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Sammanfattning  
 
Denna uppsats har till syfte att undersöka 7 högstadielärares uppfattning om sin förmåga att i               

ämnet idrott och hälsa bidra till jämlik hälsa för sina elever samt deras uppfattning om vad                

som eventuellt begränsar undervisningens möjlighet att bidra till jämlik hälsa hos elever med             

fokus på nyanlända.  

 

I studien användes kvalitativa intervjuer för att samla in data där 7 lärare intervjuades. Den               

teori vi använde som grund för metod var KASAM. Resultat av undersökningen blev att              

lärare har viss svårighet att identifiera vad jämlik hälsa innebär men samtliga lärare är              

medvetna om att begränsningar i jämlik hälsa föreligger speciellt när man fokuserar på             

nyanlända. Samtliga lärare hade tankar kring hur man kan arbeta för att bidra till jämlik hälsa                

bland elever.  

 

Nyckelord : Hälsa,  Idrott och hälsa, Nyanlända elever 
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Förord  
 
Som blivande lärare kommer vi att få ett stort ansvar när det gäller att identifiera våra                

elevers eventuella skillnader i hälsa med speciellt fokus på nyanlända. I detta            

sammanhang finns det anledning att fundera över vad “hälsa” egentligen innebär. I vår             

kommande yrkesutövning står det ganska klart att när det gäller att hjälpa elever till en               

förbättrad hälsa måste man ta med hela elevens omgivning i beräkningen. Efter flera års              

studier kommer vi inom kort att konfronteras med den verklighet som finns i dagens              

skola. Vi tänker på vilka eleverna är som vi kommer att få möta, vilka erfarenheter de har                 

med sig och hur vi som lärare kan bidra till att stärka dem på olika sätt inte minst vad det                    

gäller deras hälsa.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Lars Kristén för goda råd och vägledning under                

arbetets gång.  

 

Vi vill även tacka de lärare som tålmodigt besvarat våra frågor och bidragit till att vårt                

examensarbete blivit möjligt att genomföra.  

 

Avslutningsvis vill vi också tacka våra kära kurskamrater för att ni varit våra bollplank under               

alla år och sist och inte minst under utformningen av detta arbete! Vi vill till sist även tacka                  

varandra för ett gott samarbete!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



 

INNEHÅLL  

1.INLEDNING……………………………………………………………………………...4 

1.1 Syfte och frågeställningar………………………………………………………………..6 

1.2 Begreppsdefinition……………………………………………………………….............7 

2.TIDIGARE FORSKNING………………………………………………………….........8 

2.1 Nyanlända och lärande…………………………………………………………………...8 

2.2 Jämlik hälsa……………………………………………………………………………....9 

3.TEORETISK REFERENSRAM………………………………………………………..12 

4.METOD  ………………………………………………………………………….............14 

4.1 Val av metod…………………………………………………………………………….14 

4.2 Urval………………………………………………………………………………….....15 

4.3 Intervjuguide………………………………………………………………….................15 

4.4 Datainsamling…………………………………………………………....……...............16 

4.5 Dataanalys……………………………………………………………………….............17 

4.6 Etiska aspekter……………………………………………………………...……...........18 

5. RESULTAT OCH ANALYS …………………………………………………………….20 

5.1 Att öka elevernas medvetenhet……………………………………………….................20 

5.2Att anpassa undervisningen i idrott och hälsa…………………………………................21 

5.3 Att överbrygga svårigheter…………………………………………………...................22 

5.4 Att kommunicera med alla elever…………...………………………….…………….....22 

6. DISKUSSION …………………………………………………………………………....24 

6.1 Metoddiskussion………………………………………………………………...............24 

6.2 Resultatdiskussion……………………………………………………………................26 

7. SLUTSATSER ……………………………………………………………………….......31 

7.1Förslag till vidare forskning……………………………………………………………...31 

7.2 Didaktiska implikationer…………………………………………………………...........32 

8. LITTERATUR …………………………………………………………………………...33 

 
 
 
 
 
 
 

3 



 

1.INLEDNING 
 
Folkhälsomyndigheten (2016) fastslår att förhållanden under barn och ungdomsåren har          

stor betydelse för hälsan under hela livet. Olika bakgrundsfaktorer medför hälsoklyftor i            

samhället och detta kan definieras som en brist i jämlik hälsa i befolkningen (SOU              

2016:55). Enligt Bunar och Nilsson (2016) ökar antalet nyanlända elever i Sverige och             

kommer med säkerhet att ytterligare öka de närmaste åren. Bunar och Nilsson (2016)             

menar därför att det gäller för blivande lärare att kunna möta alla elever efter vars och                

ens speciella förutsättningar. Vidare menar Bunar och Nilsson (2016) att under de            

senaste två decennierna har migrationen och globaliseringen lett till att det svenska            

samhället i mångt och mycket blivit ett multikulturellt samhälle. Ca 17 % av Sveriges              

befolkning är antingen födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. Den             

ökande invandringen har mer eller mindre påverkat hela samhället. Allt ifrån           

arbetsmarknaden till bostadsmarknaden har påverkats. Men det som har påverkats          

absolut mest är skolan. Elever som är födda i Sverige har markant större möjligheter att               

klara studier jämfört med elever som är nyanlända (Bunar & Nilsson, 2016). Även             

elevens ålder vid ankomst till Sverige är av betydelse för studieresultatet. Elever som är              

äldre än sju år när de anländer till Sverige har sämre förutsättningar till bra studieresultat               

jämfört med elever som anländer före sju års ålder. Det är dock positivt att många               

nyanlända elever ofta har högt satta mål för sin utbildning samt att många lärare är               

engagerade och duktiga på att hjälpa och undervisa nyanlända. Trots engagerade lärare,            

elever och stöttande föräldrar så är det svårt att överkomma alla hinder och svårigheter              

som nyanlända elever står inför (Bunar & Nilsson, 2016). Enligt statens offentliga            

utredning (SOU 2016:55) för jämlik hälsa fastlås att skolan och andra aktörer i samhället              

bör lägga vikt vid att uppmärksamma och försöka bidra till en jämlik hälsa. Vidare står               

det i kommissionen att sociala skillnader i hälsa är ett problem som bör åtgärdas för att                

ge alla elever samma förutsättningar till en framgångsrik skolgång.         

Folkhälsomyndigheten (2016) fastslår att förhållanden under barn och ungdomsåren har          

stor betydelse för hälsan under hela livet. Olika bakgrundsfaktorer medför hälsoklyftor i            

samhället och detta kan definieras som en brist i jämlik hälsa i befolkningen (SOU              

2016:55). Trots utbyggda trygghetssystem där regering och folkhälsomyndigheten stödjer         

samhällets arbete med hälsofrågor föreligger ändå påtagliga skillnader i hälsa och           

4 



 

dödlighet hos invånarna i Sverige. Till exempel medför sämre förhållanden under           

barndomen sämre förutsättningar för en god utveckling och därmed minskade chanser till            

utbildning och arbete senare i livet, men även ökad risk för ohälsa i vuxen ålder. I detta                 

sammanhang finns det anledning att fundera över vad “hälsa” egentligen innebär.           

Kallenberg och Larsson (2004) diskuterar kring om hälsan endast har fysiologiska           

förutsättningar eller om det finns andra faktorer som spelar in. De frågar sig om en               

människas personlighet eller den miljö människan lever i och människans uppfattning om            

hälsa och sjukdom kan spela in. Det är inte helt lätt att definiera vad hälsa är. Raustorp                 

(2004) skriver att ha en god hälsa är att vara frisk. Världshälsoorganisationen (1948)             

definierar hälsa som icke drabbad av en sjukdom men det är mer komplext än så när det                 

gäller att förklara vad en god hälsa är. I dagens samhälle går det att leva med en                 

livshotande sjukdom utan att för den delen känna sig sjuk. Exempel på sådana sjukdomar              

är Hiv och diabetes. Andra känner sig sjuka men har ingen sjukdom. Med andra ord finns                

båda delar av myntet. I vårt kommande arbete som lärare kommer vi att möta barn och                

ungdomar som kommer till Sverige från andra kulturer och det kommer ställas höga krav              

på oss att visa känslighet, förståelse samt uppvisa flexibilitet. Enligt Skolverkets syn på             

skolans värdegrund och uppdrag är lärare skyldiga att inse och arbeta utifrån den tillgång              

som en kulturell mångfald innefattar det vill säga att alla elever ska få en möjlighet att nå                 

kunskapskraven utifrån sina förutsättningar och extra anpassningar ska sättas in så           

behövs (Skolverket 2011). Huitfeldt (2015) skriver att man som nyanländ står inför en             

mängd utmaningar inte minst om man är ensamkommande. Upplevelser som finns med i             

bagaget måste bearbetas och det är här utmaningarna gör sig tydliga. Var och hur de ska                

bo, osäkerheten kring uppehållstillstånd, vad och hur de ska studera är några av de              

utmaningar som de nyanlända står inför. Självklart skapar detta oro och dessa faktorer får              

följder för de nyanländas skolsituation och även mötet med idrottsundervisningen. Vidare           

menar Huitfeldt (2015) att sömnen påverkas på grund av den ständiga oron. Detta             

påverka i sin tur mötet med skolan och idrottsundervisningen på olika sätt. Osunda             

sömnvanor kan i sin tur leda till försämrade resultat i skolan. Enligt Huitfeldt (2015)              

lever många av de nyanlända i en problematisk situation där idrottsundervisning och            

fysisk aktivitet är en liten del av deras vardag. Vidare menar Huitfeldt (2015) att de               

nyanlända ungdomarnas deltagande präglas av deras uppväxtvillkor. Enligt Länsstyrelsen         

