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Abstrakt 

I fritidshemmen möts de flerspråkiga barnen av fritidspedagoger och svenskfödda barn. 

Enligt undersökningar vi tagit del av är det viktigt att bemötandet av de flerspråkiga 

barnen är genomtänkt och anpassat efter deras behov och kulturer. Det måste också ske 

med ett stimulerande arbetssätt. Undersökningarna visar även att språket är en 

förutsättning för att kunna lära sig nya saker, att kunna kommunicera med andra och att 

kunna stärka sin självkänsla och identitet. Syftet i vår undersökning är att belysa hur 

fritidspedagoger kan underlätta språkutveckling och integrering i fritidshemmet för 

flerspråkiga barn. Undersökningen tar reda på vilka arbetssätt som kan användas samt 

vilka möjligheter kontra vilka hinder som finns med flerspråkigheten i verksamheten. 

För att få reda på undersökningens alla frågor intervjuades 12 fritidspedagoger som varit 

verksamma i mer än 3 år. Denna undersökning är en kvalitativ studie. Resultatet visar 

att arbetssätten varierar hos fritidspedagogerna, men det finns också arbetssätt som de 

flesta av fritidspedagogerna har gemensamt. Undersökningen visar att det finns fler 

möjligheter än hinder med flerspråkiga barn i fritidshemmet. 
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TACK 

 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Åsa Carlsson som har gett oss en bra 

handledning. Du har gett oss goda råd som hjälpt oss framåt i arbetet. 

 

Ett stort tack vill vi också rikta till alla dessa fritidspedagoger som frivilligt ville delta i 

vår undersökning och som gett oss intressanta svar.   
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Inledning 

För varje år som går blir skolan mer mångkulturell och språkutvecklingen för 

flerspråkiga barn blir alltmer viktig. I dagens skolvärld möts pedagoger av 

mångkulturalitet. Det är individer som bär på olika erfarenheter och deras kunskapsnivå 

i det svenska språket kan skilja sig mycket. Sveriges befolkning talar idag upp till 150 

språk och många barn växer upp med flera modersmål. Skolverket (2017) refererar till 

Eurobarometer som hävdar att till exempel 86 % av svenska befolkningen pratar 

engelska och 40 % anger att de använder sig av engelska varje dag. Lärarnas utmaning 

här är att se till att alla elever får en likvärdig undervisning och samma förutsättningar. I 

Läroplanen för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen (2011) står det att 

skolan ska stimulera och handleda elever med svårigheter samt att alla elever ska ha 

möjligheter till att läsa, skriva och samtala. Läraren ska se till att alla elever får stöd i 

kommunikation och språkutveckling. 

Skolverket (2011) skriver vidare att 

  

Det ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap.(sid 

8) 

  

Fritidshemmet ska komplettera skolan och eftersom ett av skolans uppdrag är att arbeta 

med språkutveckling hos alla elever borde även fritidshemmet arbeta vidare med detta. 

En blivande fritidspedagog kommer i sin yrkesroll att stöta på flerspråkiga barn och det 

är därför ett måste att vara insatt i ämnet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur fritidspedagoger kan underlätta 

språkutveckling och integrering i fritidshemmet för flerspråkiga barn.  

 

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar fritidspedagoger med språkutveckling hos flerspråkiga barn i 

fritidshemmet? 

 Vilka möjligheter anser fritidspedagogerna att det finns? 

 Vilka hinder anser fritidspedagogerna att det finns? 
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Bakgrund 

I denna del finns det innehåll som är relevant och passande för vårt arbete. Det som tas 

upp här är olika arbetssätt för att arbeta med flerspråkiga barn, vilka möjligheter som 

finns med att vara flerspråkig samt vilka hinder som uppstår i dessa situationer. Det 

finns även innehåll som handlar om modersmål. Bakgrunden består även av 

styrdokument som används i fritidshemmet. 

Arbetssätt för flerspråkiga barn 

Skolinspektionen (2010) har gjort en kvalitetsgranskad undersökning om personalens 

arbetssätt i förskolor och skolor med flerspråkiga barn. 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar innebär en noggrann 

undersökning av hur skolhuvudmän, rektorer, lärare och annan pedagogisk 

personal tar sitt ansvar för verksamhetens kvalitet. (sid 5) 

  

Just denna granskning riktar sig mot hur förskolor och skolor arbetar med språk och 

kommunikation då det gäller barn med andra modersmål än svenska. Några exempel på 

vad som har undersökts på skolor och förskolor är om personalen har tillräckligt med 

kunskaper kring flerspråkiga barn och hur de arbetar för att barnen ska utveckla sina 

språk och kunskaper. Det undersöktes också om de anpassar sig efter barnens behov 

samt intressen och om man arbetar med tryggheten. Resultaten visar dels att tryggheten 

är något skolor och förskolor arbetar med och att barnens självkänsla är något de vill 

stärka genom att låta barnen samarbeta med andra och att skapa goda relationer. 

Granskningen visar även att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är något man 

bör utveckla i verksamheterna och att de som jobbar i skolor och förskolor för det mesta 

saknar kunskaper kring barnen och deras bakgrund. Personalen är medvetna om att det 

är viktigt att ha dessa kunskaper i arbetet med flerspråkiga barn.(Ibid.).   

 

Skolans undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 

ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling.(Skolinspektionen 

2010 sid 15) 
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Kultti (2012) beskriver flerspråkighet hos barn i förskola och hur olika arbetsmetoder 

kan användas i arbetet med flerspråkiga barn. I förskolan fokuseras lärandet på olika 

kunskapsområden där ett av dem är språk och kommunikation. Då förskollärare arbetar 

med språk kan de utgå från barnens behov och intressen. I denna undersökning finns 

några exempel på olika sammanhang där barn utvecklas i språket. Då dessa barn får 

chansen att leka tillsammans med andra barn skapas det möjligheter för dem att kunna 

kommunicera och utvecklas i språket. Det finns även andra sammanhang som är 

språkutvecklande som till exempel läsaktiviteter, sångaktiviteter, deltagande i olika 

lekar och vid konflikthantering. Förskollärarna använder sig av aktiviteter där barnen 

kan använda kroppen genom att sjunga rörelsesånger. Den språkutvecklande metoden 

passar de barn som har svårt med språket. En annan metod är att använda sig av 

leksaker i en sångaktivitet. I en läsaktivitet kan de läsa böcker som innehåller bilder. De 

som arbetar i förskola kan möjliggöra kommunikationen med flerspråkiga barn med 

hjälp av föremål i olika miljöer och aktiviteter. (Kultti, 2012). 

  

Enligt Brogren & Isakson (2015) finns det två olika sätt att prata med mindre barn för 

att socialisera dem språkligt. Det ena sättet är att uppfostra barnen språkligt medan de 

andra är att barnen växer upp språkligt. Att uppfostra barnen språkligt innebär att 

föräldrarna och vuxna deltar i barnens aktiviteter. Dessa aktiviteter ska vara inriktade på 

inlärning och omges av interaktioner. Det andra sättet innebär att barnen själva lär sig 

genom att härma, iaktta och lyssna. Forskning visar att elever som har undervisning i 

både modersmål och sitt andraspråk under en sex års period når bättre resultat än 

enspråkiga barn. 

  

Salmona Madriñan(2014) beskriver i sin undersökning om elever på en skola i 

Colombia som har ett annat modersmål än undervisningsspråket. Undervisningsspråket 

för eleverna är engelska och modersmålet är spanska. Denna undersökning handlar 

bland annat om ett arbetssätt som kan användas i arbetet med flerspråkiga barn. Syftet 

är att se om modersmålet och andraspråket tillsammans underlättar inlärningen. 

Undersökningen visar att modersmålet är en förutsättning i undervisningen för inlärning 

av det andra språket. Salmona Madriñan (2014) skiver att, “Students who have strong 

first language skills are able to acquire the second language more easily due to language 

transfer.”(sid 64). Tillräckliga kunskaper modersmålet är en fördel i utvecklingen av ett 
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andraspråk. Vidare beskriver Salmona hur pedagoger använder kroppsspråk och visuella 

hjälpmedel som arbetssätt i språkinlärningen. 

