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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att undersöka lärares möte med nyanlända elever inom ramen för 

undervisning i skolämnet idrott och hälsa. För att besvara vårt syfte har vi valt att utgå från 

följande frågeställningar: Vilka särskilda utmaningar beskriver lärarna i samband med 

undervisningen där nyanlända elever deltar? – Vad uppmärksammar lärarna särskilt kring 

nyanlända elevers medverkan i undervisningen? – Vilka pedagogiska verktyg använder lärarna 

i undervisningen med nyanlända elever? 

Metod 

Vi har använt oss av kvalitativa djupintervjuer för att undersöka lärares möte med nyanlända 

elever inom ramen för idrott och hälsa. Vi har utifrån ett slumpmässigt urval intervjuat sex 

lärare i idrott och hälsa som är verksamma i Stockholms län och möter nyanlända elever i sin 

undervisning. Den insamlade empirin har därefter analyserats utifrån ett sociokulturellt 

förhållningssätt där ett interkulturellt perspektiv har dominerat i analys och tolkning.  

Resultat 

Resultatredovisningen visar att de främsta utmaningarna i undervisningen är språksvårigheter, 

genomförande av teorimomenten samt aktiviteterna simning, friluftsliv och orientering. 

Lärarna menar att nyanlända elevernas medverkan i undervisningen bidrar till förståelse för 

olika kulturer och ett ökat lärande för hela klassen. Lärarna använder sig av de ordinarie 

eleverna som pedagogiska verktyg, individuella instruktioner samt bilder och eget kroppsspråk 

för att hjälpa de nyanlända eleverna.  En majoritet av lärarna önskar mer kompetens i arbetet 

med nyanlända elever. Hälften av lärarna menar att de har påverkats som personer av arbetet 

med nyanlända elever. De beskriver att de har blivit mer öppna för alternativ, mer ödmjuka och 

att de ser situationer mer utifrån elevernas perspektiv.   

Slutsats  

Vid analys av studiens empiri framgår att lärarna är positivt inställda till sin undervisning och 

sina möten med nyanlända elever. Det finns dock många utmaningar vilka till stor del är 

kopplade till den kultur som präglar den svenska skolan och det arbetet som krävs för att elever 

med annan kulturell bakgrund ska kunna etablera sin skolgång. I undervisningen ska lärarna 

stimulera sina elever till att nå kunskapskraven samtidigt som det är viktigt att de har förståelse 

för elevernas kulturella bakgrunder. En majoritet av lärarna använder sig inte av pedagogiska 

verktyg i någon större utsträckning. De pedagogiska verktyg som lärarna använder sig av är 

ofta kopplade till andra elever. Lärarna försöker ha ett inkluderande arbetssätt, men de påtalar 

att de saknar kompetens inom området för att kunna stötta eleverna i lärprocesserna.  



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of the study has been to examine teachers’ meeting with newly arrived students within 

the framework of the subject sports and health. To answer the aim, we decided to state the 

following questions: - What are some of the challenges that the teachers describe in conjunction 

with educating participating, newly arrived students? – What are some of the observations the 

teachers make regarding the newly arrived students’ participation in the subject? – What 

educational tools are used by the teachers when teaching sports and health to newly arrived 

students?   

Method 

We have collected qualitative data through interviews, to examine the meeting between teachers 

and newly arrived students within the framework of sports and health. We have conducted 

interviews with six randomly selected teachers, which all meet newly arrived students in their 

daily teaching. Thereafter, the empirical data collected has been analyzed from a sociocultural 

perspective in which an intercultural perspective has dominated the analysis and interpretation. 

Results 

The results show that the major challenges in education, according to the teachers, are language 

difficulties, the theory elements and the activities swimming, outdoors life and orienteering. 

The teachers say that newly arrived students contribute to greater intercultural understanding, 

as well as improved learning for the class as a whole. The teachers mention using some of the 

ordinary students as pedagogical tools, as well as individual instructions, pictures and body 

language to help the newly arrived students. Half of the teachers interviewed mention that they 

have been affected as individuals by working with newly arrived students. The teachers mention 

becoming more open to suggestions, humbler, and being better able to see things from the 

students' perspective.  

Conclusions 

The analysis of the study´s empirical evidence shows that teachers are positive about their 

meetings with newly arrived students. However, there are many challenges, which are mainly 

connected to the newly arrived students having a different cultural background than the culture 

that characterizes the Swedish school system and the work required to students with different 

cultural backgrounds to establish their schooling. The teachers will encourage their students to 

reach the requirements in the syllabus, but it is also important that the teachers understand the 

students’ cultural backgrounds. A majority of the teachers do not use educational tools to further 

extent.  
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1 Inledning  

I slutet av år 2015 rapporterade Migrationsverket att över 150 000 människor hade sökt asyl i 

Sverige (Migrationsverket 2015a). Uppskattningsvis var 70 000 av dem barn och ungdomar i 

åldern 0-19 år (Svenska Dagbladet 2015). Barn som är asylsökande har ingen skolplikt, men de 

har rätt att gå i skolan och de flesta gör det. Det rekommenderas att barn som har sökt asyl i 

Sverige bör få börja i skolan senast en månad efter ankomsten till Sverige. (Migrationsverket 

2015b) I och med den rådande situationen är det en stor press på den svenska skolan (Svenska 

Dagbladet 2015). Som blivande lärare i idrott och hälsa finner vi det därför intressant att 

undersöka hur lärare i idrott och hälsa upplever mötet med nyanlända elever. Vi har valt att 

avgränsa vår studie till att undersöka lärarens roll och kommer därför inte belysa nyanlända 

elevers uppfattning om undervisningen i idrott och hälsa. Sverige har under det senaste 

halvseklet blivit ett mer mångkulturellt land. Det har bidragit till att kulturmöten oftare uppstår 

i skolan. Det ställer ökade krav på skolors förmåga att fungera i och alternera mellan olika 

kulturella sammanhang. Med dessa utgångspunkter finner vi det intressant att utgå från ett 

interkulturellt perspektiv i denna studie. (Stier & Sandström Kjellin 2009 s.11) 

1.2 Bakgrund  

Majoriteten av de sent anlända eleverna börjar i förberedelseklass för grundskolans senare år 

eller på individuella programmets introduktionskurs för invandrare. Dessa förberedande nivåer 

syftar till att ge eleverna undervisning i svenska som andraspråk och matematik, för eleverna i 

grundskolan ges även modersmålsundervisning. Att eleverna får undervisning i andra ämnen 

förutom dessa är ovanligt, men förekommer i större utsträckning i grundskolan än i gymnasiet. 

