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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att undersöka 10 nyanlända elevers uppfattningar om ämnet idrott 

och hälsa i relation till deras bakgrund och vilka hinder och möjligheter de ser i förhållande 

till ämnet. Eftersom det finns begränsad forskning om idrottsundervisningen i relation till 

nyanlända elever har uppsatsen en yrkesrelevant betydelse. I studien valdes kvalitativa 

intervjuer för insamling av data där 10 nyanlända elever intervjuades. Den fenomenografisk 

metodansatsen användes för analys av det empiriska materialet. Resultat av undersökningen 

blev att nyanlända har en positiv bild av idrott och hälsa. De beskriver de sociala 

möjligheterna av att lära känna sina klasskamrater, vilket är ett sätt att klara av skolarbetet. 

Hindren de nämner handlar om moment som simning och orientering. De beskrivs som svåra 

eftersom de inte har utövats tidigare. Elevernas utsagor kunde tydas som att deras uppfattning 

om innehållet i idrottsundervisningen var fokuserat på bollsporter och simning samt ett 

hälsoperspektiv. Deras beskrivning av idrott och hälsa är kopplat till deras erfarenheter från 

moderlandets idrottsundervisning.  

 

Nyckelord: Integration, Idrott och hälsa, Nyanlända elever, Möjligheter, Hinder  

 

Abstract 

This essays purpose is to examine 10 newly arrived pupils’ perception in relation to their 

background of physical education and which obstacles and possibilities they describe. 

Because of a limited amount of research on physical education in relation to newly arrived 

pupils the essay has a professionally important meaning. In the study we have chosen 

qualitative interviews to gather data about 10 newly arrived pupils. The phenomenographic 

method was used to analyse the gathered empiric data. The result of this essay is that recent 

arrivals give a positive illustration of physical education. They describe the social possibilities 

to get to know their classmates, which is a method of succeeding in school. The obstacles they 

mention are about elements, such as swimming and orientation etc. They are described as 

difficult because the recent arrivals have not practiced these before in their mother country. In 

the pupils’ statements an interpretation could be made about their description about physical 

education, ball sports and swimming and a health perspective. Their description about 

physical education is connected to their experience from their mother country’s physical 

education.      

 

Keyword: Integration, Physical education, Newly arrived pupils, Possibilities, Obstacles          
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Förord 

 

I vår uppsats har vi fördelat arbetsuppgifterna mellan oss. Erik har skrivit metoddelen och 

Adonis har skrivit en teoretisk referensram samt avsnittet om etiska aspekter. Eftersom vi är 

två som arbetat tillsammans med denna uppsats bestämde vi oss för att dela upp 

intervjudeltagarna mellan oss, vi intervjuade fem var. Bortsett från nämnda delar har vi 

arbetat tillsammans med resterande delarna av uppsatsen. Slutversionen har vi utformat 

tillsammans. 

 
Vi vill nu rikta ett stort tack till vår handledare Lars Kristén för alla goda tips och råd som han 

har givit oss under skrivandets gång. 

 

Vi vill även tacka alla nyanlända elever som vi intervjuade i studien samt studiehandledaren 

som ställde upp som tolk. Utan er medverkan hade undersökningen inte varit möjlig att 

genomföra, stort tack för ert deltagande! 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, såväl i medgångar som i 

motgångar, där vi har delat glädje och lärdomar till varandra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

INNEHÅLL 
1. INLEDNING ................................................................................................................ 4 

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

2. BAKGRUND ............................................................................................................... 7 

     2.1 Nyanlända elevers skolsituation .................................................................................. 7 

     2.2 Tidigare forskning ........................................................................................................ 8 

3. TEORETISK REFERENSRAM OCH CENTRALA BEGREPP ............................................... 12 

     3.1 Hermeneutik .............................................................................................................. 12 

     3.2 Sociokulturellt perspektiv .......................................................................................... 14 

     3.3 Begreppsdefinition .................................................................................................... 15 

4. METOD .................................................................................................................... 16 

     4.1 Val av metod .............................................................................................................. 16 

     4.2 Fenomenografi ........................................................................................................... 17 

     4.3 Urval ........................................................................................................................... 18 

     4.4 Datainsamling ............................................................................................................ 18 

     4.5 Intervjuguide .............................................................................................................. 19 

     4.6 Dataanalys .................................................................................................................. 21 

     4.7 Etiska aspekter ........................................................................................................... 22 

5. RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 24 

     5.1 Att integreras i idrott och hälsa ................................................................................. 24 

     5.2 Att delta i idrott och hälsa ......................................................................................... 27 

     5.3 Att förstå idrott och hälsa i relation till moderlandet ............................................... 29 

6. DISKUSSION ............................................................................................................ 32 

     6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 32 

     6.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 34 

7. Slutsatser ................................................................................................................ 37 

     7.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................ 37 

     7.2 Didaktiska implikationer ............................................................................................ 38 

LITTERATUR ................................................................................................................ 39 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. INLEDNING  
  
Denna uppsats kommer att beskriva nyanlända elevers uppfattningar av ämnet idrott och 

hälsa. Vårt ämnesval karakteriseras av att tidigare forskning om nyanlända elever i idrott och 

hälsa är mycket begränsat. Bunar, Huitfeldt och Hertting och Karlefors skriver att detta är ett 

område där det finns en begränsad mängd forskning.
123

 Syftet med ämnesvalet har att göra 

med det behov av kunskap som skolor behöver angående nyanlända elever
4
 och de bristande 

förutsättningar vissa skolors personal har för att tillmötesgå nyanlända elevers önskan att 

utvecklas och integreras in i svenska skolor.
5
 Skolverket formulerar elevers rätt till utbildning 

enligt följande:   

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
6
 

 

Idrott har en betydande funktion för integration
7
 och en anledning till varför nyanlända klarar 

sig i skolan och sin skolgång är bl.a. att de lyckas knyta kontakter och få vänner genom 

idrotten.
8
 Det intressanta med integration i relation till vad forskning skriver om idrott på 

fritiden är att ämnet idrott och hälsa skulle kunna ha samma funktion. Enligt en 

forskningsöversikt från 2010 om nyanlända elever är det brist på forskning som utgår från 

elevers perspektiv, vilka hinder och möjligheter eleverna kan möta och hur detta kan hanteras 

i skolan.
9
 Det gemensamma hos nyanlända elever är att de precis invandrat till Sverige och 

börjat på en svensk skola. Det medför både möjligheter och hinder som den svenska skolans 

personal ska klara av för att ge nyanlända elever den undervisning de förtjänar.
10

 

Möjligheterna kan visa sig i form av att läraren använder de nyanlända elevernas befintliga 

kunskaper. Hinder kan uppkomma i form av en integrationsprocess som tar lång tid. Det 

orsakar ofta en kunskapssvacka hos eleverna.
11

    

 

                                                      
1 Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, Bromma: 

CM-Grupp AB, 9. 
2 Huitfeldt, Åke (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, Örebro, 20.  
3 Hertting, Krister & Karlefors, Inger (2012a). Bilder av idrott – idrotten som arena för mellanmänskliga möten och 

integration, Stockholm: Andrén & Holm AB, 6. 
4 Bunar 2010: 8-9. 
5 Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever, Kvalitetsgranskning, Stockholm, 6-7. 
6 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, 7.  
7 Walseth, Kristin (2008). Bridging and bonding social capital in sport — experiences of young women with an immigrant 

background, Sport, Education and Society, 13:1, 1-17, 4. 
8 Bunar 2010: 44 
9 Bunar 2010: 6. 
10 Bunar 2010: 9. 
11 Skolinspektionen 2014: 7. 
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Den yrkesmässiga relevansen av detta arbete är att nyanlända strömmar in i Sverige och 

svenska skolor har i uppdrag att utbilda nyanlända barn och ungdomar in i det svenska 

samhället samt förse dem med ämneskunskaper. Förhoppningsvis möjliggör arbetet att lärare 

ska få en bättre uppfattning av vad nyanlända elever har för uppfattning av ämnet idrott och 

hälsa för att på det sättet kunna anpassa undervisningen efter allas förutsättningar.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Skolverket 2011: 9-10.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att belysa de uppfattningar 10 nyanlända 

elever mellan åldrarna 13-16 har om ämnet idrott och hälsa samt hur dessa elever beskriver 

ämnet i relation till deras bakgrund som nyanlända.  

 

 Hur beskriver nyanlända elever mötet med undervisningen i idrott och hälsa? 

 

 Vilka olika uppfattningar av hinder och möjligheter har nyanlända elever om 

undervisningen i idrott och hälsa? 
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2. BAKGRUND  

 
Vi kommer i detta kapitel att lyfta upp vad den tidigare forskningen har framfört kring 

nyanlända elevers möte med den svenska skolan, framförallt inom idrottsundervisningen. Det 

som kommer att beskrivas är Skolverkets syn på skolans förmåga och metod att hantera 

nyanlända elever. Därefter kommer vi in på olika forskningsresultat som är relevanta för vårt 

syfte. 

  

2.1 Nyanlända elevers skolsituation 

 
Utvecklingsavdelningen inom Skolverket diskuterar hur språket för nyanlända elever ses som 

ett hinder i undervisningen och i flera fall vet inte lärarna hur man ska bemöta nyanlända 

elevers behov.
13

 Även Skolinspektionen lyfter upp att majoriteten av lärarna är överens om att 

de nyanlända eleverna har ett gemensamt problem: Det svenska språket brister hos nyanlända 

elever. Skolinspektionen fullföljer problematiseringen genom att påpeka att elevens 

språkutveckling sällan sker i gemensamma åtgärder. Insatserna vilar främst på den enskilda 

lärares förmåga och kompetens, vilket blir ett problem då många av lärarna anses sakna 

kompetens och kunskap för att anpassa undervisningen för nyanlända elever. Detta leder till 

en ond cirkel eftersom skolorna inte fullföljer sitt uppdrag. Skolinspektionen anser att de 

flesta nyanlända eleverna har en hög ambition att lära sig och utvecklas. När lärarens 

kompetens att lära ut saknas kan nyanlända eleverna känna frustration, eftersom de inte får 

den hjälp de behöver. Detta kan medföra att eleverna förlorar möjligheten till 

kunskapsutveckling samt att de inte känner tillit till sin egen förmåga.
14

 Detta leder i sin tur 

till att möjligheten till en likvärdig utbildning inte uppfylls.
15

  

 

Skolinspektionen har genomfört en undersökning med elevnära perspektiv, där man har 

besökt tio skolor och valt ut 35 nyanlända elever slumpmässigt i årskurserna 7-9. 

Underökningen har genomförts genom observationer, intervjuer och dokumentstudier. 

