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Sammanfattning	

Under de senaste åren har en stor mängd nyanlända barn kommit till Sverige som flyktingar. En hel 
del har skrivits och debatterats kring hur det påverkar skolan. I denna uppsats har jag valt att 
undersöka hur fritidshemmen anpassar sin verksamhet för att hantera nyanlända elever samt hur de 
arbetar med trygghetsskapande och språkutveckling? 
 
Studien har gjorts genom intervjuer på två fritidsavdelningar på en skola i Stockholm som tagit emot 
nyanlända elever som inte talar svenska. Resultatet visar att fritidshemmet inte arbetat efter någon 
specifik modell. En modell som skulle kunna användas som grund i fritidshemmens arbete med 
nyanlända elever är STOP-modellen. 
 
 
Nyckelord: 
Nyanländ, flykting, fritidshem, läroplan, STOP-modellen 
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Abstract	

During the last years many new refugees have arrived in Sweden, many of these are children. In media 
there has been many debates on how this would affect the schools in general. In this thesis I have chosen 
to examine how the schools recreation centres adopt their operations to cope with the newly arrived 
pupils with a starting point in the official curriculum. 
 
The study is based on interviews at two school recreation centres in Stockholm who have received 
newly arrived pupils who do not speak Swedish. The result shows that the recreational centres have not 
really used any specific model to plan their operations. One model that could be used by the recreational 
centres and their work with newly arrived pupils is the so-called STOP-model. 
 
Keywords: 
Newly arrived pupil, refuge, recreational centre, curriculum, STOP-model.  
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1.	Inledning	
 

”Alla lärare är språklärare för andraspråkselever”. (Kästen-Ebling & Otterup (red.), 2014, s. 70). 

 

Detta citat tycker jag talar tydligt också för fritidshemmens viktiga del i integrationsarbetet av 

nyanlända elever. 

 

De senaste årens kriser i både Europas närområde men också i t.ex. Syrien och Afghanistan har gjort 

att flödet av flyktingar och migranter ökat kraftigt. Till Sverige kom det under 2014 ca 81.000 

asylsökande och nästan dubbelt så många, 163.000 under 2015 (Migrationsverkets webbplats 2016-

02-19). Detta är historiskt väldigt höga siffror som ställer krav på att samhället och de olika 

funktionerna i samhället anpassar sig efter situationen.  

 

Det har varit mycket debatt kring hur man i skolan skall kunna erbjuda platser till de nyanlända 

barnen och hur till exempel pensionerade lärare kan bli en resursgrupp liksom att lärarutbildade bland 

de nyanlända ska kunna utnyttjas för att utbilda elever i deras egna språk. Hela frågan har fått stort 

utrymme i media men allt fokus har legat på skolan. Fritidshem är genom lagen en del av 

skolväsendet enligt 1 kapitlet 1§ i Skollagen men vinklingen i media har i stort sätt bara varit riktad 

på själva ”skolverksamheten” och mycket lite är sagt eller skrivit om ”fritidsverksamheten”. 

 

Jag arbetar själv i skola i Hässelbystrand i Stockholm där vi tidigare mottagit nyanlända elever. 

Därför tycker jag att frågan är intressant. Och jag tror att det kommer att bli ett ökat tryck på skolorna 

att integrera nya elever i framtiden. Integrationen är en viktig fråga och med det stora antal nya 

människor som kommer till Sverige blir det ännu viktigare för att undvika framtida utanförskap och 

segregering.  En stor del av integrationen skapas för barnen och ungdomarnas del i skolan och på just 

fritidshemmen. 

 

Utmaningen att arbeta med just nyanlända flyktingbarn är elevernas brist på kunskaper i svenska eller 

engelska, de kan vara drabbade av trauman, har en annan kulturell bakgrund och har om de gått i 

skola i sitt hemland ofta en helt annan syn på skolan. Detta gör att det blir en utmaning för skola och 

fritidshem att på ett bra och snabbt sätt integrera dessa barn samtidigt som det finns små extra medel 

för att göra detta. Just att eleverna kan vara drabbade av traumatiska upplevelser av krig eller 

förföljelse i sina hemländer vilka de sedan får med sig till Sverige kan vara en stor utmaning för 
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skolväsendet i allmänhet men också viktigt för fritidsverksamheten. Dessutom kan själva flykten från 

hemlandet vara traumatiserande precis som osäkerheten kring om de får stanna i Sverige eller utvisas 

till sitt hemland igen.  

 

1.2	Styrdokument	
Skolverket är den myndighet som reglerar fritidshemmens verksamhet och som utformar 

styrdokument med mera. Dock finns det väldigt lite specificerat just för fritidshemmen. Jag har 

därför valt att utgå från läroplanen som det rådande styrdokumentet. I Läroplanen står det att: 

 

 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper.”  (Skolverket 2011, s. 8. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.)  

 

Eftersom att fritidshemmens verksamhet är en del av skolans undervisning måste fritidshemmen ta 

hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och i detta fall främst begränsade språkkunskaper 

och kanske också delvis traumatiserade tillvaro. 

 

På Skolverkets webbplats finns det en del råd och tips, länkar till filmer etc. hur man i skolan kan 

organisera sitt mottagande av nyanlända elever. Dock nämns fritidshemmens roll knappt alls. SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) som är en intresseorganisation för just kommuner och landsting 

har tagit fram en skrift som heter ”Skolgång för nyanlända elever, - exempel och inspiration från 

kommuner” (2015). Denna skrift handlar om hur olika delar av samhället kan samverka för att 

förbättra mottagandet. Denna skrift kan tänkas ha inflytande på hur skolor arbetar med nyanlända 

elever eftersom SKL aktivt arbetar för att stödja kommunerna i olika frågor, där denna kan vara en. 

Det är dock inget styrdokument. 

 

1.3	STOP-modellen	
En modell som jag kommer att använda i analysen av undersökningen och analysen är STOP-

modellen som på ett enkelt och kortfattat sätt beskriver hur man i skola och fritidsverksamhet kan 

arbeta med barn i kris. Denna modell finns inte beskriven i Läroplanen eller andra liknande 

styrdokument eller rekommendationer från myndigheter. Den har istället använts i forskning och i 

praktik i utlandet vid omhändertagande av barn i flyktingläger. Eftersom det finns få utvecklade 
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modeller vilka praktiskt kan användas i sammanhanget nyanlända barn och fritidshem tycker jag att 

STOP-modellen som är enkel och användbar borde kunna nyttjas i större utsträckning i Sverige. 

Dessutom såg jag flera likheter mellan STOP-modellen och hur de två fritidshemsavdelningar jag 

intervjuat arbetar med nyanlända elever.  

 

Denna modell utvecklades ursprungligen av Rädda Barnen under inbördeskriget i Libanon 1982. 

Varför skulle denna modell kunna användas på fritidshem i Sverige? Likheten är att de nyanlända 

barn som kommit till Sverige många gånger har lämnat sina hemländer bakom sig ofta på grund av 

krig eller förtryck vilket kan ha bidragit till traumatiska upplevelser. Modellen ger en enkel 

pedagogisk struktur för hur man kan arbeta med krigsdrabbade barn (Ebling, 2015. s. 143): 

 

S= Structure (struktur). Barn som kommer från krig eller flykt av andra orsaker upplever sin värld 

som väldigt kaotisk och svårförutsägbar. Detta skapar olika typer av stressymptom. Barnen har därför 

ett behov av struktur som ger dem en förutsägbarhet och trygghet genom lugna miljöer i sin vardag. 