(Modigh 2005 s. 36 ff.) Eleverna går vanligtvis ett läsår, i vissa fall två, i förberedelseklass. 

Övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisning brukar ske successivt genom att 

de nyanlända eleverna deltar i vissa ämnen. (Modigh 2005 s. 41) Eleverna deltar framför allt i 

praktiska ämnen som till exempel idrott och hälsa (Skolverket 2007 s. 7). 

 

Skolverket (2007) visade i en rapport att det finns ett generellt motstånd från lärarna till för 

tidig inslussning i övriga skolämnen. Lärarna menar att eleverna inte har tillräckliga kunskaper 

i svenska, vilket leder till utmaningar för både lärare och elever. I den ordinarie undervisningen 

finns det förväntningar på att de nyanlända eleverna ska vara självständiga. De nyanlända 

eleverna har svårt att vara det då de ofta saknar de stödåtgärder som de har rätt till, till exempel 
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studiehandledning på modersmålet. (Skolverket 2007 s. 28, s. 40) Nyanlända elever undervisas 

ofta avskilt från skolans övriga elever. Det sker under en lång tid och utan hänsynstagande för 

personens förutsättningar, vilket kan leda till att motverka elevernas kunskapsutveckling och 

integration. Rapporten visar att lärarna saknar förkunskaper kring elevernas tidigare skolgång 

och erfarenheter. (Skolinspektionen 2009 s. 34)  

 

Den första januari 2016 träder en ny skollag i kraft med direktiv för hur Sveriges skolor ska 

arbeta med nyanlända elever. I skollagen definieras bland annat begreppet nyanländ, vilket vi 

beskriver under rubriken definitioner. Enligt de nya riktlinjerna måste kommuner se till att de 

nyanlända eleverna inom en månad får tillgång till utbildning. Vidare kommer skollagen ställa 

krav på att skolorna måste göra en kartläggning av de nyanlända elevernas tidigare bakgrund 

och kunskaper för att kunna placera dem i en undervisningsgrupp som passar deras 

kunskapsnivå. (SFS 2010:800) 

1.2.1 Definitioner 

Nyanlända elever - Enligt Skollagen definieras nyanlända elever enligt följande: Med 

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

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

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

års skolgång här i landet. (SFS 2010:800 3 kap. 12 a)   

 

Sent anlända elever - Enligt Myndigheten för skolutveckling (stora delar av verksamheten har 

idag förts över till Skolverket) definieras sent anlända elever enligt följande: De elever som när 

de kommer till Sverige påbörjar något av grundskolans fyra sista år, eller som börjar direkt i 

gymnasieskolan. Sent anlända elever, till skillnad mot ”nyanlända” elever, omfattar därmed 

inte de som nyligen anlänt och då påbörjat något av grundskolans tidigare år. (Modigh 2005 s. 

6) 

 

Förberedelseklass - Majoriteten av de nyanlända och sent anlända grundskoleeleverna börjar 

i förberedelseklass. I en förberedelseklass sker undervisning i en särskild grupp under en 

begränsad tid där syftet är att förbereda eleverna för studier i ordinarie klass. Undervisningen i 

förberedelseklassen består främst av svenska/svenska som andraspråk samt matematik. 

(Modigh 2005 s. 36 ff.) 
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Introduktionsklass -De flesta av de sent anlända gymnasieeleverna börjar på IVIK, vilket är 

en introduktionskurs för invandrare inom ramen för det individuella programmet på gymnasiet. 

Undervisningen på IVIK består främst av svenska/svenska som andraspråk och matematik, 

precis som i grundskolans förberedelseklasser. Syftet med studierna är att eleverna ska få 

behörighet till att söka in på ett nationellt gymnasieprogram. (Modigh 2005 s. 38 ff.) 

1.3 Forskningsläge 

I detta avsnitt redogör vi för forskning kring nyanlända elever i skolan. Enligt våra 

efterforskningar är studier om nyanlända elever och ämnet idrott och hälsa ett relativt outforskat 

forskningsområde, såväl nationellt som internationellt. I vårt forskningsläge är det enbart två 

studier som är inriktade på ämnet idrott och hälsa. Övriga studier har en mer generell karaktär 

och behandlar bland annat relationer i mångkulturella skolor och språkinlärning. Vårt 

forskningsläge bygger främst på studier av kvalitativ art, då mer än hälften av studierna bygger 

på empiri insamlad genom intervjuer. I forskningsläget återfinns också tre stycken 

forskningssammanställningar, varav två är beställda av skolmyndigheter. Majoriteten av den 

tidigare forskningen handlar om nyanlända elever i den svenska skolan, men det finns även 

forskning från Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Då forskningsläget främst består av 

insamling av kvalitativ karaktär handlar studierna till stor del om hur elever och lärare på olika 

sätt upplever, förstår och har erfarenheter av frågor som rör ämnet. 

 

Vi har valt att strukturera upp forskningsläget utifrån fem olika teman: elevernas bakgrund, 

från introduktionsklass till ordinarieklass, utmaningar och möjligheter, lärarens roll och 

pedagogiska verktyg samt en avslutande sammanfattning av det nuvarande forskningsläget.  

1.3.1 Elevernas bakgrund 

Åke Huitfeldt (2015) har i sin studie Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med 

idrottsundervisning med hjälp av intervjuer undersökt några nyanlända ungdomars möte med 

idrottsundervisningen. Studien visar att elevers olika uppväxtvillkor påverkar deras skolarbete 

och att deras skilda bakgrunder leder till att mötet med idrottsundervisningen varierar i hög 

grad, vissa elever har aldrig tidigare mött idrottsämnet. (Huitfeldt 2015 s. 66 f.) Även i Suzanne 

Lundvalls (2005) studie På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska 

minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 

antyder hennes resultat att ungdomar från minoritetskulturer, framför allt flickor, har mindre 

erfarenhet och kunnande kring fysisk aktivitet. Ungdomarnas deltagande och eventuella 
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begränsningar i idrott och fysisk aktivitet påverkas av normerna för vad flickor respektive 

pojkar får göra. (Lundvall 2005 s. 266 ff.) 

 

På grund av att de nyanlända eleverna har olika erfarenheter av att gå i skolan och att de har 

olika erfarenheter av idrottsämnet blir förberedelseklasserna heterogena grupper med 

varierande kunskapsnivåer. Några av de främsta orsakerna till elevernas olika kunskapsnivåer 

beror bland annat på hur länge de nyanlända eleverna har varit i Sverige, deras könstillhörighet 

samt vilken religion de tillhör. (Huitfeldt 2015 s. 66 f.) Fredrik Modighs (2005 s.19 f.) studie 

Vid sidan av eller mitt i? om undervisningen för sent anlända elever i grund- och 

gymnasieskolan är inne på liknande spår om att elevers födelseplats har stor inverkan på hur 

bra eleverna presterar i skolan. Hans studie visar att elever som kommer från länder som har 

liknande kultur och normer som Sverige har lättare att lyckas än elever vars hemlands kultur 

skiljer sig mer från Sveriges.  