(2011) finns det en stark koppling mellan fysisk och- eller psykisk ohälsa och social              
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integration. Krav på prestationer som nyanlända inte kan leva upp till och insatser som              

byggs upp kring strukturella behov och ej tar hänsyn till individens egen förmåga är              

riskfaktorer för ohälsa. Även det faktum att nyanlända har små möjligheter att påverka             

sin situation utgör en riskfaktor för ohälsa. Detta gäller i högsta grad barnen som befinner               

sig i en komplex process med mycket liten möjlighet till att kunna påverka själva. Skolan               

ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och              

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2011).  

 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetet har till syfte att undersöka 7 högstadielärares uppfattning om sin förmåga att             

i ämnet idrott och hälsa bidra till jämlik hälsa för sina elever samt deras uppfattning om vad                 

som eventuellt begränsar undervisningens möjlighet att bidra till jämlik hälsa hos elever med             

fokus på nyanlända.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

● På vilka sätt begränsas en jämlik hälsa hos elever ur ett lärarperspektiv med fokus på               

nyanlända elever?  

 

● Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med att främja jämlik hälsa hos elever med fokus                

på nyanlända?  
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1.3 Begreppsdefinition  
 
I följande avsnitt kommer vi vi göra en begreppsdefinition. Detta gör vi därför att läsaren ska                

förstå vad vi avser när vi använder följande begrepp: 

 

Hälsa: Ottawadeklarationen (WHO, 1986) beskriver hälsa och hälsofrämjande arbete som en           

process. En process som gör det möjligt att ta kontroll över sin egen hälsa och för att kunna                  

förbättra hälsan. Det är viktigt för en individ eller grupp att kunna identifiera sina mål och                

ambitioner, för att kunna uppnå en god psykisk, fysisk och social hälsa. Hälsa är något som                

ses som närvarande i alla människors liv varje dag och ska därför ses som en tillgång och                 

möjlighet att må bra, snarare än att en god hälsa är målet med att leva. Utöver det beskrivs                  

åtta förutsättningar som behövs för att uppnå hälsa. Dessa är mat, fred, tak över huvudet,               

inkomst, utbildning, ett hållbart ekosystem, förnybara naturresurser, samt en social rättvisa.           

(WHO, 1986) 

 

Nyanlända: Skolverkets definition av nyanlända elever lyder enligt följande: Med nyanländ           

elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller                 

ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det               

kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter                 

fyra års skolgång här i landet (Skolverket sid. 8)  

Migrationsverket (2016) beskriver att en nyanländ person är en person som är mottagen i en               

svensk kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av            

flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till personen anses vara nyanländ. En            

person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser,              

det vill säga två till tre år.” (Migrationsverket, 2016)  

 

Bunar (2010) binder ihop de ovan refererade definitionerna när han slår fast att nyanlända              

elever är alla barn som anländer till Sverige nära skolstarten eller under sin grundskole - eller                

gymnasietid, som ej har svenska som sitt modersmål och som på grund av detta inte               

behärskar svenska språket. I denna grupp ingår asylsökande barn som uppfyller kriterierna            

och därför har rätt till skolutbildning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
2.1 Nyanlända och lärande 

Huitfeldt (2015) påpekar att det finns förvånansvärt lite forskning som berör nyanlända            

elevers möte med den svenska skolan. Forskning på detta område behövs för att nå målet               

jämlik hälsa och hälsa på lika villkor för alla elever. Vidare menar Huitfeldt (2015) att den                

svenska skolan står inför en utmaning när det gäller inkludering av det ständigt ökande              

antalet nyanlända ungdomar. Skolverket (2016) påpekar att nyanlända är en heterogen grupp            

och detta gäller inte minst nyanlända elever. Dessa vistas i Sverige under olika förhållanden              

och på olika villkor. Elevernas skolbakgrund är ofta mångfacetterad och det enda de flesta              

nyanlända elever har gemensamt är att de brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt                

och har annat språk än svenska som sitt modersmål (Skolverket 2016). När det gäller alla               

elevers rätt till utveckling har skollagen skarpa formuleringar och ett tydligt krav på att ta               

hänsyn till barns och elevers olika behov. Nyanlända elever står i speciellt fokus (Skolverket              

2016). För att återgå till Huitfeldt (2015) kan konstateras att nyanlända och allra helst              

ensamkommande elever är i en speciellt problematisk situation då idrottsundervisning och           

annan fysisk aktivitet är en liten del av deras vardag. Att sätta sig in i deras upplevelse av                  

idrottsundervisning i Sverige är av stor betydelse för att göra undervisningen så positiv som              

möjligt för eleverna. Med andra ord måste lärare försöka få information om elevers             

uppväxtvillkor för att kunna ställa krav som är relevanta och som eleverna kan förhålla sig till                

för att om möjligt få dessa elever att utveckla fysiska färdigheter och så småningom själva               

kunna sköta sin hälsa och på sikt även förbättra den. Även Rønholt (2001) trycker på att                

lärarens kunskap om barns och ungdomars socialisationsmässiga bakgrund är viktigt inför           

lärarens pedagogiska och didaktiska överväganden. Nilsson (2003) skriver i sin avhandling           

att ungdomars ohälsa eller brist på och sänkt välbefinnande kan medföra sänkta studieresultat             

och på sikt även skolmisslyckande. Detta medför att hälsoarbete inom skolans ram kan vara              

en väg till att förbättra både elevers studieresultat och hälsa. Huitfeldt (2015) studie pekar på               

att ungdomar tydligt upplever såväl möjligheter som begränsningar med den svenska           

idrottsundervisningen. Begränsningarna varierar beroende på vilken aktivitet som skall         

utföras. Flickorna tycker till exempel att idrott och individuella aktiviteter såsom badminton            

och gym går utmärkt att utföra tillsammans med pojkar. Dock är detta inte lika självklart när                

det gäller simning och dans som kräver kroppskontakt och lättare klädsel. Positiva            
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konsekvenser är att ungdomar har trevligt tillsammans under lättsamma former, lär sig att             

påverka sin egen hälsa samt ges möjligheter att träna svenska språket på ett naturligt sätt.               

Huitfeldt (2015) skriver även att det är viktigt med tydlighet i sin roll som lärare. Detta för att                  

undervisningen ska hålla så hög kvalitet som möjligt. När det gäller undervisning av             

nyanlända är det extra viktigt då dessa av naturliga skäl har svaga kunskaper i det svenska                

språket. Att vara tydlig gäller inte endast vid genomgång av ämnets syfte och innehåll utan               

också vid genomgångar av den aktuella aktiviteten och dess regler. För att de nyanlända              

eleverna ska kunna skapa mening med sitt möte med ämnet idrott och hälsa måste de               

teoretiska delarna av ämnets innehåll behandlas på ett sätt som är begripligt för dem. Wigg               

(2008) beskriver att lärare måste sätta sig in i varje elevs epistemologi (kunskapsteori)             

eftersom dessa påverkar elevens inlärningsförmåga och även hur eleven tar till sig betyg och              

andra utvärderingar. Om inte detta sker kan invandrarungdomar ha svårt för att komma in i en                

ny skolmiljö och detta märks mest hos elever som har otillräckliga läs- och skrivkunskaper              

och dessutom tillhör en lägre samhällsklass. Det utanförskap som detta kan leda till minskade              

möjligheter till en god hälsa. När det gäller nyanlända elever konstaterar Bunar (2010) att det               

gäller för lärarna att ändra synsätt från att betrakta eleverna som ett problem till att fokusera                

på vad de nyanlända eleverna har med sig och vad de kan bidra till när det gäller positiv                  

utveckling i skolan och i samhället. Han menar också att lärarna i första hand inte bör                

fokusera på betyg och tester utan måna om de nyanlända elevernas trygghet och trivsel. Det               

gäller alltså att sluta se nyanlända elever som ett problem och istället uppmärksamma elevers              

styrkor och möjligheter. Strävan efter homogenisering och jämförelser med elever födda i            

Sverige gör att nyanlända elever behandlas utifrån vad de saknar och inte utifrån sina styrkor               

och de kunskaper de har med sig. Skolinspektionen (2014) trycker också på att genom att inte                

tillvarata nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter minskar dessa elevers möjligheter till           

utveckling och detta leder också till att de nyanlända elevernas kamrater berövas möjlighet             

till referenspunkter och en större förståelse av vår omvärld.  