Det kan handla om så enkla saker till att skapa mönster i vardagen med olika ritualer eller liknande, 

tillexempel en samling på eftermiddagen efter skolan och innan fritidsverksamheten drar igång. 

 

T= Talking and Time (tid och tala). Barn från dessa omständigheter behöver vuxna som kan lyssna 

och förstå dem och ge dem stöd. Det är viktigt för barnen att få berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter men det behöver få växa fram och ta tid. Att försöka stressa fram något ger inte samma 

effekt. Denna punkt skulle också kunna heta Lyssna då det är en nyckel till framgång i att hjälpa barn 

med till exempel traumasyndrom. 

 

O= Organized play (organiserad lek). Det kan vara viktigt för nyanlända barn som upplevt 

traumatiska händelser att i sin lek, eller andra fria aktiviteter, få stöd av vuxen likt en coach som 

stöttar leken med uppslag och idéer. Dels därför att det kan vara svårt för barnet att ta till sig den 

friheten att få leka fritt och därför behöver någon som kan hjälpa till att få igång leken. Men också 

som en samtalspartner när det dyker upp frågor i och med leken. 

 

P= Parent support (stöd till föräldrar). Det är viktigt att också integrera föräldrarna. Kan föräldrarna 

må bra är det viktig faktor för barnens välbefinnande. Därför kan man åstadkomma mycket också 

genom att på olika sätt involvera föräldrarna i skolan och fritidshem.  
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Modellen finns också på Svenska men med lite andra delar och kallas då STROF. Förkortningen står 

för struktur, samtal, ritualer, organiserade aktiviteter och föräldrarsamverkan (Bergstedt & Lorenz, 

2006, s. 215). Jag tycker att STOP-modellen är tydligare och att ritualer hamnar under S i struktur.  

 

2.	Syfte	och	frågeställning	

Syftet med denna undersökning är att undersöka och analysera hur fritidshem arbetar med 

mottagande av nyanlända flyktingbarn med hänsyn till deras specifika situation.  

 
Frågeställningar: 

Utifrån syftet avser jag att arbeta med följande frågeställningar: 

 

1. Hur	hanterar	fritidshemmen	sin	verksamhet	med	nyanlända	elever	med	utgångspunkt	i	

läroplanen?		

2. Hur	arbetar	fritidshemmen	med	språkutveckling	för	nyanlända	elever?	

3. Hur	hanterar	fritidshemmen	sin	verksamhet	med	trygghetsskapande	för	nyanlända	

elever?		

 

3.	Centrala	begrepp	
Nyanlända elever. Jag väljer här att använda Skolverkets definition: 

 

Elever som anländer till Sverige nära skolstarten eller under skoltid i grundskolan, 

gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som 

bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket. (Skolverket 2008) 

 

Interkulturellt förhållningsätt. Detta innebär att lärare och personal på skolan bör visa mer nyfikenhet 

för elevernas utveckling av deras mångkulturella identitet. Men också att ha förståelse för vilka 

kulturella förhållningssätt och värderingar som finns men framförallt ett öppet och fördomsfritt 

bemötande av eleverna. (Skolverket 2008. s. 79-80) 

 

 

4.	Tidigare	forskning	
Det finns en del studier, uppsatser och olika skrifter som angränsar till fritidshemmens verksamhet 

vad gäller nyanlända elever men jag har inte hittat någon som inriktat sig på just fritidshemmen. De 
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jag funnit har haft inriktning på just skolan. Dock finns det en del forskning inom angränsande 

områden så som lekpedagogik och skolintroduktion. Det finns dessutom en del uppsatser som är 

inriktade på flyktingar och nyanlända barns ibland psykiska problem av att ha lämnat sitt land, ibland 

under svåra förhållanden med krig och oro och ofta med fokus på själva skolverksamheten. Ett 

exempel på en sådan uppsats är Hedberg, Anna (2007). Skolintroduktionen av nyanlända elever i 

grundskolan, - En studie av den kommunala skolintroduktionen av nyanlända elever i grundskolan i 

Södertälje kommun. C-uppsats, Södertörs högskola. Denna studie är som namnet antyder inriktad just 

på skolintroduktionen och fritidshemmet har nästan helt utelämnats som del av detta. Generellt sett 

finns det väldigt lite som är skrivet om hur man på fritidshem kan arbeta för att underlätta för dessa 

barn.  

 

Ett av de senaste bidragen på detta område är dock boken ”En bra början- mottagande och 

introduktion av nyanlända elever” (2015) av redaktörerna Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup. 

Författarna som är både forskare och personer med erfarenhet inom området samlar i boken olika 

erfarenheter kring hur integrationen av nyanlända elever kan förbättras och hur man ger nyanlända 

elever bättre förutsättningar. Huvudbudskapet är att man ska se ett helhetsperspektiv på mottagande 

och introduktion av nyanlända elever. I boken tas det också upp hur andra delar av 

samhällsfunktioner som kommer i kontakt med nyanlända barn arbetar och hur detta påverkar barnen 

ur olika perspektiv. Nedan presenteras ett urval av olika studier och teorier som återfinns i denna och 

annan utvald litteratur.  

 

4.1	Skolintroduktion	och	mottagande	av	nyanlända	elever	
Avgörande för nyanlända elevernas introduktion till skolan är att de här elevernas utbildning är en 

fråga för hela skolan för att det skall bli lyckat. Det är viktigt att eleven fångas upp både 

kunskapsmässigt som emotionellt. Dessutom är det viktigt att personalen på skolan har en positiv 

inställning kring flerspråkighet och kulturellt utbyte som metoder för lärande samt ett interkulturellt 

förhållningssätt. Det är också viktigt att hela skolan tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända 

elevernas utbildning, det gäller såväl svenska undervisning som interaktion med eleverna. 

(Bergendorf i Ebling & Otterup, 2015 s. 33-37) 

 

För att underlätta språkinlärningen så behöver undervisningen anpassas så att den uppmuntrar till 

mera tal. Det gäller alltså att låta eleverna arbeta mer tillsammans i mindre grupper för att främja tal 

och språkförståelse (ibid. s. 70-72). Något som också går att applicera på fritidshemmens verksamhet 
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med eleverna. Förberedelseklasserna spelar en mycket viktig roll för språkinlärningen och sedan 

introduktionen till en ordinarie klass. Dessutom kan förberedelseklassen anses ha en delvis 

rehabiliterande roll för barn med traumatiska besvär. Det är viktigt att undervisningen 

individanpassas i så stor utsträckning som möjligt för att ge bästa resultat. Det har också visat sig att 

det är fördelaktigt om förberedelseklasserna organiseras på samma skola där eleven sedan kommer 

att gå i ordinarie klass. (Hedberg, 2007, s. 13).  

 

En viktig faktor för att nyanlända barn skall lyckas väl med sin skolgång är deras allmänna 

välbefinnande. Eftersom skolan och fritids är en stor och viktig del av barns vardagsmiljö är det 

möjligt att med rätt arbetssätt och ansvarstagande skapa en trygghet för barnen vilket är 

grundläggande för alla andra delar av integrationen i både skolan och samhälle. Studier på 

föräldralösa barn efter andra världskriget som hamnat i fosterfamiljer i andra länder visar att just 

barnens känsla av trygghet var en avgörande faktor för hur de skulle lyckas senare i livet. 

