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Sammanfattning 

Syftet med studien är att inhämta kunskaper om rektorers och fritidslärares arbete med 

inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet. Nyanlända elever definieras i studien som 

elever som varit bebodda i Sverige i mindre än fyra år och har svenska som andra språk. 

Svårigheterna med att inte kunna svenska för nyanlända elever kan komplicera deras 

kommunikation och förståelse med och för andra människor och risk för exkludering finns.  

Fyra olika skolor deltog i studien, fyra rektorer och tre fritidslärare. Dessa sju personer 

intervjuades med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi besökte de olika skolorna och genomförde 

intervjuerna på respektive arbetsställe. Det empiriska materialet samlades in som sedan 

analyserades med forskning, styrdokument, litteratur och slutligen egna tolkningar. Resultatet 

visade att trygghet, lek och gruppstärkande aktiviteter är betydelsefulla faktorer i arbetet med 

inkludering av nyanlända elever. Kontakten och relationerna mellan individen, skolan och 

hemmet är även viktiga faktorer för att möta den nyanlända elevens behov på bästa sätt. 

Resultatet visade också att elevsamtal, god kontakt mellan skolan och hemmet och 

individuella anpassningar underlättar den nyanlända elevens känsla för trygghet och 

gemenskap. Studien visade tydligt att kommunikation och kulturkrockar är svårigheter som 

kan uppstå och kan upplevas svårhanterat. I ett framtida skede tänker de olika skolorna att de 

skulle vilja ta emot fler nyanlända elever och skapa godare relationer och kontakter med 

hemmet. 

Nyckelord: Trygghet, delaktighet, skola, vårdnadshavare  
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1. Inledning 
 

Arbetet med inkludering av nyanlända elever är ett aktuellt ämne i dagens skola. I en artikel i 

Dagens Nyheter belyser Delin (2016) att antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan. I 

artikeln framgår att ökningen kommer att fortsätta. Därför är det angeläget att skolan och dess 

verksamheter skapar strategier och kunskaper om bemötandet och mottagandet av dessa 

elever.  

Skolverket (2011) beskriver att skolväsendet ska gestalta och förmedla allas lika värde, främja 

alla elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och för svenska grundläggande demokratiska värderingar. I skolväsendet ska 

även fritidshemmet inkludera elever, oavsett bakgrund (Skolverket, 2011). Fritidshemmet är 

en del av det svenska skolväsendet vilket gör att verksamheten har en skyldighet att stötta och 

hjälpa eleverna till att ha förståelse för ovannämnda.  

Fjällhed (2013) skriver att de elever som kommer till Sverige har flytt från krig och 

svårigheter, och när eleven anländer till skolan är det viktigt att skolan, i sitt arbete, visar stöd. 

Genom att använda sig av olika arbetssätt erbjuds eleven stöd och hjälp utifrån individens 

behov, vilket leder till att individen har en chans till utveckling. Det finns brister i 

vetenskapliga kunskaper kring nyanlända elever och deras lärande. Detta kan leda till att 

mottagandet och lärandet sker genom olika former av impulsiva handlingar (Fjällhed, 2013).  

Både forskning och styrdokument visar att skola och fritidshem bör ha ett medvetet arbetssätt 

för att främja elevernas känsla av samhörighet och delaktighet. I den här rapporten har vi 

intervjuat rektorer och fritidslärare på några olika skolor för att få en bild av hur skolorna 

arbetar med inkludering av nyanlända. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om rektorers och fritidslärares arbete med nyanlända 

elever i fritidshemmet, samt att analysera deras uppfattningar om bemötande och inkludering 

av nyanlända elever.  

·        Hur arbetar rektorer och fritidslärare med inkludering av nyanlända elever?  

·        Vilka faktorer är viktiga i arbetet med nyanlända elever för rektorer och fritidslärare?  

·        Hur vill rektorer och fritidslärare utveckla sitt arbete med inkludering av nyanlända 

elever i framtiden?  
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2. Bakgrund 

Under bakgrunden förklaras olika begrepp som återkommer i den löpande texten och här 

undersöks även styrdokument, forskning och litteratur om inkludering av nyanlända elever. I 

texten kommer begreppet nyanlända elever att användas parallellt med begreppet elever.  

 

Centrala begrepp 

Nyanlända elever  
Bunar (2010) beskriver att nyanlända elever som barn och unga som anländer till Sverige och 

som inte har svenska som modersmål. Han menar att begreppet nyanlända elever inte enbart 

handlar om elever som kommer till skolan börjar, utan nyanlända elever kan även vara elever 

som redan har bott i Sverige i några år men börjar skolan först nu. De anländer till Sverige 

nära skolstarten eller under sin skoltid och kan eller förstår inte svenska språket (Skolverket, 

2016).  

Skolverket (2016) definierar nyanlända elever som födda i ett annat land och inte har svenska 

som modersmål. Nyanlända elever kan även vara svenska medborgare men inte gått i den 

svenska skolan utan studerat och bott utomlands. En elev anses inte längre som nyanländ efter 

fyra år i Sverige. Alla barn mellan 7-16 år som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt 

till utbildning. Även barn som inte är folkbokförda i Sverige men bosatta i landet har rätt till 

utbildning.  

 

Fritidshemmets uppdrag 

Skolverket har tagit fram Allmänna råd till fritidshemmet och till alla som arbetar i 

verksamheten, såsom exempelvis rektorer och fritidshemspersonal. Tanken är att dessa ska 

ligga till grund för planering och utveckling av verksamheten, för att på bästa sätt utveckla 

elevernas lärande (Skolverket, 2014a). 

Skolverkets Allmänna råd (2014a) tar upp att personalen bör anpassa sig efter varje individ 

och skaffa sig ett helhetsperspektiv på gruppens mål och utvecklingsområden. För att skapa 

en trygg och lärorik verksamhet måste fritidshemmet fånga upp eleverna och individernas 

intressen samt skapa goda kontakter med hemmet och vårdnadshavarna. Fritidshemmet ska 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid och verksamhetens utmaning blir därför att skapa sig 

goda insikter i vilka områden som eleverna behöver utvecklas i. Personalen måste också 

arbeta med samtal om normer och värderingar för att eleverna ska känna sig delaktiga i 

verksamheten. Fritidshemsverksamheten ska stötta och möta upp varje individ där den 

individen befinner sig.   

Skolverket (2014a) betonar att fritidshemmet bör ha i åtanke att de nyanlända eleverna också 

ska omfattas av samma möjligheter som alla andra elever. Det gäller exempelvis skolans 

värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och 

stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag. Skolverket (2014a) har också bestämmelser 

som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Tanken med dessa bestämmelser ska stärka de 

nyanlända elevernas möjligheter att utveckla och nå skolans mål utifrån deras förutsättningar.  

Skollagen (2010:800) beskriver att för att öka känslan för inkludering måste fritidshemmet 

skapa en förståelse för andra människors värden, samtala med och förmedla normer och 
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värderingar till eleverna. Skollagen (2010:800) bekräftar också i att fritidshemmet ska 

komplettera skolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och dennes behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  

Extra anpassningar och särskilt stöd 
I skolans och fritidshemmets uppdrag framgår det att i arbetet med inkludering utgör extra 

anpassningar och särskilt stöd viktiga verktyg.  

Skolverket (2014b) tar upp att fritidshemmets uppgift är att erbjuda alla elever “rätt” 

vägledning och stimulans som behövs vid elevernas lärande och personliga utveckling. 

Skolverket (2014b) betonar att fritidshemmet ska utgå ifrån eleverna egna förutsättningar, ge 

eleverna en chans till att utvecklas samt erbjuda särksilt stöd och extra anpassningar till de 

elever som inte når kunskapskraven.   

Skolverket (2014b) har två olika former av insatsstöd, extra anpassning och särskilt stöd. 

Extra anpassning är en stödinsats som används vid mindre svårigheter hos eleven och det 

måste inte fattas något formellt beslut om eleven ska få stödinsats. Särskilt stöd handlar om 

insatser vid större svårigheter hos eleven och insatserna är av större omfattning eller 

varaktighet, eller både två tillsammans, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form 

av extra anpassning.   

Teoretiska begrepp 
 

I föreliggande studie är begreppet inkludering centralt eftersom det både utgör en del av syfte 

och frågeställningar samt för att det är en utgångspunkt i våra analyser av resultatet.  

Inkludering 
Nilholm (2006) anser att det finns en skillnad mellan inkludering och integrering. Vid 

inkludering handlar det om att helheten ska anpassas till delarna och integrering handlar om är 

att delarna ska anpassa sig till helheten. Nilholm (2006) förespråkar att skolvärlden bör 

använda ordet inkludering istället, för då visar de att de har en idé som är en 

systemförändring. Skolans verksamhet ska organiseras utifrån varje individ och med 

utgångspunkt i elevernas olikhet. Han menar att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 

situation när begreppet inkluderande skola används och olikhet ska istället ses som en tillgång 

och inte en belastning. Vid arbete med inkludering är det viktigt att fritidshemmet och skolan 

tar hänsyn till varje elev utifrån hur eleven är som person och förmedlar normer och värden 

som ligger till grund för begreppet inkludering (Nilholm, 2006). Han förklarar vidare att det 

är viktigt att se olikheter som en tillgång istället för en belastning.  