 
2.2 Jämlik hälsa  

Det finns olika argument till varför det är viktigt att arbeta för jämlik hälsa. Enligt statens                

offentliga utredningar (SOU 2016:55) för jämlik hälsa slår man fast att brist på jämlikhet i               

hälsa är ett problem som bör uppmärksammas och hanteras av olika aktörer i samhället där               
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skolan bland andra är en sådan aktör. Det finns ett brett underlag för att uppmärksamma               

sociala skillnader i hälsa och verka för att det blir en minskning av dessa. Sociala skillnader i                 

hälsa är i stor utsträckning ett hälsoproblem som går att åtgärda och samhället i stort bör                

uppmärksamma och bidra till att problemet åtgärdas (SOU 2016:55). Enligt Larsson och            

Mechbach (2012) är dock begreppet hälsa för många lärare i idrott och hälsa ett diffust               

begrepp. Hälsa är något som ska uppnås men hur detta skall gå till konkretiseras inte. Vissa                

lärare anser att idrott och fysisk aktivitet leder till hälsa medan andra anser att hälsa inte ingår                 

i idrott och fysisk aktivitet utan snarare handlar om undervisning i avslappning, kostvanor             

och drogprevention med mera. En stor del av lärarna anger osäkerhet kring vad hälsa är och                

hur detta skall tas upp i undervisningen. Thedin Jakobsson (2005) understryker precis som             

Larsson och Mechbach (2011) att för lärare som undervisar i idrott och hälsa är begreppet               

hälsa otydligt och svårfångat och därför svårt att konkretisera i undervisningen. Hälsa är             

något som ska uppnås men hur detta skall uppnås är otydligt. Vidare anser hon att det är                 

viktigt att lärare inom idrott och hälsa får en samsyn på vad begreppet hälsa betyder och hur                 

undervisning inom detta ämne ska läggas upp för att en kunskapsutveckling ska bli möjlig.              

Raustorp (2004) beskriver sin syn på hälsa utifrån ett kontinuum. Kontinuumet har sin             

utgångspunkt ifrån fyra delar och ser ut som följande: 

 
FYSISK             PSYKISK           SOCIAL           ANDLIG 

Kost----------------- 

                                                       Identitet 

                                      Relationer 

                                    Mening 

Fysisk aktivitet——— 

  ---------Avspänning 

                                     Självbild 

Raustorp, A. (2004). Att lära fysisk aktivitet.  

 

De fyra delarna av hälsa är fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Under dessa finns sedan                

ett antal olika begrepp som faller under en eller flera av dessa fyra delar. Till exempel faller                 

kost mest under den fysiska hälsan. Men det går även till viss del in under den psykiska                 

10 



 

hälsan. Kost påverkar med andra ord både den fysiska och psykiska hälsan. Brolin (2014)              

lyfter fram elevers berättelser kring hälsa som visar på andra perspektiv på hälsa än de               

traditionella fysiologiska, i synnerhet sociala och psykiska. Elevernas berättelser handlar om           

hur man växer som människa genom att anta utmaningar. Eleverna lyfter också fram social              

samvaro som viktigt för en positiv hälsoutveckling. Hertting och Karlefors (2011) diskuterar            

att idrotten är en global rörelse med ett gemensamt språk. På grund av detta kan idrotten vara                 

en viktigt integrationsarena. De menar att idrott är en företeelse som nyanlända elever känner              

till och kan på grund av detta användas som en viktigt gränsyta mellan eleven och den nya                 

omgivningen. Inte bara den svenska idrottsrörelsen utan även lärarkåren, speciellt lärare inom            

idrott och hälsa, kan göra denna mötesplats för barn och ungdomar till något positivt men               

viktigt är också att det i detta sammanhang krävs en hög känslighet från vuxenvärlden.              

Hertting och Karlefors (2012) menar också att för att kunna integrera barn och ungdomar från               

andra kulturer ställs krav på flexibilitet och empati hos idrottslärare och idrottsledare. För det              

svenska systemet är det en utmaning att på ett bra sätt möta de globala rörelser som finns i                  

dagens samhälle.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Som teori har vi valt att använda oss av Aaron Antonovskys KASAM, känsla av              

sammanhang (Antonovsky, 2005). Antonovsky gjorde 51 ostrukturerade djupintervjuer med         

personer som i grunden var mycket olika varandra. Det fanns dock två saker som dessa 51                

personer hade gemensamt. De hade alla upplevt och tagit sig igenom ett trauma i livet. Inte                

nog med att de hade tagit sig igenom traumat. De ansågs dessutom ha klarat det förvånansvärt                

bra. Den ledande frågan i intervjun var hur dessa personerna såg på sina liv. Efter att                

anteckningarna från intervjuerna analyserats gick det att konstatera att 16 personer ansågs ha             

en stark känsla av sammanhang (KASAM). 11 personer bedömdes åt det motsatta hållet, det              

vill säga att det hade en svag KASAM. Antonovsky (2005) gick därefter igenom             

anteckningarna ännu en gång ifrån de två grupperna för att hitta gemensamma nämnare som              

fanns i den ena gruppen men inte den andra och vice versa. Ur detta utmynnade sedan de tre                  

viktigaste komponenterna i KASAM. Dessa tre är begriplighet, hanterbarhet och          

meningsfullhet. 

Begriplighet innebär hur en person hanterar inre och yttre stimuli. Att personen lyckas göra              

det greppbart för sig själv (Antonovsky, 2005). Information blir ordnad och strukturerad, det             

blir tydligt och lätt att förstå istället för att det blir oförklarligt, svårt och oordnat. En person                 

med hög känsla av begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är förutsägbara och är de               

inte de så är de möjliga att sortera och förstå (Antonovsky, 2005). Oavsett om det är positiva                 

eller negativa stimuli. Begriplighet skulle kunna beskrivas som förmågan inta, hantera och            

bearbeta information. 

Hanterbarhet är lättast att beskriva genom en känsla av att vara otursförföljd (Antonovsky,             

2005). De personer som bedömdes ha låg KASAM nämnde genomgående att de var             

otursfåglar. De hade alltid råkat ut för oturliga och förväntar sig att det kommer fortsätta så                

resten av deras liv, att de ständigt kommer ha otur. Personerna med stark KASAM nämnde               

aldrig att de var otursförföljda (Antonovsky, 2005). De upplevde det snarare som en naturlig              

del av livet och något som går att handskas med. Personer med en låg känsla av hanterbarhet                 

ser sig som ständiga offer där livet behandlar just dem orättvist. Personer med en stark känsla                

av hanterbarhet ser sig inte som offer. De ser snarare att olyckliga saker sker. Men det är en                  

del av livet och när de skett så går det att gå vidare och inte sörja för alltid. 
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Meningsfullhet är den tredje och sista komponenten i KASAM. Precis som ordet antyder har              

det med att finna mening med livet. De personer som bedömdes ha en stark meningsfullhet               

pratade alltid om saker som engagerade dem (Antonovsky, 2005). Något som var viktigt och              

betydelsefullt i livet. Saker som berört dessa områden ses som utmaningar och något som är               

värt att engagera sig i. I motsatta fallet med personer som har låg känsla av meningsfullhet så                 

hade även de något område som var viktigt. Men de tyckte mest att det satte krav och ställde                  

förväntningar på dem som var ovälkomna. Bland extremfallen fanns det personer som inte             

tyckte att det fanns något i deras liv som var speciellt viktigt eller som betydde något för dem.                  

Meningsfullhet delen handlar med andra ord om hur benägna personer är att se livet som               

meningsfullt där krav och hinder som dyker upp i livet är värda att investera energi i för att                  

överkomma. 

För att sammanfatta hela KASAM begreppet handlar det om hur personer hanterar känslor i              

livet, både positiva och negativa känslor. Hur man tar in det, bearbetar det och sedan agerar i                 

framtida situationer. Personer med en stark KASAM är mer benägen att klara av svårigheter i               

livet, att finna mening och sedan gå vidare. Personer med låg KASAM har istället svårt att                

klara av kriser i livet, de känner ingen större framtidstro och ser sig mest som offer.  