(Bergendorf i Ebling & Otterup, 2015. s. 104-106) Dessutom finns det studier som visar att utöver de 

nyanlända barnens egna familj och föräldrar är skola och fritids viktigaste hälsofrämjande och 

trygghetsskapande funktionerna. (ibid. 2015, s. 117). För ensamkommande barn blir dessutom skola 

och fritids kanske den enskilt viktigaste trygghetsfaktorn. 

 

4.2	Lekpedagogik		
Lek kan för barn sägas vara vad vuxnas samtal kring svåra eller traumatiska händelser är. De kan 

genom leken bearbeta känslor som de annars har svårt att ge uttryck för. Syftet med en typ av 

planerad lek är att barnet skall få en möjlighet att i egen takt utveckla sin förmåga att leka med andra 

barn, arbeta i grupper och överhuvudtaget utveckla sin sociala förmåga. Genom leken kan barnet få 

utveckla sin identitet och självkänsla. (Ebling, 2015. s. 166) 

 

Att arbeta med mycket trygghetsskapande genom planerad eller organiserad lek för de nyanlända 

eleverna kan dock slå mot andra elever. Mycket av trygghetsskapande handlar om att skapa rutiner 

och förutsägbarhet, något som annars kan vara något man vill minska på för att skapa mer kreativitet 

hos barnen genom att de ska kunna leka fritt och ta egna initiativ. Det är därför viktigt att personalen 

kan göra avvägningar och initiera lek eller agera stimulerande för leken genom att ge en del men inte 

allt det som skall göras i leken. (Holmberg i Philgren, s. 57) 
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Genom lek försöker barn förstå sig själva och sin omvärld, de bearbetar intryck och erfarenheter. I 

leken kommunicerar de med andra, både barn och vuxna. De upptäcker och de utvecklas socialt och 

känslomässigt. Lek bör ses som en: ”betydelsefull dimension i allt lärande” (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003, s.83). Genom lek och lustfyllt lärande stimulerar barn sin fantasi, inlevelse, 

kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, samarbete samt problemlösning. (ibid.) 

 
 

5.	Metod	

Jag avser genomföra kvalitativ studie där jag intervjuar fritidsamordnare eller annan person som på 

skolan är ansvarig för fritidshemmens verksamhet. Själva studien skulle kunna beskrivas som en 

fallstudie då en avgränsad grupp utgör urvalet (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). 

 

5.1	Intervju	som	metod	
Då intervjuer utgör min huvudsakliga informationsinhämtning kommer jag här att kort behandla 

intervju som metod. 

 

En intervju skiljer sig från andra samtal genom att syftet är att få respondenten, den utfrågade, att 

dela med sig av fakta, känslor eller annan information som intervjuaren anser vara viktiga för studien. 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 35) 

 

Intervju är generellt ett effektivt och ofta bra sätt att få svar på specifika frågor och i detta fall av en 

professionell karaktär där ett samhällsfenomen undersöks. En kritisk inställning till respondenten och 

hur den svarar bör man dock ha. (Ahrne & Svensson, 2015, s. 53-54) 

 

Det finns olika typer av intervjuer beroende på deras grad av struktur d.v.s. om frågorna har fasta 

svarsalternativ eller är mer öppna. Det talas därför ofta om strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer (Patel & Davidsson, 2011, s. 76). I den här studien använder jag en form av 

semistrukturerad intervju där jag har ett antal bestämda frågor jag vill ställa men som respondenten 

svarar öppet kring. Jag vill undvika att påverka respondenten med färdiga svarsalternativ, dessutom 

kan det på förhand vara svårt att veta vilka svarsalternativ som är relevanta i förhållande till 

respondenten. 
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5.2	Genomförande	
Jag har genomfört intervjuerna genom personliga möten på skolan. Svaren på frågorna har sedan 

använts som sammanställning och analysunderlag.  På så sätt blir det en form av induktiv metod där 

jag först samlar in information och strukturerar den tills att det går att se mönster (Patel & Davidsson, 

2011, s. 33). 

 

Jag har under intervjuerna fört anteckningar eftersom respondenterna inte velat ställa upp på 

inspelade intervjuer. Av integritetsskäl har jag valt att hålla källorna anonyma och respekterat deras 

önskemål om att inte bli inspelade. Att ha anteckningar minskar risken för att jag missar eller 

glömmer information under eller efter intervjuerna.  Detta är särskilt viktigt eftersom frågorna är av 

en mer öppen karaktär det vill säga att det inte finns färdiga svarsalternativ till de olika frågorna. 

Samtidigt kan det inte uteslutas att det finns sådant som jag missat att anteckna och som då kanske 

faller bort. Se bilaga 1 med intervjufrågor. 

 

5.3	Urval	och	avgränsningar	
För att den här uppsatsen inte ska bli för omfattande har jag valt att begränsa mig till att undersöka 

fritidsverksamheten på en skola. Fritidsverksamheten är där uppdelad i flera olika avdelningar varav 

två tar emot nyanlända elever.  Jag har valt att intervjua en person från respektive avdelning som har 

varit involverad i avdelningens arbete en längre tid. Respondenterna beskrivs utförligare under 

avsnitt 7.1. 

 

Då jag valt att arbeta med en kvalitativ metod har jag valt att begränsa antalet intervjupersoner. Jag 

riktar in mig på att intervjua två fritidshemsansvariga på en skola i västra Stockholm. I skolan finns 

en blandning av barn med olika ursprung tillsammans med barn som är uppvuxna i Sverige. Skolan 

har tagit emot flera nyanlända barn sedan höstterminen 2015. I mitt intervjuunderlag intervjuades en 

manlig fritidspedagog och en kvinnlig barnskötare. I västra Stockholm är befolkningen mycket 

blandad och det finns elever som både har svenska föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund. 

Hit söker sig också många nyanlända eftersom de kan ha släktingar eller landsmän som redan bor i 

denna del av Stockholm. Skolan har årskurs F till 6 och 7 olika fritidshems avdelningar, varav två 

med nyanlända elever. Totalt har skolan drygt 400 elever och ca 80 anställda. Fritidspersonalen är 

knutna till en viss klass och är också med under delar av skolundervisningen. 

  



 13 

5.4	Analysarbete	
Efter att intervjuerna är färdiga och sammanställda återstår det viktiga analysarbetet. Här kommer 

diskursanalysen att användas som teoretiskt perspektiv vid analysen. Analysen av materialet sker 

kontinuerligt i och med att jag hela tiden bearbetar och reflekterar över materialet. Eftersom detta är 

en kvalitativ forskningsstudie är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som blir 

central. Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar totalsituationen, vilket möjliggör en 

ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. (Patel & Davidsson, 2011, s. 122) I analysen 

kommer STOP-modellens olika delar att analyseras utifrån underlaget i intervjuerna och på så sätt 

hjälpa till med en struktur.   

 

5.5	Etiska	överväganden	
Jag har vid genomförandet av studien utgått ifrån de etiska riktlinjer som beskrivs av 

Vetenskapsrådet i texten Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Här beskrivs i huvudsak fyra olika etiska krav:  

1. Informationskravet, att respondenten skall vara medveten och förberedd på att en intervju ska 

göras.  

2. Samtyckeskravet, att respondenten har gått med på att genomföra intervjun. 

3. Konfidentialitetskravet, att jag till exempel inte anger namn på respondenten för att hålla den 

anonym.  