1.3.2 Från introduktionsklass till ordinarieklass 

I Ulrika Wiggs (2008 s. 87) studie Bryta upp och börja om - Berättelser om flyktingskap, 

skolgång och identitet berättar hon om nyanlända elevers erfarenheter av att börja i den svenska 

skolan. Eleverna hade olika erfarenheter av skolstarten, för några stycken fungerade skolstarten 

utan några större problem. Alla elever i Wiggs studie upplevde tiden i förberedelseklassen som 

en väntan, framför allt de lite äldre eleverna. Enligt Wiggs var det viktigt för de nyanlända 

eleverna att få börja i den ordinarie skolgången, först då kände de att de kunde börja skapa en 

plats och en tillhörighet i det nya sammanhanget. 

 

Eva Skowronskis (2013 s. 132) studie Skola med fördröjning. Nyanlända elevers sociala 

spelrum i ”en skola för alla” visar att nyanlända elever flera gånger under sin skoltid förflyttas 

mellan olika förberedelsenivåer innan de kommer till den ordinarie undervisningen. Eleverna 

upplever det som energikrävande, men de trivs då det finns en stark sammanhållning i 

förberedelseklasserna. I studien Responding to the Special Needs of Refugee Children: 

Practical Ideas for Teachers presenterar Judit Szente, James Hoot och Dorothy Taylor (2006 

s. 18) lärarnas inställning till undervisning med nyanlända elever i icke-verbala ämnen som 

idrott, bild och musik som positiv i förhållande till vad studien kallar verbala ämnen. Lärarna 

anser nämligen att den akademiska nivån är för svår för eleverna i verbala ämnen. Modigh 

(2005 s. 42) visar i sin forskningsrapport att det är viktigt att övergången till ordinarie skolgång 

sker vid rätt tidpunkt, då en för tidig övergång kan leda till bestående inlärningssvårigheter 
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samtidigt som en alltför lång tid i förberedelseklass kan hämma elevernas lärande och 

utveckling. Skowronski (2013 s. 170) antyder att på skolor där eleverna går i förberedelseklass 

under en längre tid än genomsnittslängden har en större problematik mellan eleverna i 

förberedelseklass och eleverna i den ordinarie undervisningen.  

 

Jenny Nilsson och Monica Axelsson belyser i sin studie (2013 s.158 ff.) ”Welcome to Sweden”: 

Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and 

Regular Classes att tiden i förberedelseklass utvecklar elevernas språkkunskaper i svenska och 

deras modersmål samt deras akademiska kunskaper. Dock menar de vidare att det är 

problematiskt att få undervisningen i förberedelseklasserna att vara utmanande för alla elever. 

På grund av elevernas åldersskillnader och olika kunskapsnivåer får inte alla elever en 

utbildning som är anpassad till deras kunskapsnivå.  

1.3.3 Utmaningar och möjligheter 

Den tidigare forskningen som finns kring nyanlända elever domineras av de utmaningar som 

uppstår i mötet med skolan. Flertalet studier nämner språket som en av de största problemen 

(Huitfeldt 2015; Wigg 2008; Szente, Hoot & Taylor 2006; Modigh, 2005; Skowronski 2013; 

Nilsson & Axelsson 2013; Whiteman 2005; Bunar 2015). Ingen av de tidigare studierna har 

undersökt problematiken utifrån lärarens roll i idrott och hälsa och därför ser vi ett behov av att 

undersöka detta område. Vi har även valt att fokusera vår studie kring vad nyanlända elever 

bidrar med i undervisningen. Suzanne Lundvalls (2006 s. 10) pilotstudie ”It´s really about 

understanding human being...” exploring PE teachers perception of working in multicultural 

schools är en av få studier inom idrott och hälsa som lyfter fram lärares arbete i mångkulturella 

områden och hur detta påverkar lärarnas förhållningssätt till undervisningens utformning. En 

utgångspunkt som lärarna i studien hade var att de behandlade alla elever lika samtidigt som de 

beskrev att elevernas kunskaper innebar att förhållningssätt och undervisningsinnehåll 

påverkades. Endast inom området dans påtalades elevernas kunnande och bidrag till 

ämnesinnehåll. 

 

Huitfeldts (2015 s. 100 f.) studie visar en problematik i att kommunikationen om 

kunskapskraven inte når fram till de nyanlända eleverna. Studien visar även att eleverna har 

svårt att uppfatta information från läraren kring ämnets innehåll. Eleverna ser idrottslektionerna 

som ett tillfälle till att träffa andra och få utveckla sina språkkunskaper i svenska. Ytterligare 

en fördel som eleverna nämner är att de ser idrottslektionerna som en möjlighet till att få vara i 
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nuet och slippa tänka på tidigare traumatiska upplevelser. Vidare påvisar Modighs forskning 

att majoriteten av de nyanlända eleverna inte når upp till behörighet för gymnasiet. Hans 

sammanställning förklarar dock att ju längre tid de invandrade eleverna har varit i Sverige, 

desto vanligare är det att uppnå behörighet till gymnasiet. Wiggs (2008 s. 5 f.) resultat pekar på 

att skolan är en väsentlig plats för de nyanlända eleverna i deras start i Sverige. Wiggs lyfter att 

skolan spelar en betydelsefull roll för eleverna till att kunna skapa nya kontakter. De sociala 

sammanhangen underlättar och möjliggör även språkinlärningen. Huitfeldt (2015 s. 95) menar 

att idrottsämnet i skolan bidrar med tillfällen för de nyanlända eleverna att komma i kontakt 

med svenskfödda elever. Internationell forskning stärker Wiggs och Huitfeldts resonemang. 

Den Nya Zeeländska forskningssammanställningen Interventions for Refugee Children in New 

Zealand Schools: Models, Methods, and Best Practice påpekar att det är viktigt att tidigt 

integrera nyanlända barn som kommer som flyktingar i klasser med andra barn. Framförallt 

stärker det barnen i deras andraspråksinlärning. Ytterligare effekter som integreringen resulterar 

i är att den ökar flyktingbarnets motivation och att det främjar det sociala samspelet. Vidare 

hjälper det barnet i förståelsen för den nya kulturen, samhällsstrukturen och de rådande 

normerna. Den tidiga integreringen hjälper samtidigt de andra eleverna att få en större förståelse 

för flyktingbarnens bakgrund och erfarenheter. (Hamilton et al. 2007 s. 30 f.)  