KASAM handlar i grund och botten om hur bra personen klarar av kriser och hur de                

bearbetar händelser i livet, samt hur de upplever meningen i livet. Detta går att koppla till                

hälsa och mående i allmänhet. Vårt arbete handlar just om hälsa och ojämlik hälsa med fokus                

på nyanlända. Många nyanlända har genomgått en dramatisk flykt till Sverige och har de en               

stark KASAM är deras möjligheter till ett bättre mående och en bättre hälsa betydligt bättre               

än om de har en låg KASAM. Vilket i sin tur även skulle leda till en mer jämlik hälsa. 
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4. METOD 
 
Vi har valt att beskriva metodval, vårt urval samt hur vi genomfört vårt arbete i denna del.                 

Vår metod för att samla in data har varit kvalitativa intervjuer. Vi beskriver nedan hur vi gått                  

tillväga när det gäller vår datainsamling samt även hur vi gjort för att skapa vår intervjuguide.  

 

4.1 Val av metod  
 
Enligt Trost (2010) gäller det att se verkligheten på det sätt som de intervjuade ser den och                 

därefter tolkas vad det innebär sett ur ett fastslaget teoretiskt perspektiv och den situation som               

råder. Således menar Trost (2010) att när det gäller att förstå eller hitta mönster är valet av                 

kvalitativ studie lämpligt. Patel och Davidsson (2011) trycker också på att den kvalitativa             

studien kommer till användning när det gäller att sätta sig in i intervjupersonernas             

beskrivning av hur de uppfattar förhållanden i en utvald miljö. Kvale och Brinkmann (2013)              

menar precis som Trost (2010) att forskaren som använder den kvalitativa           

forskningsintervjun med denna försöker få en bild av världen utifrån de intervjuades            

synvinkel och att intervjun vilar på ett samspel mellan forskaren och den intervjuade. Vidare              

menar Kvale och Brinkmann (2013) att det egentligen inte finns några säkra regler för              

intervjuforskning utan en intervju kan utformas på väldigt olika sätt. Enligt Kvale och             

Brinkmann (2013) har den kvalitativa intervjun tolv aspekter. Dessa aspekter är mening,            

livsvärld, det deskriptiva, det kvalitativa, medveten naivitet, det specifika, mångtydighet,          

fokusering, känslighet, förändring, mellanmänsklig situation samt positiv upplevelse. Kvale         

och Brinkmann (2013) trycker på att en kvalitativ forskningsintervju inte har kvantifiering            

som mål utan istället söker kvalitativ kunskap som uttrycks på normal prosa. Med andra ord               

har den som mål att få fram nyanserade beskrivningar av intervjupersonens upplevelser med             

kvalitativa aspekter på denna livsvärld. Siffror är i sammanhanget oväsentligt och intervjun            

arbetar istället med ord.  
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4.2 Urval  
 
Enligt Trost (2010) är bekvämlighetsurval en vanlig och bra metod när det gäller urval för               

kvalitativa intervjuer. Denna urvalsmetod blev naturlig för oss eftersom vi tog kontakt med             

personer vi kände sedan tidigare. Personerna var lärare som vi etablerat kontakt med under              

våra VFU perioder. Resterande antal lärare tog vi kontakt med via mailförfrågningar. Vi valde              

att intervjua samtliga lärare på deras respektive skola där varje lärare själv fick välja ut               

lämplig plats att genomföra intervjun på. 5 intervjuer genomfördes på högstadieskolor i två             

mindre orter i västra Sverige. Vårt val av undersökningsgrupp var lärare som undervisar i              

heterogent sammansatta klasser. Sammanlagt blev antalet intervjuade lärare 7 stycken. Vi           

lade ingen vikt vid jämn fördelning mellan könen i vårt urval.  

 
4.3 Intervjuguide  
 
Ett första steg i vår intervjuprocess är att vi har satt ihop en pilotstudie. En pilotstudie eller                 

rättare sagt en provintervju gjorde vi för att testa vår förmåga som intervjuare, hur väl vår                

inspelningsutrustning fungerade samt hur bärande vår intervjuguide var. När vi genomfört           

vår provintervju kunde vi konstatera att några förändringar ej var nödvändiga när det gällde              

vår intervjuguide. Dock behövdes ett byte av en app i mobiltelefonen för att inspelningen av               

intervjuerna skulle bli optimal. Pilotstudien har vi också konstruerat för att få en uppfattning              

om våra teman och de frågor som ska spegla dessa teman är bärande och tydliga och                

tillräckliga som grund för fortsatt forskning. När det gäller utformning av vår intervjuguide             

har vi använt riktlinjer och rådgivning från Bryman (2011) samt Trost (2010). Genom denna              

litteratur har vi fått inspiration till att formulera lämpliga frågeställningar. Enligt Bryman            

(2008) är det viktigt att använda sig av inledande öppna frågor, mellanliggande frågor samt              

avslutande frågor. Innan intervjuguiden konstrueras bör den som gör undersökningen enligt           

Trost (2010) vara inläst på området och ett klart och tydligt syfte med undersökningen ska               

vara formulerat. Bryman (2008) trycker också på att goda förberedelser gör det lättare att              

skapa viss ordning i de teman som är aktuella så att de frågor som följer kommer i en bra                   

ordningsföljd men också att man har trygghet att ändra planerad ordningsföljd i frågorna.             

Som de författare som vi tagit inspiration ifrån rekommenderar har vi inlett med ett antal               

frågor för att få intervjupersonen avslappnad och bekväm. Det har varit sk inledande frågor              

av mer generell art. Dessa frågor var tre till antalet. Enligt Trost (2010) kan de första frågorna                 
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vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att flyta. Vidare menar Trost (2010) att               

om man börjar intervjun på ett otympligt sätt kan det var svårt att få upp ett förtroendefullt                 

stämningsläge i intervjun. Dessa frågor skulle om möjligt ge oss en del basinformation om de               

intervjuade lärarna. Vi har därefter gått vidare på våra huvudfrågor som har fokuserat på a)               

hälsa, b) nyanlända. Vi hade tre frågor som fokuserade på hälsa i allmänhet och tre som                

fokuserade på nyanlända och hälsa. Våra huvudfrågor var öppna frågor och vi lät våra              

intervjupersoner fritt formulera sina svar. Dock ställdes vissa uppföljningsfrågor för att få            

förtydliganden på vissa punkter. Till sist har vi formulerat avslutade frågor där            

intervjupersonerna fått bidra med rådgivning till nyutbildade lärare. Dessa frågor har haft en             

sammanfattande karaktär. Den kvalitativa intervjuformen bygger på att intervjuaren         

formulerar i förväg bestämda frågor men intervjuaren är inte bunden till dessa. Intervjuguiden             

kan ses som ett ramverk där nya frågor kan tillkomma utifrån de ursprungliga för att få                

intervjupersonen att ytterligare utveckla sitt svar.  

 
4.4 Datainsamling  
 
Vår studie baseras på intervjuer med 7 lärare som fick utgöra ett bekvämlighetsurval. Fem              

lärare som valdes ut hade vi lärt känna i samband med våra VFU - perioder. Vi åkte till dessa                   

fem lärares arbetsplats och frågade muntligt om de ville delta och ställa upp på intervju i vår                 

studie. De resterande två lärarna kontaktades skriftligt och var positiva till att ställa upp på               

vår intervju. När vi bestämt plats och tid på respektive skola genomförde vi våra intervjuer               

face to face. Intervjuerna genomfördes med inspelning efter godkännande av lärarna och tog             

ca 30 minuter vardera. Intervjuerna på den första skolan avlöste varandra utan paus eftersom              

lärarna själva hade valt tidpunkt. De två sista intervjuerna fick genomföras via mejl och vi               

fick därför skicka våra frågor till respektive lärare. Eftersom en av lärarna dröjde med att               

svara på våra frågor fick vi skicka en påminnelse. Slutligen hade vi erhållit svar från samtliga                

lärare och vi kunde konstatera att kommunikationen med våra utvalda lärare hade förflutit             

väl.  
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4.5 Dataanalys 

 
Kodning är idag den vanligaste formen av dataanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är ett               

sätt att kategorisera intervju uttalanden. Kodning innebär att det knyts nyckelord till texter för              

att lättare kunna identifiera och se sammanhängande samband i texterna. Det finns            

begreppsstyrd och datastyrd kodning. Vi har använt oss av datastyrd kodning. Det innebär att              

kodningen startar utan på förhand utvalda koder. Istället arbetas koderna fram genom            

tolkning av det material som arbetats fram. I princip kan vad som helst kodas till exempel                

innebörder, relationer och specifika handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelar med           

kodning är att den som kodar tvingas att noggrant läsa igenom och bearbeta sitt material               

vilket ger en nyttig överblick av materialet. Särskilt om materialet är stort är det till nytta. Det                 

är dessutom ganska enkelt att bryta ner och hantera vilket gör att det lämpar sig bra för ovana                  

eller nya analytiker. Vi har använt oss av meningskodning. Meningskodning innebar att vi             

plockade ut ett antal citat från vårt intervjumaterial och därefter skapade ett antal nyckelord              

för dessa citat. Därefter skapade vi 4 nya kategorier utifrån de utplockade citaten och              

nyckelorden. Detta kommer att göras i en tabell som ser ut som följande:  

Textstycke  Nyckelord  Kategori  

“Vi lär eleverna att göra bra 
val och försöker göra dem 
medvetna vad de faktiskt 
mår bra av”.  
 