Unesco (2008) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s 

organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom 

utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/ information. Där finns riktlinjer för 

inkludering och dessa handlar om att främja mångfald. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Unesco (2008) anser också att det inte handlar 

om en enskild lärares ansvar utan om allas ansvar, där alla som arbetar i skolan skall 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd.  
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Begreppet inkludering diskuteras även av Hägg och Kuoppa (2007) där de betonar att, för att 

fritidshemmet ska bli en inkluderande verksamhet behöver fritidslärarna använda sig av 

vägledande samtal. Vägledande samtal innebär att lärare under samtalet fördjupar sig i 

elevens tidigare erfarenheter. Genom att använda sig av den metoden anser Hägg och Kuoppa 

(2007) att läraren får djupare kunskaper om vad eleverna behöver för extra stöd och hjälp.  

Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt beskrivs det hur forskning och annan relevant litteratur betraktar 

inkluderingsarbete i skolan och arbetet med nyanlända elever samt vilken vikt forskning 

lägger på arbetet med bemötande och relationskapande. 

Skolans arbete med nyanlända elever 
Fjällhed (2013) diskuterar olika förslag på vad lärare bör tänka på när de tar emot nyanlända 

elever och i deras möten med vårdnadshavare. Första steget är att direkt när skolan får reda på 

att de ska ta emot en ny elev ska det arrangeras ett informationsmöte där både eleven och 

vårdnadshavare är närvarande. Innan mötet bör lärarna skaffa information om vilka sorts stöd 

de kan erbjuda eleven, exempelvis om de vill ha en tolk som finns med i klassrummet. Vid 

själva träffen ligger vikten vid att skapa ett gott bemötande och få alla parter trygga i vad som 

kommer att ske härnäst. Fjällhed (2013) menar att för att skapa en bra relation med den nya 

eleven är det viktigt att förbereda de andra eleverna på att det kommer en ny klasskamrat. Om 

möjligheten finns menar han vidare att det kan vara en trygghet för den nya eleven om någon 

kan vara fadder under en tid. Den eleven får gärna ha samma modersmål eller vara duktig på 

engelska. Faddern kan visa den nyanlända eleven runt på skolan och fritidshemmet och 

introducera elever i kamratgemenskapen.  

Förberedande för nyanlända elever 
Förberedelseklassen är till för att eleverna ska få en chans till att lära känna den svenska 

skolan och våra normer och värderingar. Klassen är också till för att erbjuda eleverna en 

chans till att bygga upp en trygghet med lärarna (Skowronski, 2013). Hon menar vidare att, 

genom att använda sig av förberedelseklass får vårdnadshavarna också en trygghet att luta sig 

mot och bygga upp sin relation till skolan. Skowronski (2013) förklarar att när eleverna har 

varit i förberedelseklassen ett tag placeras de till en ordinarie klass. En del av eleverna vill 

oftast stanna kvar i förberedelseklassen för att de känner sig trygga med läraren och 

klasskamraterna (Skowronski, 2013).  

Skowronski (2013) och Bunar (2010) betonar att en del skolor lägger fokus på 

förberedelseklasser för nyanlända elever från årskurs 4. Skowronski (2013) menar att det 

finns en viss brist hos skolor som inte gör en kontinuerlig uppföljning eller utvärdering av hur 

det har gått för eleven i skolan och på fritidshemmet eller vad eleven behöver öva mer på. 

Hon anser att personalen måste ta ett stort ansvar och visa att de är villiga att hjälpa eleven in i 

den nya klassen och bygga upp en trygghet där också. Under tiden i förberedelseklassen har 

en del av eleverna skapat en trygghet och det är extra viktigt att skolan och fritidshemmet tar 

emot eleven på ett vänligt och öppet sätt. Skolan och fritidshemmet samarbetar med att 

erbjuda eleven en trygg och lugn miljö (Skowronski, 2013).  

Doverborg och Samuelsson (2011) framhåller att lärarna redan från början måste erbjuda och 

locka eleverna till att skapa en egen motivation. Nyanlända elever har olika erfarenheter, både 
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bra och mindre bra. För att skolan ska kunna hjälpa eleven vidare i sin utveckling måste 

lärarna skapa sig en förståelse om vad eleven har varit med om och elevens 

utvecklingsområden och förutsättningar. Detta kan vara ett känsligt område eftersom skolan 

inte vet om svårigheterna som eleverna har med sig i sin ryggsäck (Doverborg och 

Samuelsson 2011). Doverborg och Samuelsson (2011) skriver att det är lika viktigt att eleven 

lär känna sig själv som att läraren också är säker i sin lärarroll och hittar ett arbetssätt som 

passar just den läraren. Skolverket (2014) beskriver att det är viktigt att skolan och 

fritidshemmet tar reda på elevens kunskaper vid ankomsten. Elever med utländsk bakgrund 

har exempelvis språkliga svårigheter i svenska. Där ställs det samma krav på läraren vid mötet 

av nyanlända elever (Skolverket, 2014b).   

Skolverket (2014b) betonar att lärarna behöver skaffa sig kunskaper om de nyanlända 

elevernas förutsättningar för att kunna anpassa behov av särskilt stöd om det behövs. Med 

andra ord undervisningen ska möta alla elever. Skolverket (2014b) beskriver att det är viktigt 

att lärarna riktar fokus mot nyanlända elevernas val och att lärarna samlar information om hur, 

vad och varför dessa val görs. Detta ska alltså stimulera elevers känsla för att känna sig 

inkluderade. 

 

Elevsamtal 
Iwarsson (2007) betonar att vanliga samtal mellan barn och vuxna är viktig och idag finns det 

gott om forskning som visar att vuxna som vågar vara viktiga och finnas till hands för barn 

och ungdomar spelar roll och kan göra skillnad.   

Andersson (2011) framhåller att det är viktigt att skolan och lärarna visar en medmänsklighet 

och deltar i olika möten för att visa att de lyssnar på eleven. Han menar vidare genom att 

bekräfta elevsamtal så får lärarna en klarare bild och förståelse för elevens utveckling och 

mående. Andersson (2011) uppfattar det som att lärare i pedagogiska sammanhang har en 

förutfattad mening om vad eleven behöver lära sig, innan de har skaffat kunskaper om vad 

eleven egentligen behöver utveckla.  

Vikten av trygga grupper 
Wahlström (1996) beskriver hur lärare kan arbeta med elever inom lika grupper och skapa 

trygghet mellan eleverna. Om gruppen ska bli en helhet och en trygghet att vända sig till 

måste fritidshemmet arbeta kontinuerligt med gruppstärkande övningar. Enligt Wahlström 

(1996) måste personalen börja med att stärka individens självförtroende och självbild. Vidare 

kan lärarna arbeta med individens trygghet och samspel med andra.  

Wahlström (1996) beskriver att nyanlända elever kan behöva en liten knuff för att träna 

samspelet med andra. Hennes förslag som kan hjälpa eleven är att anordna trygghetsgrupper, 

där lärare arbetar med små grupper och där målet är att alla inblandade elever ska känna sig 

trygga med andra.  

Madsen (2006) beskriver skolan som en mötesplats, där kontakter skapas hela tiden och detta 

kan gynna familjerna som har elever på fritidshemsverksamheten. Vidare förklarar han för att 

en individ ska bli integrerad i vårt samhälle måste den individen skapa sig en förståelse för det 

svenska samhället och de sociala samspelen med andra. Genom att skapa sig en uppfattning 

om hur det sociala samspelet fungerar kan individen enklare kommunicera med andra 

människor och bli en del av gemenskapen. Han betonar även att det är viktigt att alla får 
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känna grupptillhörighet eftersom den egna identiteten förstärks genom att vara i en 

gemenskap. Madsen (2006) anser att fritidshemmet ska fokusera på eleverna och leken, för att 

leken ses som en tillgång till lärandet om normer och värderingar.  

Multikulturella fritidshem 
Johansson och Ljusberg (2004) har forskat om hur elevers tid i fritidshemmet ser ut och vilket 

lärande det medför. De har kommit fram till att fritidshemmet har sin egen kultur, vilket 

inkluderar traditioner, normer och värderingar. Grunden i kulturen för fritidshemmet är 

naturliga beteenden, syn på omvärlden och olika tolkningar av värden. Johansson (2011) 

betonar att det är viktigt för läraren att vara medveten om hur detta påverkar det pedagogiska 

arbetet till exempel när det gäller samspelet mellan elever i grupp och mellan lärare, elever 

och deras familjer. Olika kulturer möts i skolans värld, vilket även inkluderar fritidshemmet. 

Johansson (2011) belyser att det är viktigt för läraren att relatera sitt pedagogiska arbete till 

elevernas sociokulturella bakgrund. Han anser att lärarna bör synliggöra och diskutera 

likheter, olikheter och skillnader mellan de olika sociokulturella bakgrunderna med eleverna. 

Johansson (2011) nämner att läraren har ett ansvar att vara en förebild för eleven och visa 

respekt för allas lika värde och demokratiska grundvärderingar.  

FN skriver i de mänskliga rättigheterna att “alla människor är födda fria och har lika värde 

och rättigheter” (Förenta Nationerna [FN] 2008, 1). Detta bekräftar även organisationen SIOS 

(Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) som skriver att vi är alla unika. SIOS 

(2004) belyser att alla har rätt att leva på lika villkor oavsett funktionshinder, etnicitet, kön, 

ålder eller sexuell läggning. De skriver även om hur normer, attityder, fördomar och 

maktförhållanden påverkar hur individer bemöter och blir bemötta (SIOS, 2004).  