4. Nyttjandekravet, att uppgifter som jag fått in enbart används för forskning. 

 

Genom att tydligt informera respondenterna om vad jag avsåg att göra tycker jag att både 

informations och samtyckeskravet uppfyllts. Då särskilt den ena respondenten var noga med att den 

ville vara anonym och inte ville spela in intervjun fick jag anpassa konfidentiallitetskravet efter detta. 

Jag tycker också att jag uppfyllt nyttjandekravet i det här arbetet eftersom materialet inte kommer att 

användas i annat syfte.  

 

5.6	Tillförlitlighet	
I kvalitativ forskning är svårt att upprepa studier exakt likadant och få exakt samma svar. Hela 

studien får sättas i ett sammanhang som kan förändras över tid vilket gör det svårt att upprepa med 

samma svar.  Samtidigt kan ju resultaten inte variera allt för mycket för att de skall kunna anses ha 

reliabilitet. Reliabilitet är helt enkelt studiens pålitlighet och möjlighet att testas. Validiteten i 

kvalitativ forskning skiljer sig också betydligt från den kvantitativa eftersom en kvalitativ 
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forskningsprocess är mer unik och individuell än en kvantitativ. Validitet är generellt att man 

verkligen mäter det man vill mäta.  I kvalitativ forskning så blir forskaren själv en del av 

”mätinstrumenten” och därför är forskarens kunskap och förståelse av ämnet en del av validiteten. 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 105-107) 

 

Reliabiliteten i en studie som denna är naturligtvis svår att pröva då saker förändras över tid, precis 

som respondenternas minne och intryck. Det gör att det blir svårt att upprepa studien och få samma 

eller liknande resultat. Skulle frågorna ställas på en annan skola skulle det också vara möjligt att 

svaren skulle blivit annorlunda. Validiteten i den här studien kan ha påverkats av min erfarenhet av 

arbete på fritidshem och delvis med bland annat nyanlända barn. Med detta menar jag att jag kan ha 

vissa tidigare erfarenheter eller uppfattningar som eventuellt kan ha påverkat arbetet under intervju, 

bearbetning eller analys. 

 

5.7	Källkritik	
De felkällor som kan förekomma i denna typ av informationsinhämtning som muntliga intervjuer är 

om det skulle ha uppstått missförstånd som jag gjort när jag tolkat informationen. En annan felkälla 

kan vara det som ibland kallas intervjuareffekt och som innebär att respondenternas svar påverkas av 

att de intervjuas samt hur vi påverkat svaren på frågorna. Det innebär att respondenten svarar på ett 

sätt som den tror att intervjuaren vill och vissa fakta därför anpassas eller förändras. Effekten kan 

också resultera i att vissa fakta utelämnas eller skönmålas för att man inte vill förmedla en negativ 

bild om sig själv eller sin arbetsplats. Svaren kan också påverkas av frågeställaren som kanske för att 

hjälpa till förändrar eller ställer en mer ledande fråga. (Malhonta & Birks, 2000, s. 240) Jag tror att 

denna intervjuareffekt haft en ganska marginell påverkan på den information jag fått. Respondenterna 

var vid intervjutillfällena ganska avslappnade och verkade ärliga med sina svar. Bägge personerna 

känner jag till sedan tidigare och har delvis arbetat med. Jag tror att det bidragit till att de kände sig 

trygga med att lämna ärliga svar. Samtidigt kan det vara så att jag missuppfattat något eller tagit vissa 

svar för givna eftersom jag själv arbetat på en av avdelningarna tidigare och att jag därför dragit egna 

slutsatser istället för att lyssna på respondenten. 

 

5.8	Bortfall	
Från början var min tanke att intervjua fler personer vid olika skolor för att försöka få ett större 

underlag. Jag kontaktade två andra skolor men fick tyvärr inte möjlighet att få intervju tillfälle med 

deras fritidspersonal. Svaret var att de på den ena skolan inte tyckte att de hade möjlighet på grund av 
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personalbrist. På den andra skolan fick jag möjlighet men det fanns sedan ingen i personalen som 

hade tid för intervju. Detta ledde till att jag enbart lyckades få intervjuer på två fritidshem på en skola 

och fick anpassa studien efter detta. 

 

 

6.	Teori	

Här presenteras kort en del av de teoretiska utgångspunkter och perspektiv som kan ha påverkat hur 

arbetet med uppsatsen genomförts. Interkulturell pedagogik blir ett aktuellt perspektiv eftersom de 

nyanlända flyktingbarnen påbörjar skolgång i vad som för dem är en främmande kultur samtidigt 

som personalen på fritidshemmet då möts av elever från en annan kultur. Genom att delvis anta ett 

genusperspektiv på studien vill jag se om jag kan hitta skillnader i hur pojkar och flickor behandlas 

på de undersökta avdelningarna.  

 

6.1	Interkulturell	pedagogik	
Pedagogik som akademiskt ämne behandlar teorier vilka har att göra med hur kunskap förmedlas och 

inhämtas. Man kan säga att ämnet studerar vad som i praktiken händer i ett klassrum eller en skola.  

Interkulturell pedagogik förlägger sitt fokus på hur olika kulturella aspekter hanteras i pedagogiken och 

praktiken. Interkulturell pedagogik undersöker vilka hinder för lärande som finns och som utgörs av 

uppfostran, kultur och värderingar. Ordet interkulturell kan förklaras som; interaktion av kultur. Ett 

interkulturellt synsätt på kunskap är att den är beroende olika sociala och mänskliga förhållanden som 

finns på en plats vid en viss tidpunkt. Den kan därför anses vara kontextuell, alltså beroende av sitt 

sammanhang. Dessa fenomen kan undersökas på många olika vis och perspektiv. En viktig skillnad i 

perspektiv är om man anser att sinnena, på ett objektivt sätt kan ge en bild av den sociala verkligheten 

eller om det handlar om en tolkning av detta som då är själva kulturen, vilken ger mening och skapar det 

sociala sammanhanget. (Lahdenperä, 2004, s.21-23) För att möjliggöra en fungerande interkulturell 

pedagogik krävs ett medvetande om varandras likheter och olikheter och olika sätt att uppfatta kunskap, 

lärande, utbildning och livsåskådning. Om man i en skola använder sig av ett interkulturellt pedagogiskt 

synsätt behövs en medvetenhet om att kunskap och lärande i olika ämnen kan ses med utgångspunkt 

ifrån elevers och lärares olika erfarenheter, upplevelser och förståelse. Sammanfattningsvis kan sägas att 

interkulturellt lärande kan ses som mångkulturell utbildning som är positiv till mångfald och motverkar 

likhetstänkande ur ett kulturellt perspektiv. (Bergstedt & Lorentz, 2006, s. 28-29)  
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Inom interkulturella utbildningssammanhang brukar man tala om interkulturell undervisning och 

interkulturellt lärande. Med interkulturell undervisning menas oftast ett utvecklande av en kritisk 

självmedvetenhet där man kan omvärdera sin historia, kultur och kulturella värderingar. Medan 

interkulturellt lärande är processer där man på olika sätt bearbetar hinder för lärande och utveckling 

som kan vara ens uppfostran, ens kultur eller värderingar. (Lahdenperä, 2004, s. 23-25) 

Interkulturellt lärande kan delas upp i tre olika aspekter: 

 

1. Undervisning där deltagarnas kunskaper, erfarenheter och upplevelser utgör grunden för 

lärandeprocessen. Detta innebär att det är viktigt att skapa möjligheter för inlevelse för det som 

är annorlunda och för andra människor. Detta kan göras genom att läsa berättelser om andra 

människor i andra kulturer eller olika rollspel där man får pröva på andra tankesätt. 

