige dessutom är det land av alla OECD-länder som tar in allra flest ensamkommande 

barn. Det i kombination med öppnare invandringslagar mellan EU-länder för arbetskraft, 

och familjeåterföreningar har det medfört att det kommer mellan 70 000 - 90 000 nya 

invånare varje år till Sverige. Författaren menar att många av dessa nya invånare är barn 

i skolåldern, det faktum att det kommer så många nyanlända i kombination med 

statistiken för dessa elevers negativa skolresultat gentemot sverigefödda elever har satt 

diskussionen om hur mottagandet av dessa elever ska gå till på agendan. De nyanlända 

kommer med egna svårigheter, utmaningar och möjligheter som den svenska skolan ska 

lösa eller uppfylla. 

  

3.4 Förberedelseklassens roll i integrationen av nyanlända elever 
 

Den mest förekommande organisatoriska formen för mottagande av nyanlända elever i 

den svenska skolan är så kallade förberedelseklasser, där får elevernas vistas i grupper 

med andra nyanlända en tid med målet att lära sig grundläggande svenska innan de får gå 

vidare till vanliga skolklasser (Bunar, 2014). Författaren tar upp flera statliga utredningar 

och myndigheter som i sina analyser av hur mottagandet fungerar kommit fram till flera 

brister i mottagandet, speciellt viktigt att påpeka då man menar att den första tiden i ett 

nytt land är oerhört viktig för elevernas framtida prestationer i skolan. Vidare skriver 

författaren att förberedelseklasser inte är inskrivet i skollagstiftningen utan är något som 

växt fram utifrån hänvisningen om reglerna som behandlar speciella 

undervisningsgrupper. Författaren drar uppmärksamheten till de juridiska oklarheterna 

som existerar i kombination med politikernas låga intresse för nyanländas mottagande i 

ett historiskt perspektiv har lett till stora skillnader på hur det kan se ut i de olika 

kommunerna i landet. Exempelvis så går de nyanlända eleverna i vissa kommuner direkt 

in i vanlig klass utan någon som helst vistelse i förberedelseklass, medans de i andra 

kommuner begränsas till vistelse i förberedelseklass i upp till ett år. I vissa kommuner 

tillbringar de nyanlända eleverna upp till fyra år i förberedelseklass. 
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Skolinspektionen (2009) granskning har samma bild av olika kommunernas stora 

skillnader i mottagandet av nyanlända elever, författarna skriver att det i många fall 

dessutom inte sker någon individuell planering för de nyanlända eleverna, istället har 

många kommuner och skolor en endimensionell utbildning för alla nyanlända. Vidare 

påpekar författaren att elevernas övergång från förberedelseklass till ordinarie klass ska 

göras med hjälp av en dialog mellan ordinarie klasslärare och läraren i 

förberedelseklassen där de bestämmer när den nyanlända eleven är mogen nog, men inte 

sällan handlar det istället om skolans logistiska och ekonomiska överväganden istället för 

den enskilde elevens behov. Axelsson och Nilsson (2013) hävdar att det flera gånger finns 

högpresterande elever i förberedelseklasserna som känner att de stagnerat i sin 

kunskapsutveckling för att de inte blir utmanade nog. Vidare skriver författaren att det 

ofta inte sker någon kartläggning av eleverna i förberedelseklass tidigare kunskaper eller 

att kartläggningen är mycket bristfällig. Bunar (2014) framhåller ytterligare kritik som 

förberedelseklassen fått ta emot handlar om att förberedelseklassen anses vara segregerad 

och skjuter upp de nyanlända elevernas språkinlärning. Författaren menar att det från flera 

håll anses att förberedelseklassen ska avskaffas och att de nyanlända elevernas istället ska 

placeras i ordinarie klass på en gång. Andersson Brynja och Melchert (2010) har i tio 

kommuner undersökt nyanlända elevers utbildning, författarna framhäver att i deras 

resultat kommit fram till att det i många fall skulle vara svårt och i vissa fall helt omöjligt 

att bedriva en god undervisning om alla nyanlända elever direkt började i ordinarie klass. 

Författarna understryker att de resurser som fanns att tillgå inte skulle räcka till för att ge 

varje elev det stöd de behöver och att en för tidig eller direkt placering i ordinarie klass 

skulle bidra till att de nyanlända eleverna inte blir sedda och att de skulle stöta på 

ytterligare problem, på grund av språkförbistring, ringa kunskap om den svenska skolan 

samt avsaknaden av sociala nätverk. 

  

3.5 Kulturell mångfald i skolan 
 

Cummins (2000, refererad i Gibbons, 2013) påpekar att om skolan ska ha en god 

inkludering av minoritetselever behövs ett aktivt deltagande av elevernas vårdnadshavare 

och det lokala samhället, språklig och kulturell integration, samt god bedömning, 

utvärdering och pedagogik. Thomas och Collier (1999, refererad i Gibbons, 2013) nämner 

några faktorer som de anser skjutsar minoritetselever i rätt riktning för att de ska ha en 
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lyckad skolgång. Författaren hävdar att stöttningen i deras andraspråk i de ordinarie 

ämnena i skolan samt modersmålsundervisning är viktigt. Genom att man använder 

aktuella undervisningsmetoder i språk och andra ämnen på två språk i kombination med 

ett gott sociokulturellt klimat får på detta vis eleverna i skolan känna sig delaktiga samt 

känna att deras tidigare erfarenheter tas på allvar avslutar författaren  

  

Strandberg (2010) berättar om sin tid som lärare på en skola i Rinkeby. Författaren skriver 

att han i sin undervisning på skolan använde sig väldigt mycket av elevernas 

vårdnadshavares olika kunskaper, språk och erfarenheter. Författaren menar att 

vårdnadshavarnas kunskaper är en resurs i elevernas egen utveckling och lärande, samt 

att det nära samarbetet med vårdnadshavarna skapade ett bättre samarbete och förståelse 

mellan honom och vårdnadshavarna. Vidare skriver författaren att uppgifterna eleverna 

fick ofta handlade om frågeställningar kring deras ursprungsländer som de skulle ta hem 

och diskutera med sina vårdnadshavare, därefter fick de skriva om erfarenheterna i olika 

arbetshäften i skolan. Författaren menar att det utöver elevernas lärande och utveckling 

indirekt handlade om ett erkännande av multietniska kunskaper samt en återerövring av 

förtryckta samhällsmedborgares position och makt. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Det här arbetets teoretiska utgångspunkt bottnar i skolan och fritidshemmets 

styrdokument och på vilket sätt nyanlända elever behandlas i styrdokumenten. Då 

litteratur angående fritidshem och dess koppling till mångkulturalism och integration av 

nyanlända elever är bristande, har vi istället vänt oss mot en närliggande arena, förskolan 

och det institutionella perspektivet. 

  

Lunneblad (2009) anser att barn med utländsk bakgrund i relation till förskola skrivs fram 

på ett negativt sätt gentemot svenskfödda barn. Författaren lyfter fram 1970- och 1980-

talens skrivelser i styrdokumenten som beskrev barnen med utländsk bakgrunds problem 

med språket, det kommunikativa och det sociala samt att konflikter och andra kollisioner 

uppstår. Dessutom ansågs barnen med utländsk bakgrund vara i behov av hjälp och stöd, 

stödinsatser som föreslogs hade ett fokus på barnens språkutveckling skriver författaren. 

Lunneblad hävdar att i slutet av 1980-talen så hade bilden av barn med utländsk bakgrund 

som enbart problematiska börjat skifta, även om de problematiska bitarna fanns kvar 

ansåg man nu istället att barn med utländsk bakgrund tillför förskolan och samhället 

någonting. Författaren skriver att under hela och 1970- och 1980-talen så nämns aldrig 

barnen med utländsk bakgrund och deras familjers levnadssituation i Sverige 

överhuvudtaget. Författaren lyfter fram barnomsorg och skolakommitténs förslag till 

läroplan från 1997 att erövra omvärlden som en katalysator till en förändrad syn på barn 

med utländsk bakgrund. Författaren skriver att olikheter, likheter, och mångfald nu anses 

vara en tillgång för förskolan och dess förhållande till barnen och deras familjer istället 

för att vara ett problem, dessutom målas inte bilden upp av att förskolans förhållande till 

barnen med utländsk bakgrund skulle vara problematisk längre. Ytterligare skillnader mot 

för tidigare styrdokument menar författaren är att barn med utländsk bakgrund 

livssituationer lyfts fram ur ett samhällsperspektiv. Författaren anser att i Lpfö98 så har 

man till stor del inspirerats av att erövra omvärlden, nya mål som skrivs är bland annat 

att varje barn ska få utveckla sin identitet och känna sig trygg med sig själv, dessutom ska 

förskolan jobba främjande för att varje elev ska känna delaktighet i sin egen kultur samt 

respektera andras kulturer. Författarens tolkning av texten är att barn med utländsk 

bakgrund och deras familjer har vunnit kulturell mark samtidigt som deras 

levnadsförhållanden uppmärksammas, samt att konkreta stödinsatser blivit allt färre.  
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Lunneblad (2006) beskriver det institutionella perspektivet, institutioner är kopplingen 

mellan vardag och andra sociala praktiker. Institutionen styr, konstruerar och uttrycker 

kunskaper, rutiner, identiteter och positioner. Deltagarna i intuitionens handlingar, 

relationer, positioner och identiteter både möjliggörs och begränsas till följd av 

institutionens ramverk. Förskolan kan med den här bakgrunden tolkas som att den styr, 

och definierar relationerna mellan personalen, barnen, och deras föräldrar anser 

Lunneblad. Författaren menar dock att detta är något som kan förändras med tiden. 