Vårdnadshavare 
Kimber (2008) anser att den viktigaste medspelaren som skolan har är elevernas 

vårdnadshavare. Det har en stor betydelse för vad hemmet har för inställningar till skolan, för 

det spelar roll hur mycket eleverna komma att klara av skolarbetet. Hon menar med detta att 

hemmet har en stor påverkan till elevens skolgång. Kimber (2008) förklarar vidare att 

föräldrar känner större trygghet om de är medvetna om skolans arbetssätt och de litar på att 

deras barns lärare uppmuntrar och stöttar barnens skolarbete på flera sätt. Erikson (2004) 

bekräftar också att skolan bör skapa en god relation till föräldrarna för att lättare kunna arbeta 

och bemöta dem. Han menar också att det är viktigt att skolan har en öppen relation till 

föräldrarna, för det underlättar vid samtal med eleven.  
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3. Metod 

Under detta kapitel presenteras varför vi har valt kvalitativa samtalsintervjuer som metod 

samt vilka fördelar detta innebär för denna rapport. I kapitlet redogörs också för vad etiska 

överväganden har för betydelse för insamling av empiri samt hur urvalet, genomförandet, 

datainsamlingen och analys genomfördes. Det har varit ett medvetet val att intervjua flera 

skolor med olika erfarenheter för att inhämta uppfattningar hur respektive skola arbetar med 

inkludering på fritidshemmet av nyanlända elever. Till intervjuerna valde vi både rektorer och 

fritidslärare för att vi ville få olika perspektiv på vad deras syn på nyanlända elever och 

inkluderingsarbete. Vi valde att utforma det så för att vi ville få en bredare empiri att utgå 

ifrån och koppla till litteraturen. Vår tolkning är, trots att en färre fritidslärare intervjuats, 

utgör den uteblivna intervjun inte så stor skillnad i studien då vi fått mycket kvalitativ empiri 

att utgå ifrån.  

Val av metod 

 

Dimenäs (2007) beskriver kvalitativ metod som insamling av data genom intervju, medan 

Dalen (2015) beskriver metoden som utväxling av synpunkter där samtalsledaren vill få en 

inblick i informanternas erfarenheter, tankar och känslor rörande ämnet. En kvalitativ intervju 

liknas vid ett vardagligt samtal men där skillnaden är att fokus för samtalet är ett ämne som 

intervjuaren valt (Dimenäs 2007). Utifrån dessa aspekter ansågs detta metodval vara den bäst 

passade till syftet och frågeställningarna till studiens insamling av data och empiri.   

Urvalet 
 

Dimenäs (2007) beskriver vikten av att intervjua personer som har erfarenhet av ämnet för att 

svaren ska bli mer tillförlitliga. Vi har kontaktat samtliga skolor i kommunen för att vi ville 

bredda inhämtningen av empiri genom skolor som har ett kontinuerligt arbete med nyanlända 

samt skolor som inte har lika stor erfarenhet av detta.   

Av de tillfrågade skolorna valdes slutligen fyra skolor och totalt fyra rektorer och tre 

fritidslärare att delta i intervjuundersökningen. De rektorer och fritidslärare som intervjuats 

har tilldelats fiktiva namn för att säkerställa anonymitet i arbetet.  

Skola 1     Rektor Harriet Fritidslärare Sofia  

Skola 2     Rektor Marie Fritidslärare Johanna  

Skola 3     Rektor Lars Fritidslärare Tobias  

Skola 4     Rektor Per                               

Skola 1 och Skola 2 har ett dagligt arbete med några få nyanlända elever, i jämförelse med 

Skola 3 som har ca 70 % nyanlända elever. Skola 4 har tagit emot endast en elev med annan 

kultur som de har ett dagligt arbete med.  

Rektor Harriet har arbetat som rektor i tre år på Skola 1. Hon har erfarenhet av arbetet med 

nyanlända elever från andra skolor som hon tidigare arbeta vid.  
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Fritidsläraren Sofia har varit verksam i sjutton år på samma skola som Harriet och har 

personligen tagit emot ett fåtal nyanlända elever.  

Rektor Marie, Skola 2, har arbetat som rektor i tjugo år och varit delaktig i uppstarten av en 

skola som Mari. Sedan skolan startades har hon tagit emot nyanlända elever och har därför 

stor erfarenhet av inkluderingsarbete.  

Fritidslärare Johanna, som varit verksam i tolv år, arbetar på samma skola. Även hon har 

stor erfarenhet av arbetet med nyanlända.  

Rektor Lars, Skola 3, har varit rektor i tio år och tagit emot nyanlända elever under hela 

tiden. Totalt har skolan fler nyanlända än svenska elever.  

Fritidsläraren Tobias, arbetar i samma verksamhet och har varit fritidslärare i åtta år. Han 

har ett dagligt arbete med nyanlända elever men som Lars har personligen inte tagit emot 

någon nyanländ elev. Han berättar att han kommer ta emot nyanlända elever i framtiden.  

Rektor Per, Skola 4, har arbetat som rektor i sju år och har inte så stor erfarenhet av arbetet 

med nyanlända elever. Skolan har för tillfället en nyanländ elev och hen är inte inskriven på 

något fritidshem.  

Genomförande 

 

Inför undersökningen kontaktades rektorer och fritidslärare på alla skolor i en medelstor 

kommun. När vi kontaktade skolorna skickade vi ut ett följebrev där vi förklarade vad vi 

skrev om och frågade om de kunde delta i studien (se bilaga 3 och 4).  

Dimenäs (2007) skriver att uppvärmningsfrågor lättar stämningen och gör samtalet 

bekvämare om samtalsledare och informant bekantar sig med varandra. Författaren 

uppmärksammar även att det är viktigt att ha öppna frågor för att inte leda intervjupersoners 

svar åt ett visst håll. Vi utformade därför uppvärmningsfrågor samt öppna frågor som inte 

kunde besvaras med ja eller nej (se bilaga 1). Motiveringen till detta var att vi ville skapa en 

kontakt med informanterna först, för att sedan få så utförliga svar som möjligt samt ge 

informanterna frihet att utforma sina svar. Samtliga rektorer och fritidslärare fick liknande 

frågeställningar, beroende på vilken yrkesgrupp de tillhörde.  

Dimenäs (2007) förespråkar att en intervju bör genomföras i en lugn och stillsam miljö för att 

samtalet ska förbli ostört. Därav genomfördes intervjuerna på informanternas kontor eller 

grupprum för att de är en trygg och säker miljö för dem. Vi valde därför denna metod för att 

vi skulle kunna visa vårt engagemang under samtalets gång. Under tiden vi intervjuade var vi 

aktiva och delaktiga för att lättare skapa en bra diskussion och ett bra flyt i samtalet. Hedin 

(2011) nämner att det är svårt att bearbeta en intervju om den inte är inspelad. Intervjuerna har 

därför spelats in för att skapa en lättare bearbetning vid genomförandet av transkriberingen. 

Intervjutiden har varat mellan 20-50 minuter, med en medellängd på 40 minuter.  

Datainsamling 
 

Hedin (2011) skriver att det finns en del olika metoder vid transkribering av empiri och det är 

viktigt att välja en metod som passar för studien. Direkt efter varje intervju har därför utförts 

en löpande transkribering av det inspelade och nedskrivna materialet från intervjuerna, då 
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insamlat data fortfarande är färskt i minne. Utifrån forskningsfrågorna kategoriserades 

resultatet och det letades teman i varje kategori. Bryman (2011) beskriver detta som en 

tematisk analys där tankar och åsikter återkommer från intervjuer. Vid transkriberingen har 

inledningsvis en databearbetning genomförts, med fokus på att ta bort onödiga ord och få 

fram det viktiga i texten. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten för studien ökar om intervjutillfällena spelas in, att studien kontrolleras 

ständigt så att den undersöker vad den avses undersöka och att studien kontrolleras av andra 

forskare (Dimenäs, 2007, Kvale & Brinkmann, 2012). Ledande frågor är en stor faktor till att 

tillförlitligheten minskar dramatiskt i en intervju. Studiens tillförlitlighet minskar även 

beroende på samtalsledarens intervjuteknik, forskarnas egna tolkningar och 

generaliseringsmöjligheter (Dalen, 2015, Kvale & Brinkmann, 2012).  

Denna studies tillförlitlighet stärks genom att intervjuerna spelats in, intervjufrågorna har 

noga valts ut för att minimera ledande frågor och förfrågan om deltagande i studien har 

skickats till samtliga skolor inom kommunen, vilket även ökar generaliseringsmöjligheterna. 

Det är dock svårt att garantera och likforma kvaliteten i intervjutekniken vid genomförandet 

och hur egna tolkningar är gjorda, vilket kan minska tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 

2012).  

Trovärdigheten för studien ökar om intervjupersonerna har kunskaper och erfarenheter inom 

ämnet, om läsaren får tillgång till intervjumanualen för att själv avgöra trovärdigheten för 

studien samt genom användandet av litteratur som stärker det studien undersöker (Dalen, 

2015). Trovärdigheten har en liknande effekt som kan minska som även tillförlitligheten har. 

Det är svårt att garantera trovärdighet för studien om inte intervjuerna spelas in samt egna 

tolkningar och värderingar rörande intervjupersoner som forskaren själv tycker är mest 

intressant (Dimenäs, 2007).  

Trovärdigheten kan uppfattas som låg då informanter som intervjuats har olika mycket 

erfarenheter och kunskaper angående ämnet. Det som dock inte får glömmas är att skolor med 

mindre omfattande erfarenheter har ett dagligt arbete med någon enstaka nyanländ elev, vilket 

ger en del erfarenheter. Trovärdigheten för denna studie stärks genom att relevant litteratur 

har använts och intervjupersonerna har inte prioriterats på något sätt i studien (Dalen, 2015 & 

Kvale, Brinkmann, 2012). 