2. Konfronteras med andra sätt att tänka och värdera för att på så sätt bli varse om sitt eget tankesätt 

eller kategorisering av andra. 

3. En form av känslomässig bearbetning av sin egen kulturella identitet som grund och referensram 

till hur man tolkar andra kulturer och grupper.  

 
Ytterligare ett sett att se på den interkulturella pedagogiken är vad som kallas inkluderande pedagogik. 

Detta innebär ett synsätt där man tar ställning att som medmänniska skapa en ”skola för alla” där elever 

oavsett bakgrund, förutsättningar eller särskilda behov får den hjälp och det stöd de behöver anpassat 

efter individens behov och förutsättningar. Man lägger inom detta synsätt även  stor vikt vid att alla 

elever så långt det är möjligt ska få undervisning i sin ordinarie klass tillsammans med andra elever så 

att skolan är en plats för alla elever. (Jahanmhan, 2012, s. 127-128) 

 

6.3	Genusperspektiv	
Begreppet genus kom till i mitten av 1960-talet som en förklaring till att det fanns två former av kön, ett 

biologiskt och ett socialt format kön som utgjordes av könsroller (manligt och kvinnligt). Detta synsätt 

på det sociala könet har sedan använts inom främst samhällsvetenskaplig forskning för att kritiskt 

granska olika fenomen eller maktobalanser i samhället (Bergviken-Rensfeldt mfl., 2015, s. 120). Inom 

en del genusforskning anses skolan på många sätt bidra till att befästa vissa könsroller och att även om 

mycket forskning görs på området så tar det tid att förändra skolan även om den svenska skolan anses 

vara jämlik ur ett internationellt perspektiv (ibid, s. 117-120).  
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7.	Resultat	och	analys	
Här redovisar jag mina intervjuer utifrån mina anteckningar från intervjutillfällena. Intervjuerna är i 

texten bearbetade och det har skett ett urval av information från respondenterna. Dispositionen av 

detta kapitel är; presentation av respondenterna, sammanställning av intervjuerna efter olika områden 

och till sist analys. På så sätt skall läsaren lätt kunna följa analysen. 

 

7.1	Beskrivning	av	respondenter	
Bägge respondenterna är ansvariga för sina respektive fritidsavdelningar och insatta i arbetet med 

flyktingmottagande på skolan. 

 
Respondent A är en manlig fritidspedagog som har arbetat i fritidsverksamhet i 7 år men utan specifik 

erfarenhet av att arbeta med flyktingbarn. På hans fritidsavdelning arbetar 7 personer med totalt ca 60 

barn varav 7 barn är nyanlända. 

 

Respondent B är en kvinnlig barnskötare med 20 års erfarenhet av att arbeta på fritidshem. På hennes 

avdelning finns det 58 barn varav 7 är nyanlända och de har 6 personer i personalen.  

 

7.2	Sammanställning	av	intervjuer	
I detta stycke sammanställer jag intervjuerna och jämför respondenternas svar. Jag har valt att göra 

jämförelsen indelat på några olika områden. De områden jag speciellt valt att belysa utifrån 

frågeställningen är; språkutveckling, läroplan och trygghetsskapande. Detta eftersom att jag såg dessa 

som ett återkommande mönster när jag sammanställde svaren från intervjuerna och använder de 

därför som utgångspunkt i analysen. Dessutom ser jag en koppling mellan STOP-modellen och 

språkutveckling och trygghetsskapande.  

	
	
Läroplanen	
En viktig fråga är hur arbetet med de nyanlända eleverna är kopplat till eller förankrat i läroplanen. 

Respondent A menar här att det inte skiljer sig så mycket åt eftersom man delvis har hela gruppen att 

ta hänsyn till samtidigt som det kan göras individuella anpassningar för de elever som behöver stöd. 

Läroplanen är också tydlig med att undervisningen skall anpassas efter individens förutsättningar. 

	
Respondent A, som har tidigare erfarenhet av att arbeta med flyktingbarn, svarar att det är ingen 

större skillnad på hur man arbetar idag med de nyanlända barnen mot för hur man gjort tidigare. En 

skillnad är att man har lite mer planerade aktiviteter och försöker så gott det går att engagera alla att 
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vara med på något så att alla barn får en chans att vara med på något men också hitta något de tycker 

är roligt att syssla med. Man har ingen specifik arbetsmodell att utgå ifrån utan jobbar mest utifrån 

egen erfarenhet och med läroplanen som grund. En viktig skillnad vad gäller resurser är dock att man 

fått extra tillskott i form av ytterligare en anställd som är speciellt avsedd för de nyanlända eleverna 

och som följer dem under skoldagen och på fritids. 

 

Också respondent B uppger att verksamheten styrs i mycket av läroplanen och nämner inte att man 

använder några andra modeller som utgångspunkt. Detta gör att respondenten B inte tycker att så 

mycket ändrats från normalbilden och att man arbetar med läroplanen som vanligt. 

 

Jag ser stora likheter i hur respondenterna svarar på hur de arbetar med läroplanen och hur de tycker 

att arbetet förändrats med de nyanlända eleverna. De har läroplanen som utgångspunkt samtidigt som 

den inte innehåller några specifika direktiv för just nyanlända barn vilket gör att det finns ett tomrum. 

Jag upplevde vid intervjutillfället att bägge respondenterna kände en viss osäkerhet kring vad som 

förväntades av deras verksamhet vad gällde nyanlända barn. De uppgav båda att det fanns väldigt lite 

riktlinjer att jobba eftersom dessutom uttryckte de sig på ett sådant sätt som jag upplevde som lite 

osäkert, till exempel; ”inte vet om det är rätt sätt” eller ”vi har i alla fall gjort så här”. Samtidigt är 

läroplanen en så pass allmänt formulerad att den fångar upp elever med särskilda behov något som de 

nyanlända eleverna anses ha av respondenterna.  

 

Språkutveckling	
På fråga om hur man på avdelningen arbetar med de nyanlända barnen så uppger respondent A att 

mycket av arbetet är inriktat på språkutveckling. Det kan vara enkla samarbetsövningar som 

involverar alla barn till att försöka aktivera de nyanlända i de dagliga aktiviteter som finns 

tillsammans med de andra barnen. Också respondent B instämmer i detta och uttrycker att:  

	

Vi	försöker	att	hela	tiden	se	dem	som	en	del	av	den	övriga	gruppen	och	

integrera	dem	i	vår	vanliga	verksamhet.	Samtidigt	väljer	vi	aktiviteter	som	

ska	kunna	hjälpa	dem	med	språkutveckling	och	att	få	dem	att	komma	in	i	

gruppen	lättare.	(Respondent	B)	

	
	

På bägge avdelningarna har man för de nyanlända eleverna inte bestämt några specifika 

målsättningar men jobbar ändå mer med just språkinlärning anpassat efter varje elev. Eftersom 
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elevgrupperna är så pass blandade och det redan finns många elever med icke-svensk bakgrund tror 

respondent B att det bör bli lättare för de nyanlända att känna att de passar in i gruppen och att de i 

alla fall i början har någon att vända sig till. 