  

Lindberg (2012) tar upp vikten av att pedagogerna uppmuntrar de flerspråkiga barnen 

att tala sitt modersmål inom verksamheten, genom att exempelvis få dem att använda 

sig av sitt modersmål i olika undervisningssituationer. Författaren hävdar att barn med 

sämre förståelse för modersmålet kan utveckla sin proximala utvecklingszon med hjälp 

av exempelvis kroppsspråk. Då pedagoger arbetar med flerspråkiga barn kan de 

använda sig av kroppsspråk och att vara tydligare i samtalet med dessa barn. Ett 

problem som kan uppstå enligt Lindberg är de barn som vill hålla sig till 

majoritetsspråket. 

  

Barns modersmål försöker pedagogerna inkludera i verksamheten, men de 

menar att barnen själva inte verkar vilja uttrycka sig på något annat språk 

än majoritetsspråket.“(Lindberg 2012 sid 2) 

 

Ladberg (2003) skriver att det är viktigt för pedagogerna att skapa trygghet och 

acceptans. Pedagogerna ska se till att alla barnens språk lyfts upp och respekteras. Hon 

tar också upp att pedagogerna kan uppmärksamma barnens modersmål genom att lära 

sig olika hälsningsfraser på deras modersmål, sjunga och räkna på olika språk.   

  

Bajrami (2017) beskriver i sin text hur fritidspedagoger arbetar med att integrera 

nyanlända barn i fritidshemmet. Det handlar om bemötandet och förhållningssättet till 

dessa barn. Fritidspedagogerna förespråkar tydlighet när de förklarar aktiviteter för barn 

som har svårt med språket. Genom att visa bilder under samlingar och aktiviteter skapas 

en nyfikenhet hos barnen och det förtydligar instruktionerna. Fritidspedagogerna som 

intervjuades hade massor av idéer på vad de ville göra för att barnen skulle utvecklas 

språkligt men också på vad som kunde göras för att skapa förståelse för varandras 

kulturer. De tycker att det vore bra om resurserna som redan finns i skolan också kan 

nyttjas i fritidsverksamheten. Fritidspedagogernas svar i undersökningen visar bland 

annat att de vill arbeta med att uppmärksamma barnens olika kulturer och språk genom 

tematiska arbeten i verksamheten. Det vill de göra för att främja mångkulturaliteten i 

fritidshemmet. I undersökningen visar även resultaten att mindre grupper är en viktig 

faktor för de nyanlända barnen. I dessa grupper får barnen lära sig samspela med andra. 
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Även Skolverket (2014) poängterar vikten av mindre grupper för elever med annat 

modersmål än svenska. Det blir lättare att se till varje elev och dess kunskapsnivå. För 

att skapa goda relationer i en elevgrupp är det viktigt att personalen bemöter dem på ett 

bra sätt och att de har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter. En större grupp är 

svårare att överblicka och därför blir en mindre grupp mer hanterbar vilket kan bidra till 

en ökad pedagogisk kvalité i fritidsverksamheten. I samband med detta tas även hänsyn 

till elevernas behov. Med detta menas att personalen enklare ska kunna få grepp om vad 

barnen behöver lära sig och att det ska blir lättare att överblicka relationerna i gruppen.  

  

Hidalgo och Karamitas (2017) skriver i sin undersökning om inkludering av nyanlända 

barn i fritidshemmet. I resultaten kan de se att nyanlända barn oftast vill umgås med 

barnen som pratar samma språk och som har samma kultur. Det skapar en trygghet hos 

barnen och de kan känna en samhörighet med dessa barn. Fritidspedagogerna såg även 

till att blanda flerspråkiga barn med svenskfödda barn. Anledningen till att blanda 

eleverna med varandra är för att barn med andra modersmål än svenska ska kunna lära 

sig mer av det svenska språket. Fritidspedagogerna berättar att barnen anstränger sig 

mycket mer för att försöka lära sig språket så att de kan kunna kommunicera med de 

andra barnen. Bland annat styr fritidspedagogerna upp aktiviteter och lekar då de arbetar 

med språkutveckling och för att inkludera dessa elever till en social gemenskap. 

Exempel på denna socialisering kan vara att öva sig på hur de ska bete sig mot andra i 

vissa situationer. En av aktiviteterna är något de kallar för samhällsorienterade lekar. 

Lekarna skapar en förståelse för de nyanlända barnen i samhällsfrågor. 

 

Språkets betydelse 

Skolinspektionen (2010) säger att “Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag 

har utländsk bakgrund, antingen är de födda utomlands eller i Sverige av utlandsfödda 

föräldrar.” (sid 30). Språkutvecklingen blir väldigt viktigt för de barn vars föräldrar 

saknar gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Det är viktigt för barnen med andra 

modersmål än svenska att utvecklas i det svenska språket eftersom det används i 

undervisningen. De får bättre förutsättningar, lättare att förstå och de får lättare att ta till 

sig nya kunskaper. Utveckling av modersmålet stärker och utvecklar barnens identitet 

samt ger modersmålsundervisningen en ingång till inlärningen av nya språk och 

kunskaper. Skolinspektionen (2010) belyser vikten av att anpassa sig efter barnens 

intressen samt erfarenheter. Det är en fördel för dessa barn att få samspela med andra 
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och anpassa sig till mångkulturen och få kunskaper om kultur och språk. Det är även 

något som Kultti (2012) skriver om. Hon säger att enligt forskningsresultat bidrar 

aktiviteter i förskolan till en social utveckling hos barnen. I förskolan får barnen lära sig 

att samspela med andra barn och mötet med nya kulturer berikar barnen. Den sociala 

omgivningen kan bidra till att barns kunskaper ökas samt att deras språkutveckling 

förbättras. Skolverket (2014) lyfter upp relevanta saker som rör språket och tänkandet. 

Det står att “Språk och tänkande hör samman och det är betydelsefullt att ha ett rikt och 

varierat språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts.”(sid 38) 

  

Hidalgo och Karamitas (2017) berättar om vad deras respondenter tänker kring hur 

språkutveckling påverkar nyanlända elever. 

 

Språket är en röd tråd genom respondenternas svar, de påpekar ofta hur viktigt 

språket är, vilka hinder som kan förekomma när språket inte utvecklas samt hur 

lättare inkluderingen sker när språket utvecklas och de lättare kan kommunicera 

med andra. (sid 21)  

  

Lindberg (2012) skriver om vilken påverkan flerspråkighet har på barn och vuxna. I 

undersökningen säger pedagogerna att de påverkas av flerspråkighet på ett positivt sätt. 

Bland annat får de en förståelse att det finns både olikheter och likheter dem emellan. 

  

I en vetenskaplig artikel som Ozfidan (2017) skrivit kan man läsa om varför det är 

viktigt för elever att få lära sig sitt modersmål. Om barnen får utvecklas i sina egna 

språk får de det betydligt lättare i skolan. Barn som får lära sig sitt språk kan utvecklas 

på andra sätt också. Det påverkar den personliga utvecklingen och de får känna stolthet 

över sig själva. I barnens kultur är det bra om de kan modersmålet för att känna sig som 

en del av den. 

  

Hinder i språkutvecklingen 

I granskningen som Skolinspektionen (2010) gjorde när de undersökte hur personal 

arbetar med språk och kunskapsutveckling för barn med annat modersmål än det 

svenska språket kunde de se att utbildning och allmän kunskap saknades i skolor och 
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förskolor. I skolorna finns det behov av utbildning och att få kunna ta del av andras 

erfarenheter. 

 

I ett examensarbete som Bajrami (2017) skrivit undersöks det hur fritidspedagoger 

upplever mottagandet av nyanlända barn i fritidshemmen. Undersökningen visar att 

fritidspedagoger vill ha mer kunskaper kring hur man tar hand om dessa elever. Det är 

viktigt att tänka på hur man bemöter eleverna från första början och det gäller att stötta 

de nyanlända i deras skolutveckling. Utifrån resultatet kunde Bajrami (2017) se hur 

“Resultatet visar att kommunikation utgör den största svårigheten i mötet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare.”(sid 26) Fritidspedagogerna önskade att det fanns 

någon som arbetade på fritids som kunde dessa språk som talades av de nyanlända 

barnen. De tyckte även att modersmålslärare hade en betydande roll för de nyanlända 

barnen. Fritidspedagogerna förespråkade ett samarbete med modersmålslärare. 