“Konkreta saker ger den 
bästa aha effekten” 
 
“Hälsoutvecklingen främjas 
av rörelsen” 

Medvetenhet  
 
Insikt  
 
Konkretisering  
 

Att öka elevernas 
medvetenhet kring vikten av 
god hälsa.  

Se bilaga 3 

 

Det sista steget har varit att namnge kategorierna och dessa blev till slut följande: 1. Att öka                 

elevernas medvetenhet kring vikten av god hälsa, 2. Att anpassa undervisningen i idrott och              

hälsa utifrån elevernas individuella behov, 3. Att överbrygga svårigheter, 4. Att kommunicera            

med alla elever och på så sätt skapa trygghet.  
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4.6 Etiska aspekter  
 
I vår undersökning har det varit väsentligt att sätta etiska frågor i fokus och de etiska                

aspekterna har mycket noga övervägts. De grundläggande etiska frågor som vi har rättat oss              

efter är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet       

(Vetenskapsrådet, 2002). Således har vi tagit hänsyn till frivillighet, integritet, konfidentialitet           

och anonymitet. Dessa aspekter är viktiga när tillvägagångssättet i undersökningen är enkäter,            

intervjuer eller observationer.  

 

Informationskravet innebär bland annat att den som genomför undersökningen informerar om           

att deltagandet är frivilligt och att möjlighet finns till att avsluta deltagandet när han/ hon så                

önskar. Med andra ord har vi informerat om vilka rättigheter de intervjuade personerna har              

vid sin medverkan i undersökningen. Vår information har innefattat allt som kan tänkas             

påverka de intervjuade lärarnas villighet att delta i vår studie. I vår studie har vi genomfört                

intervjuer med lärare verksamma på högstadiet och innan intervjuerna genomfördes          

informerade vi lärarna om studiens syfte. Eftersom intervjun ska vara så litet styrd som är               

möjligt har vi informerat om endast det mest nödvändiga.  

 

Samtyckeskravet har medfört att vi har fått be våra utvalda lärare om deras samtycke till               

medverkan i undersökningen. Viktigt att tänka på innan intervjuerna genomfördes var att de             

som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Därför har vi informerat                

de intervjuade lärarna om att tystnadsplikt råder, att han eller hon när som helst under               

intervjun har rätt att avbryta samt att han eller hon inte behöver svara på alla frågor.  

 

Konfidentialitetskravet innebar för oss att när vi genomförde våra intervjuer och därefter            

analyserade dem var tystnadsplikt och konfidentialitet ofrånkomligt. Vid redovisningen var          

det viktigt att respektera den intervjuade och dennes integritet. Särskilt viktigt är det att ingen               

ska kunna identifiera den enskildes uttalande. Det ska vara omöjligt för utomstående att få              

tillgång till uppgifter som rör de deltagande lärarna.  

 

Nyttjandekravet innebär att det forskningsmaterial som vi samlat in endast kommer att            

användas för vårt forskningssyfte. Det innebär vidare att endast de uppgifter som behövs för              
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analys och förståelse skall finnas med Trost (2010). Vi har i vår analys använt oss av citat                 

som är omgjorda från talspråk till skriftspråk och vi har benämnt lärarna A-G. Den              

information som samlats in kommer endast användas för studiens syfte och på så sätt kommer               

vi förhålla oss till nyttjandekravet. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

 
Vi väljer att representera vår resultatanalys utifrån fyra kategorier. Vi har valt ut citat från               

intervjumaterialet som ligger till grund för ett antal nyckelord. Av nyckelorden har vi skapat              

en kategorier och sammanlagt har fyra kategorier skapats. Vi beskriver varje kategori och             

även underkategorierna för att förståelsen ska bli optimal.  

 

5.1 Att öka elevernas medvetenhet kring vikten av god hälsa 
 
Att undervisningen ska utmynna i en förståelse hos eleverna kring vikten av en hälsosam              

livsstil är samtliga intervjuade lärare överens om. Lärarna har talat om att kunna påverka och               

inspirera sina elever i undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Nyckelord: Medvetenhet, konkretisering, insikt  

Samtliga lärare tar upp sin egen roll när det gäller att öka elevernas medvetenhet kring och                

insikt i hälsoaspekter.  

 
“Vi lär eleverna att göra bra val och försöker göra dem medvetna om vad de faktiskt mår bra                  

av” Lärare A.  

 

“Konkreta saker ger den bästa aha effekten” Lärare B.  

 

“Hälsoutvecklingen främjas på grund av rörelsen” Lärare C.  

 

“Genom regelbundenhet och kunniga kunskapsförmedlare som själva har en positiv          

inställning till rörelse och hälsa” Lärare D  

 

“Mycket av det som eleverna lämnar in diskuterar vi. Jag har också enskilda samtal. En               

gång per år försöker jag hinna med ett samtal med varje elever. Hur det vi har gjort under                  

lektionerna påverkar deras hälsa. Vi testar deras resonemangsförmåga. Det ger den bästa            

bilden kring vad de egentligen förstår” Lärare E.  
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Övervägande del av lärarna är överens om att livsstilsförändringar hos eleverna bäst skapas             

genom att läraren ger konkreta exempel och på detta sätt inspirerar och stimulerar sina elever.               

Detta tolkas som att lärarna är medvetna om att teoretiska aspekter är svåra för eleverna att ta                 

till sig och att ett framgångsrikt lärande bäst sker genom konkreta råd till exempel kring den                

egna fysiska förmågan, återhämtning, kost och stress m.m. De trycker på vikten av             

rörelseaktiviteter som ett led i strävan mot god hälsa.  

 

5.2 Att anpassa undervisningen i idrott och hälsa utifrån elevernas individuella behov.  
 
Undervisningen i Idrott och hälsa, ska i den mån det går, anpassas efter varje elevs               

individuella behov. Samtliga lärare trycker på vikten av att se varje elevs individuella             

kapacitet och utvecklingspotential.  

 

Nyckelord: Anpassning, jämlikhet, individualitet  

 

“Det är väl att alla oavsett killar eller tjejer får lov att må så bra det går” Lärare E 

 

“Förutsättningarna för att kunna bygga en god hälsa bör vara anpassade efter individen och              

då kan det bli jämlikt eftersom alla har olika förutsättningar” Lärare F.   

 

“ Det är att försöka visa eleverna i idrottshallen att bådas önskemål och aktiviteter är lika                
mycket värda” Lärare G. 
 
 
“Det är ju att se varje elev som en egen individ” Lärare A. 
 

Majoriteten av de intervjuade lärarna är överens om att det gäller att identifiera varje elevs               

styrka och eventuella svagheter. Det är viktigt att fånga upp elevernas självbilder och om              

möjligt förstärka dessa och på detta sätt bidra till ett ökat självförtroende. Lärarna är av               

åsikten att detta på sikt kan leda till en mera jämlik hälsa hos eleverna.  
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5. 3 Att överbrygga svårigheter  
 
Att kulturella skillnader och andra bakgrundsfaktorer i viss mån kan kräva anpassning av             

undervisningen i Idrott och hälsa är en uppfattning som de flesta lärare delar.  

Nyckelord: Bakgrundsfaktorer, kulturella skillnader  

 

“Så länge det är något praktiskt hänger eleverna med men så fort det kopplas mot               

kunskapskraven och mot hälsa är det svårt” Lärare B. 

 

“Simningen är svår, speciellt för tjejerna. Några elever vill inte dansa på grund av religion”               

Lärare C. 

 

“Religiösa, kulturella eller traditionella yttringar inom familjerna kan motverka de          

intentioner vi har att undervisa i simning, dans. Kraven på enskildhet vid ombyte före och               

efter lektioner och aktiviteter kan vara besvärliga att tillmötesgå. Här kan hälsoperspektivet            

åsidosättas i vissa fall” Lärare D. 

 

“Möjligheterna finns men det är svårt att göra sig förstådd. Det är svårt när skolan och                

organisationen tänker att idrotten är ett av de de ämnena de ska gå ut i först. Det känns som                   

att det är ett gammalt tankesätt att det bara är att hänga med och härma efter. Man vet ju                   

inte alls om de förstår varför de gör det och vad syftet med det hela är” Lärare E.  

 

Nästan samtliga av de intervjuade lärarna pekar på att elevers uppväxtvillkor och            

familjefaktorer är sådant som kan utgöra en begränsning när det gäller elevernas möjlighet att              

aktivt delta i idrottsundervisningen och i förlängningen kan detta inverka negativt när det             

gäller elevernas hälsoutveckling.  