Resultatet man kom fram till i undersökningen visar på att tre fjärdedelar av de nyanlända 

eleverna får en utbildning som är i stort behov av utveckling. Resterande fjärdedelen 

nyanlända elever anses få en utbildning som håller god kvalitet. Anledningen till att dessa tre 

                                                      
13 Skolverket (2015). Språkintroduktion 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter?, Elanders Sverige AB, 6-9. 
14 Skolinspektionen 2014: 7-8. 
15 Skolverket (2013). Nyanlända elever i fokus, Elanders Sverige AB, 9. 
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fjärdedelar av de nyanlända eleverna inte får en utvecklande utbildning är bl.a. brist på 

förståelsen av undervisningen p.g.a. språket, läraren tar inte tillvara nyanländas kunskaper och 

erfarenheter i undervisningen, läraren samverkar inte med elevens studiehandledare och 

lärarna anpassar inte sitt språk eller sin undervisning efter de nyanlända. För att alla lärare ska 

få förutsättningar att ge nyanlända elever en god undervisning krävs det att det tas in i ett 

större sammanhang: kollegialt, där skolan och kommunens organisation samverkan och 

strävar efter tydliga riktlinjer kring nyanlända elevers utbildning. Den enskilda läraren ska ges 

stöd genom kompetensutveckling samt genom samspel med andra lärarkolleger där 

undervisningen ska genomsyra av samarbete mellan samtliga inblandade.
16 

 

2.2 Tidigare forskning 

Joe Marshall och Ken Hardman beskriver den minskade betydelsen av idrott och hälsa i 

skolan på olika platser runt om i världen som Centralamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika 

samt södra delarna av Europa.
17

 Studien belyser t.ex. Botswana i Afrika
18

 som helt har tagit 

bort idrott och hälsa från sina läroplaner; länder i Centralamerika kan inte erbjuda ämnet 

p.g.a. bristande kunskap och material för att ha ämnet; i Mellanöstern som helt enkelt inte 

prioriterar ämnet lika högt som det akademiska och därför sållas bort till förmån för de 

akademiska ämnena.
19

 P.g.a. detta minskade värde i skolan angående idrott och hälsa valde 

International Olympic Committee (IOC)
20

 att göra en undersökning för att se vad länders 

läroplaner skriver om ämnet samt hur den appliceras i verkligheten. En jämförelse sker mellan 

vad länder säger är värdet av idrott och hälsa ämnet i samhället jämfört med vad ämnet är i 

skolan. Det varierar länder emellan och dessa variationer beror på bristande resurser, 

kompentens, kulturer osv. Ämnet idrott och hälsa blir oftast som konsekvens ersatt av de mer 

akademiska ämnena.
21

  

Sue Walters doktorsavhandling frågar vad det är med barn från Bangladesh som hjälper och 

hindrar dem från att lära sig och prestera i det engelska skolsystemet. Syftet med 

avhandlingen var att se vad som orsakade dessa tendenser av låga prestationer i skolan. 

Walters gjorde en fallstudie där sex elever undersöktes om deras kultur, språkkunskaper, 

                                                      
16 Skolinspektionen 2014: 11-13. 
17 Marshall, Joe & Hardman, Ken (2000). The state and status of PE in Schools in International context. European Physical 

Education Review, 6(3), 205. 
18 Marshall & Hardman 2000: 208. 
19 Marshall & Hardman 2000: 214. 
20 Marshall & Hardman 2000: 204. 
21 Marshall & Hardman 2000: 211-212. 
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social kontext och lärare-elev relation. Denna undersökning gjordes under ett års tid där 

Walters observerade och intervjuade eleverna. Det Walters kom fram till var att det inte fanns 

en gemensam nämnare mellan eleverna som kunde pekas ut som orsaken: relation till lärare, 

lärarens kunskaper, språkkunskaper, resurser från skolan och familjerna samt att eleverna inte 

kunde identifiera sig med deras nuvarande situation är några orsaker som Walters 

identifierade.
22

 Walters resultat liknar situationen för nyanlända elever i Sverige, men på ett 

mer generellt plan. I en forskningsöversikt skriver Nihad Bunar att nyanlända elevers förmåga 

att klara sig i skolan är starkt kopplad till bakgrund, sociala faktorer, ekonomi och föräldrar.
23

 

Bunar lyfter även upp att i flera av fallen när lärarens stöd inte framkommer, vänder sig de 

nyanlända eleverna till klasskompisarna med etniskt svensk bakgrund. Han menar om 

nyanlända lyckats knyta kontakten med klasskompisarna kan det i några fall vara till stor 

möjlighet att de klarar skolarbetet. Eftersom klasskamrater kan förklara, samtidigt som de 

stöttar och uppmuntra till lärandet.
24

 

 

Detta resultat stärks av Tracy Taylors och Alison Dohertys studie som beskriver nyanlända i 

Kanada. Det som analyserades var upplevda hinder och möjligheter med idrott på fritiden och 

idrott i skolan. Resultatet blev liknande Bunars och Walters studier, som alla menar att de 

sociala faktorerna spelar en stor roll i hur idrott kan bli en möjlighet. Det största hindret 

Taylor och Doherty såg med idrott var de icke bekanta övningarna och momenten samt 

pressen från skolan att både lära sig ett nytt språk men också lära sig ämneskunskaperna med 

hjälp av det nya språket.
25

 En annorlunda studie i jämförelse mot dem som har presenterats är 

Hertting och Karlefors som undersökt nyanlända barn, ungdomar, föräldrar och idrottsledares 

förståelse av idrott genom intervjuer. De lyfter fram den integrerande aspekten som idrott kan 

bidra med och den lilla mängd forskning som finns om detta.
26

 Deras resultat innebär att idrott 

har en stor likhet mellan olika kulturer där barn och ungdomar oftast möts för att idrotta 

tillsammans vilket möjliggör en mötesplats gör skilda kulturer.
27

 Alla studierna bekräftar 

tesen att de sociala momenten i idrott är en möjlighet för nyanlända att hitta en identitet i det 

nya hemlandet men också att integreras. Svårigheten blir att försöka genomföra denna process 

                                                      
22 Walters, Sue (2004). Bangladeshi Pupils: Experiences, Identity and Achievement: An introduction, (Doctoral dissertation, 

University of Oxford) 340-341. 
23 Bunar 2010: 8.  
24 Bunar 2010: 44. 
25

 Taylor, Tracy & Doherty, Alison (2005). Adolescent sport, recreation and physical education: experiences of recent 

arrivals to Canada, Sport, Education and Society, 10:2, 223-225. 
26 Hertting, Krister & Karlefors, Inger (2012b). Idrott för alla – ur nyanlända barns perspektiv, Grafiska punkten i Växjö AB. 

6.   
27 Hertting & Karlefors 2012b: 13-14. 
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eftersom idrottsledare och lärare måste ha kompetens att genomföra någon form av adekvat 

integration.   

 

Suzanne Lundvall genomförde en pilotstudie på 32 nyanlända elever, där hon bl.a. lyfter upp 

att många nyanlända elever möter idrottsämnets kunskapskrav och färdigheter som något nytt. 

Detta skiljer sig från individernas ursprungsland och vilka tidigare erfarenheter de tar med sig 

till den svenska skolan. Detta betyder att många moment i idrottsundervisningen är nya för 

dem och individen kan då uppleva momenten som svåra att delta i, eftersom de aldrig har 

utövats innan. Förståelsen av momenten i idrottsundervisningen spelar därför en betydande 

roll för de nyanlända eleverna.
28

 Hertting och Karlefors lyfter även upp att nyanlända elever 

har svårt att delta i moment som de inte har varit i kontakt med innan. Detta eftersom 

undervisningen i idrott och hälsa skiljer sig från moderlandet. De särskiljande momenten är i 

första hand simning, orientering och dans vilket innebär att nyanlända elever har svårt att 

klara ett godkänt betyg.
29

 Taylor och Doherty lyfter även upp att idrottandet för nyanlända 

elever påverkas av andra förhållanden som exempelvis familjens inställning, kultur, kön etc.
30

 

Hertting och Karlefors menar dock att idrott och hälsa är ett ämne som nyanlända elever 

lättare kan involveras i och känna tillhörighet i det nya hemlandet samt även en tid då språket 

kan utvecklas.
31

  

 

Åke Huitfeldt intervjuade några nyanlända elever om hur dessa upplever undervisningen i 

idrott & hälsa.
32

 Huitfeldt menar bland annat att idrottslärarna lägger mycket tid på att 

förklara ämnesplanens syfte och innehåll förgäves, då det av självklara skäl finns stora 

språkliga brister. Huitfeldt menar att språket är av betydelse för att eleverna ska få en 

förståelse för varför man utför vissa aktiviteter samt för att de ska lyckas. Han menar även att 

det är av värde för eleverna att förstå att tillämpningen av fysisk aktivitet ska tas i beaktan ur 

ett hälsoperspektiv av betydelse för framtiden.
33

 Huitfeldt nämner även att nyanländas 

uppfattning om ämnet idrott och hälsa i moderlandet innebär bollspelsaktiviteter. En annan 

viktig aspekt Huitfeldt nämner är att idrottslärarna anser att det är viktigt att vara tydlig vid 

genomgångar, framförallt när du har nyanlända elever, av exempelvis ämnets syfte samt 

                                                      
28 Lundvall, Suzanna (2005). ”På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska minoritetskulturer och deras syn på 

idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa” (255-273). Karin Redelius & Håkan Larsson (red.), Leve 

idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström, HLS förlag, 265-266. 
29 Hertting, Krister & Karlefors, Inger (2011). Upptäck idrottens mångkulturella bilder, Grafiska punkten i Växjö AB, 21-25. 
30 Taylor & Doherty 2005: 211-238. 
31 Hertting & Karlefors 2012b: 10. 
32 Huitfeldt 2015: 21. 
33 Huitfeldt 2015: 117. 
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innehåll i lektionen för att det inte ska uppstå missförstånd mellan lärare och elev samt elev 

och elev.
34

 Wigg lyfter även upp att läraren måste inta en tydlig roll genom att hålla 

undervisningen av hög kvalitet, där nyanlända elever förstår undervisningens innehåll samt 

får möjligheten att utvecklas i sin egen takt för att främja deras lärande.
35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Huitfeldt 2015: 120-121. 
35 Jepson Wigg, Ulrika (2008). Bryta upp och börja om: berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet, 

Doktorsavhandling. Linköping: Linköpings universitet, 76-78. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM OCH CENTRALA BEGREPP 
 

I det följande avsnittet kommer uppsatsens teorier att beskrivas och förklaras samt två centrala 

begrepp för uppsatsen. En teori är enligt Patel och Davidson olika antaganden som 

tillsammans ska vara en hjälp att förstå det som studeras.
36

 I vår studie är det sociokulturella 

fenomenet: den integrerande effekten av idrott och hälsa för nyanlända elever. Birkler menar 

att teorin är en förenkling av något som är svåröverskådligt, vilket forskaren kan formulera 

utifrån insamlad empiri och som sedan är applicerbart på nya situationer.
37

 Hermeneutiken är 

en metodologi som används i vårt arbete för att förenkla och för att förstå de insamlade data.  

 

3.1 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är en (vetenskaplig) tolkningslära eller ”lära om förståelse”. Den vill säga något 

om hur människor kan förstå sin egen livssituation samt andra människor genom att tolka hur 

den mänskliga existensen kommer till uttryck. Patel och Davidson menar att detta kan göras 

på olika sätt, exempelvis genom människans kroppsspråk, skrivna handlingar eller genom det 

verbala samtalet.
38

 Detta eftersom hermeneutiken även använder sig av, förutom iakttagelser 

och logik som kunskapskälla, en tredje kunskapskälla: empati. Det innebär att individer 

försöker förstå varandra utifrån vars och ens förutsättningar, möjligheter, kontext etc. 