  

I Hidalgo och Karamitas (2017) undersökning står det också att personalen önskar sig 

mer kunskap kring arbetet med nyanlända barn. Fritidspedagogerna efterlyser mer 

information om nyanlända barns bakgrunder för att kunna vägleda dem när de skulle ut 

till skolorna. En fritidspedagog svarar i undersökningen att i fritidshemmet ges 

möjligheten till en språkutveckling som bland vissa barn inte går att finna i hemmen. 

Tidigare år har nyanlända kunnat få den stöttningen i fritidshemmet men i samband med 

ökningen av nyanlända barn de senaste åren skapas svårigheter att få extra språkträning 

på fritids. 

 

Modersmål 

Fram till 1997 hette modersmål hemspråk (Skolverket, 2011). Torpsten (2008) skriver 

om modersmålet och att modersmål är det första språket som ett barn möter. Oftast är 

det föräldrarnas språk som blir barnens modersmål. Alla elever som har minst en 

förälder med ett annat språk än svenska har möjlighet till att lära sig och att utveckla sitt 

modersmål. Modersmålsundervisningen är frivillig och det är upp till föräldrarna att 

ansöka om detta. (Skolverket, 2011). 

  

Lahdenperä, Lorentz (2010) skriver att de elever som har ett annat modersmål än 

svenska kan komma till skolan med ett begränsat ordförråd. Samtidigt som de ska lära 

sig att skriva, läsa och prata ska de även bygga upp ett ordförråd. Dessa elever ställs 



 

9 

 

inför en dubbel uppgift som är att både utveckla den bas som andra svenskfödda elever 

har vid skolstart samtidigt som de ska arbeta med att bygga upp språket. 

  

Participants in the study believed that everyone has the right to learn his or 

her mother language at school. Languages should not be forbidden to 

taught or learned. A common idea of both quantitative and qualitative data 

was the right of mother tongue as a human right for minority people. 

Destroying a language means destroying an identity.(Ozfidan, 2017, sid 

22) 

  

Ozfidan (2017) poängterar att det är en mänsklig rättighet att utveckla sitt modersmål 

och att det är otroligt viktigt för den personliga identiteten. 

  

Problemformulering 

Utifrån resultatet av undersökningarna som utförts av Hidalgo och Karamitas (2017), 

Skolinspektionen (2010) och Bajrami (2017) som nämndes ovan kunde vi se att det 

fanns personal som saknade kunskaper kring arbetet med flerspråkiga barn. Det fanns 

behov av kunskaper i ämnet. Bajrami (2017) beskriver även att det största hindret i 

mötet med nyanlända barn är kommunikation. Vi valde att fördjupa oss i hur ett arbete 

med flerspråkiga barn kan se ut. I detta fall handlar vår undersökning om hur 

fritidspedagoger arbetar med flerspråkiga barn i fritidshemmet.  
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Metod  

I denna del har vi beskrivit hur studien har förberetts och genomförts. 

 

Val av metod 

Studien är gjord genom en kvalitativ metod, Bryman (2011) säger att en kvalitativ 

metod är en metod där man inte är ute efter siffror utan mer av ord och tolkning. I en 

kvalitativ metod använder forskarna oftast en intervjuguide men det finns ändå utrymme 

för forskarna att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Anledningen till att vi 

har valt att använda oss av en kvalitativ metod var för att vi ville få ut längre svar och 

sedan ställa följdfrågor för att få en bättre inblick. Kvalitativa metoder används för att 

forskare vill ha detaljerade svar. Vår studie är gjord efter semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) skriver att om det är flera forskare i en undersökning är det vanligast att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide ska även finnas med i en 

semistrukturerad intervju. I en sådan intervju behövs inte frågorna ställas i samma 

ordning och andra frågor som dyker upp vid intervjutillfället kan också ställas. 

  

Eftersom vi inte gjorde intervjuerna tillsammans valde vi att använda oss av fasta 

intervjufrågor(bilaga 2). Fasta intervjufrågor innebär att det ska finnas en mall på frågor 

som ska ställas under intervjutillfället. Anledningen till att vi gjorde intervjuerna på 

egen hand var av bekvämlighetsskäl då vi ansåg att intervjua 12 personer tillsammans 

inte skulle vara funktionellt med vår rådande tidsplan. En annan anledning var att vi inte 

bor i samma stad. Det skulle krävas mer tid för att åka fram och tillbaka mellan 

skolorna. Eftersom vi var två personer som gjorde intervjuerna på olika ställen var det 

viktigt för oss att ha intervjufrågorna klara. Detta för att vi skulle kunna undersöka hur 

fritidspedagoger enligt dem själva arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn 

samt vilka möjligheter och hinder det finns med flerspråkighet på fritids.  

 

Urval 

Det var en självklarhet att vi skulle intervjua fritidspedagoger eftersom våra 

frågeställningar riktade sig mot fritidsverksamheten. Vi valde att intervjua 

fritidspedagoger som hade minst tre års erfarenhet. Vi gjorde det eftersom vi ville att de 

skulle vara insatta i yrket och mer erfarna. 
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I vår undersökning tog vi båda kontakt med några respondenter som vi sedan 

intervjuade enskilt. Vi tog kontakt med fritidspedagogerna via mejl, telefon och gick ut 

till skolorna. Totalt fick vi ihop 12 frivilliga respondenter som kunde delta i vår 

undersökning. 

  

Eftersom vi har varit ute på VFU samt jobbat på olika fritids valde vi, utefter 

bekvämlighetsurval, att intervjuerna skulle ske med dessa fritidspedagoger då vi redan 

hade en etablerad relation med dem. Därför var vi relativt säkra på att de skulle svara ja. 

Fördelarna med detta var att fritidspedagogerna ställde upp på intervjuerna samt att de 

kände sig bekväma med oss, därför var det lätt att ha en dialog. Nackdelarna var att 

fritidspedagogernas svar inte blev övergripande eftersom de visste att vi jobbat eller 

varit på VFU på den arbetsplatsen. Antagandet om att vi redan var införstådda med 

arbetsplatsens rutiner tror vi gjorde att svaren inte blev så detaljerade. Därför berättade 

de mer kortfattat eftersom de visste att vi redan hade en viss information. 

  

Beskrivning av fritidspedagogerna. 

Vi har valt att intervjua 12 olika fritidspedagoger. Fritidspedagog 1-10 bor i en och 

samma stad medan fritidspedagog 11 och 12 bor i två mindre orter. Dessa skolor ligger i 

mellersta Sverige. 

  

Fritidspedagogerna har varit verksamma på fritids mellan 5-40 år. Fritidspedagog 1-5 

jobbar på en och samma skola. Fritidspedagog 6-10 har samma arbetsplats medan 

fritidspedagog 11 och 12 arbetar i varsin skola. De har utbildat sig till fritidspedagoger 

och några har även gått andra pedagogiska utbildningar. 

  

Fritidspedagoger 1-5 

Fritidspedagogerna 1-5 jobbar i en låg och mellanstadieskola där det är ungefär 90 

inskrivna barn på fritids. Utav dessa 90 barn är ungefär 70 flerspråkiga. Barnen som går 

på fritids kommer från olika länder och pratar olika språk men majoriteten av barnen 

kommer från Somalia och har somaliska som modersmål. 

  

Fritidspedagoger 6-10 

Fritidspedagogerna 6-10 jobbar i en lågstadieskola där det är ungefär 100 barn inskrivna 

på fritids och endast åtta barn är flerspråkiga. De barn som är flerspråkiga är födda i 
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Sverige och sex stycken av dessa barn har antingen en mamma eller pappa som är 

svenskfödd. Modersmålen är väldigt varierande bland barnen. De har tyska, spanska, 

bosniska, arabiska och franska som modersmål. 

  

Fritidspedagog 11 

Fritidspedagog 11 jobbar på en fritidsavdelning som kallas mellanfritids där barn från 

årskurs två är inskrivna. Skolan ligger i en liten ort utanför stan. Mellanfritids har en 

egen fritidslokal där det inte är lektioner på skoltid. På den avdelningen är det totalt 80 

barn som går på fritids. Av dessa barn är 10 flerspråkiga. De språk som dessa barn 

bland annat pratar är somaliska, arabiska och dari.   