 

5. 4 Att kommunicera med alla elever och på så sätt skapa trygghet  
 
God kommunikation under trygga förhållanden menar en stor del av de tillfrågade lärarna är              

av vikt för att man som lärare skall få god information om elevernas bakgrund och               

uppväxtförhållanden.  

 
Nyckelord: Kommunikation, trygghet  
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“Det är viktigt att tänka på att skapa relationer och att vara nyfiken” Lärare F 
 
 
“Genom att förmedla rörelseglädje, träningslära/kunskap och vara noga med att det sociala            
klimatet i grupperna är gott” Lärare G 
 
 
“Framförallt att prata med eleverna och ge dem alternativ” Lärare A 

 

“ Jag tror att samtal med barnen innan man ska ha dem på lektion är viktigt. Man ska                  

försöka ta reda på varför de säger nej till en aktivitet. Jag kan ta ett exempel: En elev vill inte                    

simma utan säger bestämt nej. Det visar sig när jag pratar med honom att han kom till                 

Sverige i en båt och är därför rädd för vatten. Vi pratade om det och till slut gick det bra för                     

honom att vara med. Många har haft det tufft och vill därför vara ensamma hela tiden. De                 

vill dra sig undan. Pratar man med dem så hjälper det och de blir trygga” Lärare B 

 

“ Eleverna tror att alla andra tittar på dem. Har man svårt för att göra något får de för sig                    

att andra skrattar” Lärare C 

 
 
Majoriteten av de intervjuade lärarna trycker på vikten att ha relevanta och genomtänkta krav              

som eleverna klarar att förhålla sig till på ett bra sätt och som kan bidra till en tydlig                  

utveckling för eleverna när det gäller kunskapskrav men även utveckling av en hälsosam             

livsstil. För att detta skall bli möjligt krävs god kommunikation under trivsamma            

förhållanden.  
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6. DISKUSSION 
 
Denna del inleder vi med en diskussion kring den metod vi valt för vår undersökning. Vi                

diskuterar svårigheter men även möjligheter med den valda metoden. Vår metoddiskussion           

följs av en resultatdiskussion där diskussionen bygger på våra valda frågeställningar, teoretisk            

bakgrund samt syftet med vår studie.  
 

6. 1 Metoddiskussion  
 
Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie. Till skillnad från en kvantitativ enkätstudie har vi              

därför inget statistiskt material att förhålla oss till. Svaren vi har fått från intervjuerna har vi                

sedan själva tolkat. 5 intervjuer genomfördes face to face och två intervjuer var datorstödda.              

De datorstödda intervjuerna utfördes genom e-post. Vi noterade både nackdelar och fördelar            

med de två intervjuformerna. En tydlig fördel var att det skrivna svaret i e-postintervjuerna              

var klart för analys direkt. De skrivna svaren var mer uttömmande än de muntliga beroende               

på att de intervjupersoner som svarade muntligt ej fick samma tid och utrymme för eftertanke               

som de intervjupersoner som svarade skriftligt. Å andra sidan ger face to face intervjuer              

intervjuaren mer information då ansiktsuttryck och kroppsspråk kan vägas in i           

intervjupersonernas svar. En annan fördel med att intervjua någon face to face är att det går                

att få saker förtydligade på ett annat sätt samt att det går att ställa kortare följdfrågor.  

 

Validitet går att likna vid giltighet eller sanningshalten i ett yttrande (Kvale & Brinkmann,              

2014). Ett fungerande argument är välgrundat och försvarbart. Validering är en form av             

kontroll som forskaren gör av sitt eget arbete. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i ett              

arbete (Kvale & Brinkmann, 2014). Ofta behandlas reliabilitet i samband med frågor om ett              

arbete går att genomföra vid en annan tidpunkt av andra personer med ett likadant resultat.               

Kommer en intervjuperson att ge ett likadant svar vid ett annat tillfälle och med någon annan                

som intervjuar.  

 

Bryman (2011) skriver att forskare inom det kvalitativa forskningsområdet är tveksamma till            

hur pass relevanta validitet och reliabilitet egentligen är för kvalitativa          

forskningsundersökningar. Forskarna har antagit ett antal ståndpunkter i denna frågan och           

bryman beskriver två av dessa. Den första ståndpunkten menar att validitet och reliabilitet             
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assimileras in i kvalitativ forskning. Men att i grunden inte ändra de olika begreppens              

innebörd. Dock ska inte mätning ges något större utrymme. Den andra ståndpunkten menar             

att validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning ska bedömas på helt andra sätt än inom               

kvantitativ forskning. Bryman (2011) har gjort detta genom att beskriva utifrån fyra olika             

begrepp som ursprungligen är skapade av Lincoln och Guba. De fyra begreppen är             

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmation. Trovärdighet och överförbarhet är         

motsvarigheter till intern och extern validitet. Reliabilitet är jämförbart med pålitlighet och            

konfirmation motsvarar objektivitet.  

 

Trovärdighet innebär hur tillförlitliga resultaten i studien är (Bryman, 2011). Det innefattar att             

studien genomförts efter konstens alla regler och att återkoppla till de personer som deltagit              

för att försäkra sig om att allting uppfattats som det var menat. Våra intervjuer är gjorda efter                 

konstens alla regler. Dock har vi inte återkopplat till deltagarna. Men då vi använt oss av                

meningskodning och det innebär att vi kodat och tolkat vårt material anser vi att det inte var                 

nödvändigt.  

 

Överförbarhet menas med hur överförbart vårt resultat är till en annan miljö (Bryman, 2011).              

Kvalitativ forskning arbetar oftast med en liten grupp eller ett fåtal individer som har någon               

eller några gemensamma egenskaper som är intressanta att studera på djupet. Desto mer             

detaljerat och djupgående det är desto svårare är det att överföra till en annan miljö. Vårt                

arbete innefattar till exempel intervjuer med idrottslärare. Idrottslärare arbetar på olika sätt            

och även skolor arbetar olika. Lägg där till att våra intervjupersoner arbetar på olika skolor               

kan göra det problematiskt att överföra vårt resultat till andra miljöer. Det är våra              

intervjupersoners olika upplevelser och uppfattningar vilket troligen kan skilja sig ifrån andra            

idrottslärare på andra skolor runt om i landet. Men med det sagt finns det troligen även                

likheter mellan idrottslärare och skolor som skulle kunna göra resultaten överförbara.  

 

Det tredje begreppet är pålitlighet och handlar i grund och botten om granskning av arbetet               

(Bryman, 2011). Vilket går att jämföra med reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Det            

innebär att det säkerställs att alla delar finns med i arbetet. Därefter kan kollegor fungera som                

kritiska granskare av arbetet. Både under arbetets gång och när det börjar att bli färdigt. Dock                

har denna form av granskning inte fått något större genomslag och är sällan använd. Detta på                
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grund av att kvalitativa studier ofta innehåller mängder med data och att det då gör det till ett                  

krävande granskningsarbete för kollegorna (Bryman, 2011). I vårt arbete har vi dock använt             

oss av detta två olika former. Dels genom den kontinuerliga handledningen och sedan under              

opponeringen.  

 
Sista begreppet är konfirmation. Bryman (2011) menar att det inte går att nå en fullständig               

objektivitet i samhällelig forskning. Detta för att alla som är delaktiga i arbetet har någon               

form av bakgrund som påverkar. Ingen är ett oskrivet blad. Utifrån den vetskapen har vi i vår                 

datainsamling beskrivit hur arbetet samlats in. Vi har skrivit om etiska aspekter och i andra               

delar har vi presenterat vårt material och hur vi tolkat detta.  

 
Ett annat begrepp vi skulle vilja lyfta är generaliserbarhet. Bryman (2011) skriver att kritiker              

ofta hävdar att forskningsresultat från kvalitativa studier ofta är svåra att göra            

generaliseringar utifrån. Detta då undersökningarna innehåller få deltagare som har något           

gemensamt som de inte delar med den stora massan. Till exempel att personerna bor i en stad                 

eller att de arbetar på en skola. Det är då svårt att dra några slutsatser om andra skolor eller                   

städer. En annan sak att problematisera är hur representativa intervjupersoner egentligen är då             

de sällan väljs ut på slumpmässiga grunder.  

 
6. 2 Resultatdiskussion  
 
I det följande diskuterar vi vårt resultat och kopplar detta till teoretisk referensram samt              

tidigare forskning. Vi vill försöka tolka det huvudsakliga resultatet och sätta detta i ett              

teoretiskt sammanhang.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka 7 högstadielärares uppfattning om sin förmåga att i               

ämnet idrott och hälsa bidra till jämlik hälsa för sina elever samt deras uppfattning om vad                

som eventuellt begränsar undervisningens möjlighet att bidra till jämlik hälsa hos elever med             

fokus på nyanlända.  