Handlingar och relationer i institutionen och de texter som produceras och konsumeras 

utanför den kan leda till institutionella förändringar på flera plan. Markström (2005) 

beskriver en institution som en offentlig verksamhet i samhället som är skapad av de 

handlingar människor gör och institutionens ramverk är även en anledning till deras 

agerande. Vidare skriver författaren att man kan se på institutioner som att de är 

organiserade enbart för en viss grupp av människor, där institutionen styrs av regler och 

rutiner. Författaren menar att en institution som skolan har en vardag som är inrutad och 

där eleverna ska göra exakt samma sak, ibland tas ingen hänsyn till enskilda elevers olika 

behov. Förskolan som institution anser författaren vara skapad i ett spänningsfält 

bestående av aktörer, materiella och institutionella förutsättningar, traditioner och 

uppfattning. Författaren hävdar att synen på barnen i institutionen också har en 

framträdande plats då författarens grundläggande antagande är att olika synsätt på barnen 

påverkar institutionens utformning. 

 

Den beskrivning Lunneblad (2006) och Markström (2005) gör av det institutionella 

perspektivet i relation till förskolan, är något som är viktigt för det här examensarbetet. 

Fritidshemmets arena är närliggande förskolan och är i sig självt en egen institution som 

likt förskolan styr, konstruerar och uttrycker kunskaper, rutiner, identiteter och positioner 

för deltagarna i institutionen, vidare är fritidshemmet likt förskolan inte en obligatorisk 

skolform vilket påverkar utformningen av institutionens ramverk. Fritidshemmets yttersta 

ramverk är Lgr11, där den så sent som förra året reviderades och fritidshemmet tillgavs 

ett eget kapitel med målet att tydliggöra institutionens roll och uppdrag (Skolverket, 

2016). Styrdokumentet Utbildning för nyanlända elever (2016) är ett dokument som inte 

är riktat mot fritidshemmet på grund av att fritidsverksamheten inte är en obligatorisk 

skolform, däremot kan dokumentet ge viss vägledning i arbetet med nyanlända elever 

menar författaren. Vidare skriver författaren att huvudmannen bör se till att det finns 

tillräckliga resurser för att varje skola ska kunna ge de nyanlända eleverna en fortsatt god 
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utbildning. Huvudmannen bör också ha en långsiktig planering och uppföljning för de 

nyanlända elevernas fortsätta utveckling och lärande. Författaren hävdar att det är 

rektorns ansvar att informera huvudmannen om resurserna inte räcker till för att värna om 

de nyanlända elevernas utveckling och lärande. Rektorn bör också analysera 

medarbetarna på skolans kompetens i mottagande av nyanlända elever och ge personalen 

möjlighet till kompetensutveckling inom området skriver författaren. Likt Lunneblads 

(2009) bild av att barn med invandrarbakgrund och nyanlända elever skrivits fram på ett 

vis som kan ses som negativt i förskolans styrdokument, kan man även här se paralleller 

i styrdokumentet Utbildning för nyanlända elever (2016) där författaren trycker på att det 

behövs resurser, kompetensutveckling, utvärderingar, och långsiktig planering för att 

arbetet med nyanlända elevers utveckling och lärande ska fungera. Markström (2005) 

menar att synen man har på barnen i förskolan påverkar institutionens utformning. Med 

det i åtanke kan man dra slutsatsen till att skolan och fritidshemmets styrdokument och 

utomstående samhälleliga förändringar påverkar den verksamma personalens syn på de 

nyanlända eleverna i fritidshemmet, och institutionens utformning. 
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5. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som behandlar anpassad skolundervisning 

för en god integration, integrationsarbete i afterschool programs, hur integration av 

nyanlända elever i Sverige ställer högre krav på skolan, en studie som behandlar de största 

utmaningarna i integrationsarbetet av nyanlända, nyanlända elevers språkutveckling samt 

lekens roll för integration av nyanlända elever. Vi har sökt i databaserna HiG-discovery 

och Libris, vi har använt sökord som refugee students, immigrants, school, after school 

program, newly arrived students och nyanlända elever. 

  

5.1 Anpassad skolundervisning för god integration 
 

Migrationen och globaliseringen de två senaste decennierna har skapat ett multikulturellt 

samhälle i Sverige och i andra länder (Nilsson & Bunar, 2015). Ett av de länder som har 

störst invandring är USA, där är ungefär 20% av alla barn i skolan är invandrare eller har 

båda eller en förälder som är invandrare (Greenberg, 2013). De amerikanska politikerna 

har förstått hur viktigt det är att lyckas med integrationen för de nyanlända eleverna, då 

de tenderar att löpa större risk för att hamna i socialt utsatta miljöer och kriminalitet om 

de inte når goda skolresultat, menar Greenberg. Exempel på hur det amerikanska 

skolsystemet arbetar aktivt i frågor gällande integration är hur de anpassar undervisningen 

till de nyanlända eleverna genom att utgå från deras kulturer och bakgrunder. Detta kan 

leda till att de nyanlända eleverna visar större vilja att intressera sig för de olika delarna 

av utbildningen, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för att klara skolan med 

godkända betyg (Fruja Amthor & Roxas, 2016). Vidare beskriver Fruja Amthor & Roxas 

hur lärare över hela USA har för avsikt att skapa en god klassrumsdynamik där elever 

från olika kulturer och bakgrunder får möjlighet att skapa sociala relationer med varandra. 

På så sätt byggs broar mellan olika etniciteter och kulturer, detta kan i sin tur leda ett 

större välbefinnande samt ökad produktivitet bland dessa elevgrupper. En fungerande 

integration kan mot den bakgrunden leda till socioekonomiska fördelar vilket har positiva 

effekter på hela samhället. Detta är den stora anledningen till att de amerikanska 

politikerna satsar på skolan och de utländska eleverna, konstaterar Fruja Amthor & 

Roxas. 
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5.2 Integrationsarbete i after school programs 
 

Skolan är dock inte den enda verksamhet där det satsas resurser. I USA finns en 

motsvarighet till det svenska fritidshemmet, After school program (ASP), vilket dock är 

en mer fristående verksamhet än den svenska motsvarigheten men som i många 

avseenden kan ha samma innebörd för eleverna. Ofta har ASP olika inriktningar, vilket 

kan vara positivt för nyanlända elever då de ofta får möjlighet genom interaktion med 

andra elever att lära sig språket samt de kulturella skillnader som finns i det nya landet 

gentemot deras tidigare hemländer. Detta sker oftast i informella kontexter, vilka innebär 

att eleverna inte tänker på att de lär sig utan det sker mer naturligt (Greenberg, 2013). 

  

5.3 Integration av nyanlända elever i Sverige ställer högre krav på 

skolan 
 

Av alla de ensamkommande barnen i EU har Sverige tagit emot mer än 20% av dessa, 

detta trots att Sveriges befolkning endast uppgår till ungefär 2% av EU:s totala befolkning 

(Popov & Sturesson, 2015). Den stora invandringen påverkar det svenska samhället i 

allmänhet och det svenska skolsystemet i synnerhet. Ingen annan del av samhället har 

stött på så många utmaningar som skolan gällande integrationsfrågor (Nilsson & Bunar, 

2015). Skolan har även anförtrotts med flest ansvarsområden för de nyanlända, menar 

Nilsson & Bunar. Bilden av att det ställs nya krav på skolan delas av Juvonen (2016) som 

skriver att under 2015 hade den svenska grundskolan 23,8% elever som talar ett annat 

modersmål än svenska samt att andelen elever med behov av modersmålsundervisning 

ökat med 40% sedan 2005. Författaren menar att eleverna kommer från länder som 

Somalia, Syrien, Eritrea och Afghanistan och till följd av detta har diskussionen om 

integration aktualiserats och blivit en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten i 

Sverige. Nilsson och Bunar (2015) framhåller några akademiska frågor som väckts till 

liv, organisatorisk struktur, vilka pedagogiska metoder som används samt interaktionen 

med de nyanländas vårdnadshavare för att skapa så goda förutsättningar för eleverna som 

möjligt. Popov och Sturesson (2015) skriver att lärarna i deras studie vittnar om att de 

inte varit förberedda på den stora invandringen till Sverige under de senaste åren. För att 

underlätta integreringen av nyanlända elever krävs insatser som extra språkhjälp och 

ibland även en plats i en förberedelseklass (Nilsson & Bunar, 2015). Författarna beskriver 

hur förberedelseklasser kan skapa en grundläggande förståelse för hur det svenska 
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skolsystemet fungerar och dessutom ge de nyanlända eleverna de förkunskaper i det 

svenska språket som anses nödvändiga för att kunna följa med i den ordinarie 

undervisningen efter att de nyanlända eleverna slussats vidare, ej att förglömma är att 

även det sociala lärandet är viktigt för en lyckad integration. Nilsson & Bunar framhåller 

att många av de nyanlända eleverna aldrig tidigare gått i skolan över huvud taget innan 

och av den anledningen har stor nytta av att vara en del av en förberedelseklass 

inledningsvis. Popov & Sturesson (2015)  har en bild av att politiker väljer att satsa stora 

ekonomiska resurser på bidrag för att ge de nyanlända människorna en god 

levnadsstandard istället för att satsa de pengarna i skolan, vilket medför en 

underfinansierad kommunal skola. Detta leder till att de kommunala skolorna har en låg 

beredskap vad gäller anpassningen för de nyanlända eleverna avslutar författarna. 

  

5.4 Största utmaningen i integrationsarbetet av nyanlända elever 
 

Ett av de viktigaste stegen för att integreras i nytt samhälle är att lära sig språket (Eres, 

2016). Här har skolan en väldigt viktig och utmanande uppgift, menar författaren och 

hänvisar till en studie från Turkiet, vilket är ett av de länder som har tagit emot flest 

flyktingar från kriget i Syrien. Flera lärare i studien beskriver hur språkbrister och 

kulturkrockar är de vanligaste utmaningarna för lärarna. Detta trots att de nyanlända 

eleverna i stor utsträckning är från närliggande länder där det till stor del talas liknande 

språk. Eres beskriver hur lärarna menar att eleverna ofta är anpassningsbara och öppna 

för att lära sig det nya språket och ta del av den nya kulturen medan deras vårdnadshavare 

i större utsträckning är mer konservativa och därmed hellre vill praktisera sina gamla 

kulturer, traditioner och språk. Detta kan, enligt författaren leda till splittrade och 

stressade elever då de hamnar mitt emellan två kulturer och språk, vilket i förlängningen 

kan leda till sämre skolresultat för dessa elever. 