 

Skowronski (2013 s. 144 ff.) tar upp utanförskapet som ett problem i sin studie. Hon beskriver 

hur elever i viss utsträckning blir exkluderade på grund av sin oförmåga att göra sig förstådda. 

Deras språkbarriär gör det svårt för dem att aktivt delta i gruppen. Det leder till att eleverna 

pratar i mycket mindre utsträckning och känslor som osäkerhet och rädsla för att bli bedömda 

utifrån sina svenskkunskaper gör att eleverna exkluderar sig själva från skolans sociala 

gemenskap. Eleverna upplever en trygghet om det finns fler i deras klass som nyligen har 

invandrat eller som har samma modersmål. Wigg (2008 s. 86) beskriver liknande problematik 

i sin studie. Hennes intervjuade ungdomar berättar om sina upplevelser av att ingen sa till dem 

om de bröt mot normer, de fick istället själva lära sig av sina egna misstag. Modigh (2005 s. 25 

ff.) förklarar i sin forskningssammanfattning att över hälften av de tillfrågade sent anlända 

eleverna upplevde att de ibland eller varje dag blev orättvist behandlade av sina lärare. Hans 

studie visar även att var tredje sent anländ elev ansåg sig ha blivit mobbad och var fjärde sent 

anländ elev upplevde att de har blivit kränkta på grund av sin etnicitet. Skowronski (2013 s. 

132 ff.) menar att en möjlig förklaring till utanförskapet handlar om att eleverna saknar 

möjligheter till att lära känna varandra. Hon beskriver problemet som en konsekvens av att 
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processen från förberedelseklass till ordinarie klass har tagit för lång tid. Detta kan ha skapat 

spänningar i klasserna som ledde till att eleverna ifrån förberedelseklasserna trycktes ner av 

andra elever.  

 

Något återkommande som lärarna beskriver som både ett problem och en önskan i arbetet med 

de nyanlända eleverna handlar om kartläggning av deras tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Nationella och internationella studier poängterar att det är viktigt att lärarna får information om 

de nyanlända elevernas bakgrund och utbildningsnivå. Forskning visar att kartläggning skulle 

underlätta arbetet för både elever och lärare. Det skulle bidra till att de nyanlända eleverna 

utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Det skulle även underlätta deras kunskapsutveckling 

för interkulturell kompetens och förståelse. (Szente, Hoot & Taylor 2006; Bunar, 2015) Ett 

annat problem som forskarna synliggör kring de nyanlända eleverna är kopplat till deras flykt 

och bakgrund. Flertalet studie (Wigg 2008; Szente, Hoot & Taylor 2006; Modigh 2005; 

Hamilton et al. 2007) pekar på den psykiska stress som en förekommande faktor hos de 

nyanlända eleverna. Modigh (2005 s. 25 ff.) beskriver att på grund av traumatiska upplevelser 

förekommer otrygghet, sömnsvårigheter och psyksociala problem i större utsträckning än hos 

andra elever. I den nyzeeländska studien belyser författarna flyktingskapets psykosociala 

effekter. Många av barnen som har flytt från sitt hemland bär på svåra upplevelser som kan leda 

till psykisk stress. Barnen känner en förlust av sina kulturella normer och sammanhang. Flykten 

leder till förändrade relationer och roller mellan barn och föräldrar. Dessa faktorer är några 

förklaringar till det som försvårar barnens integration i deras nya samhälle. Faktorerna försvårar 

även barnens förmåga att lära sig och utvecklas. (Hamilton et al. 2007 s. 10-25)  

1.3.4 Lärarens roll och pedagogiska verktyg 

Det finns kunskapsluckor att fylla när det gäller lärares undervisning med nyanlända elever i 

skolan, vår studie syftar till att bidra med kunskaper kring hur lärare i idrott och hälsa undervisar 

nyanlända elever. Huitfeldt (2015 s. 114 ff.) beskriver i sin studie att många av eleverna inte 

har kommit i kontakt med idrottsundervisning i sina hemländer och att lärarens roll därför är 

viktig. Lärarna måste arbeta och organisera sin undervisning för att alla elever ska känner sig 

trygga. Huitfeldt lyfter i sin studie fram exemplet med att de muslimska tjejerna kände sig 

otrygga i vissa situationer som inte samspelade med de normer som de kände igen från sitt 

hemland. Tjejerna upplevde främst otryggheten i samband med simundervisningen och därför 

anser Huitfeldt att lärarna skulle anpassa undervisningen för tjejerna. Vidare menar han även 

att simningen är ett av de kunskapskrav som lärarna bör lägga mer tid på. De behöver arbeta 
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med simkravet då eleverna har begränsad erfarenhet av simning och därför har svårt att nå 

målet. Lärarna i Szente, Hoot och Taylor (2006 s. 19) studie ansåg att det borde göras 

modifieringar gällande den akademiska bedömningen för de nyanlända eleverna, då eleverna 

har svårt att uttrycka sig i sitt andraspråk. För att eleverna ska kunna utvecklas, både akademiskt 

och socialt, efterfrågar lärare information om elevernas kulturella bakgrund och elevernas 

kunskapsnivå. Även Hamilton et al. (2007 s. 87) visar i sin forskningssammanställning  att det 

är viktigt att skolor kartlägger elevernas tidigare erfarenheter samt bedömer deras kunskapsnivå 

för att på bästa sätt kunna ge eleverna det stöd de behöver. Ruth Whiteman (2005 s. 386 f.) 

belyser i sin studie Welcoming the Strangers att kartläggning om eleverna även är en viktig del 

i skolors arbete med integration.  

 

Modigh (2005 s. 42) hävdar att när eleverna befinner sig i den ordinarie undervisningen bör de 

kunna få studiehandledning på sitt modersmål för att kunna arbeta självständigt. Skolorna som 

deltog i Nilsson och Axelssons (2013 s. 158 ff.) studie hade alla goda förutsättningar för 

undervisning i svenska som andraspråk, men det fanns däremot färre lärare i elevernas olika 

modersmål. I Hamiltons et al. (2007 s. 51) forskningsöversikt föreslås mentorsprogram som ett 

verktyg för att stötta och hjälpa de nyanlända eleverna i sitt lärande. Mentorn skulle kunna 

komma att fungera som en stöttepelare mellan eleven och skolans personal. Whitemans (2005 

s. 386 f.) studie belyser att det krävs bättre tillgång till tolkningstjänster i skolan för att få de 

nyanlända eleverna mer integrerade i skolan. I Nihad Bunars (2010 s. 51) forskningsöversikt 

Nyanlända och lärande visar han att lärares och elevers vilja att ställa upp, stötta och engagera 

sig har betydelse för de nyanlända eleverna. Hamilton et al. (2007 s. 65) lyfter även att det är 

viktigt för eleverna att ha stöd hemifrån, annars blir det svårt för eleverna att lyckas i skolan.  