 

En av våra frågeställningar var: Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med att främja jämlik                

hälsa hos elever med fokus på nyanlända?  
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Samtliga lärare som deltog i vår studie tryckte på vikten av att öka elevernas medvetenhet               

kring god hälsa. Lärarna trycker på att hälsa handlar om att begripa sig på och kunna hantera                 

den egna hälsan. Om elever vet varför och hur de kan påverka sin fysiska och sociala hälsa                 

skapas ett positivt sammanhang som främjar en god hälsa hos eleverna. Huitfeldt (2015)             

menar att lärare måste inhämta information om elevers uppväxtvillkor för att kunna ställa             

krav som är relevanta och som eleverna kan förhålla sig till för att om möjligt få eleverna att                  

utveckla fysiska färdigheter och så småningom själva kunna sköta sin hälsa och på sikt även               

förbättra den. Att sätta sig in elevernas uppväxtvillkor kan vara problematiskt för idrottslärare             

som arbetar med nyanlända. Många nyanlända har en traumatisk bakgrund och kanske varken             

vill eller kan dela med sig av detta. Samtidigt är det viktigt att skapa ett förtroende hos dessa                  

elever för att visa att man som lärare finns där och är där för att hjälpa och inte stjälpa.                   

Utifrån Antonovsky (2005) är meningsfullhet enligt KASAM en viktig komponent när det            

gäller att klara av krav och hinder i livet. Om elever kan uppnå känsla av meningsfullhet när                 

det gäller idrottsundervisning och individuella satsningar på god hälsa kan detta utmynna i ett              

förbättrat mående och även bidra till en mera jämlik hälsa hos eleverna. Vikten av att se varje                 

elevs individuella kapacitet och utvecklingspotential beskriver samtliga lärare som en grund           

för hälsofrämjande arbete och som ett led i strävan mot jämlik hälsa. Lärarna menar att               

identifiera elevernas styrkor och svagheter och att även identifiera deras självbild är viktigare             

än olika pedagogiska metoder. Skolverket (2016) påpekar att nyanlända är en heterogen            

grupp och detta gäller inte minst nyanlända elever. Huitfeldt (2015) trycker också på att              

ungdomar som är nyanlända kommer till Sverige av många olika anledningar. Många har             

kommit hit under dramatiska förhållanden. Vissa har flytt till Sverige tillsammans med sin             

familj och andra har kommit hit på egen hand. En del har kommit till Sverige som                

kvotflyktningar. Det finns också de ungdomar som har en förälder som gift sig med en svensk                

partner och därigenom kommit till Sverige. En del ungdomar vistas också en kort eller längre               

tid i Sverige på grund av att en eller båda föräldrarna fått arbete i Sverige. Således har dessa                  

nyanlända ungdomar olika behov att tillfredsställa och detta är en utmanande uppgift för             

skolan. Om detta arbete ej blir framgångsrikt kan det leda till en negativ påverkan på               

ungdomarnas hälsa där utanförskap är en vanlig konsekvens. Genom att inte tillvarata            

nyanlända elevers ofta traumatiska erfarenheter samt deras tidigare kunskaper missgynnas          

inte bara dessa elevers utveckling utan även deras klasskamrater berövas värdefulla           

referenspunkter och en spegling av omvärlden och en djupare förståelse av densamma            
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(Skolinspektionen, 2014). När det gäller alla elevers rätt till utveckling har skollagen skarpa             

formuleringar och ett tydligt krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika behov.               

Nyanlända elever står i speciellt fokus. Enligt Antonvsky (2005) är begriplighet enligt            

KASAM ett viktigt begrepp för hur en person kan hantera olika stimuli. Begriplighet kan              

appliceras i skolsituationen där en elevs förmåga att inta, hantera och bearbeta information             

ökar om begriplighet är närvarande. Trots elevers ibland mycket traumatiska tidigare           

upplevelser kan lärare genom kommunikation och individualitet i undervisningen bidra till att            

ungdomar trots begränsningar lyckas formulera mål både vad gäller hälsa och planer kring             

framtiden.  

 

Rønholt (2001) trycker på att lärarens kunskap och barn och ungdomars           

socialisationsmässiga bakgrund är viktig kunskap. Wigg (2008) menar att lärare måste sätta            

sig in i varje elevs epistemologi eftersom dessa påverkar elevens inlärningsförmåga. Om inte             

detta sker kan utanförskap bli följden och detta leder till minskad möjlighet till jämlik hälsa.               

Brolin (2014) pekar på att elever upplever att man växer som människa genom att anta               

utmaningar av olika slag. Meningsfullhet enligt Antonovsky (2005) kopplas till utmanande           

och engagerade situationer. Vi anser att lärare har ett ansvar att skapa miljöer i idrottshallen               

som utgår från roliga och utmanande övningar. Eleverna lyfter fram sociala och psykiska             

perspektiv på hälsa där social samvaro är viktigt för positiv hälsoutveckling. Flertalet            

intervjuade lärare har samma erfarenhet, nämligen att gott socialt klimat och trivsamma            

förhållanden i undervisningssituationen främjar hälsoarbetet på ett positivt sätt.  

 

Vår andra frågeställning löd enligt följande: På vilka sätt begränsas en jämlik hälsa hos              

elever ur ett lärarperspektiv med fokus på  nyanlända elever?  

 

Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2016:55) för jämlik hälsa är brist i jämlik hälsa ett               

problem som bör uppmärksammas och hanteras av olika aktörer i samhället där skolan bland              

andra är en sådan aktör. Det finns ett brett underlag för att uppmärksamma sociala skillnader i                

hälsa och verka för att det blir en minskning av dessa. Huitfeldt (2015) pekar på att ungdomar                 

ser både möjligheter och begränsningar med idrottsundervisningen. Begränsningar är         

kopplade till vilken form av aktivitet det gäller och särskilt dans och simning hör till de mer                 

problematiska områdena. Flertalet av de intervjuade lärarna i vår undersökning betonar att            
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kulturella skillnader och andra bakgrundsfaktorer kräver anpassning av undervisningen i          

idrott och hälsa. Lärarna i vår studie trycker på att arbetsområden som dans och simning kan                 

vara problematiska. Just dessa arbetsområden medför ofta ofrivillig frånvaro hos eleverna på            

grund av bland annat familjebakgrund. Vissa elever blir utan undervisning i viktiga moment             

och lärarna får svårt för att hitta utrymme i den fortlöpande undervisningen för att ge stöd och                 

förstärkning till dessa elever. Några lärare ser problem med att vissa elever känner sig              

uttittade och blir i fokus på ett negativt sätt på grund av upplevelse av sämre prestationer än                 

övriga elever. Utanförskapet kan på detta sätt öka anser vi och i förlängningen inverka              

menligt på hälsan. Ett annat område som ibland blir problematiskt på grund av bakgrund och               

kulturella skillnader är ombytet innan och efter idrottslektionerna. En lärare trycker på att             

kraven på enskildhet vid klädombyte före och efter lektionen kan vara besvärliga tillmötesgå             

och att hälsoperspektivet i vissa fall åsidosätts på grund av detta. Det är dock viktigt att                

poängtera att detta dilemma förekommer bland alla elever och inte enbart nyanlända. Hertting             

och Karlefors (2011) diskuterar att idrotten är en global rörelse med ett gemensamt språk. På               

grund av detta menar de att idrotten kan vara en viktigt integrationsarena. Våra intervjuade              

lärare trycker dock på att skolan som integrationsarena har svårigheter då kulturella och             

religiösa yttringar i elevernas uppväxtvillkor påverkar negativt. Även detta leder på sikt till             

brist på jämlikhet i elevernas hälsa på ett för lärarna tydligt sätt. Huitfeldt (2015) skriver att                

det är viktigt att lärare är tydliga i sin roll för att undervisningen ska nå en hög kvalitet. För                   

att de nyanlända eleverna ska känna mening med sitt möte med ämnet idrott och hälsa bör de                 

teoretiska delarna av ämnets innehåll behandlas på ett för eleverna begripligt sätt. En av de               

intervjuade lärarna trycker på svårigheten att göra sig förstådd. Läraren anser att det är svårt               

att få grepp om vad eleverna egentligen förstår av undervisningen och känner även osäkerhet              

inför om eleverna verkligen förstår syftet med valda aktiviteter. Enligt statens offentliga            

utredningar (SOU 2016:55) är brist på jämlikhet i hälsa ett samhällsproblem som inte minst              

visar sig i skolan. I vår studie kan vi konstatera att flertalet lärare har svårt för att definiera                  

vad jämlik står för. Detta kan leda till att lärarnas målsättning med undervisning i idrott och                

hälsa blir svår att definiera. På grund av detta blir det också svårt för lärarna att identifiera                 

eventuella brister i hälsa. Detta gäller inte minst nyanlända elever. Slutligen kan konstateras             

att de intervjuade lärarna har en positiv bild av sin förmåga att identifiera brist på jämlikhet i                 

hälsa hos sina elever trots att samtliga lärare har svårt för att sätta ord på vad brist i jämlik                   

hälsa egentligen innebär. Lärarna har även tilltro till sin förmåga att hjälpa eleverna med att               
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utjämna dessa brister i hälsa men är medvetna om att svårigheter föreligger när det gäller               

nyanlända elevers hälsoarbete på grund av de kulturella skillnader och familjesituationer som            

föreligger.  
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7. SLUTSATSER  

 
Vi har intervjuat 7 högstadielärare som arbetar på två skolor i västra Sverige. Eftersom antalet               

inkluderade lärare är få kan vi endast generalisera utifrån deras svar på våra frågor rörande               

brist på jämlikhet i hälsa. Trots det tycker vi oss kunna dra några slutsatser av vårt material.                 