  

Den turkiska regeringen har likt den amerikanska insett att goda skolresultat för de 

nyanlända eleverna leder till minskad risk för socioekonomisk utsatthet, risk för 

kriminalitet och bidragsbehov. Av den anledningen är språkundervisningen för nyanlända 

elever en av de mest centrala delarna i lärarnas arbetsbeskrivning i landet (Eres, 2016). 

Trots de positiva aspekterna som språkundervisningen påvisar tenderar många av 

eleverna med utländsk bakgrund hoppa av skolan. Detta ofta beroende på att de behöver 

hjälpa till att försörja familjen genom att arbeta. Då de arbeten som dessa unga personer 
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kan få ofta är lågavlönade hamnar de i en ond cirkel där de inte kan språket tillräckligt 

bra för att vidareutbilda sig och av den anledningen har de mycket svårt att kunna skaffa 

sig ett arbete med en lön som de kan klara sig på. Många av dessa människor lider av 

psykiska besvär till följd av deras sociala situation, beskriver Eres. Även i ASPs 

verksamheter tenderar elever med utländsk bakgrund välja att hoppa av för att hjälpa 

deras familjer ekonomiskt (Greenberg, 2016). Likt situationen i Turkiet menar Greenberg 

att dessa elever riskerar att hamna i socialt utsatta miljöer och därmed ha svårt att skapa 

sig förutsättningar för en god framtid. 

  

5.5 Nyanlända elevers språkutveckling i fokus 
 

Många av alla ASP i USA har valt att fokusera på språket som en del av deras verksamhet 

(Park, 2016). Ett exempel på detta är en studie som är gjord i en av dessa ASP där en 

grupp nyanlända flickor, invandrade från Mellanöstern, deltog vid ett tillfälle i veckan. 

Syftet med att endast låta flickor delta var att de i en mer lugn och trygg miljö skulle få 

möjlighet att dels lära sig det nya språket, i det här fallet engelska men även kunna 

diskutera frågor gällande demokrati, alla människors lika värde och deras roll som 

kvinnor i ett västerländskt samhälle, beskriver Park. Språkträningen gjordes genom att 

eleverna fick läsa engelsk litteratur som de själva valt ut utifrån deras egna intressen och 

sedan diskuterades böckerna i grupp. På så sätt hjälpte de varandra att förstå nya 

innebörder i det engelska språket. En flicka beskriver hur hon från att tidigare ha varit en 

social, glad och utåtriktad person i hennes hemland nu blivit väldigt tystlåten och 

introvert. Detta berodde, enligt henne själv, på att hon inte känt sig trygg i det nya språket. 

Hon beskriver dock hur den språkträning hon nu fått möjlighet att vara en del av har hjälpt 

henne att kunna uttrycka sig på ett helt nytt sätt, vilket även lett till att hon nu känner en 

större trygghet och större framtidstro, enligt Park. Författaren beskriver även i studien hur 

flickan menar att samtalen sker i en grupp av enbart flickor som dessutom kommer från 

liknande bakgrunder har underlättat för henne genom att flickan känner en större trygghet 

i en sådan konstellation än i vanlig klassrumsmiljö. 
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5.6 Lekens roll för integrationen av nyanlända elever 
 

Fritidshemmen anses också ha en stor roll för de nyanlända elevernas möjlighet till 

integrering och främjandet av deras språkutveckling. Detta sker framförallt i de mer 

informella sammanhangen. Ett bra exempel på en sådan lärandesituation är leken (Löndal 

& Greve, 2015). I leken får de nyanlända eleverna möjlighet att integreras genom att 

interagera med andra elever i ett sammanhang, vilka även får de nyanlända eleverna att 

lära sig det nya språket utan att de tänker på att de gör det, enligt författarna. 

 

5.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

De viktigaste faktorerna i den tidigare forskningen för detta arbete är Nilsson och Bunar 

(2015), Juvonen (2016) samt Popov och Sturesson (2015) bild av att den ökade 

invandringen ställer högre krav på den svenska skolan och de arbetande lärarna, samt att 

en samhällsdebatt om dessa frågor aktualiserats till följd av detta. Ytterligare en viktig 

faktor är Greenberg (2013) som framhåller hur man i Amerika anpassar sin 

undervisning för de nyanlända eleverna utifrån deras egen kultur och bakgrund. Löndal 

och Greve (2015) hävdar att leken har en stor roll i de nyanlända elevernas integration 

och språkutveckling. Faktorer som saknas är tidigare forskning kopplat till svenska 

fritidshem och styrdokument som behandlar fritidshemmet samt mottagande av 

nyanlända elever och dess påverkan för nyanlända elevers integration. Det har lett fram 

till detta arbetes syfte och övergripande frågeställningar. 
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6 Syfte och övergripande frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de arbetar med integration av 

nyanlända elever 

  

På vilka sätt säger fritidspedagogerna att de beaktar integrationsfrågor i fritidshemmen? 

  

Hur ser fritidspedagogerna på sin roll för nyanlända elevers språkutveckling? 

  

Vilka möjligheter och begränsningar säger fritidspedagogerna att det finns i samband med 

integrationsarbetet med nyanlända elever? 
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7 Metod 
 

För att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de arbetar med integrationsfrågor 

har intervjuer använts som metod. Intervjuerna genomfördes med fritidspedagogerna på 

olika skolor i mellansverige för att få en insikt i hur informanternas egna erfarenheter och 

synsätt i frågan om integrationen av nyanlända elever i fritidshem ser ut. Att använda 

kvalitativa intervjuer ger informanterna möjlighet att med egna ord beskriva sina 

erfarenheter och åsikter i ämnet, (Dalen, 2008). Vi har haft för avsikt att genomgående ha 

en etisk utgångspunkt, dels före, under och efter intervjutillfällena. 

7.1 Intervjuer 
 

Kvale (2002, refererad i, Dalen, 2008) menar att ordet intervju betyder en utväxling av 

synpunkter som samtalar om ett visst tema. Det är vanligt förekommande att intervjuaren 

redan innan intervjutillfället har en egen åsikt i ämnet. Det är dock viktigt, ur ett etiskt 

perspektiv, att intervjuaren ger informanten utrymme att uttrycka sina erfarenheter, utan 

att intervjuaren påverkar denne med egna värderingar. Av den anledningen behöver 

intervjuaren ha i åtanke att sätta sina egna åsikter åt sidan under intervjun (Dalen, 2008).  

  

Det finns olika typer av intervjuer, dels strukturerade intervjuer där informanten får mer 

styrda frågor, vilka generellt sett är lättare att besvara. Dessa intervjuer ger också vanligen 

mer exakta svar (Dalen, 2008). Vi valde dock att göra semistrukturerade intervjuer där 

informanten får en större möjlighet att sväva iväg i sina svar och där följdfrågorna ställs 

utifrån svaren. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se Bilaga 2). Till 

skillnad från de strukturerade intervjuerna, vilka ofta går ganska snabbt att genomföra, 

tar de ostrukturerade eller semistrukturerade längre tid. Detta kan leda till positiva effekter 

då informanten ofta känner en större trygghet en bit in i intervjun. Därför går ofta dessa 

typer av intervjuer mer på djupet och svaren blir därmed mer dynamiska, beskriver Dalen. 

När intervjuer genomförs är det mycket viktigt att ett etiskt förhållningssätt råder. Några 

exempel på de etiska aspekter som har beaktats i arbetet är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Kravet 

om information innebär att informanten ska informeras om forskningens syfte och att 

denne deltar på en frivillig basis samt att informanten när som helst har möjlighet att 

hoppa av. Vidare beskriver Bryman att informanten i förväg ska få veta vilka moment 

som ingår i intervjun, den informationen fick våra informanter i informationsbrevet vi 
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skickade via mail. Nästa etiska aspekt är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna i 

intervjun själva bestämmer över sin medverkan, om informanten är minderårig är det 

istället vårdnadshavare som måste godkänna eventuell medverkan. Den tredje aspekten 

är konfidentialitetskravet, vilket innebär att de personuppgifter som förekommer i arbetet 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och inte vara möjliga för allmänheten 

att ta del av, förtydligar Bryman. Den sista aspekten är nyttjandekravet. Med det menas 

att de insamlade materialet gällande enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. 

7.2 Urval av informanter 
 

För att få ett så brett resultat som möjligt valde vi att kontakta fritidspedagoger med olika 

typer av erfarenheter gällande arbete med nyanlända elever. Förhoppningen var att detta 

skulle ge en större dynamik i svaren än om vi valt att intervjua fritidspedagoger med 

väldigt lika bakgrund. Alla informanter har dock lång erfarenhet av arbete i fritidshem 

eller skola. Tre av informanterna arbetar på skolor med en majoritet av nyanlända elever 

medan tre arbetar på skolor där de flesta eleverna är svenskfödda, dock har det även på 

dessa skolor kommit fler utländska elever de senaste åren. Detta betyder att de inte är helt 

utan erfarenhet i detta arbete. Dessutom har flera av fritidspedagogerna på dessa skolor 

tidigare erfarenheter från andra skolor i deras profession som fritidspedagog. Den 

resterande fritidspedagogen arbetar idag som föreståndare på en fritidsgård. även här har 

antalet utlandsfödda ungdomar ökat de senaste åren, vilket har gjort att informanten fått 

än mer erfarenhet i arbetet med integration av nyanlända elever. 

Nedan följer en kort presentation av de sju fritidspedagogerna som deltagit i intervjuerna: 

I enlighet med de etiska kraven är alla namn fingerade. Istället för att ange ålder på 

informanterna är istället deras antal års erfarenhet av yrket som fritidspedagog 

presenterade. 