1.3.5 Forskningssammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det rådande forskningsläget kring nyanlända elever i 

skolan är begränsat. När vi har sökt efter studier har vi begränsat våra sökningar till studier som 

berör nyanlända elever i skolan. Det finns ett stort utbud av studier om nyanlända barn och 

ungdomars allmänna situation, men inte lika mycket kring elevernas skolsituation. Det kan vara 

en av anledningarna till att vi enbart har funnit studier om nyanlända elever i Nya Zeeland, 

Storbritannien och USA utöver Sverige. Vi är medvetna om att dessa studier enbart 

representerar engelskspråkiga länder utöver Sverige, samt att alla länder har en västerländsk 

kultur. Bunar (2010) visar med sin forskningsöversikt att det finns stora kunskapsluckor inom 

området. Enligt Bunar bör frågor som behandlar informationsdelgivning, mobbning, 
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diskriminering och isolering prioriteras. Vidare påpekar han att forskningen främst har 

fokuserat på problematiken kring de nyanlända eleverna. Likt Lundvall (2006) menar vi att det 

finns kunskapsluckor att fylla kring hur idrottslärarnas attityder och erfarenheter i arbetet med 

nyanlända elever kan göra skillnad för den sociala integrationen och identitetsskapandet. Vi 

hävdar att det saknas studier som är inriktade mot ämnet idrott och hälsa. Därför vill vi med vår 

studie bidra till att fylla kunskapsluckor angående lärare i idrott och hälsas möten och arbete 

med nyanlända elever.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har använt oss av en sociokulturell utgångspunkt i vår studie. Att förstå hur människor som 

lärande varelser interagerar med kulturella produkter och hur dessa påverkar och driver 

lärprocesserna är en central del i ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande (Säljö 

2005). Lev Vygotskijs, vars teori har präglat framväxten av ett sociokulturellt tänkande kring 

lärande, betonar att barn utvecklar sina grundläggande färdigheter i sociala sammanhang, 

genom samspel och samarbete med andra människor. (Evenshaug & Hallen 2001 s. 135) 

Kunskap skapas främst socialt genom språket (Evenshaug & Hallen 2001 s. 118). Att det 

mänskliga medvetandet och dess utveckling nås genom bildandet av högre processer är en 

central del i Vygotskijs teori. Enligt Vygotskij bör människan förstås utifrån sin historiska och 

sin sociala karaktär, där människan erfar och lär i kommunikation med andra. Vygotskij menar 

att sociala aktiviteter förmedlar och utvecklar högre psykologiska processer. (Bråten 1998 s. 14 

f.) Säljö (2005 s. 66 ff.) menar vidare att lärandets utmaningar handlar om de erfarenheter 

människor gör i olika situationer. Säljö framhåller att innebörder, tolkningar och 

handlingsmönster från tidigare erfarenheter leder till och påverkar andra och nya sammanhang. 

Vidare förklarar Säljö att lära innebär att bli delaktig i kunskaper och färdigheter för att sedan 

kunna använda dem i andra sociala praktiker och sammanhang. 

 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande anses inte lärprocesser och 

utveckling vara något generellt, utan dessa processer skiljer sig åt beroende på de sammanhang 

där lärande och utveckling sker. Lärandet påverkas av vilket samhälle och vilken kultur som 

människan samspelar med.  Det lärande som sker i Sverige är starkt präglat av en västerländsk 

kultur vad gäller normer och värderingar, sociala strukturer och ett samhälles tekniktillvänjning. 

I ett annat samhälle med en annan kultur kan därför lärandet förstås på ett annat sätt.  (Säljö 
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2005 s. 21) Säljö betonar att det människor säger, skriver och gör är kontextuellt situerat och 

därför inte uttrycker deras inre tankevärld. Han konstaterar vidare att mänskliga handlingar som 

tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i olika kontexter, och menar 

därför att kärnan i ett sociokulturellt perspektiv utgår från att förstå kopplingen mellan 

sammanhang och individuella handlingar. Enligt det sociokulturella perspektivet skapas 

kontexter genom handlingar som skapar och återskapar kontexten. (Säljö 2005 s. 20 ff.) 

 

Inom det sociokulturella perspektivet ligger fokus på användningen av redskap som del i 

läroprocessen. Det är viktigt att understryka att de redskap som används är av social och 

historisk karaktär. Redskapen delas in två kategorier: fysiska och språkliga. Fysiska redskap är 

artefakter, vilka är av människan skapade föremål. Språkliga kategorin innefattar redskap som 

rör det intellektuella, kommunikativa, diskursiva och mentala. (Säljö 2005 s. 27 f.)   

1.4.2 Interkulturellt perspektiv 

Vi har i vår studie valt en sociokulturell utgångspunkt med ett interkulturellt perspektiv. Det är 

ett relativt nytt perspektiv som utgår från det sociokulturella perspektivet. Interkulturellt lärande 

är en pedagogisk disciplin vars avsikt är att övervinna och överskrida kulturella hinder. 

Interkulturellt lärande ses som en mång- och ömsesidig process. I processen står öppenhet inför 

och accepterande av andra kulturer i fokus. (Eklund 2003 s. 338) När det talas om kulturmöten 

utifrån interkulturalitet understryks ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social 

rättvisa. (Lahdenperä 2008 s. 30) 

 

”Dessa normativa, och samtidigt moraliska aspekter, tar fasta på att man som medlem i en 

mångkulturellorganisation kan leva med mångfald utifrån demokratiska värden, dvs. jämlikhet, 

respekt för andra människors och minoriteters behov och livsvärden. För att kunna göra det måste 

man lära sig om och förstå hur stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala 

ojämlikheter påverkar vår kommunikation och sociala relationer.” (Lahdenperä 2008 s. 30) 

 

Begreppet interkulturalitet kopplas således till betydelsen av inter respektive kultur. I detta 

sammanhang betyder inter växelverkan, samverkan eller mellanmänsklig interaktion. Vidare 

beskrivs kultur som någonting som är kulturellt betingat, vilket förklaras som ett 

meningssystem som ger ordning och inriktning i människans liv. (Lahdenperä 2008 s. 29) 

”Interkulturalitet är såldes en term som antyder en handling, en process, ett gränsöverskridande 

och en interaktion, till skillnad från mångkulturell som kan användas som ett mått på ett 

tillstånd, en situation och en position.” (Lahdenperä 2008 s. 29) 
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Inom forskning som utgår från interkulturalitet finns även ett normkritiskt perspektiv vilket 

betonar vikten av att förhålla sig kritisk till sin egen historia, kultur och kulturella värderingar 

samt att utveckla en kritisk självmedvetenhet. (Lahdenperä 2008 s. 30) Detta medför att vid 

kulturmöten i skolan behöver lärare alltid reflektera över och förändra sitt eget tanke- och 

känslomönster. Om läraren inte själv har förståelse för andra kulturer än sin egen är det lätt att 

inta en etnocentrisk hållning i sin undervisning. Lärarens egen kultur utgör då normen i 

undervisningen och det finns en begränsad förståelse för elever med annan kulturell bakgrund. 