Människan försöker snabbt skapa en förståelse av situationer eftersom det ligger i vår natur att 

göra det. När det inte är en självklar uppfattning används tolkningar för att göra världen 

begriplig. Tolkningen har därför en betydande roll för att förstå människor i olika 

sammanhang. Vid tolkningar är det viktigt att det sker med hänsyn till kontexten. Om man 

t.ex. undersöker en främmande kultur tas hänsyn till den kulturella kontexten. Det är 

exempelvis stora olikheter mellan irakisk och svensk kultur. En tolkning av X som görs i 

svensk kontext överensstämmer kanske därför inte med tolkningen av X i en irakisk kontext. 

Thurén menar dock att tolkningen är en osäker källa eftersom den just påverkas av kontexten, 

tolkarens förförståelse samt tolkarens värderingar.
39

 

 

Patel och Davidson menar ändå att forskarens förförståelse; de tankar, kunskaper och känslor 

som han/hon har inte ska ses som ett hinder utan som en möjlighet att förstå och tolka 

                                                      
36 Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Lund: Studentlitteratur AB, 21. 
37 Birkler, Jacob (2008). Vetenskapsteori: en grundbok, Stockholm: Liber, 126-127. 
38 Patel & Davidson 2011: 29. 
39 Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber, 97, 103. 
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forskningsobjektet.
40

 Detta görs då den hermeneutiska grundidén bygger på att skapa en 

helhet i forskningsstudien, vilket kallas holism. Den hermeneutiska forskaren skapar sig en 

bild när han/hon pendlar mellan helhet och delarna, detta benämns som den hermeneutiska 

cirkeln. Detta eftersom forskarens förståelse av helheten skapas genom att förstå delarna och 

för att förstå delarna måste forskaren förstå helheten. Detta blir som en spiral eller cirkel där 

den ökade förståelse hos forskaren uppstår genom en ständig växling mellan delarna och 

helheten för att nå fram till den mest tänkbara förståelsen. 

 

Alvesson och Sköldberg förklarar djupare hur en särskiljning görs mellan den objektiverande 

hermeneutiken och den aletiska hermeneutiken, men som ska komplettera varandra i 

förståelsen i användningen av hermeneutiken. Inom den aletiska hermeneutiken beskrivs 

tankesättet genom en cirkel där forskaren pendlar mellan förförståelse och förståelse, vilket då 

bildar en spiral som främjar en ökad förståelse i forskningen.
41

 Den objektiverande 

hermeneutiken beskriver tankesättet genom att forskaren förstår delarna, som sedan bildar en 

förståelse av helheten, och när forskaren får en helhetsförståelse skapas nya delar där en ny 

helhet formas. Detta blir en cirkelprocess som skapar förståelse hos forskaren när man växlar 

mellan delar och helheten.
42

 Ödman förtydligar det genom att ge ett praktiskt exempel som att 

lägga pussel. I början är pusslaren handlingsförlamad och vet inte hur han/hon ska börja. 

Genom att få en förförståelse ser han/hon bitar som har ungefär samma färg (förförståelse av 

delarna). Pusselbitarna läggs ihop två och två och plötsligt stämmer flera bitar ihop som 

föreställer en skog, vilket skapar en förståelse (förståelse av helheten). Vidare fortsätter 

pusslaren att bilda en förförståelse av de andra pusselbitarna (delarna) som har ungefär samma 

färg och efter att lagt ihop flera av dessa pusselbitar med ungefär samma färg, ser pusslaren 

att det tycks föreställa ett slott (förståelse av helheten). Pusslaren pendlar alltså mellan 

förförståelse och förståelse samt helhet och delarna för att föra pusslet framåt, vilket är en 

metafor för hur den hermeneutiska forskaren skapar sig förståelse genom att pendla mellan 

del och helhet.
43

 

 

Fejes och Thornberg poängterar dock att all data inte lämpar sig för forskaren att tolka inom 

hermeneutiken. Respondenterna måste ges stort utrymme att själv tala fritt utan att forskaren 

                                                      
40 Patel & Davidson 2011: 29. 
41 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: 

Studentlitteratur, 198. 
42 Alvesson & Sköldberg 2008: 197. 
43 Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 97-98. 
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styr för hårt under intervjun, eftersom intervjuaren kan påverka med sina egna eventuella 

fördomar och kunskaper i intervjun. De menar även att forskaren ska använda sig av tidigare 

texter som uppsatser, avhandlingar etc. när forskaren ska tolka respondenternas svar för att 

föra undersökningen framåt.
44

 Detta kan ses som förförståelsen till denna studies metodologi. 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv  
 
Dysthe lyfter upp det sociokulturella perspektivets tre centrala utgångspunkter; vi människor 

samverka i relationer, deltagande och sampel. Dessa menar Dysthe är grundläggande element 

i läroprocessen och avgörande för lärandemiljön. Detta eftersom vårt lärande påverkas av vår 

omvärld och för att kunskap ska införskaffas gör vi människor det främst genom att samarbete 

med varandra.
45

 Säljö fortsätter med att beskriva hur vi människor lär oss av varandra utifrån 

olika sammanhang där samspel blir en avgörande faktor för människans 

kunskapsutveckling.
46

 Säljö skriver att: 

Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 

kopplingen mellan individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i ett sociokulturellt 

perspektiv.
47

 

 

Det centrala i denna kontext är att vi människor lär oss genom att vi är beroende av var vi 

befinner oss och med vilka, när vi ska förstå ett fenomen eller en händelse etc. Tar vi det 

utifrån ett skolsammanhang är elevens lärande beroende av vilken skolmiljö, vilka han eller 

hon har i sin omgivning av stor betydelse för nyanlända eleven.
48

 Wennergren tar upp den 

inkluderande undervisningen som innebär att skolan skapar en meningsfull skolgång genom 

att anpassa elevens olikheter samt att utveckla deras sociala samspel med varandra. Detta 

genom att öka elevens delaktighet där möjligheter och svårigheter uppmärksammas och ses 

som kollegialt behov i undervisningen.
49

 

 
 
 
 

                                                      
44 Westlund, Ingrid, 2015, Hermeneutik. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, (red.), Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: 

Liber, 82. 
45 Dysthe, Olga, 2003, Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, 31-34. 
46 Säljö, Roger, 2014, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Studentlitteratur. 34-35. 
47 Säljö, Roger, 2000, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, 27. 
48 Säljö 2000: 28. 
49 Wennergren, Ann-Christine, 2008, Elever som aktörer. Grundskoletidningen 2, 10-15. 
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3.3 Begreppsdefinition  
 
Nyanlända elever 

Enligt skolinspektionen definieras nyanlända elever på följande sätt: ... elever som inte har 

svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som anländer nära 

skolstarten eller under sin skoltid.
50

  

 

Denna definition av nyanlända elever innefattar tre faktorer. Den första är att eleven efter sin 

ankomst möter en svensk skola, det vill säga ofta grundskola eller gymnasium. Elevens 

modersmål är inte svenska och hans eller hennes språkkunskaper brister både i tal och 

skriftlig form.
51

     

 

Integrering     

Integrationsbegreppet i skolan kan förklaras mot bakgrund av den metod som speciallärare 

eller studiehandledare använder för att anpassa elever till den ordinarie undervisningen
52

 och 

för att på så sätt skapa ”en skola för alla”.
53

 Det innebär också att för att integrering ska kunna 

äga rum måste segregation föreligga.
54

 I relation till nyanlända elever råder segregationen i 

form av förberedelseklasser som är en nödvändighet för att bl.a. lära eleverna svenska. 

Integrationsbegreppet ursprungliga betydelse innan begreppet förändras från att ha varit ett 

mål till att bli en metod var: …en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer 

utan att våld görs på deras individuella karaktäristiska och förutsättningar.
55

 

 

Idrotten har blivit en slags integrationsarena där människor med olika bakgrund har träffats. 

Den dragningskraft idrotten har beror bl.a. på det gemensamma språket, det vill säga den 

fysiska rörelsen som sammanför människor med olika kulturer med idrotten.
56

 

 

 

 
 

                                                      
50 Skolinspektionen: 2014: 8. 
51 Bunar 2010: 14. 
52 Emanuelsson, Ingmar (2004). Integrering/Inkludering i svensk skola, (101-120), Tøssebro, Jan, (red), Integrering och 

inkludering, Lund: Studentlitteratur AB, 107. 
53 Emanuelsson 2004: 101. 
54 Emanuelsson 2004: 111. 
55 Emanuelsson 2004: 103. 
56 Hertting & Karlefors 2012a: 10. 
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4. METOD   
 
I denna del kommer vi att redogöra för val av metod, urval samt hur vi har gått tillväga för att 

genomföra arbetet. Dataanalysen har en fenomenografisk ansats och hur vi kommer att 

använda metoden kommer att beskrivas. Datainsamlingsmetoden med hjälp av kvalitativ 

intervju kommer att presenteras samt hur vi gick tillväga för utformningen av intervjuguiden.  

 

4.1 Val av metod  

Valet av metod är kvalitativ studie. Kvalitativ studie innebär att man lägger tonvikten på 

tolkning av ord än på kvantifiering av data som man gör i kvantitativ metod.
57

 Till skillnad 

från den kvantitativa metoden som är mer intresserad av att hitta ett generaliserbart och 

överförbart resultat som presenteras i form av statistik
58

 anser den kvalitativa studien att det 

intressanta är uppfattningarna av deltagarna i studien vilket i vissa fall innebär att studier blir 

kontextualiserad.
59

 Med andra ord används den kvalitativa studien för att förstå deltagarnas 

uppfattning av verkligheten i en viss miljö.
60

 Eftersom kvalitativ studie är ett obestämt 

begrepp finns det inte ett universellt korrekt sätt för vad en sådan studie innebär, eller måste 

innebära. De datainsamlingsmetoder som ingår i kvalitativa studier är vanligen analys av 

texter, observationer, enkäter med öppna svarsalternativ och ljudinspelningar från intervjuer. 

Kriteriet blir att man skriver ut allt i text och tolkar det skrivna materialet.
61

  

 

Kvale och Brinkmann beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer: … är att förstå ämnen 

från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.
62

 Vad detta innebär är att 

respondenten får möjligheten att med egna ord svara på frågorna som intervjuaren ställer samt 

att intervjupersonen får tillfälle att själv beskriva sin upplevelse eller uppfattning av ett 

ämne.
63

 Bryman tar upp att när man gör en kvalitativ intervju ska man alltid vara flexibel för 

att kunna följa upp respondenten ifall otydliga svar eller utveckling behövs.
64

  

 

För dataanalys har vi valt metoden fenomenografi vilket beskrivs på följande viss av Michael 

Uljens enligt följande citat:  

                                                      
57 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Uppl. 2) Malmö: Liber Ab, 340. 
58 Patel & Davidsson 2011: 111. 
59 Bryman 2011: 371. 
60 Bryman 2011: 341 
61

 Patel & Davidsson 2011: 120. 
62 Kvale Steinar & Brinkman, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Uppl. 3) Lund, Studentlitteratur AB, 41. 
63 Kvale & Brinkman 2014: 43. 
64 Bryman 2011: 428.  
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Det meningsinnehåll man intresserar sig för inom fenomenografin är människors uppfattningar 

av olika aspekter på omvärlden. Det man beskriver, analyserar, tolkar och försöker förstå är 

alltså människors uppfattningar.
65

 

 

Det citatet syftar till är människors skilda uppfattningar av samma fenomen som är det 

intressanta i fenomenografin. Uljens menar då att när man använder fenomenografin utgår 

forskaren ifrån att människor uppfattar samma företeelse på olika sätt och det är dessa 

uppfattningar som är det intressanta. 