 

Anna, fritidspedagog, 30 års erfarenhet.      

Anna arbetar idag på en skola i mellansverige där en stor majoritet av eleverna är 

svenskfödda och där många kommer från socioekonomiskt goda förhållanden. Trots detta 

har Anna förhållandevis mycket erfarenhet av arbete med nyanlända elever i fritidshem 

efter att tidigare ha arbetat på andra skolor med större antal av denna elevgrupp. 

Maria, fritidspedagog, 32 års erfarenhet.      
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Maria har arbetat på samma skola under hela sin yrkeskarriär. Den skola som hon arbetar 

på har under samma period gått från att ha varit en skola med många svenskfödda elever 

till att idag vara en av de skolor som har flest nyanlända elever i denna mellansvenska 

stad. 

         

Gunnar, fritidspedagog, 28 års erfarenhet.      

Gunnar arbetar som fritidspedagog på en fritidsklubb på en skola med mestadels 

svenskfödda elever, vilket gjort att han inte har lika stor erfarenhet av arbete med 

nyanlända elever. Han beskriver dock att antalet utländska elever de senaste åren ökat 

markant, vilket gör att hans erfarenhet blir mer gedigen hela tiden i detta arbete.          

         

Johnny, fritidspedagog, 27 års erfarenhet. 

Likt Maria arbetar Johnny på en skola med stor majoritet nyanlända elever. Det har han 

gjort under hela sitt yrkesliv, detta trots att han menar att det ställs högre krav på de 

fritidspedagoger som arbetar på skolor med så många nyanlända elever.      

         

Börje, fritidspedagog, 34 års erfarenhet.      

Börje har varit utbildad fritidspedagog sedan början av 1980-talet och har därmed en bred 

erfarenhet av yrket. Däremot har han inte arbetat i skolmiljö så mycket utan valt att arbeta 

som föreståndare för en fritidsgård istället. Börje menar att arbetet med integration av 

nyanlända elever är något som han gjort mer på senare år, detta beroende på att det under 

denna period kommit många nyanlända till verksamheten.      

         

Ville, fritidspedagog, 16 års erfarenhet. 

Ville är den informant som har kortast erfarenhet som fritidspedagog men han är ändå en 

av de med mest erfarenhet i arbetet med nyanlända elever. Detta beroende på att han 

sedan sin examen arbetat på samma skola, vilken har ett mycket stort antal nyanlända och 

elever med utländsk bakgrund. 

Agneta, fritidspedagog, 36 års erfarenhet.     

Agneta är den informant som har längst erfarenhet av att arbeta som fritidspedagog i vår 

urvalsgrupp. Trots detta har hon inte så mycket erfarenhet i arbete med integrationsfrågor 

i fritidshemmets verksamhet. Detta beroende på att hon arbetar på en skola med nästan 

uteslutande svenskfödda elever. 
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7.3 Förberedelser inför intervju 
 

För att förbereda informanterna inför intervjuerna skickade vi ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till varje fritidspedagog via mail. I detta brev beskrev vi vårt syfte med intervjun. 

Vi skrev även ner några kortfattade frågor som vi avsåg ställa vid intervjutillfället, detta 

för att informanterna skulle ha en möjlighet att förbereda sig innan intervjun. Vi kom 

därefter överens om tid och plats för intervjutillfället, vilka i samtliga fall blev på deras 

respektive arbetsplatser. Att ha intervjuerna i intervjupersonernas normala arbetsmiljö 

kan få positiva effekter de känner en större trygghet (Dalen, 2008). 

7.4 Genomförande av intervju 
 

Då vi genomförde intervjuerna på respektive fritidspedagogs arbetsplats ledde det till att 

vi vid flera av intervjutillfällena blev avbrutna av att en eller flera personer kom in i det 

rummet där intervjun genomfördes. Vi diskuterade efteråt att detta möjligen inte var så 

bra ur en etisk aspekt men ingen av informanterna upplevde det som något problem varpå 

vi beslöt att inte agera på något sätt. 

De flesta intervjuerna tog ungefär 30 minuter, beroende på hur utvecklande svar vi fick. 

Några av fritidspedagogerna arbetar på skolor med en stor andel nyanlända elever, medan 

övriga inte har lika stor erfarenhet kring arbete med dessa elever. Det påverkade längden 

av intervjuerna då de som har mycket erfarenhet i ämnet givetvis hade mer att berätta om 

den typen av verksamhet. 

Ytterligare en fördel med att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats var att 

informanterna fysiskt kunde visa delar ur verksamheten. 

7.5 Insamling av material 
 

Intervjuerna spelades i fem av sju fall in med inspelningsfunktionen i mobiltelefon. Detta 

skedde i samråd med informanterna. Två av deltagarna ville inte bli inspelade, vilket 

istället ledde till att vi förde anteckningar vid dessa intervjutillfällen. De inspelade 

intervjuerna har efter genomförd intervju transkriberats till ett textdokument. Detta gjorde 

vi genom att en av oss satt vid datorn och startade och pausade ljudfilen när informanten 

sa något som vi tyckte var intressant utifrån vårt syfte och övergripande frågeställningar. 

Den andra av oss skrev då ner dessa meningar på ett papper, vilka sparades för att sedan 

föra in dessa meningar i dokument i datorn. När vi skrivit ner alla svar hittade vi 

gemensamma nämnare i dessa, vilket ledde till de olika kategorier som presenteras i 
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resultatet. Vi valde, efter diskussion, att inte ta med det som vi inte ansåg vara relevant 

för resultatet i det här arbetet. Dock är ljudfilerna sparade och kan således användas om 

det skulle bli aktuellt. Ljudfilerna är även de sparade på datorn med kodade namn så att 

inte uppgifter om informanten ska riskera att läcka. Vidare är alla informanternas namn 

fingerade i det här arbetet och ingen av deras arbetsplatser nämns med varken namn eller 

specifik plats. 

7.6 Tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten när kvalitativa intervjuer görs består av fyra delar, nämligen; 

trovärdigheten, överförbarhet, pålitlighet samt att ha en möjlighet att styrka och 

konfirmera det som informanten säger i intervjun (Bryman, 2011). Då informanten 

beskriver en social verklighet ur dennes perspektiv är det viktigt att den bilden som 

beskrivs är trovärdig ur forskningssynpunkt. Mot den bakgrunden är det viktigt att välja 

informanter som inte har en personlig agenda, beskriver Bryman. Vidare anser författaren 

att det är viktigt att informanten får möjlighet att läsa resultatet av intervjun, detta för att 

undvika situationer där denne upplever sig felciterad. Till skillnad mot kvantitativ 

forskning där ofta stora mängder material samlas in går ofta kvalitativ forskning mer på 

djupet med färre deltagande informanter. Detta leder till att en mer dynamisk bild kan 

skapas i det färdiga arbetet, vilket gör överförbarheten till arbetet relevant, menar 

Bryman. För att kunna säkerställa att intervjuerna är pålitliga och därmed användbara 

behöver intervjuaren spara alla faser av forskningsprocessen för att detta senare ska kunna 

kontrolleras. Författaren nämner att problemformulering, hur urvalsgruppen bestämts, 

fältanteckningar och intervjuutskrifter kan vara sådana delar som behöver sparas. 

Avslutningsvis beskriver Bryman att det är viktigt att intervjuaren ska kunna styrka och 

konfirmera att denne inte haft några medvetna bakomliggande personliga värderingar 

eller motiv till att få vissa svar av informanterna i intervjuerna. 

I vårt fall har informanterna valts utifrån deras olika erfarenheter i arbetet med integration 

av nyanlända elever. Vi har även valt att kontakta fritidspedagoger med lång erfarenhet 

av arbetet, detta för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Mot den bakgrunden anser vi 

att vår urvalsgrupp varit representativ utifrån vårt syfte. 
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8 Resultat 
 

I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna med de sju fritidspedagogerna att 

presenteras. Resultatet redovisas i elva olika kategorier. 

 

8.1 Fritidspedagogerna anser att samlärande bland barnen är 

viktigt för en god integration 
 

Flera av fritidspedagogerna beskrev de andra eleverna i klassen och fritidshemmet som 

viktiga i de nyanlända elevernas integration.  

  

Maria beskriver hur de använder andra elever som talar samma språk som de nyanlända 

som faddrar och tolkar i klassrummet och på fritidshemmet. Maria säger att i början när 

det började komma nyanlända elever till deras skola så var kommunikationen mycket 

svårare för att de saknade tolkar. Att ge de andra eleverna i skolan ansvar i integrationen 

av de nyanlända är något som Agneta även beskriver att de arbetar med på hennes skola 

där elevernas ombeds att ta hand om de nyanlända lite extra. Börje som arbetar med lite 

äldre barn på fritidsgård menar att de svensktalande eleverna försöker hjälpa de nyanlända 

att prata svenska istället för till exempel engelska. Anna menar att det på fritids uppstår 

fler leksituationer, och att barnen lär sig av varandra i leken. Johnny menar också att de 

nyanlända snabbt tar efter de andra eleverna i leken och andra fritidsaktiviteter som 

målning, bygga med lera och datorspelande. Maria menar att de ofta ger nyanlända ansvar 

i till exempel förberedande av mellanmål då ackompanjerad av en svensktalande elev i 

ytterligare ett steg för den nyanländas integration och språkutveckling. 

  

Maria menar att de på skolan vill att de nyanlända eleverna ska fungera med de andra 

eleverna utan att på något sätt bli försvenskade. Maria säger vidare att det är berikande 

för eleverna att gå på en mångkulturell skola, här på skolan struntar man i vilket land eller 

kultur man kommer ifrån alla är lika mycket värda oavsett. Maria tror att om man blandar 

elever från olika kulturer i från när eleverna är små så minskas rasismen i samhället. 
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8.2 Kontakten med nyanlända elevers vårdnadshavare är 

problematisk 
 

Fritidspedagogerna beskriver att kontakten med många nyanlända elevers 

vårdnadshavare är bristfällig på grund av bland annat språkbrist. 