  

Fritidspedagog 12 

Fritidspedagog 12 jobbar på en fritidsavdelning där de yngsta barnen i skolan är 

inskrivna. Dessa barn går i årskurs ett och förskoleklass. De använder sig av samma 

lokaler på fritids som på skoltid. Antalet flerspråkiga barn är åtta av 42 barn som är 

inskrivna. Språken som de flerspråkiga barnen pratar är finska, somaliska, serbiska, 

arabiska och filippinska. 

  

Genomförande 

Vårt missiv(bilaga 1) som innehöll information om undersökningen skickades ut till 

olika fritidspedagoger som vi tyckte skulle delta. Några av dem som vi hörde av oss till 

tackade nej och kunde inte delta. När vi väl fick svar av 12 respondenter bokades plats 

och tid in för att genomföra intervjuerna. Vi valde att både spela in intervjuerna med 

mobilen samt att föra egna anteckningar under intervjuns gång. När vi var klara med 

intervjuerna skrev vi ner svaren på datorn och rensade sedan de svar som inte var 

väsentliga för vårt arbete. Efter att vi hade intervjuat pedagogerna valde vi att sätta oss 

ner för att renskriva svaren. Svaren skilde sig från varandra, därför utvärderade vi alla 

intervjuer var för sig. 

  

När intervjuerna var klara valde vi att kategorisera dem i resultatdelen. Dessa kategorier 

blev följande, brist på verktyg, varierande arbetssätt, samarbetet brister, resurser, arbetet 

är viktigt, möjligheter och hinder.  
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Etiska aspekter 

Vi förklarade under våra intervjuer att vi tillämpade vetenskapsrådets etiska principer 

för samhällsvetenskaplig forskning. Vi informerade även fritidspedagogerna om de 

etiska aspekterna innan de deltog i intervjun. Detta gjorde vi genom att skicka ut ett 

missiv (bilaga 1). Missivet innehöll information om undersökningen och de etiska 

principerna. 

 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp hur forskare ska tänka i en undersökning och vad man 

ska ta hänsyn till. Det finns fyra etiska principer som kallas för samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet 

innebär att fritidspedagogerna själva får bestämma om de ska vara med och vilka frågor 

de vill svara på. Det är frivilligt att delta i en undersökning säger samtyckeskravet. 

Respondenterna behöver även information om vad undersökningen handlar om. Detta 

informerade vi om via vårt missiv där det stod tydligt att det är frivilligt att delta och att 

inte alla frågor behöver besvaras. För att tydliggöra valde vi även att förklara detta 

innan vi började med intervjuerna.  

Informationskravet betyder att forskarna ska förklara för respondenterna vad syftet med 

forskningen är. Vi valde att skriva syftet och vad arbetet ska användas till i vårt missiv. 

I informationskravet står det att respondenterna behöver veta vad syftet i 

undersökningen är. De som undersöker ska berätta för respondenterna vad som kommer 

att ske under intervjuns gång. Som respondent har man rätt till att gå ur och inte 

fortsätta delta. Det som forskare tar ställning till i nyttjandekravet är hur de använder 

respondenternas svar. Personerna som undersöker får bara använda sig av 

respondenternas svar i sin undersökning. I etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) 

tar upp återfinns även konfidentialitetskravet. I den står det att de som deltar i 

undersökningen inte ska gå att komma åt på något sätt. De som intervjuar ska alltså inte 

lämna ut några personliga uppgifter och sådant som går att spåra. Varför man tar 

ställning till dessa etiska principer är bland annat för att respondenterna ska få vara 

anonyma i sina svar. De ska inte känna sig tvingade till att delta och ingen ska komma 

till skada då de medverkar i en undersökning. När vi sammanställde respondenternas 

svar i vår undersökning nämnde vi inga namn, skolor eller sådant som gick att spåra. 

Detta förklarade vi för våra respondenter innan de deltog. Vi berättade även för dem att 
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deras medverkan i vår undersökning var helt frivillig och att intervjun gick att avbryta 

närsomhelst.   

 

Tillförlitlighet 

I detta avsnitt kommer vi att förklara vad tillförlitlighet innebär. Vi har tagit hänsyn till 

tillförlitlighet i vår undersökning och kommer beskriva hur vi har uppnått dessa krav. 

Bryman (2011) har skrivit om fyra olika kriterier kring tillförlitlighet i en kvalitativ 

forskning. Dessa kriterier kallas för överförbarhet, pålitlighet, trovärdighet och den sista 

kallas för en möjlighet att styrka och konfirmera.   

 

Överförbarhet 

Överförbarhet enligt Bryman (2011) handlar om hur lämpligt resultatet är i andra 

sociala miljöer och situationer. Detta kan göras genom att ha fylliga redogörelser eller 

täta beskrivningar där andra personer sedan kan bedöma om resultatet är överförbart till 

en annan miljö.(ibid.). 

För att uppfylla kriterierna för överförbarhet har vi skrivit om hur just fritidspedagoger 

arbetar med flerspråkiga barn i fritidshemmen, vilket även kan användas i andra miljöer 

och för personal. Vi har även varit noggranna med beskrivningarna, formuleringarna 

samt att hela tiden ha med fylliga redogörelser i analysen och resultatet. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om hur forskarna går tillväga i en forskningsprocess, hur hela 

processen beskrivs. Det är viktigt att få med alla delar. Bryman (2011) skriver att 

  

 

Detta innebär att man säkerhetsställer att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen- 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, 

intervjuutskrifter beslut rörande analysen av data och så vidare.(sid 355) 

  

Pålitlighet innebär att det ska finnas en komplett och nåbar redovisning för alla faser i 

forskningsprocessen. Detta kan till exempel göras av kollegor som kan agera granskare. 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte 
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medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet 

och slutsatsdragningen, utan att han eller hon har handlat i god tro. (Bryman, 2011) 

Genom att rannsaka och referera till källor har vi använt oss av kriteriet pålitlighet. Vi 

har också fått hjälp av vår handledare som har tittat igenom våra källor och även våra 

klasskamrater har läst igenom texten. 

 

Trovärdighet 

Då Bryman(2011) pratar om trovärdighet tar han upp att forskningen måste utföras med 

gällande regler och att respondenterna ska ta del av resultatet för att säkerhetsställa att 

den som utfört undersökningen uppfattat verkligheten på rätt sätt. För att uppfylla detta 

sa vi till våra respondenter att vi skickar ut arbetet till dem via mejl. Vi strävade efter att 

utföra forskningen på ett korrekt sätt genom att följa de etiska aspekterna noggrant.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

 “Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går 

att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han 

eller hon agerat i god tro”.( Bryman, 2011, sid 355)  

 

Det innebär att det ska vara tydligt att forskaren inte avsiktligt låtit egna uppfattningar 

eller teoretisk inriktning ha effekt på undersökningen. Vi har genom hela arbetet varit 

noga med att inte blandat in några personliga reflektioner och valt att utgå från säkra 

källor. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet. Det görs via olika kategorier som besvarar våra 

frågeställningar. Respondenterna i vår undersökning benämns som pedagoger 1-12.  

 

 

Brist på verktyg 

Av 12 respondenter svarade åtta att utbildningen inte har gett rätt verktyg att jobba med 

flerspråkiga barn. Endast en svarade ja och tre respondenter svarade inte på frågan. 

  

Respondenterna har delade åsikter kring hur utbildningar har varit till hjälp i arbetet 

med flerspråkiga barn. Vissa kände inte att de har fått lära sig något kring detta i sin 

utbildning. En av dem sa “Nej jag tycker inte alls det, utan jag har själv valt att läsa lite 

om det eftersom jag jobbar med så många flerspråkiga barn.” En annan av 

fritidspedagogerna som känt att hen inte fått tillräckligt med verktyg uttryckte sig “Nej, 

jag tycker inte det. Har inte varit så mycket snack om flerspråkighet eller mångkulturell 

skola.” 