Tidigare forskning visar att nyanlända personers hälsa inte alltid är jämlik och att detta              

mycket väl kommer fram även i skolans värld. De intervjuade lärarna har svårt för att               

identifiera vad jämlik hälsa är men samtliga är medvetna om att brist på jämlik är fallet                

speciellt när man fokuserar på nyanlända. Lärarna upplever också svårighet med språket och             

svårigheter vid speciella undervisningsmoment som till exempel simning och dans. Dessa           

svårigheter har en tendens att ge vissa elever upplevelse av utanförskap och detta menar vi               

påverkar elevernas hälsa på ett ogynnsamt sätt och trots insatta åtgärder är det svårt att               

utjämna denna brist på jämlikhet i hälsa. Vi kan dock dra slutsatsen att samtliga intervjuade               

lärare har tankar om hur de kan arbeta för att bidra till en jämlik hälsa bland sina elever. De                   

menar att det är viktigt att vara tydlig och konkret i sin undervisning så att eleverna förstår                 

vad som ska uppnås. Vidare menar många av lärarna att det är viktigt med gott socialt klimat                 

och god relation till eleverna och på detta sätt skapa en trygg miljö. Vi kan även dra slutsatsen                  

att ämnet idrott och hälsa ger lärare möjlighet att bidra till en jämlik hälsa hos eleverna men                 

att detta är kopplat till svårigheter som att sätta in rätta och framgångsrika metoder och               

hjälpmedel i undervisningen.  

 
7.1 Förslag till vidare forskning  
 
Vårt examensarbete vilade på en kvalitativ intervju som riktade sig mot lärare i idrott och               

hälsa och utgick från frågeställningar kring skillnader i hälsa med fokus på nyanlända elever.              

Med resultatet som grund finns många olika vägar att gå för att föra forskningen framåt. Vår                

studie innefattade ett fåtal intervjuer och därför är det svårt att generalisera utifrån dessa. De               

beskriver endast kontexten där de verkar. För att kunna dra mer generaliserande slutsatser             

skulle en kvantitativ enkätstudie kunna vara en lämplig fortsättning. En annan möjlighet är             

att byta målgrupp och förflytta fokus från nyanlända till exempelvis funktionsnedsatta elever            

med kroniska sjukdomar. I vår studie intervjuade vi lärare och detta väcker tanken att det               

även skulle vara av intresse att intervjua elever för att få en annan infallsvinkel. Man kan                
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också tänka sig att intervjua skolledare för att undersöka om ett eventuellt övergripande             

arbete förekommer.  

 

7.2. Didaktiska implikationer  
 
För att nå en mer jämlik hälsa krävs sannolikt samarbete och vi anser att uppgiften inte enbart                 

kan lösas av en lärarkategori det vill säga lärare i idrott och hälsa. Vi anser att problematiken                 

måste genomsyra skolans arbete i varje enskilt ämne och även bli föremål för fördjupning              

under till exempel studiedagar och även fortbildningsdagar för lärare. Även          

friluftsverksamhet och aktivitetsdagar kan öka elevernas känsla av sammanhang för att kunna            

främja god hälsa. Vi vill med vårt examensarbete visa att hälsoaspekten i skolans             

undervisning bör få ett mycket större utrymme då man tidigare har konstaterat att ett fysisk               

aktivt liv i uppväxten skyddar mot livsstilssjukdomar i vuxen ålder. Förändringar kan komma             

till stånd om vilja och engagemang finns hos alla skolans medarbetare det vill säga kollegor,               

skolledning och kanske till och med kommunala företrädare.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor  
 
Inledande frågor:  
Hur kom det sig att du utbildade dig till lärare i idrott och hälsa?  
Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa?  
Ungefär hur många nyanlända elever undervisar du i idrott och hälsa?  
 
Huvudfrågor:  
Hälsa  
Vad anser du att begreppet jämlik hälsa innefattar? 
Hur låter du hälsa komma till uttryck i ämnet idrott och hälsa? 
På vilka sätt kan undervisningen i ämnet idrott och hälsa främja elevernas hälsoutveckling? 
 
b) Nyanlända  
1. Vilka möjligheter ser du när det gäller att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa?  
2. Vilka svårigheter ser du när det gäller att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa?  
3. Vilka redskap tror du att du som lärare kan ge nyanlända elever för att de ska utveckla en 
hälsofrämjande livsstil?  
 
Avslutande frågor:  
1. Hur kan du bidra till att göra dina elevers hälsa mera jämlik? 
2. Vilka råd skulle du ge till en nyutbildad lärare som skall börja undervisa i idrott och hälsa i 
en heterogent sammansatt klass?  
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Bilaga 2  

Informationsbrev  

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som studerar på Högskolan i Halmstad och blir utexaminerade             

ämneslärare i ämnena idrott och hälsa, historia och religion i januari 2017. Vårt huvudämne              

är idrott och hälsa och vi skriver ett examensarbete kring jämlik hälsa med speciellt fokus på                

nyanlända elever. Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka ojämlikheter i hälsa hos elever                 

som idrottslärare eventuellt kan lägga märke till med fokus på nyanlända. Syftet är också att               

undersöka om lärare inom ämnet idrott och hälsa kan påverka ojämn hälsa hos elever med               

fokus på nyanlända och hur de i så fall går tillväga.  

 

Denna förfrågan kommer att skickas till lärare i idrott och hälsa på högstadiet och som               

arbetar i heterogent sammansatta klasser. Vi har en förhoppning om att du skulle vilja vara               

med och svara på några frågor som berör våra teman hälsa och nyanlända. De lärare som                

deltar i intervjun kan vara helt säkra på att alla intervjuer kommer att avidentifieras. När vi är                 

klara med vårt arbete går det bra att få ett exemplar av intervjuutskriften och även av själva                 

arbetet när detta så småningom blir klart.  

 

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att deltaga! Vi uppskattar svar på denna               

förfrågan senast tis 13/12 och det går bra att antingen maila eller ringa till någon av oss.  

 

Med vänlig hälsning 

Anderas Pålsson  

Åsa Skog  

 

Handledare: Lars Kristén Universitetslektor på Halmstad Högskola. Lars.kristen@hh.se 
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Bilaga 3 
 

Textstycke  Nyckelord  Kategori  

“Vi lär eleverna att göra bra 
val och försöker göra dem 
medvetna vad de faktiskt mår 
bra av”.  
 
“Konkreta saker ger den bästa 
aha effekten” 
 
“Hälsoutvecklingen främjas av 
rörelsen” 
 
“Genom regelbundenhet och 
kunniga kunskapsförmedlare 
som själva har en positiv 
inställning till rörelse och 
hälsa.” 
 

Medvetenhet  
 
Insikt  
 
Konkretisering  
 
 
 
 
 
 
 

Att öka elevernas 
medvetenhet kring vikten av 
god hälsa.  

“Det är väl att alla oavsett 
killar eller tjejer får lov att må 
så bra det går”  
 
“Förutsättningarna för att 
kunna bygga en god hälsa bör 
vara anpassade efter individen 
och då kan det bli jämlikt 
eftersom alla har olika 
förutsättningar” 
 
“ Det är att försöka visa 
eleverna i idrottshallen att 
bådas önskemål och aktiviteter 
är lika värda”  
 
“Det är ju att se varje elev som 
en egen individ”  

Anpassning  
 
Individualitet  
 
Jämlikhet 
 
 

Att individualisera 
undervisningen så att den 
bidrar till en mera jämlik hälsa 
för eleverna.  

“Framförallt att prata med 
eleverna och ge dem 
alternativ” 
 
“Tänka på att skapa relationer 
och att vara nyfiken”  
 
“Genom att förmedla 

Kommunikation  
 
Trygghet  
 
 

Att kommunicera med alla 
elever och på så sätt skapa 
trygghet.  
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