(Stier & Sandström Kjellin 2009 s. 13) Inom det interkulturella perspektivet betonas vikten av 

en pedagogisk helhetssyn. För att kunna ha en pedagogisk helhetssyn i undervisningen krävs 

det att modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt övriga lärare samarbetar. 

Genom detta samarbete skapas en bättre lärandesituation för elever med så kallad 

invandrarbakgrund. Det skapas även en kulturell samverkan mellan elever med olika kulturella 

bakgrunder. (Eklund 2003 s.338) En annan aspekt av interkulturalitet behandlar möjligheterna 

att skapa något nytt som är innovativt. När interkulturella möten uppstår sker till exempel 

förhandlingar om eller rekonstrueringar av ens egen etnicitet och identitet. Det medför att 

etniciteten och identiteten inte är konstant utan är i ständig förändring. (Lahdenperä 2008 s. 31)  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares möte med nyanlända elever inom ramen för 

undervisning i skolämnet idrott och hälsa.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

– Vilka särskilda utmaningar beskriver lärarna i samband med undervisningen där nyanlända 

elever deltar? 

– Vad uppmärksammar lärarna särskilt kring nyanlända elevers medverkan i undervisningen?  

– Vilka pedagogiska verktyg använder lärarna i undervisningen med nyanlända elever? 

2 Metod 

Då syftet med vår uppsats har varit att undersöka lärares möte med nyanlända elever inom 

ramen för undervisning i skolämnet idrott och hälsa valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer. I vår studie eftersträvade vi en fördjupad kunskap om lärares uppfattningar och 

erfarenheter av möten med nyanlända elever. Därför valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer då det är en metod som lämpar sig väl när personers uppfattningar om fenomen ska 
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undersökas. Kvalitativa intervjuer kan även bidra till att uppmärksamma nyanser och lyfta fram 

det specifika i empirin. (Patel & Davidson 2013 s.82 f.)  

2.1 Urval 

Vi har valt att intervjua sex lärare i idrott och hälsa som möter nyanlända elever i sin 

undervisning. För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner sökte vi på Internet 

efter skolor som erbjuder undervisning i förberedelseklass. Efter diskussion kom vi fram till att 

intervjupersonerna skulle vara verksamma på skolor inom Stockholms län samt att dessa skolor 

skulle ligga i områden som har en hög andel av invånare med olika etniska härkomst. Vi gjorde 

den avgränsningen för att vi antog att det finns större erfarenhet av arbete med nyanlända elever 

i dessa områden samt att en geografisk närhet till skolorna skulle möjliggöra för oss att få till 

personliga möten med lärarna. När avgränsningen var gjord skickade vi mail till femton lärare. 

Efter två veckor hade vi inte fått svar från en enda lärare, därför skickade vi ut ett 

påminnelsemail. Vi mailade även ut till fem nya lärare för att försäkra oss om att vi skulle få 

svar. Därefter fick vi snabbt svar av ett flertal lärare och började boka in intervjuerna. Från 

början hade vi sju intervjuer inbokade, men en lärare valde sedan att avböja på grund av 

tidsbrist. Slutligen var det sex av de femton lärare som hade kontaktats som ville delta i studien. 

Bortfallet från de övriga berodde på att de antingen tackade nej eller att de aldrig besvarade 

våra mail.  

 

Vi utförde våra intervjuer på respondenternas arbetsplats för att försöka skapa avslappnade och 

trygga samtal. Våra intervjupersoner tillhör till viss del ett strategiskt urval. Vi sökte efter 

grundskolor inom Stockholms län som erbjöd någon form av förberedelseklass. Vi skickade 

därefter ut mail till de verksamma idrottslärarna på skolorna. Lärarna representerar den 

population som vi är intresserade av att undersöka, nämligen lärare i idrott och hälsa som 

undervisar nyanlända elever. (Patel & Davidsson 2013 s. 54) Urvalet i studien bygger på sex 

kvalitativa djupintervjuer med lärare som representerar en bredd vad gäller ålder, kön och tid 

som verksamma. Vår studie har garanterat deltagarna konfidentiell hantering av data, därför 

kommer inga skolor eller respondenter nämnas vid namn. Vi har istället valt att namnge 

respondenterna som lärare A-F. Vi har även valt att ett könsneutralt pronomen då lärarnas 

könstillhörighet inte är väsentlig för vår studie. Dock kom våra respondenter att bestå av hälften 

män och hälften kvinnor. Deras ålder sträcker sig från 27 till 64 år. Det var ett slumpmässigt 

urval som ledde till att respondenternas erfarenhet, ålder och kön varierade. Majoriteten av 
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lärarna arbetar på skolor i multikulturella områden och möter framförallt nyanlända elever när 

de är utslussade i den ordinarie undervisningen. Lärare C och E är de enda lärarna som möter 

nyanlända elever i både förberedelseklass och i ordinarie undervisning. Lärare D berättar dock 

att hen några gånger per termin erbjuder, på lärarens eget initiativ, förberedelseklassen att 

komma ner i idrottshallen för lära känna den nya miljön och prova på nya lekar och spel. Alla 

respondenter är utbildade lärare i idrott och hälsa men de har olika stor erfarenhet av att arbeta 

med nyanlända elever. Deras yrkeserfarenhet varierar från lärare som har arbetat i skolan i tre 

år till lärare som har arbetat i över trettio år. När det gäller erfarenheten av att möta nyanlända 

elever skiljer denna sig från att ha arbetat en termin inom området till flera års erfarenhet. Denna 

bredd av olika erfarenheter anser vi är en tillgång för studien då det kommer bidra till bredare 

och djupare resultat. 