 En annan fritidspedagog kände att hon fick med sig inspiration från sin utbildning som 

kan användas vid arbetet med flerspråkiga barn. Fritidspedagogen som svarade ja såg 

utbildningen som givande när det kommer till arbete med flerspråkiga barn. Detta 

eftersom fritidspedagogen fick vara kreativ och skapade saker som film och foto som 

inspirerade henne till att använda sig av på fritids. Tillsammans med barnen kan de 

skapa filmer som till exempel handlar om normer i samhället. Dessa filmer kan man 

sedan översätta till andra språk som till exempel barnens modersmål. Arbetssättet menar 

hon kan vara språkutvecklande för de flerspråkiga barnen. En av fritidspedagogerna 

som svarade nej på frågan sa att det är oftast på studiedagarna som all personal pratar 

om flerspråkiga barn och hur alla i skolan ska jobba för att utveckla deras språk. På 

frågan har utbildningen gett dig rätt verktyg till att jobba med flerspråkiga barn svarade 

en fritidspedagog “ knappt eller inte alls. Vårt samhälle är mångkulturellt idag och har 

varit det under en längre tid. Det finns en blandning mellan olika kulturer och olika 

språk. Ingenstans i utbildningen har det lyfts fram hur man praktiskt kan bemöta och 

förhålla sig till flerspråkiga barns språkutveckling”. 
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Varierande arbetssätt  

Här visar svaren hur fritidspedagogerna vi intervjuat arbetar med flerspråkiga barn. 

Resultatet visar att fyra av respondenterna arbetar och samtalar med barnen i syfte för 

att utveckla deras språk. Lek motsvarade fyra av pedagogernas svar. Drama och bild 

svarade två pedagoger att de arbetar med och endast en pedagog arbetar med Ipads och 

musik. 

  

Ett gemensamt arbetssätt för fritidspedagogerna var att samtala med barnen. Det kunde 

vara under aktiviteter men det kunde också handla om att bara föra tydliga samtal med 

barnen. En av respondenterna sa “Det är viktigt att man har en dialog med de 

flerspråkiga barnen och att man alltid försöker ha ett samtal med dem”. I samtal med 

barn berättade respondenterna att det är otroligt viktigt att vara tydlig och använda så 

många detaljerade ord som möjligt för att barnen ska förstå och lära sig språket och för 

att kunna uttrycka sina känslor. Det är även bra att tänka på att använda sig av 

kroppsspråket. En av respondenterna berättade att “Vi låter barnen få lära sig ord på 

andras modersmål som till exempel veckodagar, hej och hejdå.“ Under intervjun visade 

fritidspedagogen upp veckodagarna på finska som de hade använt sig av på fritids. Det 

gjorde de eftersom det fanns en elev som hade finska som modersmål. En av 

fritidspedagogerna berättade om ett seminarium som hon deltagit i. Där pratade de om 

att använda sig av språkpåsar som innebar att de flerspråkiga barnen fick använda sig av 

olika ord och begrepp för att utvecklas i språket. Fritidspedagogen ville införa det på sitt 

fritidshem. En av fritidspedagogerna svarade, “Genom att skapa en trygg atmosfär i 

fritidshemmet vågar alla uttrycka sig och ta plats i samtalet”.  

 

Det som också var gemensamt hos respondenternas svar var att de läser böcker 

tillsammans med barnen för att kunna utveckla dem i språket. En av fritidspedagogerna 

berättade att det kunde vara böcker med bilder som gjorde det lättare för barnen att 

förstå. En annan av dem sa att vid högläsning kunde de förklara stycken eller ord som 

var svåra att förstå. Detta för att alla barnen skulle kunna hänga med. De lär sig nya ord 

och de får en förståelse för vad saker betyder. En annan fritidspedagog menade att det är 

viktigt att låta barnen själva få välja böcker som intresserar dem vid högläsningen, då 

känner sig barnen inkluderade. Pedagogen berättade även att det var vid mellanmålet 

eller fruktstunden som högläsningen pågår. Detta eftersom pedagogerna vill att det ska 

vara lugnt vid dessa stunder och att barnen ska få en lugn stund där de kan slappna av. 
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Andra arbetssätt som togs upp var att barn får ta del av olika lekar från andra länder. Det 

var även en fritidspedagog som använde sig av orientering där det fanns gåtor vid varje 

station. Fritidspedagogerna fick förklara för de barn som hade svårt med språket vad 

dessa gåtor betydde. En annan fritidspedagog svarade “ Genom att möta dem i 

praktiken. I lek där barnen samspelar med andra barn. I leken behöver inte barnen ett 

språk utan de barn som möts skapar sitt egna tillsammans med mig som pedagog”. 

  

En annan form av aktivitet var att använda sig av drama som till exempel forumteater 

där de får uttrycka sig i känslor. I forumteater som en av respondenterna tog upp får 

barnen träna på att befinna sig i olika situationer och stöta på problem som kan uppstå.  

 

En av respondenterna som använde sig av bild i verksamheten vid arbetet med 

flerspråkiga barn berättade om en faktabok där de klistrade in bilder och hade en 

beskrivande text efter varje bild.  Faktaboken innehöll saker från olika kulturer som till 

exempel olika byggnader, religioner, maträtter och så vidare. Denna bok fanns 

tillgänglig för alla barn på detta fritids. Ett annat arbetssätt var att en fritidspedagog 

använde sig av bild för att låta barnen få uttrycka sina känslor. Fritidspedagogen 

berättade att de ofta använder sig av ämnet bild för att utveckla barnens språk. Då kan 

barnen uttrycka sig i bild istället för att använda sig av språket. Detta arbetssätt är bra 

för de barn som inte känner sig trygga med det svenska språket. Då får barnen slappna 

av och behöver inte tänka på hur de ska uttrycka sig muntligt. 

  

Ett annat språkutvecklande arbetssätt är att använda sig av Ipads som en av 

fritidspedagogerna lät de flerspråkiga barnen på fritids ta del av. Där får barnen använda 

olika språkappar för att utvecklas i det svenska språket. Fritidspedagogen berättade att 

detta arbetssätt är roligt för barnen samtidigt som det är lärorikt. Barnen får själva 

bestämma kunskapsnivåer på apparna. 

  

Genom musik kan barn utvecklas i språk. En fritidspedagog berättade att de använde sig 

mycket av musik på fritids. Genom att lyssna på musik lär sig barnen nya ord. 

Fritidspedagogen beskrev att barnen är väldigt duktiga på att härma det som de lyssnar 

på. Fritidspedagogerna kan hjälpa barnen att förstå ord och innebörden av låttexterna.   
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Samarbetet brister 

 

Resultatet visar att tio av fritidspedagogerna inte samarbetar med varandra på fritids i 

arbetet med flerspråkiga barn medan endast två svarade att de samarbetade med andra. 

Detta visar att samarbete inte är en självklarhet för alla fritidspedagoger då de jobbar 

med språkutveckling med flerspråkiga barn. En av fritidspedagogerna förklarar att de 

inte hade något riktigt samarbete men att fritidspersonalen har samma tänk kring hur de 

samtalar och arbetar med dessa barn. En annan tog upp vikten av att samarbeta och 

menade att när samarbete sker så gynnar det även barnen i längden. Genom att arbeta 

tillsammans blir det lättare att ge barnen möjligheter till utveckling och att 

verksamheten förbättras. En av pedagogerna vi intervjuade svarade på frågan på detta 

sätt ”Nej det gör vi inte. Vi pratar inte så mycket om flerspråkighet. Det är inget som 

prioriteras på listan eftersom vi inte har så många flerspråkiga barn.” 

  

En av respondenterna sa att det fanns ett samarbete med hemmen. De försöker berätta 

för barnens vårdnadshavare att det också är viktigt för dessa barn att de får prata sina 

hemspråk hemma. Det gjorde de eftersom det är viktigt att barnen får använda sig av 

båda språken i sin vardag. Det är viktigt för att de ska få behålla sin identitet och kultur. 

  

Resurser 

Svaren visar att åtta av respondenterna inte tycker att det finns tillräckligt med resurser 

för att jobba med barns språkutveckling på fritids medan fyra tycker att det finns. 

En av fritidspedagogerna svarade att det fanns ett önskemål att ha en modersmålslärare 

på fritids några timmar i veckan. De barn som är flerspråkiga kan då få hjälp med 

språkutvecklingen. De som svarade nej på frågan ville gärna ha extra resurser och hade 

önskemål om att ha fler fritidspedagoger på plats. En fritidspedagog som svarade ja på 

frågan berättade att de hade tillräckligt med resurser men att de inte prioriterade att 

arbeta med språkutveckling hos flerspråkiga barn eftersom det inte fanns så många. 