  

Maria beskriver kontakten med vårdnadshavarna som problematisk, krånglig och att den 

tar allmänt längre tid än kommunikationen med svenskfödda elevers vårdnadshavare. Det 

är bristande språk som är problemet menar Maria. För att göra kommunikationen lite 

enklare har man lappar översatta till olika språk, på lapparna kan det till exempel stå att 

en elev varit med i slagsmål säger Maria. Ville är inne på samma spår och önskar att 

samarbetet med de nyanlända elevernas vårdnadshavare skulle vara mycket bättre. Vikten 

av att ha en god kontakt med de nyanlända elevernas vårdnadshavare är något som Anna 

samstämmer i.  

  

Maria säger att när vi inte känner att vi räcker till och når fram till vårdnadshavarna 

använder vi oss av tolkar och bokar samtal med de vårdnadshavare det handlar om, det är 

viktigt att även vårdnadshavare förstår vad vår verksamhet handlar om och vad vi ställer 

för krav på vårdnadshavare och eleverna. Maria menar att det ibland kan kännas 

problematiskt att kontakta vårdnadshavare för fler anledningar än språkbrister, ibland 

misstänker man att vårdnadshavarna kanske slår sina barn och då blir det jobbigt att ringa 

samtalet för att berätta vad en elev har gjort. Maria menar att en ordentlig 

föräldrautbildning vore på sin plats. 

  

8.3 Viktigt med rutiner och kontinuitet för nyanlända elever  
 

Flera av de intervjuade fritidspedagogerna menar att många av de nyanlända eleverna 

saknat rutiner, trygghet och kontinuitet tidigare. Därför anser de att skolan har en viktig 

roll att skapa just detta för eleverna. 

  

Både Anna och Maria säger att det är vanligt att de nyanlända eleverna kommer för sent 

till skolan på morgonen. Anna menar att det är viktigt att få in kontinuitet och rutiner för 

att skapa trygghet hos de nyanlända eleverna. Maria trycker på vikten av att vara en tydlig 

ledare som arbetar med förtroende och pondus i relationsbyggandet med eleverna. Agneta 
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menar att skapa trygghet i elevgruppen är den viktigaste uppgiften. Johnny säger att man 

måste se sig själv som ett verktyg och för han är rösten ett viktigt instrument i arbetet med 

eleverna. Johnny säger vidare att det är vanligt att de nyanlända eleverna har svårt att lita 

på vuxna av olika anledningar. På grund av det menar Johnny att hans roll i skolan är att 

vara en pålitlig person för de nyanlända eleverna som kommer hit varje dag, gör samma 

sak och säger samma sak varje dag. Johnny beskriver det som att han går in i en roll där 

han hela tiden försöker vara den bästa förebilden han kan vara för eleverna. Det är viktigt 

att behålla sin yrkesprofessionalitet oavsett vad som hänt tidigare under dagen säger 

Johnny. 

  

8.4 Fortbildning och styrdokument för integration prioriteras inte 
 

Majoriteten av de intervjuade fritidspedagogerna anser att deras fortbildning i mottagande 

av nyanlända elever och arbete med diverse styrdokument i ämnet är knapphändig. 

  

Anna menar att hon är väldigt dåligt uppdaterad på de nya styrdokumenten angående 

nyanlända elever och att hon inte ens visste om att de var uppdaterade. Samtidigt så menar 

Anna att det är ledningsfråga och att det är upp till kommunen att berätta hur skolorna 

ska arbeta vidare med dessa frågor. Maria säger att inte hon heller fått ta del av någon 

fortbildning i de uppdaterade styrdokumenten angående nyanlända elever. Maria 

upplever samtidigt att fortbildningen angående mottagandet av nyanlända elever i 

allmänhet är bristfällig och hon önskar att det var något de fick ta mer del av. Agneta 

stämmer in i att fortbildning i styrdokument angående mottagande nyanlända elever är 

något som inte prioriterats på hennes skola. Maria menar att fritidshemmet tidigare har 

glömts bort i integrationsarbetet med nyanlända elever, men att det senaste året haft två 

stycken träffar med den lokala mottagningsenheten för att förbättra samarbetet mellan 

mottagningsenheten och fritidshemmet. Gunnar delar Anna och Marias bild av 

skolledningens bristande engagemang i integrationsfrågor. Gunnar anser att det är viktigt 

att man synliggör och pratar mer om integrationsfrågor i skolan samt att mer fortbildning 

behövs. Ville säger även han att det krävs mer fortbildning för fritidspedagoger i arbetet 

med integration samt att det på något sätt bör vara en del av utbildningen till lärare i 

fritidshem. Anna delar bilden av att det skulle behövas undervisning angående nyanlända 

elever på fritidslärare-utbildningen på högskolan, fakta är viktigt att få menar Anna. 
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Johnny menar istället att det är svårt att lära sig om det här arbetet teoretiskt, det här är 

något man måste uppleva praktiskt. Eleverna kommer från olika länder och kulturer för 

att förstå måste man träffa alla eleverna säger Johnny. Johnny menar att de som 

bestämmer hur styrdokumenten ska se ut saknar verklighetsuppfattning om hur det 

faktiskt ser ut i skolan därför blir styrdokumenten meningslösa i praktiken. 

  

8.5 Fritidshemmet är en arena för god språkutveckling  
 

De informella lärandemiljöerna som råder i fritidshemmens verksamhet bidrar till att 

nyanlända elever lär sig svenska snabbt. Flera av fritidspedagogerna menar att detta kan 

bero på att eleverna får större möjlighet att prata med varandra eller fritidspedagoger 

under fritidstid än i skolan.  

  

Ville menar att de nyanlända elever som kommer till hans skola i 6-7 årsåldern lär sig 

svenska otroligt snabbt, de som är några år äldre tar det lite längre tid för. Maria delar 

bilden av de nyanlända eleverna lär sig svenska oerhört snabbt och språket inte är ett 

problem under en längre tid. Anna menar att till en början att kroppsspråket och andra 

stödtecken är en viktig del i språkutvecklingen. Maria delar den bilden och anser att 

personalen på hennes skola blivit mästare på kroppsspråk. Maria säger att de även 

använder sig av bildstöd på till exempel fritids-planeringen som är bra för de elever som 

inte kan läsa. 

  

Maria menar att de nyanlända eleverna utvecklar sitt språk i leken med andra barn och att 

det nästan är det bästa sättet för språkutveckling. Maria tror att eleverna utvecklar sitt 

språk mer på fritids än under skoltid för att de leker i små konstellationer och ges 

utrymme, tar mer plats och får prata mer. Ville stämmer in i Marias bild av att elevernas 

verbala språk utvecklas i leken på fritids, Ville säger också att när han hör en elev säga 

något ord fel är han inte sen med att ge eleven tips på hur han eller hon istället kunna säga 

ordet. Johnny menar att det är svårt att peka ut specifika tillfällen under en dag där 

eleverna skulle lära sig mer eller mindre, dock anser han att leken i fritidshemmet är bra 

för att de nyanlända eleverna ska komma in i gruppen och lära sig språket. Börje menar 

att ett bra sätt för de nyanlända eleverna att lära sig det svenska språket är att titta på 

svenska filmer vilket är något de brukar göra. Maria berättar att det ibland delas ut 
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dispenser till nyanlända elever som inte har rätt att gå på fritids, då är elevens svenska-

språkutveckling en avgörande faktor i rektorns besluttagande.  

  

 8.6 Fritidspedagogerna anser att den ökade segregationen bidrar 

till sämre utbildningskvalitet 
 

Fritidspedagogerna är samstämmiga i kritiken mot flera politiska beslut som de anser 

bidragit till mer segregation i skolorna och sämre utbildningskvalitet.  

  

Johnny berättar att för cirka 15-20 år sedan så fanns det förberedelseklasser på skolan han 

arbetar på och då fungerade integrationen av de nyanlända eleverna mycket bättre än idag. 

Johnny menar att på grund av att det kommit så pass många nyanlända elever till just hans 

skola så var förberedelseklasserna tvungna att läggas ner då de inte längre blev hållbart, 

Johnny uppskattar att det idag går cirka 80% nyanlända elever eller elever med två 

föräldrar som inte är födda i Sverige på skolan han arbetar på. Johnny menar att ledningen 

sedermera valt att kalla skeendet för multikulturellt och inkludering istället för integration 

för då sparar man pengar menar han. Ville som också arbetar på en mångkulturell skola 

menar att det inte finns någon riktig integration att tala om längre, det blir inte en 

integration på det sättet när det är så många fler elever med utländsk bakgrund än 

svenskfödda elever menar Ville. Johnny hävdar detsamma och säger att utgångspunkten 

är att vi arbetar med barn, sen att arbeta med integrationen av dem blir däremot väldigt 

svårt när vi har ett så pass lågt antal svenskfödda elever på skolan, ska integration ske 

krävs en politisk påtvingad sådan där man slår ihop två skolor menar Johnny. Maria som 

även hon arbetar på en mångkulturell skola tror att politikerna snart kommer vara tvungna 

att slå ihop skolan hon arbetar på med en närliggande skola som nästan enbart har 

svenskfödda elever. Johnny tar det så långt att han tror att inom några år så riskerar skolan 

han arbetar på att läggas ner på grund av för dåliga resultat mycket på grund av att så 

många svenska vårdnadshavare väljer att placera sina barn på andra närliggande skolor. 