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer där de lyfter fyra krav som ska 

informeras om vid intervjuer. I följebrevet (se bilaga 3) som skickats ut till rektorer och 

fritidslärare nämns en del av detta och vid varje intervjutillfälle har alla informanter 

informerats om dessa krav.  

I såväl informationsbrevet som i mötet med intervjupersonerna har information om syftet med 

studien lämnats samt att det var frivilligt att delta och att den intervjuade när som helst skulle 

kunna avsluta sitt deltagande om så önskades. Information har också lämnats om att texten 

skulle komma att avidentifieras och att respektive intervju endast skulle användas i den här 

studien. På så sätt uppfylldes Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
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informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 

2002).  

Metoddiskussion 

Med tanke på det valda ämnet är kvalitativ metod ett effektivt sätt att erhålla empiri och 

material (Dalen 2015 & Kvale & Brinkmann 2012). Vi har valt kvalitativa metoden eftersom 

vi söker uppfattningar och fördjupa oss. Vi har kontaktat alla skolor i kommunen och har 

initialt fått relativt få svar, vilket har gjort att vi sökt upp skolor, träffat rektorer och 

fritidslärare för att försöka få fler intervjuer inbokade med relativt gott resultat som följd. Fyra 

rektorer och tre fritidslärare har ställt upp på att bli intervjuade. Varför det var svårt att erhålla 

intervjuer förmodar vi beror på att det är ett relativt nytt och känsligt område att prata om 

samt att flera skolor inte hade några eller väldigt få nyanlända elever, vilket vi har uppfattat 

som att informanterna känt sig osäkra angående området och därför tackat nej till intervju. Vi 

tror även att vi borde ha formulerat oss annorlunda i informationsbrevet och lägga tyngden på 

att det är arbetssättet vi är ute efter och inte antalet nyanlända elever, vilket vi tolkar det som 

att informanterna uppfattat. Resultatet har därför påverkats då vi tänker att mängden 

informanter är en viktig del i hur resultatets framhävning blir och det påverkar i sin tur 

diskussionen. Vi har dock försökt samla all empiri vi erhållit och arbetat med detta så gott vi 

kunnat.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att genomföra en kvalitativ forskningsstudie. Dimenäs 

(2007) beskriver att en fördel är att det personliga mötet blir ett genuint, informativ och 

givande samtal. Dimenäs (2007) förutsätter dock att det är viktigt att samtalsledaren håller 

samtalet till ämnet för att försäkra sig om att inte missa viktig empiri, vilket vi har fokuserat 

på under intervjuerna. Vi har inte någon erfarenhet eller stött på denna metod förut och vi gav 

kanske ledande frågor under intervjun. Dimenäs (2007) belyser även nackdelar som att 

samtalsledaren aldrig kan försäkra sig om att informanten är helt ärlig med svaren. Om 

informanten tycker att stämningen är otrygg och samtalsledaren ställer ledande frågor som har 

ett givet svar, är det stor sannolikhet att informanten ger det givna svaret (Kvale, Brinkmann 

2012 & Dalen 2015). Det är viktigt att träna på samtalsteknik med klasskompisar innan själva 

intervjun (Dimenäs 2007). 

Dalen (2015) och Kvale och Brinkmann (2012) lyfter att det är viktigt att använda inspelning 

under samtalet där svaren lagras och det går att gå tillbaka och lyssna igenom samtalet igen 

för att säkerställa att inte missa någonting som har relevans till studien. 
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4. Resultat 

Resultatet har delats in i olika avsnitt för att vi vill visa att de olika delarna spelar roll och har 

en betydelse för arbetet med inkludering. Informaterna delar syn med att det är viktigt att 

kontinuerligt arbeta med inkludering i elevgrupperna. Informanterna beskriver att det är mötet 

med hemmet och vårdnadshavarna som har en stor roll i inkluderingsarbetet. De tar även upp 

att den svåraste delen är kommunikationen med hemmet eftersom det sker missförstånd 

emellanåt med språket. En annan del som de också är överens om är att det är viktigt att 

skolan visar att det finns hjälp och extra stöd att söka om en elev behöver det.  

Hur arbetar rektorer och fritidslärare med inkludering av nyanlända 

elever? 

Praktiskt arbete med inkludering  
Informanterna beskriver hur viktigt det är att arbeta kontinuerligt med inkludering i 

elevgruppen både i skolan och på fritidshemmet. De är alla eniga om att det är viktigt att 

skapa en trygghet i gruppen, de nämner bland annat gruppstärkande aktiviteter, och goda 

relationer mellan elevgruppen, skolan och hemmet. Detta skapar även delaktighet mellan alla 

parter som är viktigt enligt informanterna. Informanterna har även samma bild av att skolan 

måste bygga upp en stark grund att stå på och arbeta hårt med att inkludera nyanlända elever i 

leken. Genom att inkludera eleverna i leken, bildas en gemenskap, de lär sig om normer och 

värden samt att språket har stort utrymme till utveckling. Informanterna förklarar att de inte 

har någon handlingsplan för bland annat hur de ska ta emot och hur de ska inkludera 

nyanlända elever, vilket vi tolkar det som att de önskar sig ha.  

Första mötet 
När informanterna berättar om deras arbete med inkludering av nyanlända elever lyfter flera 

av dem fram det första mötet. Rektor Harriet är en av de informanter som framhåller första 

mötet som betydelsefullt. Hon berättar att denna första kontakt utgör en viktig beståndsdel i 

skolans arbete med inkludering. När skolan planerar för mötet utgår de från elevens och 

vårdnadshavarnas förutsättningar. Rektor Harriet förklarar att: 

Den viktigaste delen i arbetet med inkluderingen är det första mötet med den nya 

eleven och familjen. I det mötet försöker vi möta dem och förklara för dem hur vi 

arbetar på skolan. Vid vissa tillfällen måste skolan använda sig av en tolk och det 

brukar fungera bra. 

Även rektor Marie anser att första mötet med individ och vårdnadshavare är en avgörande 

faktor i arbetet med inkludering. Hon menar att första mötet är viktigt för att skapa en god 

relation och tillit mellan skolan och hemmet och belyser även vikten av att informera 

elevgruppen om att en ny elev ska börja på skolan. Den nyanlända eleven får en fadder som 

välkomnar och visar lokalerna. Marie tycker generellt att det inte finns några problem med att 

ta emot nyanlända elever eftersom eleverna på hennes skola är välkomnande. Under intervjun 

berättade hon en historia för att visa på hur hon tänker kring inkluderingen och bemötande av 

vårdnadshavarna. Hon säger att: 

Tänk dig att du kliver på ett plan som ska ta dig på en resa bort från ditt hemland. Den 

snabba tidsresan kan ses ungefär som en 100-årig lång resa genom samhällets 
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utveckling. Familjen måste gå genom stora omställningar för att anpassa sig och förstå 

hur svenska samhället fungerar. 

 

Anpassningar utifrån elevers förutsättningar 
En faktor som informanterna lyfter fram när de berättar om deras arbete med inkludering av 

nyanlända elever är vikten av att anpassa bemötande och arbetssätt utifrån elevernas olika 

förutsättningar. 

Rektor Harriet menar till exempel att hennes skola alltid försöker hjälpa eleverna utifrån deras 

förutsättningar och ge de extra stöd i svenska språket. Hon säger att de har valt detta arbetssätt 

för att skolan har sett en skillnad på elevernas utveckling. En liknande beskrivning ger 

Johanna när hon berättar att skolan strävar efter att de arbetar kontinuerligt med att inkludera 

eleverna i elevgruppen. 

Rektor Lars beskriver att innan de nyanlända eleverna kommer till deras skola får de gå i en 

förberedelseklass. Han förklarar att: 

 

På min skola har vi turen att läraren följer med den nya eleven till klassen och är med 

eleven några veckor, för att successivt lämna över eleven till klassläraren. 

Rektor Marie hävdar att de arbetar med värdegrund och jämbördighet och hon anser att skolan 

får hjälpa till med inkludering av elever och elevers syn på varandra. Rektor Marie säger att: 

En människa har ett stort behov av att bli väl bemött, vilket jag anser att vi på skolan 

också bör tänka på. Att vi inte gör någon skillnad på bemötandet mot andra 

människor. 

Även Johanna berättar om att deras skola arbetar med elevernas syn på varandra och hon 

berättar att: 

Exkludering är en svårighet som vi stöter på i vår verksamhet dagligen, ett exempel som kan 

ske är att en elev har bott i området sedan tidigare och har dåligt ryckte om sig. När den 

eleven börjar är det superviktigt att vi arbetar med att förändra elevernas syn på den eleven. 

 

Möte med vårdnadshavare 
Informanterna berättar att kontakten med vårdnadshavarna har en betydelse i arbetet med 

inkludering av nyanlända elever. Det är viktigt i början av uppbyggnaden av en gemenskap att 

skapa en god relation mellan parterna. 

Johanna belyser att inkludering är ett område som skolan arbetar med hela tiden för att de vill 

bygga upp en god relation och tillit till hemmet. Rektor Marie som arbetar på samma skola 

berättar att hon brukar bjuda in vårdnadshavarna till föreningslivet för att de ska bli mer 

inkluderade i samhället. Rektorerna Lars och Harriet tar också upp att de strävar efter att 

personalen arbetar kontinuerligt med att skapa goda kontakter med hemmet. Rektor Marie 

förklarar att hon arbetar med att våga ställa frågor om familjens bakgrund och tidigare 

upplevelser. Hon menar att en del av familjerna behöver bearbeta deras upplevelser och därför 

anser hon det är viktigt att visa att skolan finns där. Marie berättar att “det är viktigt att inte 

sätta sig ovanför personen som sitter mittemot”. 
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Vilka faktorer är viktiga i arbetet med nyanlända elever för rektorer och 

fritidslärare?  