 

Arbetet är viktigt 

Svaren visar att alla respondenterna tycker att det är viktigt att arbeta med 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. En av dem säger “ Det är jätteviktigt! då får 

barnen känna samhörighet, det skapar förståelse och kan då slippa incidenter och 

missförstånd.” De lyfter hur viktigt det är att lära sig det svenska språket. Det handlar 
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om att känna sig som en del av det svenska samhället och inte känna utanförskap, men 

också om att kunna kommunicera med andra i olika sammanhang. En av 

fritidspedagogerna lyfte även upp att engelska är jätteviktigt då det är flerspråkigt 

eftersom en del brukar kunna det engelska språket. En av fritidspedagogerna svarade 

                    

Jag tycker att det är jätteviktigt för barnen att kunna sitt modersmål samt att de 

får lära sig det svenska språket. För att barnen ska kunna få möjlighet att lyckas i 

skolan och samtidigt kunna vara en del av deras kultur så tror jag att språket är 

viktigt. Jag tror det är bra att arbeta med språkutveckling hela livet för att 

ständigt utveckla sitt språk. För att flerspråkiga barn ska få chansen att komma 

in i samhället på ett bra sätt är språket ett viktigt verktyg. 

  

 En annan fritidspedagog berättade att det är viktigt med språkutveckling för att barnen i 

framtiden ska få jobba med det som de vill. För att barnen ska kunna känna en trygghet 

så är det viktigt att de kan uttrycka sina känslor. Språket är viktigt för att barnen inte ska 

bli missuppfattade och för att kunna kommunicera med andra barn. 

  

Möjligheter 

Utifrån respondenternas svar kan vi tydligt se att alla är eniga om att det finns massor av 

möjligheter med flerspråkighet i fritidsverksamheten. Respondenterna menar att barnen 

får lära sig andras kulturer, de får en annan förståelse. Fritidspedagogerna kan även lära 

sig av de flerspråkiga barnen. Exempel på detta kan vara då de frågar vart barnen 

kommer ifrån och kan titta tillsammans på en karta. Fritidspedagoger kan även fråga 

barnen om de kan lära de andra barnen nya lekar. En av respondenterna sa att barn med 

samma modersmål kan fungera som en tolk. Det är som en bro mellan dem. Barnen som 

kan samma språk hjälper då varandra. En av respondenterna sa “Barnen som pratar 

svenska kan fråga vad saker heter på de andra barnens modersmål och de kan på detta 

vis lära sig av varandra.”  Barnen lär sig mycket av varandra, när det kommer ett barn 

som har ett annat språk än svenska och som har andra erfarenheter kan det bli lärorikt 

för de andra barnen. En fritidspedagog som svarade på frågan om det fanns några 

möjligheter med flerspråkiga barn i verksamheten sa 

 

Ja, eftersom samhället idag blir mer och mer mångkulturellt så tror jag att det är 

bra att ha flerspråkiga barn i verksamheten, så att även svenskfödda barn får lära 
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sig av andras kulturer. Idag har vi inte många flerspråkiga och det märks tydligt 

när det kommer en ny elev som är flerspråkig. Barnen har inte tillräckligt med 

kunskap och därför uppstår många frågor kring det nya barnet. 

  

 

Hinder 

Av alla fritidspedagoger som svarade kunde nio pedagoger inte se några hinder med 

flerspråkiga barn i fritidsverksamheten medan tre såg hinder med det. 

Respondenterna ser alltså mer möjligheter än hinder med att jobba med flerspråkiga 

barn i fritidsverksamheten. En av de respondenter som intervjuades menade att det kan 

bli ett hinder om målen för varje årskurs i den svenska läroplanen inte uppnås på grund 

av att barnen inte kan språket. En annan sa “Jag ser det mer som en utmaning än ett 

hinder.” Den fritidspedagogen tog även upp att det finns vissa barn som har 

hemspråksundervisning och att hemspråksundervisningen tar lite av fritidstiden. En 

annan pedagog som ansåg att det finns hinder med flerspråkiga barn i verksamheten sa 

”Ibland har jag märkt att det lätt kan bli konflikter eftersom språket spricker och barnen 

inte kan komma överens. Därför är det upp till oss pedagoger att ständigt jobba med 

språkutveckling för att detta inte ska ske.” 

  

En fritidspedagog svarade att flerspråkiga barn ibland kan hamna utanför och därför är 

det viktigt att se till att flerspråkiga barn inte blir utstötta eller hamnar utanför. En annan 

berättade att det största hindret på fritids är att flerspråkiga barn drar sig till de barn som 

har samma modersmål. Detta leder till att barnen använder sina modersmål mer istället 

för att tala svenska. 
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Resultatdiskussion 

Utifrån intervjuerna kunde vi se både likheter men också skillnader på hur 

fritidspedagoger jobbade med de flerspråkiga barnen på fritidshemmen. Enligt några av 

fritidspedagogerna fanns det en del hinder med flerspråkighet i fritidshemmen. De flesta 

såg dock möjligheter med att vara flerspråkig. Det som visades i undersökningen var att 

majoriteten av fritidspedagogerna jobbade mycket med läsning och att de ständigt 

samtalade med barnen för att utveckla dem i språket. Kultti (2012) berättar om olika 

sammanhang då flerspråkiga barn i förskolan kan utvecklas i språket. Förskollärarna 

utgår från vad barnen gillar och deras behov. De flerspråkiga barnen får bland annat 

utveckla sitt språk med hjälp av läsning och genom att kommunicera med andra i olika 

aktiviteter. 

  

Vår undersökning visade att det fanns olika arbetssätt att använda sig av läsning på 

fritids. Då barnen tog del av läsning fick de bland annat lära sig nya ord och utvecklades 

då språkligt. De flesta använde sig av högläsning. Vissa pedagoger använde sig av 

böcker som innehöll bilder för att barnen med andra modersmål än svenska lättare 

skulle förstå vad boken handlade om. En använde sig av högläsning under mellanmålet, 

det skapade ett lugn till barnen. När en av fritidspedagogerna läste högt för barnen 

gjorde hon sig tydlig genom att ge förklaringar på vad ord och stycken handlade om. Att 

uttrycka sig tydligt i arbetet med flerspråkiga barn var en förutsättning i 

språkutvecklingen. Att göra sig tydlig i arbetet med flerspråkiga barn berättar både 

Lindberg (2012) och Bajrami (2017) om. Det är bra för de barn som behöver utvecklas 

mer i språket. Kultti(2012) nämner tillfällen i förskolan där förskollärare gör sig tydliga 

för de flerspråkiga barnen. Detta kunde vara då de använde sig av föremål i olika 

miljöer. Lindberg (2012) skriver att pedagoger kan använda sig av kroppsspråket för att 

göra sig tydliga. Vilket också Salmona Madriñan (2014) lyfter upp att lärare använder 

sig av i arbetet med flerspråkiga barn. Kroppsspråk var även något som de 

fritidspedagoger vi intervjuade använde sig av i arbetet med flerspråkiga barn. De kunde 

även tydliggöra sig genom att förklara ord som barnen inte förstod och genom 

noggranna formuleringar. Genom vår undersökning kunde vi se att i majoriteten av 

svaren vi fick samtalade pedagogerna ständigt med barnen på olika sätt för att gynna 

språkutvecklingen. Ett annat sammanhang som en av våra respondenter berättade om 

var att utveckla barnen språkligt genom att lära dem ord på andra barns modersmål. Då 

kunde barnen känna sig inkluderade. Salmona Madriñan (2014) beskriver även att det är 
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mer utvecklande om barn får använda sig av både sitt modersmål och 

undervisningsspråket i skolan. Det som också är viktigt enligt Ozfidan (2017) är att 

flerspråkiga barn får utvecklas i sitt modersmål. Det leder bland annat till att de stärker 

sin personliga identitet. Skolverket (2011) säger att det är upp till föräldrarna att se till 

så att barnen får modersmålsundervisning i skolan. Brogren & Isakson (2015) lyfter upp 

att då flerspråkiga barn som har fått utvecklats i både sitt modersmål och andraspråk 

under en 6 årsperiod når bättre resultat jämfört med de enspråkiga barnen. 