 
 
Skolan har redan sedan tidigare viss erfarenhet av att ta emot nyanlända elever. En sak som 

respondent B tycker har förbättrats jämfört med tidigare är framförallt införandet av 

förberedelseklasser vilket anpassar eleverna mer efter deras språkkunskaper. Det gör att de lär sig 

snabbare och därmed kan komma in i det sociala på ett enkelt vis. Det ger i sin tur en positiv effekt 

på språket och på så sätt är det enklare att skapa en positiv spiral för språkutvecklingen. 

 

Man	märker	dock	att	fler	av	de	här	barnen	leker	mer	för	sig	själva,	att	de	

har	svårare	att	interagera	med	de	svenskspråkiga	barnen.		Det	gör	att	lekar	

som	kräver	fantasi	eller	kommunikation	blir	svåra.		Det	är	lite	lättare	för	

pojkarna	tycker	jag	eftersom	de	gärna	spelar	fotboll	och	då	är	det	lätt	att	

vara	med	på	samma	villkor	som	alla	andra.	(Respondent	A)	

 

Respondent A uppmärksammar här ett problem med att det är lätt hänt att flickorna får 

svårare att ta sig in i grupperna genom deras val av aktiviteter. Detta påverkar inte bara 

språkinlärningen utan också integrationen i gruppen som ibland blir svårare för flickorna 

tycker respondent A.  

 

På respondent B:s avdelning verkar man tydligt arbeta mer med kreativa och estetiska verksamheter. 

Respondent B nämner också hur olika enklare spel med tydliga regler som till exempel memory1 kan 

vara ett bra sätt att para ihop elever som annars inte skulle gjort aktiviteter tillsammans eftersom man 

spelar på lika villkor oavsett språkkompetens.  

 

I	stort	sätt	är	det	inget	som	avviker	från	de	andra	barnen	kring	hur	vi	

arbetar	med	läroplanen.	Självklart	försöker	vi	att	lägga	extra	fokus	på	

kommunikation	och	språk.	Vi	har	till	exempel	satt	upp	små	lappar	med	ord	

                                                
1 Memory är ett form av minnesspel där olika bilder finns på två identiska kort. Korten blandas sedan 
med baksidan upp och man turas om att vända kort. Får man upp ett par får man vända två nya annars 
vänds korten tillbaka. Den som har flest par när korten är slut har vunnit spelet. 
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här	och	var.	Fönster,	dörr,	bord,	stol	osv.	är	uppmärkta	med	vad	det	heter	på	

svenska	så	att	barnen	hela	tiden	ska	se	orden.	När	vi	tycker	att	de	kan	dem	

byter	vi	och	sätter	nya	lappar	på	andra	saker.	(Respondent	A)	

 

Bägge respondenterna har berättat att de utan att ha några specifika målsättningar prioriterat just 

språkutvecklingen hos de nyanlända barnen. De har också hittat olika kreativa lösningar på aktiviteter 

eller till exempel lappar med ord som de använder för att hjälpa eleverna med språkutvecklingen. 

Respondenterna uppger också båda att de i större utsträckning än vanligt försöker styra aktiviteterna 

till sådant som antingen utvecklar språket eller aktiviteter där språket inte är ett hinder. Exempel var 

sport som fotboll eller enklare spel som memory1. 

	

Trygghetsskapande	
Skolan i sig har ett ganska blandat elevunderlag och respondent A uppfattar att det gör att de 

nyanlända lite lättare kan komma in i vardagen eftersom de känner att de smälter in bättre och 

dessutom kan det finnas andra elever som talar samma modersmål vilket gör det lite lättare att 

komma igång snabbt eftersom de andra eleverna som bott en tid eller till och med är födda i Sverige 

kan då kan agera ”faddrar”. Detta var något som bland annat nämndes av respondent A medan 

respondent B berättade att man på hennes avdelning har man ändrat på bland annat vissa rutiner för 

att öka tryggheten på fritidshemmet och jobbar mer med trygghetsövningar.  

 

	Vi	har	ändrat	på	vissa	rutiner	och	försöker	att	ha	en	samling	i	början	av	

eftermiddagen	när	barnen	kommer	från	skolan	och	vi	går	igenom	olika	

aktiviteter.	Sedan	har	vi	en	senare	på	eftermiddagen	när	vi	slår	ihop	

avdelningarna.	Jag	tror	att	det	har	gett	våra	nyanlända	ett	sätt	att	känna	

att	det	finns	en	plan	för	vad	som	ska	hända	på	eftermiddagen	och	att	

skoldagen	på	något	sätt	fortsätter	på	fritids.	(Respondent	B)	

 
Här framkom en liten skillnad i att på respondent A:s avdelning tänkte man på trygghetsskapande men 

att det var mer något eleverna själva skapade mellan varandra i sina lekar och aktiviteter samt att man 

uppmuntrade vissa elever att agera som faddrar åt de nyanlända eleverna. På respondent B:s avdelning 

verkar man mer fokusera på att från pedagogerna styra aktiviteterna och rutinerna för att på så sätt skapa 

trygghet. Man kan säga att det fanns två synsätt på hur trygghet skapades. Det ena av gruppen själva 

även om man från personalens sida kanske som nämndes tidigare under ”Språkutveckling” försökte 

uppmuntra till aktiviteter där alla kunde vara med och känna sig delaktiga. Detta synsätt utgår från att 
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trygghet skapas inifrån gruppen. På den respondent B:s avdelningen tog man i stället tag i och styrde 

aktiviteter och gjorde aktivt trygghetsskapande övningar och skapade rutiner för att utifrån skapa 

trygghet för gruppen. Detta liknar S (Structure) och O (Organized play) i STOP-modellen. Något som 

också framkom under Språkutvecklingen var att man såg just språkförståelse som en del i den 

trygghetsskapande processen. Detta eftersom barnen får en ökad trygghetskänsla när de bli bättre på att 

kommunicera med lärare och andra barn i gruppen. 

 

 
Sammanfattning	av	intervjuer	
Respondenterna är ganska överens vad det gäller läroplanen och att de är osäkra om hur och efter 

vilka modeller de olika fritidshemmen skulle organisera sitt arbete på. Ingen av dem känner till någon 

specifik modell eller teori utan nämner att man jobbar utifrån läroplanen som grund. De är också 

tydligt överens om språkets viktiga betydelse och att de medvetet satsar på aktiviteter som ger de nya 

eleverna stöd i sin språkutveckling. Den tredje saken jag tycker att de båda verkar jobba med är 

trygghet. Det handlar om att ge barnen en tydlig struktur men också att satsa på grupplekar eller 

aktiviteter som bygger på samarbete och på så sätt stärker gruppkänslan hos eleverna. Det framkom 

också att respondenterna ger utryck för att språket också är en nyckel till att känna trygghet. 

	

7.3	Analys	
Av det material jag insamlat kan det verka som om den ökade andelen nyanlända elever inte haft så 

stor påverkan på hur de undersökta fritidshemsavdelningarna planerar eller utövar sin verksamhet. 