Svårigheter med inkludering 
Informanterna är överens om att den svåraste biten i bemötandet med nyanlända elever är 

kommunikationen. Eftersom det finns en del språkbristningar i hemmen blir den korta och 

spontana kontakten svårast och blir en utmaning för skolan. Informanterna menar att det blir 

en svårighet för skolan att skapa sig en relation till vårdnadshavarna när de inte alltid förstår 

varandra, dock belyser de att vårdnadshavarna oftast är samarbetsvilliga vilket underlättar 

kontakten. 

Utmaning med kommunikation 

Informanterna var överens om att den spontana kommunikationen är den svåraste samt att 

arbetet med inkludering blir mer utmanande eftersom det är svårt för skolan att skapa sig en 

relation till familjen, när vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Några 

informanter berättar att under samtal med vårdnadshavarna får också eleven vara med och den 

eleven blir ett hjälpmedel för att kommunicera med vårdnadshavarna. Här är informanterna 

oense över hur bra det är att använda sig av eleven som språkrör.   

Rektor Harriet menar: 

Vid samtal förekommer det att eleven är tolken och får översätta till föräldrarna. 

Vilket jag inte tycker är ett bra arbetssätt eftersom att eleven blir sitt egna språkrör och 

ibland vill skolan samtala om eleven med föräldrarna utan elevens närvaro. 

De flesta skolorna vi har intervjuat anser att kommunikationen med hemmet bör ske genom 

en tolk. Rektor Marie påpekar att hon har upplevt att en del familjer är emot att använda sig 

av en tolk för att de tycker själva att de kan svenska. Rektor Lars berättar att personalen 

försöker lösa kommunikationen med hjälp av klasskamrater, familjen till en början och sedan 

utvecklar de arbetet och kommunicerar genom att använda läsplatta, kroppsspråket och ibland 

ta hjälp av en tolk. Lars förklarar att: 

Vi arbetar även med kommunikationen genom kroppsspråket, elever emellan och en 

tolk som hjälper till så att även familjen förstår hur skolan vill hjälpa eleven. 

Fritidslärare Tobias berättar att kommunikationen mellan eleverna ibland leder till konflikter, 

eftersom de inte alltid förstår vad den andra säger. Han säger att “När eleverna inte får ut det 

de menar då bildas en frustration och det är det som sätter käppar i hjulet.” 

Han tar som exempel, att om det sker en konflikt som är allvarlig, så blir kontakten med 

hemmet svår eftersom föräldrarna inte alltid kan svenska språket. När skolan väl vill kontakta 

en tolk berättar han att tolken inte anländer direkt utan det kan ta två veckor innan skolan får 

tag på en tolk och de anteckningar som har gjorts under tiden blir bristande och detaljerna 

försvinner och då är oftast frågan inte relevant längre. Fritidslärare Tobias berättar också att 

om det bara är eleven i familjen som kan svenska blir det ibland ohållbart för det är svårt att 

veta om eleven talar sanning eller inte. Vid situationer där skolan bedömer att en elev inte 

klarar av att vara tolk mellan skolan och föräldrarna, så kontaktas en tolk via telefon. Även 
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klasslärare, rektor, fritidslärare och skolhälsan kan kopplas in. Ibland har det även hänt att 

skolan har tagit kontakt med modersmålslärarna för att de har ett meddelande hem till 

familjen. Fritidsläraren Tobias berättar att det inte ingår i deras arbetsuppgifter och det är 

inget system skolan kan utnyttja återkommande. 

Fritidsläraren Tobias upplever också att det ibland sker konflikter mellan eleverna och 

missuppfattningar uppstår. Han skulle vilja att en lärare följer med eleven från skolstarten, i 

några veckor. Han menar att den extra läraren kan fungera som tolk och även som en 

trygghetspunkt som underlättar vardagen för eleven. Det skulle uppstå färre konflikter, då 

tolken kan hjälpa eleverna att förstå varandra. Han säger att ”Tänk dig att komma till ett land 

där man inte förstår något utav språket, det måste vara skrämmande.” 

Rektor Marie är tydlig med att hon inte ser brister i svenska språket hos familjen som en 

svårighet, utan hon ser det som en utmaning. Hon tar också upp är att hon har märkt att en del 

vårdnadshavare är analfabeter, de kan inte läsa eller skriva på sitt egna språk. Därför kan de 

inte hjälpa eleven med läxan och därmed blir det skolans ansvar att hjälpa till med läxläsning. 

 

Extra anpassning 
Informanterna berättar att det kan förekomma att de nyanlända eleverna har någon slags 

funktionsnedsättning och därmed behöver extra stöd och anpassningar, eller att någon individ 

behöver bearbeta sina tidigare erfarenheter och upplevelser.  

Några informanter förklarar att nyanlända elever med någon funktionsnedsättning kan vara 

svårhanterat. Enligt deras förklaringar menar de att elever och vårdnadshavare förstår inte 

alltid varför deras barn behöver extra stöd, då detta kan kännas kränkande och stötande. 

Fritidsläraren Tobias säger:  

Jag har varit med om att det har uppstått konflikter mellan vårdnadshavare och 

lärare på grund av att vi försökt förklara varför deras barn behöver extra stöd, 

men de har inte velat förstå.  

Rektor Lars framhäver att de elever som har fysiska handikapp oftast får en resurs, eftersom 

familjen kan söka den extra anpassningen och tillgången till extra stöd finns alltid. Dock får 

inte skolan pengar för neuropsykiatriska nedsättningar, vilket blir en utmaning för skolan att 

anställa resurser eftersom ekonomin inte tillåter det. Lars förklarar att: 

Elever som behöver extra stöd får resurser och hjälp i den utsträckning som ekonomin 

räcker till. De elever som har fysiska handikapp får oftast alltid en resurs, eftersom 

skolan får pengar till de eleverna. 

Rektor Harriet beskriver att de elever som behöver extra anpassning får den tillgången i 

skolan i form av en skolassistent som även följer med på fritidshemmet. Hon menar också att 

de elever som har assistent i skolan inte alltid behöver samma hjälp på fritidshemmet. Harriet 

förklarar att “Jag tycker att skolan är bra på att anpassa sig efter den enskilda individens 

behov av extra stöd.” 

Rektor Marie berättar att skolan alltid erbjuder språkträning till nyanlända elever. Skolan 

erbjuder eleverna att arbeta med SVA (svenska som andraspråk) för de elever som har 

svenska som andraspråk. Under fritidstiden erbjuds de eleverna att träffas och få extra 
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undervisning med fokus på språket. Enligt rektor Harriet arbetar fritidspersonalen på hennes 

skola med att hjälpa eleverna som har svårt med det sociala samspelet på fritidshemmet också. 

Skolan har även avdelningar med inriktning mot grundsärskolan och fritidshem, där elever är 

välkomna som har någon form av funktionsnedsättning. Skolan tar inte bara emot elever som 

bor nära skolan, utan de arbetar också med att ta emot elever som bor inom andra områden 

inom kommunen. 

 

Några informanter berättar även vikten av att våga ställa frågor om individens bakgrund, 

upplevelser och erfarenheter. Vissa beteenden kan uppfattas som att individen behöver extra 

hjälp, när det egentligen handlar om att individen inte mår bra och behöver prata om det. 

Denna psykiska ohälsa kan även grunda sig i att eleven inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet vilket fritidslärare måste avgöra vad som behövs göras för att hjälpa och 

stötta individen. Informanterna nämner därför att elevsamtal fungerar som ett bra verktyg för 

att visa att de bryr sig, är intresserad och vill hjälpa till.  

 

  



19 
 

Hur vill rektorer och fritidslärare utveckla sitt arbete med inkludering av 

nyanlända elever i framtiden? 

Framtida arbete 
Informaterna berättar att de skulle vilja utveckla skolans arbete med nyanlända elever. Att 

bygga upp tilliten och gemenskapen med hemmet och vårdnadshavarna. Genom att se detta 

som grund vill många av informaterna utveckla detta genom att ta emot fler nyanlända och 

fortsätta sitt utvecklingsarbete. 

 

Samverkan 

Två rektorer beskriver att ett framtida mål är att de vill ta emot fler nyanlända elever. Där 

skolornas arbete med elevgruppen och hemmet ska sedan stå i grund till en gemenskap.  

Rektorerna Marie och Harriet drömmer om att ta emot ännu fler nyanlända elever och 

utveckla arbetet med dem. Marie nämner att skolan har ansökt om en klass för nyanlända men 

att en annan skola fick den gruppen. Marie skulle även vilja samarbeta ännu mer och djupare 

med föreningsliv och bygga en gemenskap där både vårdnadshavare och elever får 

möjligheter till en meningsfull fritid utanför skolan. Hon berättar vidare att “En 

vårdnadshavare sa en gång, min högsta önskan är att ha en svensk vän.” Rektor Marie vill 

därför arbeta vidare med att blanda nyanlända familjer med svenska familjer och få det att 

fungera som en gemenskap. Marie nämner även att hon skulle vilja att nyanlända elever klarar 

kraven i skolan i lika stor utsträckning som svenska elever. 

Trygghet och gemenskap 

Flera informanter beskriver att det är viktigt att skolan arbetar med ett respektfullt bemötande 

med hemmet. Att skolan och hemmet skapar en tillit till varandra och skapar en gemenskap. 

Informanterna menar att tilliten är nyckeln till ett gott bemötande och gott samarbete. 