  

I vår undersökning kunde vi se att dialoger med flerspråkiga barn också var viktiga för 

att låta dem få chansen att uttrycka sig. En av fritidspedagogerna lät barnen på fritids 

uttrycka sina känslor genom att använda sig av drama. Ett annat arbetssätt var att 

uttrycka sig genom att skapa en bild. Det var ett arbetssätt som anpassade sig till de barn 

som inte kände sig helt bekväma med språket eller med att uttrycka sig inför andra. Då 

kunde de istället uttrycka sig genom att måla en bild. Att anpassa sig efter barnen och 

deras behov är något pedagoger strävar efter i fritidsverksamheten. Fritidspedagogerna 

lyfte att ett varierande arbetssätt var bra för att kunna anpassa sig efter de flerspråkiga 

barnen och deras behov. Det var även viktigt bland fritidspedagogerna hur de bemötte 

samt anpassade sig efter de flerspråkiga barnen. Ladberg (2003) lyfter hur viktigt det är 

att pedagoger ser till att barnen känner sig trygga men också att de får känna sig sedda 

och accepterade. Andra sätt för att de flerspråkiga barnen ska få chans att uttrycka sig 

enligt Lindberg (2012) är då pedagoger inkluderar barnens modersmål i 

fritidsverksamheten. I vår undersökning såg vi att fritidspedagogerna arbetar för att 

skapa trygghet hos alla barn. Tryggheten är något som även Skolinspektionen (2010) 

tittar efter i sin granskning i arbetet med flerspråkiga barn i förskolor och skolor. 

Resultaten av den granskningen var att trygghet och att skapa en social gemenskap är 

något som de flesta jobbar efter. 

  

Utifrån svaren från vår undersökning kunde vi se att de använde sig av många 

varierande arbetssätt vid arbetet med flerspråkiga barn. Det kunde vi även se i 

forskningen. Det handlade bland annat om olika slags lekar och aktiviteter. I lekarna 

som nämndes i vår undersökning kunde fritidspedagogerna delta. Ett exempel som togs 

upp var att fritidspedagogerna hjälpte till att förklara för barnen språkligt. Det fanns 

även en fritidspedagog som lät barnen på fritids testa på lekar från olika länder. Då fick 

barnen chansen att ta del av varandras lekar. Att känna en samhörighet var något som 
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fritidspedagogerna som deltog i vår undersökning tänkte på då de jobbade med de 

flerspråkiga barnen. Det var bland annat viktigt för dessa barn för att de skulle känna sig 

inkluderade i verksamheten och för att inte känna ett utanförskap. Hildago och 

Karamitas (2017) pratar om att inkludera de flerspråkiga barnen i verksamheten 

tillsammans med de svenskfödda barnen. Detta skapar en gemenskap och gynnar 

barnens språkutveckling. Att utveckla språket kan dessa barn också göra hemma genom 

att de får tala sitt modersmål. En av fritidspedagogerna vi intervjuade berättade att de på 

fritids uppmanade vårdnadshavare att använda modersmålet hemma. Torpsten (2008) 

berättar i sin text att det språk som föräldrarna oftast talar är det språk som är 

modersmålet för deras barn. 

Fritidspedagogerna tog även upp annat som var bra för de flerspråkiga barnen och deras 

språkutveckling. Bland annat att det var språkutvecklande att lyssna på musik och höra 

olika låttexter, då kunde barnen härma det som de hörde. Brogren och Isakson (2015) 

har tagit upp om att barn kan ta efter andra genom att iaktta och lyssna för att växa i 

språket. På detta sätt lär de sig språket på egen hand. Det finns andra situationer där 

barnen kan utvecklas i språket på egen hand. I vår undersökning var det en 

fritidspedagog som lät de flerspråkiga barnen få använda sig av ipads. Barnen fick alltså 

använda sig av språkutvecklande appar själva. Där kunde barnen välja kunskapsnivåer. 

Salmona Madriñan (2014) skriver att lärare kan låta flerspråkiga barn i skolan använda 

sig av visuella hjälpmedel i sin språkutveckling. 

  

Våra respondenter tyckte att det fanns fler möjligheter än vad det fanns hinder med 

flerspråkighet i fritidsverksamheten. Möjligheterna med flerspråkiga barn i 

fritidshemmet var bland annat att barnen på fritids fick ta del av andras kulturer och 

språk. Lindberg (2012) säger bland annat att flerspråkigheten kan bidra till acceptans 

när det kommer till olikheter. 

  

Det framgick i vårt resultat att eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det bra 

att få en förståelse för andras kulturer och skapa en gemenskap. Hidalgo och Karamitas 

(2017) lyfter i sin text att flerspråkiga barn på fritids får ta del av samhällsorienterade 

lekar där de kan lära sig hur det fungerar i samhället. Undersökningsresultaten för 

Skolinspektionen (2010) och Kultti (2012) visar att barn i både skola och förskola får 

chansen att utvecklas socialt i en miljö med olika kulturer. Skolverket (2014) säger att 

då barnen utvecklas i språket skapas det en annan förståelse till andra människor och till 
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samhället vi lever i. Utifrån våra undersökningsresultat visade det sig att de svenskfödda 

kunde bli nyfikna och lära sig saker genom att ställa massor av frågor till de flerspråkiga 

barnen. Även fritidspedagoger kunde lära sig av de flerspråkiga barnen genom att vara 

nyfikna. Det kunde till exempel handla om det geografiska, vart de kommer ifrån. Det 

framgick att de barn som pratade samma språk kunde hjälpa och lära sig av varandra om 

det hade svårt med det svenska språket. Det var viktigt för flerspråkiga barn att 

utvecklas språkligt för att kunna uttrycka sig i känslor. 

  

Utifrån våra resultat bidrog språkutvecklingen till att barnen fick möjligheter till att lära 

sig nya kunskaper. Det blir bland annat lättare för dem i skolan, det säger även Ozfidan 

(2017). I vår undersökning kunde vi se att språkutvecklingen gjorde det möjligt för de 

flerspråkiga barnen att lära sig nya språk samt att kunna kommunicera med andra. 

Hildago och Karamitas (2017) säger att om barn med andra modersmål utvecklas 

språkligt bidrar det till att dessa barn känner sig mer inkluderade och har lättare att 

kommunicera med andra.   

  

Det var några få fritidspedagoger som upplevde att vissa hinder uppstod i arbetet med 

flerspråkiga barn. Men det flesta av de som svarade upplevde inte några hinder. De 

hinder som togs upp var bland annat då barn inte kunde språket blev det svårare för dem 

att uppnå målen i skolan. Bajrami (2017) lyfter upp i sin undersökning att 

fritidspedagoger tänker på att de ska vara ett stöd i skolan och på hur de ska bemöta 

dessa barn. Från den undersökningen fick hon fram att fritidspedagogerna vill ha någon 

som kunde de flerspråkiga barnens modersmål och att de önskade att de kunde ha något 

samarbete tillsammans med hemspråkslärare. Det vi kunde se i vår undersökning var att 

det fanns hinder som kunde uppstå i arbetet med flerspråkiga barn då dessa barn hade 

hemspråksundervisning. En av fritidspedagogerna som vi intervjuade berättade att 

hemspråksundervisningen var under fritidstid vilket resulterade till att dessa barn inte 

alltid kunde medverka på fritids. Ett annat hinder var att språket ibland hade brister som 

gjorde att missförstånd kunde uppstå bland barnen. En del av dessa barn kände även 

utanförskap och kunde därför lätt dra sig till de barn som pratade samma språk och som 

hade samma kultur som dem. Detta ledde till att de flerspråkiga barnen ofta använde sig 

mer av sitt modersmål när de samtalade med varandra istället för att försöka prata det 

svenska språket. Hildago och Karamitas (2017) berättar utifrån deras undersökning att 

fritidspedagoger har vissa metoder där de försöker få nyanlända barn att blandas med de 
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svenskfödda barnen. Detta för att barnen lättare ska utvecklas språkligt. Det finns även 

andra sätt att tänka på då fritidspedagoger ska hantera barngrupper i fritidsverksamheten 

och det finns exempel på detta från Bajrami (2017) och skolverket (2014). I dessa texter 

står det att barnen gynnas genom att vara i mindre grupper. Anledningen till detta är att 

det blir lättare att hålla koll på eleverna. Det blir också enklare att se deras behov och 

kunskapsnivå. 