Respondenterna menar att inte mycket förändrats och att man i huvudsak arbetar efter läroplanen som 

vanligt. Detta är säkert sant som de säger men jag tycker att jag ändå ser hur man på många sätt ändå 

arbetar aktivt just riktat mot de nyanlända eleverna. Båda respondenterna ger exempel på hur de 

faktiskt gjort förändringar som omedvetet (verkar det som) utgått ifrån läroplanen. De nämner flera 

gånger hur de anpassat verksamheten efter elevernas individuella förutsättningar vilket är en viktig 

punkt i läroplanen. (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Just hur man tänkt med olika aktiviteter, spel, grupp aktiviteter och liknande som görs för att kunna 

utveckla nyanlända elevernas språk och kommunikation är sådant som skulle kunna ses ha en grund i 

läroplanen. Dessutom visar forskning på hur språkutvecklingen främjas av samarbete i mindre 

grupper. (Bergendorf, 2015 s. 33-37) 
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Läroplanen så pass allmänt utformad att den ska kunna passa alla elever efter förutsättningar vilket 

gör att man kan utgå från läroplanen som grund och anpassa individuellt nivå och tempo för enskilda 

barn och därmed följa läroplanen. Det finns ingen speciell läroplan för nyanlända barn om man inte 

tänker på just ämnet svenska som andra språk. Min studie visar att det finns ett behov av enkla och 

tydliga modeller som komplement till läroplanen.  

 

Respondenterna verkar också utan att ha utgått från någon speciell modell fokuserat på två viktiga 

saker, svenska språket och trygghetsskapande. Genom gruppaktiviteter övas språket samtidigt som 

det skapar bättre grupptillhörighet och känsla av att höra till någonstans. Detta ligger helt i linje med 

Bergendorfs tankar språkutveckling och samarbete i mindre grupper.  Det blir extra viktigt för de 

barn som kanske flytt från krig eller har andra traumatiska minnen bakom sig. Dessutom förmedlas 

kulturelkompetens till de nyanlända eleverna som på så sätt hjälps att enklare integreras i det Svenska 

samhället. Att lära sig kulturella koder och normer är också en mycket viktig bit för att den som 

kanske kommer från en helt annan kulturell bakgrund (Falkner & Ludvigsson, 2016). Just därför kan 

samarbetsövningar, spel och lekar i grupp vara verktyg för att överföra kulturelkompetens. Detta är 

också enkelt att få till med planering, bra inspiration och tydliga rekommendationer till fritidslärarna 

som kan bidra till att styra fritidshemmens undervisning till att rikta in sig på dessa ämnen i de 

grupper där det kan behövas. Jag tycker att jag i respondenternas svar och hur de svarar arbetar med 

interkulturell pedagogik, även om det troligtvis är omedvetet. Bägge två har dessutom en längre 

erfarenhet av att arbeta i en skola med en stor del elever som inte har en svensk bakgrund.  

 

Jag tycker att det verkar som om fritidsavdelningarna utan att personalen vet om det har arbetat på ett 

sätt som liknar S, T och O i STOP-modellen. S för struktur där barnen genom samlingar där man 

berättar vilka aktiviteter det finns under eftermiddagen och att man har en liten avslutningssamling 

mot slutet av eftermiddagen när aktiviteterna är slut. O står för organiserad lek. (Ebling i Ebling & 

Otterup, 2015 s. 143) Här är exemplet med de olika aktiviteterna bra tycker jag.  Genom att försöka 

få alla att vara med på någon aktivitet under eftermiddagen så blir det lättare att se att ingen hamnar 

utanför gruppen, samtidigt som gruppen stärks och eleverna med svenska som nytt språk får mer 

chanser eller helt enkelt blir tvingade att öva sin svenska. Just försöken att få barnen att tala mer 

genom lekar, samlingar, spel, lappar med mera är genomgående och naturligtvis mycket viktigt då 

språket blir en nyckel till de andra delarna av modellen.  
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På de undersökta avdelningarna fanns inga speciella stödgrupper eller liknande där de nyanlända 

eleverna kunde få särskild hjälp att bearbeta eventuella trauman eller få en möjlighet att prata med 

vuxna om eventuella svåra upplevelser. Under intervjuerna kom vi aldrig riktigt in på temat då de 

elever man mottagit inte haft speciella traumasyndrom eller liknande. Det borde dock finnas en viss 

beredskap för det som är T i STOP-modellen, det vill säga ”tid att tala”. Detta kan naturligtvis bli 

svårt då det ställs stora språkkrav för att det skall gå bra att kommunicera och tala om känslor och 

svåra upplevelser och dessutom en tilltro från eleverna. Här finns visserligen professionell hjälp på 

skolan i form av bland annat kurator men med förberedelser och kunskap om T:et i modellen kan 

fritidshemmen också bidra. 

 

De undersökta avdelningarna kände inte till STOP-modellen och de nämnde heller inget om (P) 

Parent support eller föräldrastöd. Detta är naturligtvis något man också på ett relativt enkelt sätt kan 

börja integrera i sitt arbete. Att till exempel bjuda in de nyanlända barnens föräldrar till att besöka 

fritids och vara med en eftermiddag för att se på verksamheten, ha en särskild temadag eller aktivitet 

där också föräldrarna är välkomna för att på så sätt skapa en närmre koppling mellan Hem och Fritids 

(skola) som gör att föräldrarna ska uppleva ett ökat förtroende för verksamheten vilket också bör 

påverka barnen och deras situation positivt. Att involvera föräldrarna i barnens skolgång och 

verksamheter tror jag skapar mycket bättre förutsättningar för barnen, framförallt genom att 

föräldrarna visar att de tar skolan och fritidsverksamheten på allvar vilket sänder viktiga signaler till 

barnen. Något som också nämns i Hedbergs uppsats från 2007 s. 15-16. 

 

Det framkom också i intervjuerna att det ofta var lättare att engagera pojkar än flickor i 

fritidsaktiviteter. Detta gick ofta bra i form av olika sportaktiviteter som till exempel fotboll, något 

som också bekräftas av ”Skolgång för nyanlända elever, - exempel och inspiration från kommuner” 

(2015) s. 15. Detta tolkar jag som att pojkarna är mer intresserade av sportaktiviteter men också att 

det är aktiviteter som man lätt kan vara med i utan att behöva kunna så mycket svenska och det därför 

är lätt att komma igång. Samtidigt finns det ett problem i att om det finns flickor vilka vill ägna sig åt 

idrott som fotboll men inte känner sig välkomna för att det mest är manlig fritidspersonal som 

ansvarar för dessa aktiviteter och det är mestadels pojkar som spelar kan det bli svårt att som flicka, 

dessutom ny i landet och skolan våga ta steget och vara med. Här finns en tydlig koppling till hur 

man på skolan och fritids kan jobba med genusfrågor. Till exempel skulle fritidshemmet kunna 

arrangera olika ”prova på dagar” enbart för flickor där de får prova olika sporter och idrotter för att 

känna att de ska våga vara med lättare.   
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Via leken får barnen möjlighet att använda sitt språk. Att lära sig ett nytt språk främjas av lek mellan 

de barn som redan kan språket och de som ska lära sig. Därför är det viktigt att försöka blanda 

grupperna med elever vilka redan är svenskspråkiga med de som inte ännu lärt sig språket. Utöver att 

fungera språkfrämjande är leken också trygghetsskapande genom att eleverna lär känna andra och 

kan bidra till att bryta negativa spiraler av känslor eller trauman. 

	

8.	Slutdiskussion	
Jag tycker att STOP-modellen är en enkel och tydlig modell att utgå ifrån när det gäller att ta emot 

nya elever med helt annan bakgrund, kultur och andra förutsättningar, även om det inte alltid är barn 

som upplevt trauman tror jag den kan vara en bra metod i och med dess enkla struktur. Att det 

dessutom visade sig att man delvis redan var igång med arbetet av modellen, om än omedvetet, tyder 

på att den har en betydelse och är relevant också i Sverige. Styrkan i modellen är att den belyser 

några viktiga självklarheter som blir lätta att strukturera med modellen så att man kan få till en bra 

helhet.  