2.2 Genomförande  

Vi började i god tid att kontakta lärare i idrott och hälsa för att fråga om de ville medverka i 

studien. Vi tänkte att det kunde ta tid att få tag i lärare som var intresserade av att delta. Vi 

kontaktade lärarna genom att söka efter mailadresser till lärare inom Stockholms län som 

arbetade på skolor där det fanns förberedelseklasser. I samband med att vi arbetade med vårt 

urval av lärare för studien formulerade vi även vår frågeguide. Vår frågeguide består av några 

neutrala frågor som inledning. Dessa syftade till att ge oss bakgrundsinformation om våra 

respondenter. Därefter följer frågor som var direkt kopplade till studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis gavs utrymme i frågeguiden för frågor som tillät respondenterna att utveckla 

sina tidigare resonemang eller lägga till något som respondenterna ansåg kunde vara 

betydelsefullt för studien. Intervjufrågorna utformades utifrån en låg grad av strukturering, 

vilket innebar att intervjupersonerna alltid gavs möjlighet att själva formulera sina svar (Patel 

& Davidson 2013 s. 76). För att säkerställa intervjuguidens giltighet genomfördes en pilotstudie 

med en verksam lärare i idrott och hälsa som möter nyanlända elever i sin undervisning. Vi 

konstaterade efter pilotintervjun att vi inte behövde omarbeta vår intervjuguide.  

 

Därefter besökte vi respektive lärare på deras arbetsplats för att genomföra intervjuerna. Vid 

intervjutillfällena turades vi om att leda intervjun, den som inte höll i intervjun hade goda 

möjligheter att lyssna in samtalet och ställa följdfrågor vid behov. Intervjuerna spelades in på 

våra mobiltelefoner för att möjliggöra för oss att tolka empirin på bästa sätt. När vi hade 

genomfört datainsamlingen transkriberades intervjuerna.  
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2.3 Databearbetning och analysmetod  

Vårt första steg i databearbetningen var att vid transkriberingen göra en grov kategorisering av 

utsagorna från våra respondenter. Vid kategoriseringen utgick vi från våra frågeställningar för 

att underlätta överblicken av utsagor. Denna första kategorisering av utsagor formade teman 

som vi använder i vår resultatredovisning. De teman som kategoriseringen resulterade i var: 

Utmaningar i mötet med nyanlända elever, Nyanlända elevers medverkan i undervisningen, 

Pedagogiska verktyg och Lärarnas reflektioner kring mötet med nyanlända elever. I 

bearbetningen av empirin valde vi att använda oss av olika färger, en färg kom att representera 

ett tema. Detta för att på så vis lättare kunna upptäcka likheter, skillnader och nyanser i lärarnas 

utsagor. Vi skrev löpande anteckningar till den kommande analysen, för att komma ihåg dessa 

till vår slutliga bearbetning av data utifrån vårt valda teoretiska perspektiv. (Patel & Davidsson 

2013 s. 120 f.) I vår resultatredovisning illustrerar vi resultatet, dels genom att lyfta citat från 

utsagorna, dels genom att beskriva utsagorna mer sammanfattande. Vi bearbetade den 

teoretiska analysen genom att undersöka innehållet med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter. Det är viktigt att påpeka att vår studies resultat bygger på analys och tolkning 

utifrån kvalitativ forskningstradition. Vårt resultat och vår tolkningsram har formats utifrån 

våra valda teorier.   

2.4 Etiska överväganden  

I samband med att vi genomförde våra intervjuer tog vi hänsyn till våra respondenter genom att 

följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi har följt de 

forskningsetiska principerna genom att informera respondenterna om studiens syfte och hur 

lång tid intervjutillfället beräknades ta. Vi berättade att intervjuerna genomförs för att användas 

i vår examensuppsats och att den kommer att publiceras på DiVA. När vi skickade ut mail om 

intervjuförfrågan, samt vid uppstarten av intervjuerna, informerade vi om att intervjun är helt 

frivillig och att respondenterna när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun om de skulle 

vilja det. Vi frågade även om det gick bra att spela in intervjun för att underlätta 

transkriberingen. Vi förklarade även att intervjun var helt konfidentiell, det vill säga att inga 

namn, specifika platser eller skolor skulle nämnas i studien. Ingen förutom vi som genomförde 

intervjuerna skulle därför kunna koppla lärarnas medverkan till vår studie. Efter att varje 

intervju hade genomförts erbjöd vi respondenterna att senare få ta del av den färdigställda 

studien.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa studier är det viktigt att hålla en hög validitet genom hela forskningsprocessen. 

Ambitionen var därför i vår studie att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

lärare i idrott och hälsas möte med nyanlända elever. (Patel & Davidsson 2013 s. 105) Det är 

viktigt att vara inläst och ha en god förförståelse kring studieområdet. På grund av att vi hade 

bristande förkunskaper inom ämnet var det nödvändigt för oss att läsa in oss ordentligt kring 

den tidigare forskningen. Detta ledde även till att vi hade en god förförståelse kring ämnet innan 

vi genomförde intervjuerna vilket bidrog till att vår studie får en högre validitet. Följden av 

detta blev att vi ställde relevanta frågor och rörde oss runt de områden där det finns 

kunskapsluckor att fylla. (Patel & Davidsson 2013 s. 109) Att vi genom vårt slumpmässiga 

urval fick möjlighet att intervju personer med olika bakgrunder bidrar till att studien kan ge en 

mer nyanserad bild. Trots lärarnas skiftande bakgrunder hade alla gemensamt att de är utbildade 

lärare inom idrott och hälsa samt att de alla hade erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

Då lärarna har kunskap och erfarenhet kring att arbeta med nyanlända elever inom ämnet idrott 

och hälsa blir deras beskrivningar trovärdiga vilket stärker vår studies reliabilitet.  

 

I konstruerandet av vår intervjuguide valde vi att ställa öppna frågor till våra respondenter. 

Frågorna följde en viss ordning för att mätnoggrannheten, det vill säga reliabiliteten, i vår 

undersökning skulle bli så hög som möjligt. Dock bör reliabilitet i kvalitativa studier ses mot 

bakgrund mot den unika situation som uppstår vid undersökningstillfället. Att få uttömmande 

och varierande svar är viktigt i en kvalitativ studie. Därför valde vi att ställa följdfrågor om 

behov uppstod i intervjusituationen. Vi tillät det för att få djupgående svar samt för att behålla 

samtalskänslan i intervjuerna. Innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en pilotintervju med 

en utbildad idrottslärare som möter nyanlända elever i sin undervisning för att undersöka 

giltigheten i frågorna. Vi ville undersöka om frågorna var välformulerade och förståeliga samt 

om de täckte in vårt undersökningsområde. (Patel & Davidsson 2013 ss. 81-87; Johansson & 

Svedner 2010 s. 30 ff.) I intervjusituationerna fick vi vara vaksamma över att inte påverka 

respondenten med våra egna värderingar genom ledande frågor. Vi såg intervjuguiden som en 

hjälp att få struktur på våra frågor, hålla en röd tråd genom samtalet och för att lättare kunna 

analysera lärarnas svar. För att få fram svar som stämmer överens med lärarnas verklighet valde 

vi att inte delge lärarna frågorna i förväg. Vi tror att det kommer bidra till en högre trovärdighet 

i undersökningen då lärarna inte fick tid att i förväg fundera ut färdiga svar. Dock förberedde 

vi intervjupersonerna på vilket ämne intervjun skulle handla om. (Johansson & Svedner 2010 
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s. 33 ff., s. 213 ff.) Vårt mål var att transkribera intervjuerna direkt efter att alla intervjuer var 

genomförda. I efterhand skulle vi ha transkriberat varje enskild intervju på en gång för att inte 

gå miste om gester, mimik, betoningar och kroppsspråk som försvinner vid en transkribering. 