  

Det som även visades utöver undersökningens frågeställningar var att de flesta av 

fritidspedagogerna som intervjuades sa att de inte hade fått med sig kunskaper i deras 

utbildningar kring arbetet med flerspråkiga barn. Lahdenperä, Lorentz (2010) tar upp att 

de flerspråkiga barnen måste utvecklas mer språkligt och samtidigt försöka lära sig det 

som de svenskfödda barnen får lära sig i skolan. Enligt de svar som skolinspektionen 

(2010) fick från sin granskning kunde de se att det saknades kunskaper i arbetet med 

flerspråkiga barn. 

  

Fritidspedagoger önskar sig mer kunskaper enligt Bajrami (2017). Det handlar om hur 

man tar emot dessa barn. Majoriteten av våra respondenter sa att det inte fanns 

tillräckligt med resurser i arbetet med flerspråkiga barn och de flesta gav även som svar 

att de inte hade något samarbete bland fritidspersonalen i verksamheterna för att jobba 

med dessa barn. 
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Metoddiskussion 

Genom att göra en kvalitativ studie fick vi långa och innehållsrika svar från 

respondenterna. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha 

möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågor ställdes inte efter varje fråga eftersom 

respondenterna redan var så tydliga med deras svar. (Bryman, 2011) 

 

Intervjuerna ägde rum på fyra olika ställen och vi delade på oss så vi gjorde intervjuerna 

på två ställen var. Anledningen till att vi delade på oss var först och främst för att tiden 

inte räckte till men också att vi inte bor i samma stad. Detta kan både ses som en fördel 

och en nackdel. Fördelen var att vi fick längre tid till att analysera svaren samt att lägga 

mer tid på skrivandet. Nackdelen med att göra intervjuerna på egen hand var att vi inte 

kunde diskutera svaren tillsammans direkt. En annan fundering som dök upp var att vi 

kanske hade olika sätt att intervjua på. Detta kan ha resulterat till att vi fick olika svar. 

Eftersom vi hade en fast intervjuguide kände vi därför att detta inte var ett större 

problem.  

 

Till en början var det svårt att hitta respondenter som frivilligt ville delta i vår 

undersökning. Slutligen fick vi ihop 12 fritidspedagoger som kändes tillräckligt för att 

kunna få svar på frågeställningen. Om vi hade intervjuat fler respondenter skulle vi fått 

fler svar att bearbeta, något vi inte hade haft tid med. 

  

Under intervjuernas gång stötte vi på problem och det var att vissa pedagoger hade tider 

att passa och tiden för intervjun var begränsad. Detta ledde till att stress uppstod i början 

av intervjun eftersom rädslan för att inte hinna ställa alla frågor fanns. Detta bidrog inte 

till något negativt eftersom vi fick svar på alla frågor och vi hade tid att diskutera och 

ställa fler frågor efter att alla frågor hade besvarats. 
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Slutsats 

I detta arbete har vi undersökt hur fritidspedagoger arbetar med språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn i fritidshemmet samt vilka möjligheter och hinder fritidspedagoger 

anser att det finns med flerspråkiga barn på fritids. Undersökningen visade att 

fritidspedagogerna arbetar på olika sätt för att göra det möjligt för de flerspråkiga 

barnen att utvecklas. Det gemensamma var att nästan alla arbetar med språkutveckling 

genom att läsa böcker och samtala med barn. Vissa fritidspedagoger valde att läsa under 

mellanmålet medan andra lät barnen själva få välja bok och läsa när det gavs tid. Andra 

arbetssätt bland fritidspedagogerna var att använda sig av Ipads, drama, lekar, musik 

och bild. En av fritidspedagogerna menar att det var bra att variera sina arbetssätt för att 

det inte skulle bli enformigt för barnen. 

 

Fritidspedagogerna anser att det fanns fler möjligheter än hinder att ha flerspråkiga barn 

på fritids. De menade att barnen fick kunskaper om varandras kulturer och att de 

flerspråkiga barnen kunde lära de svenskfödda barnen nya saker. När det kommer till 

hinder i arbetet med de flerspråkiga barnen i verksamheten var det inte så många som 

tyckte att det fanns några hinder. Ett hinder som en av fritidspedagogerna tog upp var att 

det kunde bli svårt för de barn som inte kunde det svenska språket att uppnå skolans mål 

och att det då kunde bli ett problem för dessa barn. En annan fritidspedagog ansåg att 

när barnen hade svårigheter att uttrycka sig språkligt blev det lättare missförstånd vilket 

kunde leda till konflikter. Fritidspedagogen hade upplevt att det blivit så vid flera 

tillfällen på fritids och att det då kunde uppstå bråk bland barnen. 

 

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Nu när vi är klara med arbetet har vi reflekterat kring de svar som undersökningen fick. 

Utifrån dessa svar har vi fått inspiration och nya tankegångar som kan vara bra för vår 

framtida yrkesroll i mötet med de flerspråkiga barnen i fritidsverksamheten. Exempel på 

detta är att vi ska tänka på hur vi bemöter dessa barn samt att ständigt arbeta för att 

utveckla barnens språk efter deras behov. Eftersom antalet flerspråkiga barn ökar i 

samhället och det blir allt mer mångkulturellt anser vi att det är viktigt att ta ställning till 

att skaffa sig nya kunskaper. Det är viktigt att arbeta med barnens språkutveckling och 

integrera dem i fritidsverksamheten. Om vi hade forskat vidare i detta ämnesområde 
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hade vi skaffat oss ännu mer kunskaper genom att samtala med de flerspråkiga barnen 

och fått en bild av hur de upplever skolan. Vid vidare forskning hade vi även kunnat 

samtala med barnens vårdnadshavare eftersom skolan ska ha ett samarbete med dem. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

  

Hej! 

Vi kontaktar dig som fritidspedagog för att delta i en undersökning som handlar om 

flerspråkighet i fritidshemmet. 

Vi är två studenter som heter Albijana och Matilda. Vi läser till Grundskollärare 

inriktning fritidshem. Just nu läser vi vår sista termin och nu ska vi skriva vårt 

examensarbete. Vi har valt att undersöka hur fritidspedagoger jobbar med flerspråkiga 

barn eftersom antalet flerspråkiga barn ökar för varje år. Hur pedagoger jobbar med 

språkutveckling är något som vi är intresserade utav eftersom vi själva har stött på dessa 

barn i olika verksamheter.   

  

För att kunna besvara vår undersökningsfråga så behöver vi hjälp av er fritidspedagoger 

närmare bestämt vill vi intervjua er. Intervjun kommer att göras på era arbetsplatser och 

kommer att ta cirka 30 minuter. För att delta i denna intervju så ska du ha varit verksam 

i yrket i minst tre år. Du som deltar kommer att vara anonym i dina svar och svaren 

kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och alla svar behandlas konfidentiellt. 

Denna undersökning är helt frivillig och går att avbryta när du vill. I vårt färdiga arbete 

kommer läsaren varken att kunna identifiera dig eller skolan. 

Tack på förhand 

Vid frågor kontaktas vi på följande telefonnummer och mejladresser. 

  

Albijana Sefa                                                              Matilda Östergren 

XXXXXXXXXX          XXXXXXXXXX              

                          

Albixxxxx@hotmail.com                                               matildaxxxxxxxxx @gmail.com 

  

  

Handledare för examensarbetet 

Åsa Carlsson 

asa.carlsson@hig.se 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

 

1.  Hur länge har du varit verksam inom yrket? 

2. Har du någon utbildning i så fall vilken? 

3. Hur många barn har du inskrivna på fritids? 

4. Hur många utav dessa barn är flerspråkiga? 

5. Har utbildningen gett dig rätt verktyg att arbeta med flerspråkiga barn? 

6. Hur arbetar du med flerspråkiga barn och deras språkutveckling på fritids? 

7. Vilka arbetssätt föredrar du? 

8. Finns det något samarbete bland fritidspedagogerna då man jobbar med flerspråkiga 

barn? 

9. I så fall på vilket sätt samarbetar ni? 

10. Finns det tillräckligt med resurser för att arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

Om inte, vilka resurser saknas? 

Om ja, vilka resurser finns i verksamheten? 

11. Är det viktigt att arbeta med flerspråkiga barn och i så fall varför? 

12. Ser du några möjligheter med flerspråkiga barn i verksamheten? 

13. Ser du några hinder med flerspråkiga barn i verksamheten? 

Vilka? 

                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