 

4.2 Fenomenografi 

Fenomenografi utvecklads av en forskningsgrupp i Göteborg som kallas för INOM-gruppen.
66

 

Steffan Larsson beskriver att fenomenografins syfte är att empiriskt grunda beskrivningar hur 

människor uppfattar sin omvärld.
67

 Larsson tillägger att beskriva metoden som ett sätt att hitta 

skillnader eller samband mellan människors uppfattningar och hur dessa människor beskriver 

sin verklighet.
68

 Vad som menas med detta är att ingen objektiv beskrivning av en verklighet 

ges. Utan det är personernas verklighet som man intervjuar som är det intressanta. Detta är 

något som Michael Uljens håller med om och menar att huvudtemat i fenomenografi är 

uppfattningar av ett fenomen. Med betong på av menar Uljens att det intressanta i 

fenomenografin är människors uppfattning av ett fenomen eller företeelse och inte om något. 

Det Uljens menar med detta är att när man fokuserar på av något analyserar man människans 

grundläggande förståelse av något. När man fokuserar på om något vill man att människan 

ska reflektera över fenomenet och förena sin reflektion med en värdering för att komma till en 

slutsats.
69

 Distinktionen mellan om respektive av är att man antigen analyserar en persons 

åsikt/värdering om ett fenomen eller uppfattning/föreställning av ett fenomen. Det en forskare 

försöker göra när han/hon använder sig av fenomenografi är att försöka beskriva hur en 

människa uppfattar sin omvärld utan att ge en förklaring. Dessa uppfattningar som de 

nyanlända eleverna delar med sig om idrott och hälsa ämnet är vad vi kommer att tolka.  

För att tydliggöra vad fenomenografin är ytterligare görs en distinktion mellan två perspektiv 

som kallas för den första och andra ordningens perspektiv.
70

 Första och andra ordningens 

                                                      
65 Uljens, Michael (1989). Fenomenografi – forskning och uppfattning, Lund: Studentlitteratur AB, 10. 
66 Uljens 1989: 7. 
67 Larsson, Steffan (2011). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund: Studentlitteratur AB, 13. 
68 Larsson 2011: 13. 
69 Uljens 1989: 10. 
70 Larsson 2011: 12. 
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perspektiv kan sägas vara två olika sätt att analysera samma problem. Första ordningens 

perspektiv innebär att forskaren utgår från människans världsuppfattning som ska testas och 

beskriver därav aspekter av verkligheten från forskarens perspektiv.
71

 Andra ordningens 

perspektiv handlar om människors uppfattningar. Fenomenografin inriktar sig endast på andra 

ordningens perspektiv för att det intressanta är att undersöka människors uppfattningar av ett 

fenomen, eller som Uljens skriver: … den andra [ordningens perspektiv] koncentrerar sig på 

mänskliga uppfattningar av verkligheten.
72

  

4.3 Urval 
 

Jan Hartman menar att data kan i de flesta fall inte samlas in från alla medlemmar som är 

relevanta att delta i undersökningen, eftersom det blir för komplicerat samt på grund av 

tidsramen.  Forskaren väljer därför ett representativt urval som menas att de utvalda kommer 

även representera de nyanlända eleverna som inte deltar i undersökningen.
73

 Trost menar att 

forskaren därefter kan välja de representanter genom slumpmässigt eller icke-slumpmässigt 

urval.
74

 I vår undersökning kommer vi att använda oss av bekvämlighetsurvalet som tillhör 

den icke-slumpmässiga urvalsmetoden. Med bekvämlighetsurval menar Trost att forskaren 

väljer de undersökningspersoner som finns tillgängliga att göra undersökningen på, det vill 

säga att forskaren tar de undersökningspersoner som han/hon kan få.
75

  

 

De tio intervjuerna genomfördes på en högstadieskola i en mindre ort i Sverige. Vårt val av 

undersökningsgrupp är nyanlända elever. Dessa nyanlända elever väljs även utifrån om de 

utövar ämnet idrott & hälsa i de ordinarie klasserna. Fördelning mellan könen kommer inte 

uppmärksammas utan fokus ligger på att de nyanlända eleverna går i grundskolan senare år 

och är i åldrarna 13 till 16 samt att de i viss mån kan tala svenska. 

 

4.4 Datainsamling 

I vår undersökning kommer 10 nyanlända elever anses som det representativa urvalet i vår 

studieansats. Eleverna som valdes till detta arbete var elever som vi hade kommit i kontakt 

med genom våra VFU-perioder. Vi valde först att fråga eleverna muntligt om de kunde tänka 

sig att delta som intervjupersoner i vår undersökning. Efter att vi fått bekräftat att de kunde 

                                                      
71 Larsson 2011: 12. 
72 Uljens 1989: 17. 
73 Hartman, Jan (2011). Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund, Lund: Studentlitteratur AB, 65. 
74  Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur AB, 137-140. 
75 Trost 2010: 143-146. 
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tänka sig att delta, bad vi rektorn på skolan om ett godkännande. När vi hade fått rektorns 

godkännande delade vi ut missivbrev samt medgivandeblanketter till de nyanlända eleverna 

som kunde tänka sig att ställa upp. Efter att vi hade fått in godkännandet från 10 elevers 

föräldrar frågade vi några studiehandledare om de kunde tänka sig att agera som tolk under 

intervjuerna som behärskade både svenska och elevernas moderspråk.  

 

Användning av tolk var nödvändig eftersom eleverna inte behärskade svenska. Dalen skriver 

att det kan finns problem med att använda tolk. Det som nämns är att tolken inte har så stor 

förståelse för ämnet och kanske därför översätter fel vilket som konsekvens ger ett fel svar av 

intervjupersonen.
76

 Efter att vi hade fått godkännande av studiehandledaren uppnåddes 

samtliga kriterier för att fullfölja undersökningen. Vi meddelade eleverna om tid och plats där 

intervjuerna skulle äga rum. Eftersom eleverna vi intervjuade var mellan åldrarna 13-16 och 

att intervjuerna skedde ”face to face” använde vi oss av Dalens tips om relationen mellan 

intervjuaren och barn. Dalen menar att några viktiga saker att tänka på när man intervjuar är 

bl.a. bekräftande kommunikation vilket innebär att intervjuaren visar genuint intresse av den 

informationen som ges och att intervjuaren är ”närvarande” samt att inte försöka styra 

barnen/ungdomarna till något önskvärt svar.
77

   

 

4.5 Intervjuguide 

Det vi gör i denna studie är bl.a. en provintervju. En provintervju är det första skedet för att 

testa sin utrustning för inspelning av intervjun, sin egen förmåga som intervjuare och sin 

intervjuguide.
78

 Efter provintervjun har gjorts kan intervjuguiden behöva korrigering av olika 

anledningar som att två frågor är lika varandra, otydliga frågor eller användas som grund för 

en vidare forskning.
79

 Vi testade intervjuguiden på några medstudenter för att se vad ett 

möjligt svar skulle kunna vara men också för att få feedback och ett annat perspektiv än vårt 

eget. Samtidigt testade vi inspelningsutrustningen, i form av en app på mobiltelefonen, för att 

testa om allt fungerade. Efter det korrigerades frågorna efter behov.
80

 Språket var också 

tvunget att ändras på för att göra det mer begripligt och anpassningsbart för 

intervjudeltagarna. I själva intervjun som vi genomförde ställdes frågorna till nyanlända 

                                                      
76 Dalen 2015: 38. 
77 Dalen 2015: 49. 
78 Dalen, Monica (2015) Intervju som metod, (Uppl. 2). Lund: Studentlitteratur AB, 40. 
79 Bryman 2011: 258-259. 
80 Dalen 2011: 40. 
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elever som klarade av svenska språket i viss mån och under fem intervjuer användes en tolk. 

De nyanlända eleverna som intervjuades med tolk var Elda, Jaffar, Serena, Behar och Amela.  

 

Vi har tagit inspiration av två författare i utformandet av intervjuguiden, Alan Bryman och 

Monica Dalen. Bryman förklarar intervjuguiden som en rad specifika frågor som gör det 

möjligt för forskaren att vara flexibel i sina frågor men också för att den intervjuade ska ge 

tillräckligt med information för att forskaren ska få svar på sin frågeställning.
81

  

 

Den kvalitativa intervjuformen innebär att intervjuaren utgår från bestämda frågor men är inte 

bunden till dem. Intervjuguiden användes därför som en mall men nya frågor ställdes under 

intervjun för att få respondenten att utveckla sitt svar eller förtydliga det.
82

 Detta kallas också 

för icke-standardiserad intervju vilket är ytterligare en form vår intervju tog. Eftersom det inte 

går att förutse vad som kommer ske innan intervjun ägt rum, är dessa åtgärder en slags 

anpassning efter respondenternas förmåga att besvara frågorna.
83

   

 

De första frågorna vi hade var ”uppvärmningsfrågor” där vi sökte bakgrundsinformation om 

respondenten.
84

 Vi inledde med fyra sådana frågor och efter vi fått tillräckligt med 

bakgrundsvariabler
85

 fortsatte vi med generella frågor där respondenten skulle dela med sig av 

sin uppfattning av idrott och hälsa. Detta är något Monica Dalen skriver är bra eftersom det 

får respondenten att slappna av och känna sig trygg i sin roll eftersom frågorna är mer 

generella.
86

 Formuleringarna av frågorna har varit av karaktären öppna frågor, dock när vi 

ställde frågorna följdes de ofta upp av en så kallad uppföljningsfråga
87

 för att respondenten 

skulle utveckla och motivera sitt svar, t.ex: Tycker du idrott och hälsa är ett givande ämne? 

På denna fråga kan respondenten vara väldigt kortfattad och om respondenten är det blir det 

en följdfråga för att utveckla svaret i from av: Varför är det givande/inte givande för dig?.
88

 

Detta var något vi medvetet hade med i intervjuguiden eftersom vi var osäkra ifall eleverna 

skulle självmant ge utvecklade svar.  Intervjuguiden avslutades med frågan Övrigt? Det vill 

säga om respondenten själv ville tillägga något som vi hade glömt att fråga om.
89

    

                                                      
81 Bryman 2011: 419.  
82 Davidsson & Patel 2012: 82. 
83 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red). (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB, 

56. 
84 Se bilaga 1. 
85 Davidsson & Patel 2012: 77. 
86 Dalen 2015: 35. 
87 Bryman 2011: 422. 
88 Se bilaga 1. 
89 Se bilaga 1.  
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4.6 Dataanalys 

Tillvägagångssättet i resultatdelen för användning av fenomenografin kommer att ske i sju 

steg. Det första steget innebar att vi samlade in empiri, transkriberade intervjuerna och läste 

igenom transkriberingarna flera gånger för att bekanta oss med materialet.
90

 Det andra steget 

kallas för kondensation vilket innebar att vi sorterade intervjuerna och tog ut de mest 

kärnfulla styckena som representerade det efterfrågade fenomenet.
91

 Det tredje steget innebar 

att vi jämförde intervjuerna för att hitta variationer eller skilda passager samt likheter mellan 

elevernas uppfattningar. Liknande uppfattningar hittades som svar på skilda frågor vilket var 

en av svårigheterna.
92

 Det intressanta i fenomenografin är att hitta olika uppfattningar av 

samma fenomen men för att kunna göra en jämförelse måste man också hitta likheterna.
93

 Allt 

det som har beskrivit hittills är det förarbete vi gjorde innan skrivandet skedde.   