Rektor Marie förklarar att under ett samtal med vårdnadshavare finns det en risk att skolan 

berör ett känsligt ämne och område för vårdnadshavarna. Hon menar för att skolan ska kunna 

bemöta hemmet på bästa sätt måste skolan skapa sig en förståelse och visa respekt till 

hemmet. Marie förklarar att: 

Jag menar att en nyanländ elev kommer lättare in i elevgruppen och känner fortare 

trygghet om fritidshemmet planerar aktiviteter utifrån vad individen är intresserad av. 

Men även att gruppstärkande aktiviteter är en stor nyckel och ett fungerande arbetssätt 

för att inkludera nyanlända elever. 

Anpassa arbetssätt 

Informanterna har olika mål och framtida drömmar som de skulle vilja nå och utveckla. De 

flesta av informanterna ser fram emot att ta emot fler nyanlända elever och utveckla skolans 

samarbete med hemmet. 

Fritidsläraren Johannas drömidé är att lärare från förberedelseklassen följer med individen till 

aktuell klass. Hon känner att hon har haft ett bra arbetssätt för att skapa goda relationer mellan 

eleven och skolan. Hon nämner också att skoltiden skulle kunna underlätta för eleverna om 

det skulle finnas en tolk med i klassen under några veckors tid. Många informanter förklarar 

att de vill skapa en bättre och enklare kontakt med vårdnadshavarna. Fritidsläraren Tobias 
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framtida drömmar innehåller olika aktiviteter utanför skolan. Han skulle vilja ta med sig olika 

grupper och vistas i samhället. Han säger att: 

Oj, då skulle vi göra en massa roliga saker, vi skulle ut och resa, hyra en liten 

fotbollsplan, fara ner på staden, kanske se bio. Åka ut i samhället. Sedan avslutas 

allting med en stor grillfest. 

Rektor Harriets framtida dröm är att hon vill utvidga skolans lokaler ännu mer, så att fler 

nyanlända elever kan tas emot. Problemet är dock att skolans lokaler är för små och att viss 

personalbrist finns. Rektor Harriet förklarar att när det anländer nya elever vill hon ha lokaler 

och tillräcklig tillgång till personal för att kunna ta emot dem och ge de bästa 

förutsättningarna för varje individ. 

Fritidslärare Sofia berättar att hon skulle vilja ha förberedelseklasserna redan från 

förskoleklassen. Sofia förklarar att “Jag anser att skolan först och främst bör arbeta och skapa 

en trygghet hos eleverna och lära de att känna sig trygga med språket och lära känna svenska 

samhället.” Sofia tycker även att det blir lättare för lärarna att kommunicera och ta emot en 

nyanländ om det finns en förståelse mellan varandra. Sofia förklarar att: 

Skolan bör först och främst arbeta och skapa en trygghet hos eleverna och lära de 

känna sig trygga med språket och lära känna svenska samhället. Genom att arbeta så 

det blir lättare för lärarna att kommunicera och ta emot en nyanländ om det finns en 

förståelse mellan varandra. 

Rektor Pers dröm i framtiden är att han skulle vilja sprida ut de nyanlända eleverna på olika 

skolor i kommunen. Per nämner att han skulle vilja att skolan hittar en balans för hur många 

nyanlända som varje skola kan ta emot. Med detta menar han att han skulle vilja sprida ut 

eleverna med svenska som andra språk på andra skolor också för att inte skolan ska bli i 

obalans. Han förklarar vidare att om skolan har för stor del av homogena grupper så blir inte 

balansen optimal, utan han vill sikta mot fler mångkulturella skolor. Alltså ska varje skola 

vara en blandning av elever som har svenska som modersmål och av elever med svenska som 

andra språk. Han betonar att han skulle vilja ge personalen utbildningsmöjligheter, där de får 

chansen till att utveckla sina kompetenser och hitta tillvägagångssätt för hur de ska hantera 

svårigheter som kan uppstå. 

Rektor Lars beskriver att han och de andra två rektorerna på skolan skulle vilja arbeta på ett 

lite annat sätt med nyanlända tillsammans. Rektor Lars säger att “Hade vi bara haft tomma 

klassrum och mer personal, hade vi aldrig tvekat med att ta in en hel klass med nyanlända.” 

Hans andra idé är att han vill att alla nyanlända får en chans till att börja i en 

förberedelseklass, där de erbjuds att arbeta upp sin relation till andra elever och lärare. Han 

anser att det är en viktig del i elevernas liv för att få en chans till att bygga upp en trygghet 

och lära sig sociala samspelet med andra. Han vill anpassa verksamheten utifrån varje 

individs förutsättningar. I rektorns resonemang synliggörs tydligt att skolan och rektorns 

beslut styrs av ekonomin. Detta lyfte även de andra rektorerna fram. Ekonomin är till stor del 

det som styr hur mycket extra stöd det kan ges till eleverna. 
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5. Analys 

Under analysdelen presenteras resultatdelen i förhållande till litteratur, forskning samt 

styrdokument. Kapitlet struktureras upp efter resultatets rubriker för att läsaren lättare ska 

kunna knyta an till studiens helhet.   

Praktiskt arbete med inkludering 

En frågeställning i rapporten är hur rektorer och fritidslärare arbetar med inkludering av 

nyanlända elever i fritidshemmet. Först och främst för att öka känslan för inkludering 

beskriver Skolverket (2011) att lärare ska främja förståelse för andra människors värden och 

förmedla normer och värden.  

Inledningsvis i resultatets första del beskrivs vikten i hur skolan bör inkludera nyanlända 

elever och huruvida det skapas relationer mellan elevgrupper, skolan och hemmet. Wahlström 

(1996) belyser hur viktig tryggheten är i elevgrupper och trygghetens betydelse är något som 

även speglas när informanterna förklarar hur de startar med att inkludera nyanlända elever. 

Informanterna nämner att de har gruppstärkande övningar som en central punkt i deras arbete 

för att både nyanlända elever och hela elevgruppen ska bli inkluderade i verksamheten. 

Madsen (2006) nämner att genom leken stärks elevers känsla för grupptillhörighet och 

individer lär sig det sociala samspelet även om eleverna inte fullt kan det svenska språket. 

Genom leken lär sig elever även normer och värden, vilket är en viktig del i elevernas 

utveckling och lärande i det svenska samhället som Skolverket (2011) också bekräftar.  

I resultatet betraktas leken också som en viktig källa till språkutvecklingen. Somliga 

informanter beskriver att de arbetar med språkutvecklande arbete på olika sätt. Delaktighet 

verkar vara av stor vikt i arbetet och det är något som även Fjällhed (2013) lyfter. En rektor 

nämner också att elever som kan samma språk och som varit i samma situation har fått agera 

fadder och visat eleverna runt. Detta bekräftar även Fjällhed (2013) är ett bra arbetssätt för att 

de nyanlända eleverna ska bli tryggare i skolan och med elevgrupperna.  

Alla informanter förklarar att de inte har någon skriftlig handlingsplan för hur de ska ta emot 

nyanlända elever och hur individerna ska inkluderas i verksamheten. Skolverket (2014c) 

bekräftar att det är angeläget att det utformas handlingsplaner för nyanlända elever då antalet 

ökar och det är viktigt att veta hur arbetet med nyanlända ska hanteras. Vi tolkar det som att 

de flesta informanter ser behov av kompetensutveckling och förbättrade rutiner i arbetet med 

nyanlända elever.  

Svårigheter med inkludering 

Flera av informanterna belyser svårigheten med kommunikationen mellan skolan och hemmet 

eftersom partnerna har svårt att förstå varandra när de oftast pratar olika språk. En fördel som 

en del informanter berättar är att vårdnadshavarna oftast är samarbetsvilliga, vilket underlättar 

kommunikationen som även Skolverket (2015) intyger. Kimber (2008) förklarar även att 

vårdnadshavarnas inställning till skolan är betydelsefull för individernas prestationer i skolan. 

Madsen (2006) beskriver skolan som en mötesplats, där det skapas olika kontakter vilket kan 

gynna familjerna i olika sociala sammanhang. En av rektorerna berättar att hon arbetar med 
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att bjuda in de nyanlända familjerna till föreningslivet och samhället för att de lättare ska bli 

och känna sig inkluderade. Madsen (2006) förklarar vidare att fritidshemmet ska fokusera på 

eleverna och leken, för att leken ses som en tillgång gällande lärandet om normer och värden. 

Informanterna bekräftar att arbetet med nyanlända elever och inkludering försvåras när 

kulturerna krockar. Några informanter menar att det beror på eleverna inte förstår varandra 

och det är viktigt att skolan hjälper eleverna med detta. Johansson (2011) hävdar att lärare bör 

arbeta med detta på olika sätt. Några informanter tycker det är viktigt att våga prata med 

nyanlända elever och ställa frågor om individen och deras bakgrund, upplevelser och 

erfarenheter. Informanterna nämner att eleven ska få möjlighet att bearbeta tidigare 

upplevelser och att individen uppmärksammar att lärare är intresserade av individen och dess 

upplevelser och erfarenheter. Anderssons (2011) antaganden om elevsamtal ger en stor 

betydelse för elevens utveckling och mående. 

Några informanter nämner att arbetet med nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd är 

ett svårt område. De menar att det kan uppstå situationer när skolans personal och 

vårdnadshavare inte kommer överens om hur svårigheterna som uppstår ska tolkas. SIOS 

(2004) skriver om att alla individer är lika i värde oavsett funktionsnedsättningar, kön, sexuell 

läggning vilket gör det viktigt hur personalen hanterar förmedlingen av detta till elever och 

vårdnadshavare. Några av informanterna belyser problematiken angående skolans ekonomi 

och att det är svårt för skolan att erbjuda extra resurser till såväl nyanlända som svenska 

elever. De berättar att de skulle vilja erbjuda stöd till alla individer som är i behov av extra 

stöd under skoltid och på fritidshemmet, men att det blir svårt när ekonomin inte räcker till. 