 

Att respondenterna båda två på frågan om de utgick från någon metod i arbetet med de nyanlända 

eleverna inte nämnde att de kände till någon sådan tror jag kan bero på att det läggs mycket fokus på 

hur man ska hjälpa dem i skolan medan fritidsavdelningarna har kanske inte fått vara så involverade i 

arbetet och planeringen av det. Det kan göra att man arbetar mer på vana och hur man brukar göra 

utan att egentligen fråga sig om det finns bra modeller. Detta tänker jag kan vara en brist från 

skolledningen som borde ha sett till att det finns mer information för fritidspersonalen. Problemet här 

kan vara att de två delvis konkurrerande synsätten ”skola” och ”fritidshem” där skolan åtnjuter större 

intresse hos gemene man men framför allt hos experter och beslutsfattare. Det gör att det inte lagts 

mycket tid på att ta fram information speciellt riktas mot fritidshemmen. Samtidigt är detta ett 

problem som också finns på en högre nivå hos till exempel skolverket eller andra myndigheter och 

organisationer som har inflytande på skola och fritidshem. 

 

Det finns en del information kring just hur fritidshemmen kan arbeta med nyanlända elever. Jag tror 

dock att efter att ha sökt på skolverkets hemsida att det inte finns mycket information med bra tips 

och arbetsmodeller som fritidspedagogerna kan använda. Detta skulle kunna vara en ganska enkel 

förbättringspunkt för att underlätta för fritidspersonalen att förbättra sitt arbete.  
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Då det verkar vara delvis enklare att involvera nyanlända pojkar i fritidsaktiviteter som sport tycker 

jag att det vore både intressant och viktigt att studera mer om hur man kan involvera nyanlända 

flickor i olika aktiviteter. Ur ett genusperspektiv skulle man kunna säga att detta förbigåtts inom 

debatten kring fritids och nyanlända. Eftersom att läroplanen utgår från att alla elever ska behandlas 

lika efter sina egna förutsättningar tror jag att det är viktigt att inte förbise nyanlända flickors behov 

av att också kunna ta sig in i språket genom olika övningar och aktiviteter.  Här är det naturligtvis 

mycket upp till var och en på fritidshemmen att vara kreativ och hitta lösningar. Det finns säker 

många flickor som gärna skulle vilja delta i olika idrottsaktiviteter men som av flera skäl väljer att 

avstå, det kan ha att göra med deras kulturella bakgrund där det inte anses lämpligt för flickor att 

ägna sig åt idrott. Detta gör att detta interkulturellt förhållningssätt är viktigt för att kunna förstå hur 

sport och idrott för flickor uppfattas i andra kulturer Till detta kommer även språkproblem och 

kanske brist på andra flickor som ägnar sig åt idrott vilka kan vara som förebilder och visa att det i 

Sverige är helt normalt att till exempel flickor spelar fotboll. Om det bara är pojkar som idrottar från 

början är det svårt att få en nyanländ flicka att vilja komma med om inga andra flickor gör det. Detta 

är dock enkelt för fritidshemmen att jobba med uppmuntran, kanske testa separata tjejlag så att det 

blir lättare att prova på eller helt enkelt att kvinnlig fritidspersonal deltar och agerar förebilder. Likväl 

skulle det kunna finnas olika former av inspiration och stöd från till exempel Skolverket för att 

underlätta för fritidshemmen att hjälpa denna annars ganska utsatta grupp. Jag tror också att genus 

och integration kan vara en separat fråga där man kan gå mer in på djupet. Detta tror jag skulle hjälpa 

till att lyfta fritidshemmens roll i integrationsprocessen av nyanlända elever.    

 

Arbetet med mottagandet och integrationen av de nyanlända eleverna är viktigt eftersom de elever 

som finns i skolan och fritidshemmen kommer att växa upp och ska vara en del av vårt framtida 

samhälle. Med ökad segregation, särskilt bland de som har en utomnordiskbakgrund är det viktigt att 

barnen snabbt kan få ”nycklar” till att förstå och känna sig som delar av det svenska samhället för att 

motverka framtida utanförskap. Denna integrerande funktion tycker jag är mycket viktig för skola 

och fritidshemsverksamhet. Men också att man tydligt lär eleverna demokratiska grunder och 

principer eftersom detta för de nyanlända eleverna tyvärr inte alltid är något de har med sig från sina 

hemländer.  

 

Avslutningsvis kan jag sammanfatta svaret på uppsatsens fråga som att fritidshemmen på många sätt 

anpassat sin verksamhet efter nyanlända elever och att man gjort det med läroplanen som 

utgångspunkt men att det inte verkar finnas några tydliga rekommendationer eller modeller utan mer 
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gjort det baserat på personalens erfarenhet. Kommer detta framöver att vara ett inslag i utbildningar 

av framtida fritidspersonal? I takt med att utmaningarna med att finna skolor till andra nyanlända så 

kommer helt enkelt behovet att finnas och det därmed vara en intressant fråga för fortsatt forskning 

och undervisning. Samtidigt verkar läroplanen att fungera som styrdokument också vad gäller 

nyanlända elever. Ingen av respondenterna hade något att invända mot läroplanen utan uttryckte att 

de i huvudsak arbetar efter den också med de nyanlända eleverna. Dock skulle det vara värt för 

kanske just Skolverket att närmre ta upp frågeställningen och komma med praktiskt användbara 

rekommendationer för hur fritidshemmen ska bli ännu bättre på mottagandet av nyanlända elever och 

på så sätt integreras mer i hela skolans mottagande process och att ytterligare hitta modeller för en 

interkulturell skola.  
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Bilaga	1	
 

Intervjufrågor	
 
Block 1 (Bakgrundsfrågor): 

 

1. Vilken	tjänst	har	du?	

2. ___	Man		____	Kvinna	

3. Hur	många	år	har	du	arbetat	i	Fritidshemsverksamhet/skola?	

4. Har	du	tidigare	erfarenhet	av	att	arbeta	med	flyktingbarn?	

5. Hur	många	finns	det	i	personalen	på	fritidshemmet?	

6. Hur	många	elever	finns	det	på	fritidshemmet?	

7. Hur	många	nyanlända	flyktingbarn	finns	det?	

 

Block 2: 

 

1. Hur	arbetar	ni	med	de	nyanlända	barnen?		

2. Hur	integrerar	ni	läroplanen	i	arbetet	med	nyanlända	elever?	

3. Finns	det	någon	modell	som	fritidshemmet	arbetar	utifrån?	

4. Hur	tycker	du	att	nyanlända	elever	påverkar	fritidshemmets	verksamhet	i	förhållande	

till	normalbilden?		

5. Har	ni	några	specifika	målsättningar	för	de	nyanlända	eleverna	utöver	Läroplanen?	

6. Finns	det	redan	en	mångkulturell	bas	i	skolan	bland	eleverna?	Hur	påverkar	det	

integration	av	de	nyanlända	eleverna?	

7. Har	skolan	tidigare	arbetat	med	nyanlända	elever?	Ser	planerna	eller	verksamheten	

annorlunda	ut	nu	jämfört	med	tidigare?	Vad	har	förändrats?	Varför?	

 

 