Efter att vi hade identifierat de relevanta utsagorna grupperades de och relaterades till 

varandra. Vad som menas med detta är att även om eleverna tycker att idrott och hälsa är ett 

givande ämne så kan anledningen varför de tycker så skilja sig åt, detta kallas gör 

gruppering.
94

 Det femte steget, artikulera, handlar om att hitta likheterna i utsagorna. Det 

innebar att vi skulle hitta kärnan, själva essensen i varje utsaga för att vi skulle kunna övergå 

till steg sex som innebär att kategorisera utsagorna. Det sjätte steget har benämningen namnge 

kategorierna och i slutändan blev våra kategorier som följer: 1. Att integreras i idrott och 

hälsa, 2. Att delta i idrott och hälsa och 3. Att förstå idrott och hälsa i relation till 

moderlandet. Det sjunde och sista steget kallas för Kontrastiv fas och innebär att arbetet var 

tvunget att granskas flera gånger för att se om någon uppfattning kunde få plats i någon annan 

kategori. Kategorierna ska vara uttömmande och exklusiva i den bemärkelsen att 

uppfattningarna ska vara representativa för kategorierna.
95

  

 

De utsagor och nyckelbegrepp som ledde fram till kategorin Att integreras i idrott och hälsa 

var utsagor som berörde klassen, läraren eller möjligheten att lära sig svenska i samband med 

andra. Kategorin Att delta i idrott och hälsa var det utsagor som berörde uppfattningar om 

moment i idrottsundervisningen eller aspekter om idrotten som eleverna trodde var 

                                                      
90 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015). Fenomenografi, (162-175). Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red). 

Handbok i kvalitativ analys, (Uppl. 2). Lund: Studentlitteratur AB, 167. 
91 Dahlgren & Johansson 2015: 168. 
92 Dahlgren & Johansson 2015: 169. 
93 Uljens 1989: 39. 
94 Dahlgren & Johansson 2015: 169-170. 
95 Dahlgren & Johansson 2015: 170. 
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representativa för idrott och hälsa. Sista kategorin Att förstå idrott och hälsa i relation till 

moderlandet inkluderar utsagor om elevernas uppfattningar om idrott och hälsa i moderlandet 

eftersom de ofta drog en parallell mellan moderlandet och Sverige. Samt innehållet i 

idrottsundervisningen på skolan och hinder som språket eller icke bekanta moment. 

  

4.7 Etiska aspekter  

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra etiska huvudkraven som Vetenskapsrådet 

belyser när det gäller forskning inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt område. Dessa krav 

gäller när man använder sig av intervjuer, observationer och enkäter som tillvägagångssätt. 

Detta för att de berörda uppgiftslämnarna har rätt till individskyddskravet, vilket innebär att 

individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.
96

 Att 

arbeta noggrant med dessa kriterier reducerade riskerna till etiska misstag i utförandet av 

intervjuerna i vårt arbete och på så sätt uppnå en hög kvalité främst för att visa respekt för de 

inblandade men även för oss som forskare. 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagarna om syftet 

med uppsatsen och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Forskaren måste även 

informera deltagarna om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst.
97

 Under våra intervjuer har vi arbetat med dessa krav på ett 

omfattande sätt, då vi bland annat informerade alla de inblandade innan intervjuaren ägde 

rum. Vi lyfte dels upp vårt syfte med undersökningen, men även vilka rättigheter 

respondenterna har, bland annat att de kunde avsluta medverkan när som helst.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få undersökningsdeltagarnas samtycke att utföra 

undersökningen. I vissa fall, då deltagarna är under 15 år, bör samtycke dessutom inhämtas 

från vårdnadshavare. Det kan i vissa fall räcka med att samtycket hämtas via företrädare, det 

vill säga av rektorn, skolledning, arbetsgivaren etc. om det inte innefattar privata eller 

känsliga frågor.
98

 I vårt utförande av intervjuerna har vi dels fått elevernas samtycke om 

deltagande, samt även vårdnadshavarnas samtycke då vi skickade ut ett missivbrev och 

medgivandeblankett där de fick fylla i blanketten.
99

 Vi fick även rektorns godkännande att 

genomföra undersökningen på de nyanlända eleverna. 

                                                      
96 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, 5. 
97 Vetenskapsrådet 2002: 6. 
98 Kvale, Steinar & Svend, Brinkmann (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur AB, 87. 
99 Se bilaga 2. 
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Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste upprätthålla en anonymitet hos 

undersökningspersonerna genom att all personal i forskningsprojektet ska anteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt. Detta bör klargöras och stå i avtalet innan deltagandet 

påbörjas.
100

 Vi informerade även till de inblandade att elevernas namn skulle upprätthållas 

anonymt och att vi istället använder oss av fingerande namn i vårt arbete för att uppnå 

konfidentialitetskravet principer på ett korrekt sätt. 

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren måste säkerställa för undersökningsdeltagarna att 

informationsmaterialet som har samlats in enbart används för forskningssyfte. Det kan därför 

inte användas för något annat syfte om inte den berörde godkänner detta.
101

 Vi informerade 

även att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte för vårt arbete, vilket 

flertalet av eleverna ville ha bekräftat av oss samt att de inte ville att vi skulle använda 

inspelningarna till något annat.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                      
100 Kvale & Brinkmann 2009: 88-89. 
101 Vetenskapsrådet 2002: 14. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Strukturen för resultatdelen följer den fenomenografiska metodansatsen analysmodell. Tre 

kategorier har formulerats samt några underkategorier. Varje kategori beskrivs samt 

underkategorierna för att ge er som läsare en förståelse av kategorierna. Först presenteras 

intervjudeltagarna för att sen gå över till deltagarnas utsagor som vi har tolkat.   

 

Araf är 15 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Ados är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Yosan är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Shuraf är 13 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2013. 

Elda är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2013. 

Jaffar är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Ammad är 15 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Serena är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2015. 

Behar är 16 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014. 

Amela är 14 år gammal, kommer från Syrien och har bott i Sverige sen 2014.   

 

5.1 Att integreras i idrott och hälsa 
 
Idrott och hälsa undervisningen är enligt alla intervjupersonerna en viktig del i deras 

språkutveckling och deras känsla av samhörighet. Eleverna har talat om idrott och hälsa som 

en plats att interagera med resten av klassen samt läraren.  

 

Lärarens betydelse 

Alla eleverna har nämnt att idrott och hälsa har en form av integrerande funktion dock har 

integrationen beskrivits annorlunda. Några nyanlända elever har tagit upp idrottslärarens 

betydelse för att lära sig språket och ämnet idrott och hälsa. 

 

Ados: Det är bra för det är inte alltid jag kan på idrottslektionerna och då får jag hjälp av 

min idrottslärare… 

Araf: Min lärare […] hjälper mig att förstå lektionen och ämnet. Genom att det på engelska. 

Jag förstår det mesta och när jag inte förstår går jag till min lärare och få det förklarat för 

mig på engelska. 

Shuraf: När jag inte förstår får jag hjälp av min lärare. 
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Jaffar: Ja, lärare pratar samtidigt som han visar … 

 

Samtliga elever lyfter fram att läraren är medveten att de fortfarande har svårt med språket 

och det är bra när läraren är uppmärksam och kan hjälpa genom att omformulera 

instruktionerna på ett enklare sätt. Efter läraren har genomgång i helklass vad som ska göras 

på svenska anpassar läraren sina instruktioner efter behov, antingen visar läraren samtidigt 

som instruktionerna sker eller så övergår läraren till engelska för att de nyanlända eleverna att 

förstå. Detta tolkar vi som att lärarna är medvetna om de nyanländas svårigheter med det 

svenska språket och på så sätt har hittat metoder för att få eleverna att förstå. Dock begränsar 

detta läraren till att endast kunna vissa eller beskriva innehållet av lektion, samt vad som ska 

göras vid ett specifikt tillfälle.  

 

Yosan: Min lärare hjälper mig mycket när jag inte förstår men när jag inte förstår så brukar 

jag gå till min lärare och fråga. … vad min lärare säger är svårt och då får jag fråga igen… 

Elda: Min lärare försöker hjälpa mig och förstå … Sådär, jag själv frågar min lärare efter 

genomgången… 

 

I likhet med de andra eleverna delade dessa två elever uppfattningen om att läraren var 

medveten om deras svårigheter med att förstå innehållet i lektionerna, men att de själva fick ta 

initiativet att fråga efter en mer anpassad förklaring av vad som ska göras. Dessa två elever 

beskriver också att under lektionens gång frågar de läraren flera gånger vad som ska göras. 

 

Klassens betydelse 

Alla eleverna nämnde på ett eller annat sätt klasskompisarnas stöd att förstå lektionen. De har 

beskrivits att klassen har en stor inverkan på hur de nyanlända elevernas känsla av 

samhörighet. 

 

Shuraf: När jag inte förstår brukar jag se hur de andra gör eller så frågar jag några 

klasskamrater.  

Elda: Efter genomgången brukar helt enkelt titta hur andra gör eller fråga ”Vad gör ni för 

jag förstår inte?”  

Behar: Ahh, de hjälper mig, dem mycket snälla och hjälper mig och vi spela ihop tillsammans.  

Amela: Vi göra idrott tillsammans, alla tillsammans, de hjälps åt så att alla är med.  
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De nyanlända elevernas uppfattning av klassens betydelse är stor. Så som vi har tolkat 

elevernas utsagor så beskrivs klassens som en positiv påverkan på deras utveckling att förstå 

idrottsundervisningen. Klasskompisarna får också de nyanlända eleverna att känna sig en del 

av klassen vilket vi ser som en stor del av den integrerande effekten idrott och hälsa har enligt 

uppfattningarna. Klasskompisarna betydelse kanske också underlättar lärarens uppgift att få 

de nyanlända eleverna att förstå idrottsundervisningen, då eleverna inte alltid vänder sig till 

läraren i första hand.  

 

Språkets betydelse 

Språkets betydelse eller kommunikationens betydelse mellan klassen och de nyanlända 

eleverna har beskrivits annorlunda men positivt. Utifrån utsagorna kan vi tolka att språket är 

en möjlighet för utveckling i idrott och hälsa.    

 

Ados: Bemötandet är bra för det är inte alltid jag kan på idrottslektionerna och då får jag 

hjälp av någon klasskamrat men språket är fortfarande svårt för mig.  

Araf: Mina klasskompisar hjälper mig mycket att förstå lektionen och ämnet genom att de 

pratar på engelska med mig.  

Ammad: För de spelar med mig alltid och pratar med mig alltid.  

Jaffar: Ja, klassen pratar med mig mer. När jag göra fel teknik, att, att när jag lyckas, när jag 

spela på idrott mina kompisar kommer till mig och förklarar för mig vad jag måste göra på 

rätt sätt.  