Vår tolkning är att det är en problematik för skolans dagliga arbete när elever inte får det stöd 

och hjälp de behöver. Skolverket (2014b) framhåller att de elever som är i behov av extra stöd 

bör erbjudas det. 

Framtida arbete 

En frågeställning vi lyfter är hur rektorer och fritidslärare vill arbeta med nyanlända elever i 

framtiden.  

Två av rektorernas framtida önskan är att ta emot fler nyanlända elever och utveckla arbetet 

med dessa, vilket även Johansson (2011) menar att skolan bör göra. En av rektorerna skulle 

även vilja samarbeta mer med föreningsliv och bygga en gemenskap där både vårdnadshavare 

och elever är delaktiga. En annan rektors dröm är att sprida ut nyanlända elever på flera olika 

skolor i kommunen. Rektorn anser att de tar emot en stor del nyanlända elever, i jämförelse 

med andra skolor. Unesco (2008) framhåller detta att de främjar arbetet med skolor med 

mångfald och belyser vikten av att öka förståelsen av människors olika kulturer och värden.  

De flesta av informanterna nämner även att de vill skapa en bättre och enklare kontakt med 

vårdnadshavare. Skolverket (2014c) och Skolverket (2015) nämner att det är viktigt att skolan 

och fritidshemmet skapar goda kontakter med hemmet och vårdnadshavare, för att skapa en 

sådan trygg och stabil miljö som möjligt för nyanlända elever. De förklarar att det är även 

lättare att tillgodose individens behov om kontakten med vårdnadshavare fungerar. 

Alla berörda informanter önskar att förberedelseklasserna startar redan från förskoleklass, för 

att underlätta alla faktorer som berörs av processen av inkluderingen i skolan. Skowronski 

(2013) och Bunar (2010) förespråkar för förberedelseklasser där författarna menar att 
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nyanlända elever får en chans att bekanta sig med det svenska samhället innan de börjar i 

svenska skolan. 

 

Alla informanter önskar att alla nyanlända elever får börja i en förberedelseklass redan från 

förskoleklass, just för att det underlättar alla faktorer för både elev, vårdnadshavare och alla 

lärare och rektorer när det gäller inkluderingsprocessen och kommunikationen.  

6. Slutsatser och diskussion  

I avsnittet slutsatser och diskussion förs ett resonemang kring vilka väsentliga faktorer som 

bör finnas för att lyckas med inkludering. Sammantaget bedömer vi att vi har uppnått vårt 

syfte med studien. Syftet har varit att inhämta kunskap och uppfattningar om hur rektorer och 

fritidslärare arbetar med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. Några faktorer har 

återkommande synliggjorts i forskningsöversikten, resultatet och analysen som är avgörande 

för att nyanlända på ett bra sätt ska bli inkluderade i fritidsverksamheten. Dessa är att tidigt 

träffa elev och vårdnadshavare för att lära känna varandra och skapa en nära kontakt mellan 

skolan/fritidshemmet och hemmet, där språkbarriären inte blir ett hinder utan ses som en 

utmaning att övervinna med rätt hjälpmedel och stöd. Dessutom framstår det som viktigt att 

med olika metoder direkt se till att den nyanlända eleven blir en del av gruppen genom 

gruppstärkande aktiviteter i såväl små som stora gruppkonstellationer samt skapa trygghet för 

eleven i skolsituationen. Under studiens gång upptäcktes och förvånades vi även över hur 

många nyanlända elever vissa skolor tar emot medan en annan skola inte har någon nyanländ 

elev överhuvudtaget. Våra slutsatser är att mångkulturella skolor är av stor vikt för att öka 

förståelsen av allas lika värde samt värderingar. 

Hur arbetar rektorer och fritidslärare med inkludering av nyanlända 

elever? 

Elevgrupperna beskrivs som anpassningsbara, där eleverna är duktiga på att välkomna den 

nya klasskamraten och det underlättar inkluderingen. Såväl Nilholm (2013) och Madsen 

(2006) som studien visar på många olika sätt att arbeta med inkludering och vår bedömning är 

att det inte finns enbart ett arbetssätt som är det ”rätta”. Studien visar på att olika elevgrupper 

fungerar på olika vis och läraren måste möta såväl individen som gruppen där de befinner sig 

och utgå från det. Vi delar informanternas uppfattning om att gruppstärkande aktiviteter bidrar 

till en gemenskap och trygghet. Det är positivt att skolan tydligt visar i ord och handling att 

exkludering inte är acceptabelt och att faddersystemet är ett bra och givande arbetssätt.  

En svårighet och utmaning som återkommer i studien är kommunikationen med eleven och 

vårdnadshavarna. Vi får beskrivet att det lätt kan bli missförstånd mellan eleverna när de inte 

förstår varandra. Det är vår tolkning att skolan bör ha en tydlig plan för hur dialogen med 

nyanlända vårdnadshavare ska utformas för en inkluderande miljö. Fjällhed (2013) beskriver 

även att det är lönsamt att hitta möjligheter vid kommunikationssvårigheter, vilket även 

resultatet visar.  

Resultatet visar att tillgången åt tolkhjälp är begränsad i de undersökta skolornas 

verksamheter. Hur kan/bör skolan lösa det problemet och hur har det betydelse i arbetet med 

inkludering? Flera av de studerade skolorna nyttjar de nyanlända eleverna i 

tolkningssituationen mellan läraren och vårdnadshavaren. Enligt vår tolkning är detta inte ett 
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hållbart arbetssätt på lång sikt, då vårdnadshavaren kan missinformeras av sitt barn. En bättre 

strategi på sikt vore om samhället kan nyttja och utbilda människor från andra kultur som 

också varit en längre tid i Sverige. 

I studien har ingen av skolorna en egen skriftlig handlingsplan. Om skolan skulle utarbeta en 

övergripande handlingsplan för inkludering, som sedan bryts ned på individnivå, skulle 

målbilden bli tydlig för alla inblandade och utvärderingen av arbetet underlättas. Enligt vår 

mening är framtagandet av övergripande samt individuella handlingsplaner viktiga faktorer 

som påverkar nyanländas förmåga till inkludering i fritidshemsverksamheten. Vi tänker oss 

att den individuella handlingsplanen ska vara till för elevens bästa, där fritidshemmet 

kontinuerligt antecknar elevens förutsättningar och utvecklingsområden. Skolverket (2014c) 

styrker vår tanke om arbetet med handlingsplaner.   

Vilka faktorer är viktiga i arbetet med nyanlända elever för rektorer och 

fritidslärare? 

Det finns en del olika faktorer som skolan måste tänka på i arbetet med nyanlända elever. I 

studien uppmärksammar vi att det finns några faktorer som skolan anser som mer viktiga än 

andra. En sådan faktor är relationen och kommunikationen med vårdnadshavare. Alla 

människor är olika och varje individ agerar olika utifrån tidigare erfarenheter och kulturellt 

ursprung. För att kunna överbrygga språkbarriärer och kulturkrockar får vi bilden av att det är 

viktigt att så snart som möjligt lära känna den nyanlända familjen. Genom att lärare och 

rektorer skapar en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna, kan de i dialogen uppdatera 

dem om elevens prestationer och utmaningar och kanske också kunna underlätta hela 

familjens inkludering i samhället i stort (jfr. Skolverket 2014).  

Vissa skolor har möten med vårdnadshavarna med jämna mellanrum för att bygga upp en god 

kontakt med hemmet. Studien visar att andra skolor inte har möten alltför ofta och vi tolkar 

det som att det beror på att skolan är otrygg med att möta nyanlända familjer på grund utav 

språkbrist. Kommunikationen försvåras ytterligare i arbetet med elever som är i behov av 

särskilt stöd, då det inte alltid är socialt accepterat i andra kulturer och barnet ses som 

oönskat. Vi anser att skolan måste ha en tydlig strategi för hur verksamheten kontinuerligt ska 

arbeta med nyanlända elever med särskilda behov. Den elevkategorin framstår som utsatt för 

svårigheter med inkludering. Enligt vår studie är nyckeln till att lyckas genom att skolan 

arbetar fortlöpande med att utveckla goda kontakter med hemmet, vilket Skolverket (2015) 

också bekräftar. 

En annan viktig faktor som beskrivs är att våga samtala med nyanlända elever om deras 

bakgrund, erfarenheter och upplevelser. Studien visar att om lärarna visar intresse och 

engagemang för de nyanlända eleverna så fördjupas relationen och det outtalade kanske blir 

lite mer påtagligt att förstå, språkbarriärer och kulturer till trots. Andersson (2011) bekräftar 

vikten av fortlöpande elevsamtal och att det är viktigt att visa medmänsklighet. Vi ser det som 

skolans uppgift att visa engagemang för alla individer, både enskilt och i grupp, för att bland 

annat synliggöra allas lika värde, detta intygar SIOS (2004). Arbetet med bemötande och allas 

lika värde är en viktig faktor i skolans värld, ännu viktigare och säkert också svårare inom 

mångkulturella skolor.  
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Hur vill rektorer och fritidslärare utveckla sitt arbete med inkludering av 

nyanlända elever i framtiden? 