  

Ville menar att det är den största faran på skolan han arbetar på är att förlora ännu fler 

svenskfödda elever till närliggande skolor som möjliggjorts av det fria skolvalet. Ville 

säger också att det är frustrerande att skolor inom bara några kilometers avstånd inte har 

några nyanlända elever överhuvudtaget och att det är en gåta att politikerna inte gör något 

åt saken. Ville efterlyser hjälp från politiskt håll och menar att det är investering för 
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framtiden, låt det kosta idag avslutar han. Johnny säger att det känns som att skolan blir 

ignorerad av politikerna och att de känns som de gett upp, på grund av detta anser han att 

arbetslagen blivit väldigt självgående på skolan och får hantera alla problem ensamma 

Johnny säger att det just nu är så dåligt de kan bli från politiskt håll. Johnny menar att 

politikerna måste välja en riktning att gå och sedan arbeta successivt för att nå det målet, 

han är kritisk till sammanslagningarna som sker och menar att förändringarna blir för 

stora för både elever och personal. Johnny anser att politikerna borde tagit tag i det här 

problemet för länge sedan men med rädsla av att bli kallad rasist har de inte vågat göra 

någonting. Anna som arbetar på en skola med stort antal svenskfödda elever menar att de 

stora barngrupperna gör arbetetet med integrationen svårare, Anna håller även med 

Johnny och Ville i att det fria skolvalet är problematiskt när man vill arbeta för god 

integration på skolorna. Anna menar också att det är bra att man börjat slå ihop skolor 

med olika elevgrupper för att blanda svenskfödda elever med elever med utländsk 

bakgrund. Gunnar menar att arbetet med integration inte blivit enklare med den minskade 

personaltäthet som råder idag mot för tidigare. Börje håller med Gunnar och menar 

dessutom att politikerna måste satsa mer pengar på skolan i allmänhet, det krävs bättre 

ändamålsenliga lokaler för att skapa trivsel och en bra verksamhet. Börjar säger också att 

det personer som arbetar med människor i dagens samhälle inte värderas tillräckligt högt, 

höj lärarlönerna ytterligare så att fler människor vill utbilda sig till lärare avslutar han. 

  

8.7 Mångkulturella skolor ställer höga krav på fritidspedagogerna 
 

De senaste årens stora invandring till Sverige ställer högre krav på de fritidspedagoger 

som arbetar på skolor med stor andel av dessa elever. Flera av informanterna menar att 

deras yrkesroll blir mer komplex med flera språk och kulturer inkluderade i 

verksamheten.  

  

Anna menar att arbetet blir mera komplext när eleverna kommer från så många olika 

länder. Johnny håller med Anna och menar att den första kontakten han fick med 

nyanlända elever var helt annorlunda än idag, tidigare kom det elever med liknande 

bakgrund och kultur som oss här i västvärlden. Men med dagens flyktingar är det helt 

annorlunda menar Johnny det kommer från en helt annan verklighet än vad vi är vana vid 

vilket ställer mycket högre krav på oss människor som tar emot dem. När de stora 

flyktingantalet började komma till skolan Johnny arbetar på var de inte alls beredda för 
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uppgiften som väntade menar han. Anna säger att det sker kulturkrockar i samband med 

idrottslektioner när eleverna ska byta om och duscha, eleverna vill inte. Agneta säger att 

det ofta sker att de nyanlända eleverna inte vill äta skolmaten. Anna menar att det är 

viktigt att personalen lär sig de nyanlända elevernas kultur för att förstå deras agerande 

bättre, samt att det krävs att man förändrar sin pedagogik även om det kan vara jobbigt 

och kräva mer planeringstimmar. Agneta håller med och menar att som det ser ut just nu 

på skolan så är personalen inte redo att ta emot ett större antal nyanlända elever. Maria 

säger att det krävs mer av fritidspedagoger som arbetar på mångkulturella skolor, hon 

menar att oftare uppstår konflikter mellan utländska elever som fritidspedagogerna 

behöver lösa, varför det uppstår så mycket konflikter vet inte Maria men hon säger sig tro 

att det har med kulturkrockar att göra. Johnnys syn gentemot Marias är att roten till nästan 

alla konflikter beror på att eleverna inte förstår varandra. Ville säger att 

fritidsverksamheten på eftermiddagen kan bli lidande om fritidspedagogerna tar ut sig 

genom att vara konfliktlösare på förmiddagen. Ville menar att det är viktigt med utbildad 

och erfaren personal för att hantera arbetet på skolan han arbetar på. Gunnar berättar att 

på skolan som han arbetar på för några sedan nästintill uteslutande bestod av svenskfödda 

elever men nu har skolan fått ett nytt upptagningsområde tilldelat sig som lett till fler 

nyanlända elever på skolan, Gunnar menar att detta genast ställt hårdare krav på honom 

och hans medarbetare i arbetet med integrationen av eleverna. Börje säger att han på en 

tidigare arbetsplats arbetade med en fritidsgrupp på 22 elever varav det talades 12 olika 

språk. Börje menar att det uppstod väldigt mycket språkförbistringar som ledde till 

missuppfattningar i gruppen. Det krävs ett stort tålamod hos fritidspedagogerna som 

arbetar med likartade elevgrupper avslutar han. Johnny nämner en till faktor som gör att 

det ställs högre krav på fritidspedagogerna på hans skola. Han menar att de från 

ledningshåll anses att de nyanlända eleverna ska ut i ordinarie klasser så fort som möjligt, 

han säger att det inte går att arbeta långsiktigt när man aldrig vet hur framtiden ser ut. 

Johnny säger att när det var som stressigast för några år sedan då det kunde komma fem 

till tio nyanlända elever i veckan till skolan han arbetar på, dock har det på senare år 

lugnat ner sig lite avslutar han. 
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8.8 Arbete med nyanlända elever leder till ett kulturellt utbyte 
 

Trots att många av fritidspedagogerna anser att de mångkulturella skolorna ställer högre 

krav på deras yrkesroll är de tydliga med att det kulturella utbytet som sker mellan 

fritidspedagog och elev eller mellan elever är något som är berikande.  

  

För att de nyanlända eleverna ska få en god möjlighet till att integreras in i det svenska 

samhället är det viktigt kulturella utbyten mellan eleverna sker, menar Maria. Det är även 

av stor vikt att de får lära sig vilka regler som gäller i det här landet, anser hon. Att arbeta 

tematiskt kan vara ett bra sätt för att ta del av varandras kulturer, menar Ville. Exempel 

på detta kan vara ett tema som handlar om mat, då finns möjlighet att bjuda elevernas 

vårdnadshavare till skolan för att få smaka på mat från olika delar av världen. Musik är 

ett annat exempel på teman där olika kulturer är i fokus. Agneta har goda erfarenheter av 

just detta. Hon har vid tidigare tillfällen bjudit in nyanlända elevers vårdnadshavare till 

skolan för att del av deras kultur. Anna menar att kulturella utbyten är något som båda 

parter har nytta av, vi lär oss av dem och de av oss. Ville är av samma åsikt. Arbetet blir 

mer intressant, man får lära sig mycket om andra kulturer, avslutar han. 

  

8.9 Fritidspedagoger efterlyser bättre bakgrundsinformation av 

nyanlända elever 
 

Många av de nyanlända eleverna kommer till Sverige utan varken personuppgifter eller 

vårdnadshavare, det kan leda till problematik anser flera av informanterna. De efterlyser 

samtidigt en bättre övergång mellan mottagningsskolor och deras verksamhet för att veta 

var eleverna befinner sig kunskapsmässigt.  

  

Ville anser att bakgrundsinformationen av de nyanlända eleverna är för knapphändig både 

vad gäller vad dessa elever varit med om tidigare i sitt liv samt var de står 

kunskapsmässigt. Den erfarenheten delas av Johnny som menar att eleverna ofta anländer 

utan någon tidigare utbildning och att de därför ligger långt efter med skolarbetet. Även 

Maria är inne på samma tema. Hon anser att en mer gedigen bakgrundsinformation är 

nödvändig. Vi har ingen aning om hur elevens väg till Sverige har sett ut, säger Maria. 

Vidare anser hon att en generell grundfakta om de vanligaste ankomstländerna, vilka 
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eleverna kommer ifrån, samt en större kunskap om dess kultur är något som skulle göra 

arbetet lättare. 

  

8.10 Grunden för god integration av nyanlända elever är intresse 

och engagemang hos fritidspedagogerna  
 

Nästan samtliga fritidspedagoger som vi intervjuat är av den åsikten att om en lyckad 

integration av nyanlända elever ska vara möjlig krävs ett stort engagemang och intresse 

från de fritidspedagoger som arbetar där.   

  

För att kunna göra ett bra arbete, gällande integreringen av de nyanlända eleverna krävs 

det ett grundläggande intresse för detta arbete, menar Börje. Han beskriver hur han varit 

delaktig i olika projekt för att främja integrationen av nyanlända människor, dels har han 

varit drivande i att ett språkcafé nu finns tillgängligt för att nyanlända ska få möjlighet att 

lära sig svenska under mer informella omständigheter. Börje beskriver även att han varit 

en del av ett nationellt förortsnätverk som arbetar för en bättre integration i de 

socioekonomiskt mer utsatta områdena i Sverige. Anna är överens med Börje om att 

intresset för arbetet är av största vikt för att få till en god integration av de nyanlända 

eleverna och att detta intresse måste finnas oavsett hur eleverna ser ut. Maria utvecklar 

Annas resonemang genom att beskriva hur fritidspedagoger har möjlighet att ge de 

nyanlända eleverna upplevelser som hon inte tror att de kan få hemma. Vidare menar hon 

att hon är viktig som ledare för eleverna i allmänhet och de nyanlända i synnerhet. Att 

skapa en trygghet för eleverna är prioriterat och viktigt för barnens utveckling. Liksom 

Maria anser Johnny att det är av extra vikt att ta hand om de nyanlända eleverna i början, 

speciellt om de varit med hemska saker innan de anlänt till Sverige. Även Gunnar delar 

den uppfattningen. Han menar att det är viktigt att arbeta för att alla elever ska känna en 

trygghet i elevgruppen. Av den anledning är det viktigt att skapa aktiviteter som eleverna 

vill delta i, detta leder, enligt Gunnar till en inkluderande miljö.  