 

Samtliga nyanlända eleverna har beskrivit sina språksvårigheter men att deras klasskompisar 

försöker hjälpa dem när de inte förstår. Exempelvis beskrivs svårigheten att förstå läraren och 

då vänder de sig till klasskompisarna för att få det förklarat igen. De beskriver också att de 

kommunicerar med klassen under lektionens gång och samtidigt får de tillfälle att både höra 

och kommunicera på svenska. Flera olika inlärningsmetoder används för att lära sig språket 

vilket genererar till större möjlighet att lära sig språket, eleverna får; se, höra, prata och göra.  

 

Serena: Svenska, jag lär mig prata eftersom jag pratar med kompisar…Ahh, när vi har idrott 

vi pratar tillsammans mycket mer svensk för att vi spelar tillsammans. Om vi har kanske 

lektion matte eller någonting vi, jag sitta själv och dem jobba. Men om vi har idrott vi pratar 

med svenskar och vi spelar tillsammans det är bättre. 
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Idrott och hälsa kan vara ett tillfälle för att lära sig det svenska språket men även andra former 

av kommunikation. Citatet ovan av Serena utmärker sig genom en utveckling av 

uppfattningen av klassens betydelse men också möjligheten i idrott och hälsa ämnet i 

jämförelse med de mer teoretiska. Serena menar bl.a. att i idrott och hälsa ges möjligheten att 

prata med andra svenska elever och utveckla sin språkförmåga vilket är en möjlighet som inte 

träder in lika ofta i de mer teoretiska ämnena.     

 

5.2 Att delta i idrott och hälsa 
 

Denna kategori kommer beröra nyanlända elevers uppfattningar av idrottsundervisningens 

olika aspekter av vad deras uppfattning är, varför de deltar och utövar ämnet samt vad som 

utövas i idrottsundervisningen.  

 

Betydelsen av kroppsliga aktivitetens innebörd 

Kroppen och hälsan står i centrum för vad som representerar idrott och hälsa för dessa elever. 

Vissa av de nyanlända eleverna tillägger aspekter som betyget, simningen och att röra på sig.     

 

Serena: Simning är kul för det är bra för hälsan, tror jag. 

Behar: Det röra kroppen på ett, på ett bra sätt. … när en man sjunker kan man hjälpa en man.   

Ammad: Jag tycker det är jättebra ämne, för det är bra för kroppen. 

Ados: Det är viktigt för vi människor behöver röra på oss och träna för att de ska gå bra i de 

andra ämnena.  

Elda: Det är viktigt, det är bra för kroppen och vill ha betyg. 

Araf: Det är viktigt och användbart och bra för mig och bra för att få högre betyg… och för 

min hälsa. 

 

Simningen har beskrivits av de nyanlända elever som en viktig del av idrotten, deras syn på 

momentet är att det gynnar kroppen och hälsan. En elev skiljer sig från de andra eftersom han 

tar upp en viktig aspekt inom momentet simning vilket är att ha kunskap om hur man ska 

hantera nödsituationer i simningen. Deras uppfattning av idrottsundervisningen är att ämnet 

ger dem bättre hälsa och kunskaper om hur fysisk aktivitet gynnar kroppen. En av de 

nyanlända eleverna lyfter upp en mer konkret uppfattning att om han får bättre hälsa så kan 

det även påverka hans prestationer i de andra ämnena. De nyanlända eleverna tar även upp 

betyget som en sekundär faktor till varför man har ämnet. Vi kan dock se att förståelsen av 
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kunskapskraven saknas hos eleverna och därmed ingen fullständig förståelse av varför de lär 

sig de olika idrottsmomenten. 

 

Betydelsen av ämnet på lång sikt 

Här lyfter fyra nyanlända elever upp ämnets betydelse på lång sikt, det vill säga att de har 

identifierat idrottsämnets betydelse för deras framtid.  

 

Ados: Men även ett ämne jag satsar att få ett bra betyg i, … eftersom jag satsar på att bli 

polis i framtiden och då krävs det att jag har bra betyg i ämnet. 

Yosan: Det är ett viktigt ämne och jag vill ha bra betyg så det är viktigt, för att komma in i 

gymnasiet.  

Shuraf: För att få ett godkänt betyg och komma in i gymnasiet.  

Jaffar: Jag vet att det blir bra för kroppen när jag blir äldre. 

 

De fyra eleverna beskriver deras framtida planer i relation till idrott och hälsa. En av eleverna 

nämner att idrott och hälsa-ämnet har en stor påverkan på hans framtida drömjobb som polis 

antagligen för att han ser den fysiska aspekten i yrket och drar därför kopplingen till ämnet 

idrott och hälsa där han behöver ett bra betyg. Två elever lyfter upp att ämnets betyg har en 

stor påverkan för att komma in på önskat gymnasieriktning. Jaffars uppfattning liknar de 

andras eftersom han tänker ämnet på längre sikt, dock ser vi att denna elev ger en bild som 

generar till en långsiktig lust till lärande av hälsa och välmående.     

 

Uppfattning av innehåll i ämnet 

Till största del så beskriver eleverna att innehållet i idrott och hälsa är antigen bollsport eller 

att det är rörelse till skillnad från de mer teoretiska ämnena.  

 

Yosan: Vi spelar olika moment som innebandy, fotboll, där jag lära mig nya saker varje gång. 

Elda: Vi har olika aktivitet som simma, orientering och fotboll, basket och så. 

Amela: De är aktivitet, inte bara sitta som på vanliga lektioner.  

Araf: Normalt spelar vi fotboll och basket. 

 

Samtliga elever beskriver innehållet av idrott och hälsa ämnet som bollsportsaktivitet primärt. 

Detta kan bero på flera olika variabler, som att de har haft bollsport eller lek med boll på 

senaste idrottslektionen eller att det är vad som associeras med fritiden. Det kan även bero på 
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att dessa moment är eleverna bekanta med och klara av, därför väljer de att nämna dessa. En 

elevs uppfattning tolkar vi som en generalisering av idrottsundervisningens innehåll där 

eleven beskriver ämnet som en rörelseaktivitet.  

 

5.3 Att förstå idrott och hälsa i relation till moderlandet 
 
I denna kategori kommer de nyanlända elevernas uppfattningar av vad som innefattar 

idrottsundervisningen i relation till deras bakgrund som nyanlända samt vilka svårigheter de 

möter med idrottsundervisningen.  

 

Idrottsundervisningens svårigheter  

Svårigheter med ämnet är inget som eleverna självmant har tagit upp och när det har kommit 

på tal har eleverna dragit en parallell till sitt moderlands idrottslektioner.     

 

Yosan: Jag inte har alla moment i Syria, exempel simning och därför jag tycker det är svårt 

med simning. 

Shuraf: Ja lite svårt, eftersom vi inte har samma spela som i Syrien, exempel simning, som jag 

vill ha mer av.   

Elda: Sådär, i mitt hemland idrott inte viktig och när jag komma hitt det som andra ämnen 

som helst och flera aktivitet vi inte har i hemlandet exempel simning... Jag hade viljat träna 

mera simma och skogen och karta. 

Amela: Svårt som simning, jag kan inte simma. 

Behar: ahh, svårt för när vi göra prov och skriva jag vet inte vad jag ska göra och vad vi ska 

göra för att klara det… för jag kan bara lite svenska.  

 

Eleverna beskriver svårigheterna med momentet simning. Majoriteten av dessa elever menar 

att om det är något de vill ändra på så är det främst att de vill ha mer simning.  Några nämner 

även orientering som ett svårt moment. Anledningen till varför de särskilt nämner simning 

som en svårighet är för att det inte förekom i moderlandet. Flera av dem nämner även att 

språket är ett hinder för deras lärande. Även om idrott och hälsa är ett praktiskt ämne så finns 

det teoretiska inslag vilket en elev lyfter fram i sin intervju där han nämner en 

inlämningsuppgift som han kände svårighet att genomföra p.g.a. språket.    
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Idrott i moderlandet 

Här kommer deras uppfattningar av idrotten i moderlandet att beskrivas, både innehållet på 

deras lektioner, mängden och lärarens roll.  

  

Ados: Det blir inte lika bra som i Sverige, läraren där bruka bara kasta ett boll och säga 

varsågod spring och spela. Här läraren hjälpa mig i det olika momenten. För jag ska lyckas 

bli bättre. 

Shuraf: Vi har en gång i vecka och inte samma som i Sverige här vi har mer simning, 

orientering och så, vi inte har i Syria. 

Araf: Vi spelar bara fotboll och läraren brydde sig inte om våra betyg 

Jaffar: Inte samma som här, vi bara värma, bara spela fotboll bara. 

Ammad: Tjejer och killar spelade med varandra. 

Serena: Inte så viktigt i Syrien, men kanske bara ett gång i veckan. Men det år inte så viktigt 

och bara spela någonting men inte idrott som här i Sverige är det jätte viktigt. 

 

Elevernas uppfattningar visar skillnader mellan moderlandets och Sveriges idrott och hälsa 

ämne. Vi som forskare tolkar detta som att ämnet i moderlandet inte är lika viktig som här i 

Sverige. Bl.a. lyfter flera elever att läraren brukar kasta in en boll och att de själva får göra 

vad tillfället skapar för möjligheter. De menar även att mängden idrottsutövning skiljs då de 

hade idrott en gång i veckan och ibland hade de inte alls. Två elever menar även att läraren 

inte bryr sig om deras betyg och kommer inte med någon form av feedback för att de ska 

kunna utvecklas och bli bättre. Detta kan bero på att de akademiska ämnena får företräde 

framför de praktiska och att lärarna generellt underprioriterar ämnet. Moderlandets 

idrottsämne brukar oftast förknippas med bollsporter och för de intervjuade eleverna blir 

idrott och hälsa i Sverige en stor förändring. Både vad som gäller betydelsen men också att 

flera av momenten i det nya landet känns svåra eftersom de inte har utövats innan, exempel 

som tas upp är simning och orientering.  
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Sammanfattning 

Kat. 1 Att integreras i idrott och hälsa 

Integrationen är ett nyckelbegrepp för nyanlända elever när de ska utvecklas och komma in i 

det svenska skolsystemet. Majoriteten av de nyanlända eleverna nämner lärarens betydelse för 

att förstå innehållet på lektionerna de menar att använder olika metoder för att få dem att 

förstå. Läraren gör detta genom att omformulerar instruktionerna eller översätter 

instruktionerna till engelska. Något annat som lyfts fram är att lärarna visar samtidigt som de 

gör vilket ger eleverna två olika sätt att ta till sig informationen. De nyanlända eleverna 

nämner även att klasskamraterna har en stor betydelse för att förstå vad de ska göra på 

lektionen men också känna sig inkluderad i klassen det nämns även att ämnet ger möjlighet att 

utveckla språket. Det tas även upp att de lär sig av varandra.  

 

Kat. 2 Att delta i idrott och hälsa 

De nyanlända eleverna beskriver syftet med idrott och hälsa som ett medel för att må bra. 

Några av dem lyfter även upp att en god prestation på idrott och hälsa kan ge ett bra betyg 

som i slutändan kan skapa framtidsmöjligheter. Variationen i uppfattningen kring ämnets 

syfte pendlar mellan ”bra för kropp och hälsa” och någon form av framtidsutsikt, dock är 

förståelsen av de enskilda momenten bristfällig.  