Vår fråga om framtida utvecklingsarbete gav stor spridning vid intervjuerna. Några 

informanter, vars skolor har få nyanlända elever, ser gärna att dessa skolor ska ta emot fler 

nyanlända elever och utveckla arbetet. Andra vill se en bättre spridning av nyanlända elever 

till samtliga skolor inom kommunen, för om fler skolor blir mångkulturella kommer det 

sammantagna arbetet med inkludering att utvecklas. Johansson (2011) styrker att skolor ska 

utveckla arbetet med nyanlända elever och Unesco (2008) förespråkar att främja arbetet med 

mångkulturella skolor. Enligt vår mening är ett väl fördelat mottagande av nyanlända inom 

samtliga skolor i kommunen är viktigt för att inte skapa områden med olika status med 

segration som följd. Dessutom anser vi att med bättre mångfald i skolorna berikas alla våra 

liv, förståelsen för olika kulturer stärks och synen på alla människors lika värden 

förhoppningsvis blir mer naturlig. 

Informanterna har gemensamt att de i framtiden skulle vilja ha en bättre och enklare kontakt 

med vårdnadshavare. De beskriver att skolsituationen blir lättare och mer givande om 

vårdnadshavarna har mer inflytande i elevens skolgång. Om skolan har en bra kontakt med 

hemmet är det enklare att kommunicera med vårdnadshavarna. Även Skolverket (2014) 

nämner att det då blir en tryggare och stabilare miljö för eleven. Eftersom det är upp till varje 

skola hur mycket kontakt lärare och rektor har med vårdnadshavare, så är det enligt vår 

mening endast medarbetarna i skolan som kan förbättra den dialogen. Vi håller med om att 

eleven antagligen klarar skolan bättre om vårdnadshavarna är insatta och engagerade i hur det 

går för eleven. Vi är också övertygade om att eleven kommer tycka att skolan är roligare och 

må bättre om kontakten fungerar väl mellan skolan och hemmet.  

Förberedelseklassers vara eller inte vara, är en fråga som diskuteras inom skolans värld 

(Skowronski 2013). Alla informanter nämner att deras dröm är att förberedelseklasserna 

återkommer från minst sex års ålder. De förespråkar för att eleven skulle komma in i 

samhället, skolan, elevgrupper och förstå språket mycket lättare, då de redan erhållit förståelse 

och kunskaper om hur dessa faktorer fungerar. Vi ser fördelar med att nyanlända barn blir 

trygga genom att de ges möjligheter att lära sig hur samhället, kulturen och skolan fungerar 

innan de placeras i ordinarie klasser, vilket är bra både för deras skull och för andra elevers 

skull.  

En återkommande fråga är att skolan har en begränsad budget som hindrar skolan att göra 

aktiviteter som de tycker är viktiga för nyanlända elever. Om vi väljer att bortse från 

ekonomin som begränsande faktor kan vi konstatera att det finns en stark vilja och idérikedom 

kring hur framtida arbetssätt bör utformas för en bra inkludering. Enligt vår mening är det en 

balansgång för hur skolan ska hitta strategier och möjligheter till hur de ska anpassa sig till 

ekonomin och individernas behov. Vi uppfattar en nyfikenhet och en vilja till att lära mer om 

inkludering. Några rektorer uttalar att de vill erbjuda utbildning om inkludering för att stärka 

medarbetarnas kompetens kring arbetet med nyanlända elever. Eftersom senaste året har 

inneburit att antalet nyanlända elever ökat anser vi dessutom att utbildning om inkludering är 

en nödvändighet för att klara skolans förväntningar och den utmaning som inkludering 

innebär (jfr. Delin, 2016).  

 



26 
 

7. Vidare forskning 

Det finns mycket kvar att utforska kring skolans och fritidshemmets arbete med inkludering 

av nyanlända elever. Frågan är i högsta grad aktuell för landets alla skolkommuner att 

utveckla vidare. Några områden som vi ser som intressanta att studera närmare är:  

 Hur kan skolan nå en mångfald som inkluderar samtliga elever och integrera arbete i 

skolans och fritidshemmets grunduppdrag i undervisningen och den fria lekens 

pedagogik?  

 

 En studie av framgångsrika exempel inom landets skolor och fritidshem, som visar 

vägen och identifierar framgångsfaktorer.  

 

 Studie av hur förberedelseklasser för nyanlända samarbetar med fritidshemmet – finns 

det framgångsrika arbetssätt där fritidshemmet blir bryggan mellan 

förberedelseklassen och den ordinarie klassen?  

 

 Studie av nyanlända elevers och deras vårdnadshavares uppfattning om den 

inkludering som skolan och fritidshemmet erbjuder familjen. Hur uppfattas skolan och 

fritidshemmet? Vilka förväntningar finns på verksamheten? Vilka hinder eller brister 

finns i nuvarande arbetssätt?  
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9. Bilagor 

Bilaga 1, intervjufrågor till rektor     

Inledande frågor 

 

1.   Hur ser du på ditt yrke och din yrkesroll i relation till arbetet med nyanlända elever? 

 

2. Har du någon tidigare erfarenhet gällande nyanlända elever? Beskriv gärna! 

 

Centrala frågor 

 

3. Hur länge har du/skolan/fritidshemmet arbetat med nyanlända elever? 

 

4. Hur arbetar du/ni praktiskt i verksamheten på fritidshemmet med att inkludera nyanlända 

elever?  

  

5. Hur arbetar du med att eleverna ska känna sig trygga och välkomna i 

verksamheten? 

 

6. Hur ser du på och arbetar med bemötandet av nyanlända elever? 

 

7. Har du någon handlingsplan för dessa elever? 

 

8. Ser du några svårigheter som kan förekomma i arbetet med nyanlända elever? 

Beskriv gärna! 

 

9. Har du upplevt eller upplever du att nyanlända elever behöver extra anpassning på 

fritidshemmet? I form av till exempel tolk, socialt? 

 

Avslutningsfrågor 

 

10. Arbetar du något med uppföljning av elever på fritidshemmet? På vilket sätt? 

 

11. Hur skulle du vilja arbeta med nyanlända elever i framtiden på fritidshemmet? 
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Bilaga 2, intervjufrågor till fritidslärare  
     

Inledningsfrågor 

 

1.           På vilket sätt anser du att din yrkesroll har för betydelse? 

 

2.           Har du någon tidigare erfarenhet gällande nyanlända elever? Beskriv gärna! 

 

Centrala frågor 

 

3.           Hur arbetar du med att eleverna ska känna sig trygga och välkomna i verksamheten? 

 

4.           Hur länge har du/skolan/fritidshemmet arbetat med nyanlända elever? 

 

5.           Hur arbetar du/ni praktiskt i din verksamhet på fritidshemmet med att inkludera 

nyanlända elever? 

 

6.           Hur ser du på och arbetar med bemötandet av nyanlända elever? 

 

7.           Beskriv vilka svårigheter som kan förekomma i arbetet med nyanlända elever? 

 

8.           Beskriv risker som kan ske vid exkludering av nyanlända från fritidshemmets 

verksamhet. Om utanförskap förekommer, hur hanterar ni det? 

 

9.           Har ni någon handlingsplan för nyanlända elever? 

 

10.        Har du upplevt eller upplever du att nyanlända elever behöver extra anpassning på 

fritidshemmet? I form av till exempel tolk, socialt stöd? Om detta blir aktuellt hur arbetar och 

hanterar ni det då? 

 

11.        Hur upplever du att rektorn är involverad i arbetet med nyanlända elever? 

 

Avslutningsfrågor 

 

12.           Arbetar du något med uppföljning av elever på fritidshemmet? 
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13.           Hur skulle du vilja arbeta med nyanlända elever i framtiden på fritidshemmet? 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3, följebrev till rektor 

Hej! 

 

Vi heter Hanna Öberg och Jessica Vänman och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem vid Umeå Universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och det kommer handla 

om hur rektorer arbetar med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. 

Vi vill därför intervjua dig som rektor/fritidslärare och få en uppfattning om hur ni arbetar 

med detta. I studien utgår vi från vetenskapsrådets etiska ställningstaganden som bland annat 

innebär att det är frivilligt att delta och avsluta sin medverkan när som helst, samt att det är 

frivilligt att svara på frågor. 

 

Under tiden som vi intervjuar dig skulle vi uppskatta om vi kan få tillåtelse att spela in. Det är 

bara till för vår användning under arbetets gång som sedan kommer att raderas efteråt. Texten 

kommer att avidentifieras vilket betyder att det som uttalas under intervjun kommer inte 

kännas igen i vår text. 

 

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor. xxx. Du kan även 

nå oss på xxx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Öberg och Jessica Vänman 
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Bilaga 4, följebrev till fritidslärare 

Hej! 

 

Vi heter Hanna Öberg och Jessica Vänman och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem vid Umeå Universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och det kommer handla 

om hur fritidslärare arbetar med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. 

 

Vi vill därför intervjua dig som rektor/fritidslärare och få en uppfattning om hur ni arbetar 

med detta. I studien utgår vi från vetenskapsrådets etiska ställningstaganden som bland annat 

innebär att det är frivilligt att delta och avsluta sin medverkan när som helst, samt att det är 

frivilligt att svara på frågor. 

 

Under tiden som vi intervjuar dig skulle vi uppskatta om vi kan få tillåtelse att spela in. Det är 

bara till för vår användning under arbetets gång som sedan kommer att raderas efteråt. Texten 

kommer att avidentifieras vilket betyder att det som uttalas under intervjun kommer inte 

kännas igen i vår text. 

 

Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor. xxx. Du kan även 

nå oss på xxx.  

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Öberg och Jessica Vänman 

 

 