  

Johnny menar att de nyanlända eleverna ska få bästa möjliga uppbackning från början, 

inte minst gällande språket. Dock är han tydlig med att eleven även ska få vetskap om 

vad som krävs av denne i skolan och på fritids, precis som eleven ska få veta vad han eller 

hon kan förvänta sig av de olika verksamheterna. Börje delar den uppfattningen, det får 

inte bli en förvaring av eleverna utan de måste aktiveras utifrån deras intressen, vilket 
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även kräver ett intresse från fritidspedagogernas sida. Det krävs samma engagemang för 

att integrera de nyanlända eleverna, enligt Börje. I hans ögon är alla elever lika mycket 

värda, oavsett var de kommer ifrån. Johnny menar bestämt att om inte fritidspedagogerna 

visar ett intresse för sitt arbete och eleverna kan de lika gärna gå hem och inte komma 

tillbaka. 

  

Det är viktigt att utgå från elevernas intresse för att skapa en verksamhet där de känner 

sig delaktiga, menar Börje. Maria anser att den stimulans som de erbjuder eleverna är 

anledningen till att de ofta inte vill gå hem på eftermiddagarna. Ville anser att arbete med 

nyanlända elever är roligt och att han inte skulle vilja arbeta på en skola med uteslutande 

svenska elever, detta för att han anser att det händer så många oförutsedda saker i arbetet 

med nyanlända elever. Den största drivkraften till att Ville uppskattar att arbeta på en 

mångkulturell skola är hans känsla att han framförallt bidrar till elevernas utveckling men 

även hur han han bidrar ur en samhällssynpunkt.  

  

8.11 Arbetslagets roll för integration 
 

För att nå en god integration av nyanlända elever krävs det att hela arbetslaget fokuserar 

på det arbetet. Det menar en majoritet av de intervjuade fritidspedagogerna.  

  

Anna menar att det är av stor vikt att kollegorna drar åt samma håll i arbetet för att 

integrera de nyanlända eleverna, det måste finnas ett syfte med det arbete som görs. Det 

finns dock en risk att bli bekväm och fortsätta arbeta på samma sätt år ut och år in. Maria 

delar Annas uppfattning om att det är lätt att arbetet efter ett tag blir automatiserat och att 

det kan leda till att man inte vet vad man gör alla gånger. Då Maria arbetar på en 

mångkulturell skola med ca 80% nyanlända elever upplever hon att det idag har blivit en 

vardag att arbeta med nyanlända elever. Skillnad var det för 20 år sedan när de första 

nyanlända eleverna kom till samma skola, då upplevde hon att en oro fanns bland 

personalen i arbetslaget. Anna, som arbetar på en skola med stor majoritet svenskfödda 

elever, upplever idag den situation som Maria gjorde för 20 år sedan. Det vill säga en 

ökad oro bland framförallt lärarna över det faktum att fler nyanlända elever numera finns 

på skolan. Anna anser att det ofta finns en rädsla för det som är nytt.  
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Eftersom att lärarna ofta är de som får mest information om nyanlända elever är det viktigt 

att det finns ett gott samarbete i arbetslaget så att övrig personal får ta del av den 

informationen. Det är dock inget problem, enligt Maria som menar att fritidspedagogerna 

och lärarna arbetar så tätt på hennes arbetsplats. Gunnar beskriver att varje arbetslag på 

den skola som han arbetar på själva får bestämma hur de ska arbeta med frågor gällande 

integrerandet av de nyanlända eleverna, vilket kan leda till att en röd tråd i detta arbete 

kan saknas på skolan.  

  

Avslutningsvis menar Börje att det är viktigt att ha ett dynamiskt arbetslag där olika 

kompetenser och intressen är representerade. På så sätt finns möjlighet att skapa en 

verksamhet där alla elever får känna sig delaktiga och sedda.   
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9 Diskussion 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de arbetar med 

integration av nyanlända elever. Våra övergripande forskningsfrågor är på vilka sätt säger 

fritidspedagogerna att de beaktar integrationsfrågor i fritidshemmen? Hur ser 

fritidspedagogerna på sin roll för nyanlända elevers språkutveckling? Vilka möjligheter 

och begränsningar säger fritidspedagogerna att det finns i samband med 

integrationsarbetet med nyanlända elever? I det här avsnittet kommer resultatet att 

analyseras samt kopplas till den tidigare forskningen. I det är avsnittet kommer även val 

av metod att diskuteras. 

  

9.1 Metoddiskussion 
 

När planeringen inför det här arbetet inleddes bestämde vi oss för att använda 

semistrukturerade intervjuer som metod. Då vi använt denna metod i tidigare arbeten med 

framgång ansåg vi, mot bakgrund av den korta tid vi fått till vårt förfogande att det var en 

lämplig metod. Anledningen till detta är att denna typ av intervju ofta leder till en extra 

dimension i svaren då informanterna kan komma in på egna spår, detta tack vare att 

frågorna är förhållningsvis öppet ställda (Dalen, 2008). Om vi hade fått mer tid på oss 

hade det varit intressant att följa upp intervjuerna med observationer i deras arbetsmiljö 

under en tid. Det hade troligen gett en extra dimension i det här arbetet då vi själva hade 

kunnat se och ännu tydligare förstå de exempel som informanterna återgett i intervjuerna. 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes med noggrannhet då vi gärna ville ha 

fritidspedagoger med lång erfarenhet av yrket. Anledningen till detta var dels för att vi 

trodde att vi skulle kunna få mer utvecklade svar från de som arbetat som fritidspedagoger 

under lång tid. En annan anledning till detta var att vi ansåg att det saknades forskning 

angående arbetet med nyanlända elever i fritidshemsmiljö. Vi ansåg därför att arbetet 

kunde få en större relevans om informanterna har stor erfarenhet med arbete av dessa 

elever. Vi har efter intervjutillfällena diskuterat om detta var en god utgångspunkt och då 

resonerat oss fram till att undersökningen möjligen kunde blivit ännu mer dynamisk om 

fler unga eller nyligen utbildade fritidspedagoger hade deltagit i undersökningen. Vi valde 

även att intervjua både män och kvinnor, detta för att se om det fanns några skillnader 

angående synen på arbetet mellan könen. Generellt sett var de ganska överens men 

männen var klart mer kritiska mot politiska beslut och andra övergripande delar gällande 
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fritidsverksamheten. Vår avsikt var att intervjua minst en rektor för att få mer insyn i hur 

deras uppfattning gällande arbetet med nyanlända elever i fritidsverksamheten men 

dessvärre var det ingen av de tillfrågade som hade möjlighet. Detta tycker vi var synd då 

det hade gett det här arbetet ett bredare spektra och inte blivit så vinklat ur 

fritidspedagogernas synvinkel. 

Vi valde, i samråd med informanterna, att genomföra intervjuerna på deras respektive 

arbetsplatser. Att ha intervjuerna i intervjupersonernas normala arbetsmiljö kan få 

positiva effekter då de kan känna en större trygghet (Dalen, 2008). Dock ledde detta vid 

flera tillfällen att vi blev störda av att någon annan person kom in under intervjun. Detta 

störde oss i arbetet och det märktes att den berörda fritidspedagogen kom av sig lite. Av 

den anledningen hade vi kunnat vara mer tydliga med att en intervju pågick i det aktuella 

rummet och om det funnits möjlighet att låsa dörren. Ytterligare en aspekt som vi 

diskuterat är att kollegor till intervjupersonen möjligen kan ha börjat undra vad som 

pågick, därför hade det möjligen varit fördelaktigt att genomföra intervjuerna på en annan 

plats än på deras arbetsplats. Dock var det svårt att genomföra då informanterna i nästan 

samtliga fall tog emot oss trots att de egentligen hade andra arbetsuppgifter att göra. De 

hade alltså inte tid att lämna arbetsplatsen för att delta i intervjun.  

 

Intervjuerna vi gjorde i det här arbetet blev bättre och bättre, detta beroende på att vi inte 

hade någon större tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. Vid eventuella framtida 

intervjuer avser vi ställa fler följdfrågor och vara mer noggrann vid att välja en 

intervjuplats där man inte blir störd. 

9.2 Politiska beslut påverkar integrationen av nyanlända elever 
 

Till skillnad från Greenbergs (2013) skildring av den amerikanska goda 

integrationspolitiken av nyanlända skolelever anser flertalet av informanterna i de 

intervjuer som genomförts att så inte är fallet på deras arbetsplats. De efterlyser mer 

fortbildning i ämnet samt ett förtydligande av de nya styrdokument som handlar om 

nyanlända elever. Även Eres (2016) beskriver hur den turkiska regeringen beslutat att 

satsa på de nyanlända eleverna i skolan, detta främst ur en socioekonomisk synpunkt. 

Hela landet tjänar alltså på att ge de nyanlända eleverna en så god möjlighet till integration 

och en god utbildning som möjligt. Dessa elever kommer en dag bli medborgare som då 

kan bidra till samhället. Resultatet i det här examensarbetet visar att segregation har ökat 

och att det lätt till att utbildningskvaliteten försämrats. Tidigare fanns det 
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förberedelseklass på samma skola men den fick läggas ned med motiveringen att antalet 

nyanlända elever blev alldeles för många. Det finns alltså stora skillnader mellan olika 

länder med jämförbara volymer av invandring. Nilsson och Bunar (2015) anser att en 

plats i förberedelseklass samt extra språkstöd kan vara insatser som underlättar 

integreringen för de nyanlända eleverna. Vidare beskriver författarna hur en plats i 

förberedelseklass kan leda till en ökad förståelse för hur det svenska skolsystemet 

fungerar, samt vilka krav som ställs på eleven. Bunar och Nilsson beskriver ytterligare en 

fördel med att gå i en förberedelseklass, nämligen att eleven får möjlighet till 

förkunskaper i det svenska språket, vilket eleven kommer ha nytta av när denne senare 

ska slussas in i en vanlig klass. 