 

Kat. 3 Att förstå idrott och hälsa i relation till moderlandet 

Idrott och hälsa är till större delen bollsporter och simning enligt nyanlända elevers 

uppfattning. Vad de relaterar till i sin beskrivning till ämnet är tidigare erfarenheter av ämnet 

från hemlandet samt de nya intrycken från idrottsundervisningen här i Sverige. De nya 

intrycken förknippas med svårigheter eftersom de inte har utövat momenten tidigare samt att 

idrottsämnet i hemlandet inte har samma betydelse som i Sverige. Därför kan vi se svårigheter 

i och med idrottsutövandet enligt skolans kunskapskrav. 
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6. DISKUSSION  
 

I denna del kommer metoddiskussionen att presenteras, svårigheter och möjligheter med de 

metoder vi har valt att använda för denna uppsats och brister i uppsatsens metodologi. Efter 

metoddiskussionen kommer resultatdiskussionen där vi har valt att diskutera fritt utifrån 

frågeställningarna, syfte, teori samt kommer resultatet diskuteras mot den tidigare forskning.  

    

6.1 Metoddiskussion 
 
Vi använde oss av kvalitativa studier vilket innebär att vår undersökning inte har presenterats 

med hjälp av statistik. Som konsekvens av detta fick innebörden av validiteten (giltigheten) 

och reliabiliteten (tillförlitligheten) en försvagad betydelse.
102

 Vi tolkade intervjuerna. Vi kan 

inte heller garantera att en annan forskare som gör samma studie kommer att få samma 

resultat, vilket är en av de punkter som Bryman tar upp som kriterium på att forskning har hög 

reliabilitet.
103

 Begreppsförklaringarna av reliabilitet och validitet av vår forskning kommer 

därför att anpassas till en kvalitativ studie. Detta har Bryman gjort genom att beskriva fyra 

begrepp som myntades av Lincoln och Guba: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

Konfirmation.  

 

Trovärdighet innebär att forskaren har följt alla regler som finns för genomförandet av studien 

samt respondenterna får ta del av resultatet för att kunna bekräfta att man som forskare har 

uppfattat dem rätt. Detta kallas också för respondentvalidering.
104

 För att vår forskning ska ha 

hög trovärdighet har vi redovisat i metodavsnittet hur vi har gått tillväga samt hur vi har 

använt vår metod. Vi har inte skickat ut vårt resultat till alla intervjuade elever och inväntat 

svar som bekräftar eller kräver ändring för våra tolkningar. Hermeneutiken som 

tolkningsmetod i vårt forskningssammanhang – skolans värld – innebär att vi som forskare 

har utgått från att systematiskt tolka de resultat vi samlade in från respondenterna.
105

 Att 

respondenterna skulle validera våra tolkningar går emot principen ”att tolka” då vi aldrig har 

försökt förklara sanningen, utan endast beskriva våra tolkningar. Detta innebär också att vi i 

våra tolkningar kan ha missuppfattat vad eleverna egentligen ville säga.    

 

                                                      
102 Bryman 2011: 350. 
103 Bryman 2011: 160. 
104 Bryman 2011: 354. 
105 Westlund, Ingrid (2015). Hermeneutik, (71-89). Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, (red.), Handbok i kvalitativ analys, 

Stockholm: Liber, 71. 
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Nästa begrepp är överförbarhet. Hur överförbart är våra resultat till en annan miljö?
106

 

Problemet med överförbarhet till andra miljöer är att det handlar om väldigt många olika 

variabler som måste stämma överens för att resultatet ska vara överförbart, speciellt eftersom 

vi genomför en kvalitativ studie. Eftersom en kvalitativ intervju fokuserar på respondentens 

egna uppfattningar och synsätt samt att varje person är en individ med en egen bakgrund blir 

överförbarheten till annan social kontext svårbedömd.
107

 Detta gör att vår forskning blir 

kontextualiserad. Eftersom vi använder oss av en fenomenografisk metodansats där individers 

personliga uppfattningar av ett fenomen ska tolkas av forskaren försvåras överförbarheten 

ytterligare. Vår bakgrund, det material vi har läst och använt oss av för att kunna tolka det 

insamlade materialet gör också studiens resultat svår att replikera av andra forskare.  

 

Vi kunde ha använt oss av enkätundersökningar med fler deltagare och presenterat resultatet 

med statistik för att få ett mer överförbart resultat. Anledningen till att vi inte valde detta 

tillvägagångssätt var att intresset för vår forskning låg i deltagarnas personliga uppfattningar 

av ett fenomen. Vi bedömde därför att intervjumetoden var lämpligast för att uppnå vårt syfte 

och besvara våra frågeställningar. Det hade varit fördelaktigt att genomföra en provintervju 

med nyanlända elever innan själva forskningsinsatsen för att ge oss en preliminär uppfattning 

av vad som fungerade respektive inte fungerade. Det hade kunnat leda till ”bättre” svar.  

 

Pålitlighet är det tredje begreppet och är mer ett sätt för andra forskare att kunna göra en 

korrekt bedömning av vår forskning. För att lyckas med detta måste man då säkerställa att 

genomförandet är koncist beskrivet, det vill säga, allt som rör resultatet i vår forskning ska 

vara med. Detta har vi försökt uppfylla genom att i urvalsdelen redogöra för hur urvalet av 

respondenter har gått till. Vi beskriver också i metoddelen hur denna studie genomförts samt 

hur vi tolkat data vi samlat in. Härefter kan andra forskare agera som granskare och ge kritik 

för att diskutera och belysa kvalitén i arbetet.
108

 Det närmaste vi kommer i ambitionen att 

uppfylla detta krav på granskning är den obligatoriska opponeringen.   

 

Konfirmera är det sista och fjärde begreppet och innebär att det inte går att få en forskning 

fullständigt objektiv.
109

 Detta p.g.a. att alla är påverkade av sin bakgrund. För att undvika 

detta måste forskaren vissa att studiens resultat har skapats i god tro. Denna del presenteras i 

                                                      
106 Bryman 2011: 355. 
107 Bryman 2011: 413. 
108 Bryman 2011: 355. 
109 Bryman 2011: 355. 
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hur vi har arbetat med de etiska aspekterna samt har vi beskrivit i kapitlet om datainsamling 

och dataanalys. Vi har beskrivit hur vi har gått tillväga för att samla in och hur vi har tolkat 

samt valt att presentera materialet.  

 

6.2 Resultatdiskussion   

Hermeneutiken har använts i vår resultatdel som ett instrument för att skapa en förståelse av 

elevernas respons. Detta gör vi genom att pendla mellan de olika frågorna, delarna, samtidigt 

som vi läser igenom hela intervjun för att skapa oss en helhetsbild, förståelse, av elevernas 

respons. Vi använder oss samtidigt av den tidigare forskningen som en förförståelse av 

studien där vi slutligen sammanfattar detta i resultatdiskussionen. Detta är något Alvesson och 

Sköldberg lyfter fram som en cirkelprocess, vilket skapar förståelse hos forskaren.
110

  

 

Citat nedan ger en bra beskrivning av de 10 nyanlända elevernas uppfattning av Idrott och 

hälsa vilket är bl.a. att integration är en viktig aspekt inom ämnet.   

Idrotten är en global rörelse med ett gemensamt språk. Den starka dragningskraften gör den till en 

viktig integrationsarena. Men bilden av idrotten också präglad av den kultur där den utövas. För 

idrottsrörelsen är det viktigt att förstå idrottens olika bilder för att de ska kunna mötas.
111

 

   

Skolinspektionen lyfter fram att lärandet för nyanlända elever vilar på den enskilda lärarens 

kompentens att anpassa och få eleverna att förstå innehållet i lektionerna trots 

språkförutsättningarna. Problemet som Skolinspektionen nämner är att lärare saknar 

kompetens och förmåga att på ett adekvat sätt hjälpa nyanlända efter behov.
112

 De lyfter också 

fram att som konsekvens hamnar de nyanlända efter i kunskapsutveckling.
113

  

 

Samtliga elever menar att språket är ett hinder som minskar deras inlärningsmöjligheter men i 

kontrast till Skolinspektionen menar de att deras lärare är medveten om språksvårigheterna 

och därför använder metoder för att underlätta lektionsmiljön för dessa elever. Bl.a. lyfter sex 

av eleverna upp att läraren behöver omformulera instruktionerna på enklare sätt och vara 

lyhörda för när detta behov finns. En elev beskriver att läraren upprepar instruktionerna på 

engelska som läraren har uppmärksammat som en styrka hos eleven. Två andra elever menar 

att förståelsen blir mycket tydligare då deras lärare visar samtidigt som han/hon instruerar. 

                                                      
110 Alvesson & Sköldberg 2008: 197. 
111 Hertting & Karlefors 2012a: 10. 
112 Skolinspektionen 2015: 6-9. 
113 Skolinspektionen 2014: 7-8. 
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Huitfeldt och Wigg menar att lärare måste vara ytterst tydlig i instruktionerna när de har 

nyanlända. Båda forskarna menar att ett sätt är genom att visa fysiskt samtidigt som de 

instruerar.
114115 

Andra elever menar att när de inte förstår läraren frågar de klasskompisar om 

vad de ska göra på lektionen. Flera av dessa nyanlända elever menar att klasskompisarna är 

villiga att hjälpa och blir på så sätt ett stöd. Vad dessa elever gör är att de lär sig i samspel 

med varandra, vilket Dysthe menar är en grundläggande faktor till vårt lärande, när vi 

samspelar med vår sociala omgivning.
116

 En elevs beskrivning med möjligheten av idrott och 

hälsa är att kunna prata med klasskompisar och interagera vilket ger eleven förutsättningar att 

också utveckla svenska språket. Bunar stärker elevernas uppfattning och menar att 

klasskompisarna kan vara en avgörande faktor till hur stora möjligheterna blir till att klara av 

skolan.
117

 Hertting & Karlefors styrker detta och menar att nyanlända elever lättare involveras 

i det nya hemlandet och utvecklar det svenska språket genom samspel med andra i 

idrottsutövningen.
118

  

 

Huitfeldt beskriver att förståelsen av språket spelar en stor roll för de nyanlända eleverna och 

menar därför att eleverna har svårigheter att lyckas med idrottsundervisningen.
119

 Alla de 

nyanlända eleverna tar upp språksvårigheter och att förstå innehållet i undervisningen. Detta 

bekräftades också av att eleverna inte kunde förklara varför de lärde sig de olika momenten 

inom idrott. Eftersom de frågar sina klasskompisar om vad som ska göras kan man också anta 

att de missade innebörden av den didaktiska frågan ”varför” de skulle lära sig de olika 

momenten inom idrott och hälsa vilket är något läraren ska (och vill) förmedla.  

 

Vi tolkar de 10 nyanlända elevernas situation i idrottsundervisningen som krävande eftersom 

de förväntas lära sig ämneskunskaper i takt med det nya språket. Skolverket menar att en 

likvärdig utbildning som en konsekvens inte kan uppnås.
120

 Även om lärare försöker, är det 

inte alltid de klarar av situationen, vilket Skolinspektionen förklarar som att de inte har 

förutsättningarna för att lyckas. Då nyanlända inte behärskar språket är det svårt att skapa en 

inkluderande undervisning.
121

  

 

                                                      
114 Huitfeldt 2015: 120-121. 
115 Wigg 2009: 76-78. 
116 Dysthe 2003: 31-34. 
117 Bunar 2010: 44. 
118 Hertting & Karlefors 2012b: 10. 
119 Huitfeldt 2015: 117 
120 Skolverket 2015: 9. 
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Ämnet idrott och hälsa ämnet skiljer sig mycket från moderlandet angående kunskapskrav och 

förekommande moment.
122

 Walters stärker Lundvalls argument att nyanländas bakgrund är en 

starkt bidragande faktor till hur väl nyanlända lyckas anpassa sig till en ny skolmiljö.
123

 Flera 

elever nämner att bollsporter är det enda idrottsutövandet i deras moderland. De menar att 

simning och orientering är nya moment för dem eftersom de inte utövades tidigare vilket leder 

till svårigheter av utövandet. Exempelvis är simning något de inte kan och vill ha mer av 

eftersom de inte haft momentet tidigare i sitt moderland. Hertting och Karlefors nämner att 

nyanlända elevers uppfattning av idrott och hälsa förknippas med bollsportsaktiviteter i 

moderlandet, därför kan nya moment kännas främmande och svåra.
124

  

 

De nyanlända eleverna menar även att idrottsämnet i moderlandet har ett lågt värde. Lärarens 

metod för undervisning beskrivs som otillräcklig eftersom lärare bara brukade kasta in en boll 

och låta eleverna spela. Lärare ger inte feedback, läraren brydde sig inte om deras betyg i 

ämnet.  De mer akademiska ämnena prioriterades. På dessa punkter skiljer sig ämnet mycket 

från den svenska idrottsundervisningens målsättningar och roll. Marshall och Hardman menar 

att många länder prioriterar idrott och hälsa lågt p.g.a. att de anser att de mer akademiska 

ämnena har större betydelse. De beskriver detta som att länderna är mer intellektuellt 

inriktade vilket idrott och hälsa inte anses vara.
125

  

 

Vi kan dock identifiera en positiv beskrivning från de nyanlända eleverna av idrottsämnet i 

Sverige. Fyra av eleverna ser ämnets betydelse på längre sikt där dem bl.a. identifierar ämnet 

med deras framtida planer som gymnasieinriktning, polis och välmående på längre sikt. Åtta 

elever lyfter fram ämnets betydelse för sitt välmående och anser att ämnet är kopplat till deras 

vardag. De nyanlända elevernas respons stämmer överens med Huitfeldts påstående om att 

syftet i idrottsundervisningens bl.a. är att främja ett livslångt hälsomedvetenhet.
126

 Vi kan 

dock se att en generell uppfattning av ämnets syfte och kunskapskrav saknas. Taylor och 

Doherty menar i detta sammanhang att oavsett om möjligheter med samspel mellan de olika 

aktörerna i idrottsarenan förekommer, saknas fortfarande en övergripande bild av innehållet i 

idrott och hälsa ämnet. Språksvårigheter och obekanta moment existerar och en fullständig 

förståelse räcker inte till.
127

 

                                                      
122 Lundvall 2005: 265-266. 
123 Walters 2004: 340-341. 
124 Hertting & Karlefors 2011: 21-25. 
125 Marshall & Hardman 2000: 214. 
126 Huitfeldt 2015: 117. 
127 Taylor & Doherty 2005: 225-227. 
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7. Slutsatser 

Vi har intervjuat 10 nyanlända elever och kan därför endast generalisera utifrån deras 

uppfattningar av ämnet idrott och hälsa i relation till tidigare forskning. Vi kan i vårt arbete 

dra slutsatsen att flera av de nyanlända elevernas uppfattningar stämmer överens med den 

tidigare forskningen. Dock finns en viss skillnad angående lärarens förmåga att anpassa 

undervisningen. De nyanlända eleverna har beskrivit sina lärare som hjälpsamma i 

undervisningen, där de bl.a. menar att lärarna är medvetna om svårigheter med språket samt 

de oprövade momenten som utövas i idrottsundervisningen. Skolinspektionen menar att 

många lärare saknar kompetens till genomförande av en anpassad undervisning.  

 

De slutsatser vi drar är att idrott och hälsa är ett tillfälle då nyanlända elever känner att de kan 

utveckla sina språkfärdigheter samt knyta kontakt med resten av klassen. Ämnet idrott och 

hälsa blir på så sätt att underlätta integration. De nyanlända menar även att 

idrottsundervisningen bidrar till ett ökat samspel och språkutveckling som gynnar dem i de 

andra ämnena. Vi kan också dra slutsatsen att de har uppfattat hälsoperspektivet i idrott och 

hälsa men att de i överlag inte har fått en förståelse av momenten i idrott och hälsa. Detta 

beror på enligt utsagorna att de inte alltid förstår läraren och därför vänder sig till klassen för 

att få innehållet av lektionen förklarat för dem. Vi kan också dra slutsatsen att p.g.a. de 

nyanlända eleverna inte har utövat alla momenten samt idrottsundervisningens låga värde i 

moderlandet har de inte alltid kunskaperna eller förmågorna att klara av alla momenten.  

 

Samtidigt som det kan tydas flera positiva möjligheter för nyanlända med 

idrottsundervisningen, görs flera hinder synliga. Dessa hinder kan dock överbryggas genom 

en positiv attityd av samtliga inblandade, så som läraren, klasskompisarna och de nyanlända 

själva. Det är dock av ytterst vikt att se det från ett större perspektiv och sammanhang, där en 

tydlig organisation och struktur börjar från kommunen, vilket ger riktlinjer till skolan och till 

rektor, vilken i sin tur ger riktlinjer till den enskilda läraren som slutligen står i direktkontakt 

med den nyanlända eleven.   

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Syftet med uppsatsen var att analysera nyanlända elevers uppfattningar av idrott och hälsa 

ämnets möjligheter och hinder utifrån deras bakgrund som nyanlända. Ämnesvalet har haft 

begränsad mängd forskning som vi nämnde i början av uppsatsen vilket innebär att det 



 38 

fortfarande finns en del att forska kring. T.ex. skulle en enkätundersökning kunna göras för att 

få reda på deras uppfattningar eller upplevelser av idrottsundervisningen. Vad fungerar för 

nyanlända elever och vad ska man undvika för att främja deras utveckling i svenska skolor? 

Forskningar kring vad i deras utbildning man ska prioritera för att de ska integreras in i det 

svenska samhället så fort som möjligt; utveckla det svenska språket, integreras i klasserna, få 

ämneskunskaper, vad anser skolpersonal respektive nyanlända om detta t.ex.   

 

7.2 Didaktiska implikationer 
 

Alla barns rätt till lika utbildning är ett av målen för elever i svensk skola dock är vägen dit 

fyllt av delmål som måste uppfyllas, speciellt för nyanlända elever. Vägen från att nyanlända 

kommer till Sverige till den dag de går i ordinarie klasser är en integrationsprocess. Denna 

integration är en av skolans uppgifter för lyckas med att skapa en likvärdig utbildning för alla.  

 

Dessvärre finns det brister i förmåga att klara av denna väsentliga uppgift. Vi påstår inte att 

skolpersonal missköter sina uppgifter eller att det saknas kompetens. Vi vill säga att uppgiften 

är för stor för att belasta en lärarkategori. Den och ska helst involvera arbetslaget och bygga 

på samarbete mellan ”alla” i skolan. Förhoppningsvis har vi med denna studie visat att 

skolpersonalen genom nyanlända elevers beskrivning av ämnet idrott och hälsa har fått en 

bättre uppfattning om behoven och därigenom ökade möjligheter att uppfylla allas behov. Vi 

har också förhoppningen att denna uppsats ska vara till hjälp att fylla en del av den 

kunskapslucka om nyanlända elevers uppfattning av ämnet idrott och hälsa. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Provintervju   

 

Uppvärmning 

Namn 

Ålder 

Ankomst till Sverige 

Vilket land kommer du ifrån? 

 

 

Frågor 

1. Vad tycker du om idrott och hälsa? 

2. Hur ser en vanlig idrottslektion ut?  

Vad brukar hända? 

Vad brukar ni göra? 

3. Hur ser en idrottslektion ut i ditt hemland? 

4. Uppfattar du ämnet idrott och hälsa som ett givande ämne? 

 Varför/Varför inte? 

5. Hur är bemötandet på idrottslektionen?   

6. Kan du beskriva idrott och hälsa med ett ord eller mening? 

7. Är du delaktig på dina schemalagda idrottstimmar?  

 Vad är orsaken till det? Ditt deltagande/ej deltagande? 

8. Förklaras det för dig på ett sätt du förstår vad du ska göra under idrottslektionen? 

9. Utövar du någon sport/idrott utanför skolan? 

 OM ELEVEN SVARAR JA: Får du utnyttja det du kan under idrottslektionen? 

 OM ELEVEN SVARAR NEJ: Varför inte? 

10. Finner du problem med att delta fysiskt? 

11. Finner du ämnet lätt eller svårt? 

 Kan du ge exempel på varför det är så? 

12. Vad skulle du vilja ändra på idrottslektionerna? 

13. Övrigt 

 Är det något mer du skulle vilja berätta eller har jag glömt något? 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev, Medgivandeblankett  
 
Hej!  
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som studerar på ämneslärarprogrammet 

med ingång idrott och hälsa 270 Hp. Vi är inne på vår sista termin och skriver nu ett 

examensarbete om nyanlända elever. 

 

Syftet med examensarbetet är att intervjua nyanlända elever om vilka hinder och 

möjligheter de kan möta i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa samt nyanlända 

elevers uppfattning om innehållet i ämnet idrott och hälsa. 

 

Denna studie kommer förhoppningsvis att ge lärare en bättre förståelse av vad nyanlända 

elever har för uppfattning kring ämnet idrott och hälsa och kommer därför förhoppningsvis 

kunna bidra till idrottslärares utveckling av ämnet. Vi har förhoppningen att ditt/ert barn 

skulle vilja vara med och intervjuas om deras egna uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. 

Intervjuerna kommer att ske med en som intervjuar tillsammans med en studievägledare. 

Intervjun är frivillig att delta i och det kommer aldrig att framgå i studien vad ditt/ert barn har 

sagt eller vem det är som deltar.  Intervjuerna kommer att ske i slutet av vecka 49.      

 

Vi behöver därför ditt/ert medgivande för att kunna genomföra intervjun. 

 

Var vänlig och fyll i blanketten på andra sidan och lämna till ansvarig studievägledare/lärare 

senast den 8/12-2015. Medgivande för ditt/ert barns deltagande och kontaktinformation till 

intervjuare/studenter/forskare finns på baksida. 

 

Tack för er hjälp! 
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Intervjuare: Adonis Gashi: 073-9134857, adogas11@student.hh.se  

Intervjuare: Erik Samuelsson: 076-1174844, erisam11@student.hh.se 

 

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

 

Jag/Vi tillåter att _______________________________________________ deltar i intervjun. 

(Elevens namn) 

 

 

Förälderns Underskrift_________________________________________________________ 

 

 

 

Förälderns Underskrift_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Adonis Gashi

Erik Samuelsson