  

Den stora invandringen påverkar det svenska samhället i allmänhet och det svenska 

skolsystemet i synnerhet. Ingen annan del av samhället har stött på så många utmaningar 

som skolan gällande integrationsfrågor (Nilsson & Bunar, 2015). Det fria skolvalet är ett 

politiskt beslut som flera av informanterna förhåller sig mycket kritiskt till anser att det 

är en av de stora anledningarna till att så många skolor är så segregerade idag i Sverige. 

Resultatet visar att fritidspedagogerna anser att det är provocerande att det ligger en annan 

skola bara ett par kilometer bort där nästan samtliga elever är svenskfödda. Under den 

senaste tiden har dock beslut fattats om att slå ihop skolor med olika elevgrupper, 

beskriver Anna. Den största motiveringen för detta var just att skapa en integration. 

  

Ytterligare en aspekt i arbetet för att nå en god integration av nyanlända elever är enligt 

flera av informanterna att en kartläggning av eleverna genomförs. De intervjuade 

fritidspedagogerna vill veta vad eleverna står kunskapsmässigt och hur deras väg till 

Sverige sett ut. Anna anser att en gedigen bakgrundsfakta om de vanligaste 

ankomstländerna skulle underlätta arbetet då de kan vara mer förberedda för elever från 

olika länder och dess kultur. Popov och Sturesson (2015) menar att denna brist på dessa 

förberedelser som informanterna eftersöker kan bero på att ekonomiska resurser läggs på 

nyanlända människors levnadsstandard i form av olika typer av bidrag. Detta kan, enligt 

författarna, leda till att de kommunala skolorna blir underfinansierade, vilket i in tur 

försummar möjligheterna till ett förberett mottagningssystem för de nyanlända eleverna i 

den svenska skolan. 
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9.3 Arbete med nyanlända elever ställer högre krav på 

fritidspedagogerna 
 

Alla intervjuade fritidspedagoger som arbetar på skolor med majoritet av utländska elever 

beskriver hur språkförbistringar är en av de största utmaningar i deras arbete. När Juvonen 

(2016) beskriver att 23,8% av alla elever i svensk skola har ett annat modersmål än 

svenska blir det tydligt att detta är en utmaning som inte bara finns på dessa aktuella 

skolor, utan över hela landet. Enligt Juvonen kommer de flesta nyanlända eleverna från 

länder som Somalia, Syrien, Eritrea och Afghanistan, vilket betyder att kontakten mellan 

elevernas vårdnadshavare och fritidspedagogerna ofta blir svår. Maria beskriver att de 

ibland använder tolk för att kommunicera med vårdnadshavare. Andra sätt att 

kommunicera på är genom att översätta lappar som vårdnadshavarna ska läsa till deras 

språk. Detta är något som Maria anser fungera bra. Dock tar arbetet mycket tid, vilket kan 

leda till att andra delar av verksamheten kan bli lidande. Då många av de nyanlända 

eleverna och dess vårdnadshavare ofta kommer från andra kulturer kan det ibland, enligt 

Maria, bli problematiskt att ringa hem om eleven gjort något dumt. Detta beroende på en 

oro för att eleven ska fara illa. Exempel på detta kan vara att eleven riskerar att bli slagen 

av vårdnadshavare för att detta är normativt i deras kulturer. Maria beskriver mot den 

bakgrunden att hon gärna sett någon typ av föräldrautbildning för de nyanlända där de får 

veta vilka lagar och regler som finns i Sverige kring uppfostran av deras barn. Detta är 

även något som Nilsson och Bunar (2015) anser. De menar att en god interaktion mellan 

de nyanlända elevernas vårdnadshavare samt skolpersonal är en viktig del för att ge 

eleverna så goda förutsättningar som möjligt att integreras.  

  

Popov och Sturesson (2015) beskriver i sin studie, vilken gjordes med lärare i norra 

Sverige, att många av dessa ansåg att de inte alls var förberedda på att ta emot så många 

nyanlända elever. Den bilden delas av flera av de fritidspedagogerna som intervjuats i det 

här arbetet. Johnny berättar att det kunde komma uppemot 10 nyanlända elever per vecka 

under hösten 2015. Enligt Nilsson och Bunar (2015) har de nyanlända eleverna ofta 

väldigt liten eller ingen erfarenhet alls av att gå i skola i sina hemländer, detta innebär att 

det ställs ett högre krav på de pedagoger som arbetar på dessa skolor. Ville delar den 

uppfattningen och han anser därför att det är viktigt att de fritidspedagoger som arbetar 

på mångkulturella skolor behöver utbildning och helst lång erfarenhet av den typen av 

arbete. 
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9.4 Faktorer för en god integration av nyanlända elever 
 

Greenberg beskriver hur de amerikanska politikerna förstått vikten av att arbeta för att de 

nyanlända eleverna ska få en god integration. Om det inte lyckas visar författarens studier 

att dessa elever riskerar att hamna i socialt utsatta situationer. Exempel på hur det 

amerikanska skolsystemet arbetar aktivt i frågor gällande integration av nyanlända elever 

är hur de anpassar undervisningen till dessa genom att utgå från deras kulturer och 

bakgrunder. Detta kan, enligt Greenberg, leda till att de nyanlända eleverna visar större 

vilja att intressera sig för de olika delarna av utbildningen. Några av informanterna delar 

den bilden och beskriver hur de bjudit in de nyanlända elevernas vårdnadshavare för att 

utbyta kulturella erfarenheter. Ville beskriver hur de använde ett mat-tema där eleverna 

med respektive vårdnadshavare fick möjlighet att träffa varandra under informella former 

och smaka på varandras mat från olika delar av världen. Det är enligt Ville ett bra sätt att 

använda de kulturella skillnaderna som en brygga mellan eleverna. 

  

Löndal och Greve (2015) menar att leken är ett bra sätt för nyanlända elever att få en god 

möjlighet till integration. Då eleverna interagerar med varandra lär sig de nyanlända 

eleverna språket. Då detta ofta sker i informella situationer tänker inte eleverna på att de 

lär sig, menar författarna. Den här bilden delas av majoriteten av informanterna. Maria 

anser att leken är den enskilt viktigaste delen för de nyanlända elevernas språkutveckling. 

Vidare menar Maria att eleverna ofta utvecklar sitt språk lättare i fritidshemmets 

verksamheter än i skolan. Detta kan bero på att eleverna bildar mindre konstellationer, i 

vilka det är lättare att ta plats och våga prata. Börje beskriver hur eleverna får möjlighet 

att titta på svenskspråkiga filmer under fritidstid, vilket är ännu en informell 

lärandesituation där de nyanlända eleverna lär sig svenska. 
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10 Slutsats 
 

efter att ha genomfört denna studie kan det konstateras att flera av informanterna anser 

att politiska beslut, såsom det fria skolvalet och nedläggningar av mottagningsenheter 

har lett till ett missnöje hos dessa. De anser att de behöver mer resurser för att kunna 

arbeta främjande för en god integration av de nyanlända eleverna. Vidare visar det här 

arbetet att fritidspedagogernas roll för integrationen av nyanlända elever kan vara 

väldigt viktig. Detta i form av att eleverna under mer informella former får möjlighet att 

integreras i barngruppen. Flera av de intervjuade fritidspedagogerna anser att de 

nyanlända eleverna språkutveckling främjas av att vara en del av fritidsverksamheten. 

Mot den bakgrunden vore det intressant med vidare forskning där skolledningar och 

politiker får komma till tals i ämnet. Vad avser de göra för att bidra till en ökad 

möjlighet för fritidspedagoger att kunna arbeta för en god integration av nyanlända 

elever? Om fritidsverksamheten är gynnsam för nyanlända elevers integration och 

språkutveckling, varför får då inte alla dessa elever möjlighet att gå på fritids? 
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 12 Bilagor 
  

12.1 Bilaga 1 
  

 Hej! 

  

Vi heter Mikael Jensen och Joakim Starborg som studerar på Lärarprogrammet med 

inriktning arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle. Vi skall nu skriva den avslutande 

uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete vilken ger oss vår 

lärarbehörighet. Examensarbetets syfte är att studera fritidspedagogens roll för 

nyanlända elevers integration och språkutveckling. 

 Vi skulle därför uppskatta om du har möjlighet att delta i en intervju i ämnet samt om det 

finns möjlighet att göra observationer från er verksamhet? 

Vi avser att göra intervjuer med ett tiotal fritidspedagoger på olika skolor i Mellansverige 

där svaren kommer att presenteras med fingerade namn. Undersökningen är anonym 

vilket innebär att ingen person eller skola kommer att nämnas vid namn eller på annat 

sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som 

gäller är deltagandet helt frivilligt och du som deltagare har rättigheten att intill den dag 

arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas 

strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning. 

 Återigen skulle vi vara oerhört tacksamma om du vill ställa upp då det skulle bidra till 

större kunskap inom det aktuella området för oss. 

  

Vid frågor kontakta gärna oss på antingen: 

Mikael Jensen Joakim Starborg 

xxxxxxxxx - xxxxxxxxx 

xxxxxxxx - xxxxxxxxx 

 Handledare för undersökningen är: Davoud Masoumi 
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 Med vänliga hälsningar 

Joakim Starborg & Mikael Jensen 

 

12.2 Bilaga 2 
 

Hur länge har du arbetat inom skolan/fritids? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad betyder integration av nyanlända för dig? 

 

Har du någon erfarenhet av att ha nyanlända elever i klassen/gruppen? 

Hur var det? 

Hur tänkte du? 

Vad var svårt? 

Vad fungerade bra? 

Hur blev det? 

Vad gjorde du? 

 

På vilket sätt beaktas integrationsfrågor i ditt fritidshem? 

 

Hur resonerar du som fritidspedagog kring din roll för nyanlända elevers 

språkutveckling? 

 

Uppföljning på frågor: 

Nya styrdokument 

Skillnader mot förr? 

Nyanländas utveckling på fritidshem 

Tillgänglighet 

Skillnader skola kontra fritidshem 

 

 