Vid transkriberingen har vi inte ändrat i deras språk, trots ofullständiga meningar och 

grammatiska fel (Patel & Davidsson 2013 s. 107). 

3. Resultat 

Vårt resultat syftar till att besvara frågorna: Vilka särskilda utmaningar beskriver lärarna i 

samband med undervisningen där nyanlända elever deltar? Vad uppmärksammar lärarna 

särskilt kring nyanlända elevers medverkan i undervisningen? Vilka pedagogiska verktyg 

använder lärarna i undervisningen med nyanlända elever? Vi har valt att presentera resultatet 

utifrån fyra rubriker: Utmaningar i mötet med nyanlända elever, Nyanlända elevers medverkan 

i undervisningen, Pedagogiska verktyg och Lärarnas reflektioner kring mötet med nyanlända 

elever.  

 

Resultatredovisningen inleds med en redovisning av lärarnas utsagor relaterade till studiens 

syfte och frågeställningar och avslutas med en sammanfattning av resultatet. I senare 

diskussionsavsnitt följer en analys av utsagorna med utgångspunkt från det valda interkulturella 

perspektivet och kopplingar till tidigare forskning.  

3.1 Utmaningar i mötet med nyanlända elever 

Alla lärare i vår studie upplever språket som en av de största utmaningarna. Lärare D menar att 

språket begränsar nyanlända elevers medverkan och agerande då de inte kan förklara eller föra 

en dialog med lärare eller sina klasskamrater. Hen menar vidare att det är svårt att veta hur 

mycket eleverna tar till sig på grund av att de har svårt att uttrycka sig på svenska. Lärare C 

nämner en annan problematik kring språket då majoriteten av eleverna på hens skola har ett 

annat modersmål än svenska. Majoriteten av eleverna pratar enbart svenska under lektionstid 

och direkt när de lämnar klassrummet faller de tillbaka till sitt modersmål med kompisar 

och/eller familjen. Lärare C menar att det leder till att elevernas språk- och kunskapsutveckling 

begränsas. Lärare C säger: De skulle lära sig svenska ännu snabbare om det är inte var så 

segregerat som det är. Lärare B talar om att nyanlända elever kan missuppfatta instruktioner i 

lekar och spel. Hen menar att det påverkar elevernas samarbete och att det i dessa situationer 

kan uppstå konflikter.  
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Alla lärare utom en beskriver de teoretiska delarna som problematiska. Lärarna förklarar att de 

teoretiska momenten blir en utmaning på grund av att eleverna har svårt med det nya språket. 

Lärare C menar att hen måste ändra på sitt arbete för att nå ut till nyanlända elever:  

 

Allt i princip, allt måste jag tänka om. Det är en otrolig skillnad, det man ser också är väl just den 

här teoribiten som de också åker dit på, på grund av språket. Och nu har jag en nia, och dom skulle 

skriva och fick in, jag kände bara okej, jag har ett problem här. Det här är alldeles för magert. Jag 

tyckte att jag hade gått igenom, jag hade förklarat. Men jag ser ju vad jag får jobba med på 

vårterminen, rörelsemässigt är det många som är väldigt duktiga i den klassen. Vi har ju teoribiten, 

språket fäller dem där också.  

 

Lärare D förklarar liknande resonemang: Problemet är väl då de här teoretiska bitarna att man 

vet inte hur mycket de tar till sig. Hen berättar vidare: Det är ett tacksamt ämne då stora delar 

går att vara med och härma, men just den teoretiska biten och instruktioner om teknik och 

liknande, det är ju svårt, det går ju inte alltid hem. 

  

Lärare A har en tanke kring hur arbetet med de teoretiska uppgifterna skulle kunna förenklas 

för de nyanlända eleverna. Hen säger: Det blir mycket skrivande och mycket text. Jag har även 

tänkt att fråga om de vill göra det muntligt. Så kan man ju göra också, men det har de inte velat 

göra. Lärare A visar också intresse för att hitta lösningar som hjälper eleverna med de teoretiska 

uppgifterna. Lärare A menar att hen har funderat på om det går att låta eleverna skriva på sitt 

modersmål då det möjligen är språket och inte kunskapen som begränsar dem i 

skrivuppgifterna. Att simning är ett stort problem uttrycker alla lärare i studien, lärarna berättar 

att det är många av de nyanlända eleverna som inte kan simma. Samtidigt upplever lärarna att 

de saknar faciliteter och tid för att i dagens situation lära alla elever att simma. Lärare C 

uttrycker frustration kring att inte ha möjlighet till att hjälpa eleverna att utveckla sin 

simförmåga:  

Jag har pratat med skolverket om det här. Jag tycker att det är vansinne att jag ska stå med dem i 

hallen, för det är ju inte de aktiviteterna de åker dit på, de kan ju inte simma. Och det har jag pratat 

med skolledningen om, jag tycker att vi måste tänka om. Alla nyanlända som kommer i fg-

gruppen, vi börjar gå och plaska, de behöver simträning. Det de åker dit på är, varför de sitter med 

f i idrott och hälsa, det har inte med att göra att de inte kan hoppa ett rep eller sparka på en boll, 

de kan ju inte simma, och det är det som gör att de får f.  

 

Även lärare D uttrycker liknande känsla kring svårigheterna för eleverna att nå ett godkänt 

betyg i idrott och hälsa på grund av simkravet. Hen säger: 

Har man bott i öknen i Sudan eller Etiopien eller vad det nu är för andra ställen, då kan man inte 

simma och då har man missat simningen i många år […] Hade vi en bassäng i källaren då hade vi 

kunnat göra nåt. Men nej, vi har ingen simbassäng i källaren. 
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Hälften av lärarna nämner att de elever som behöver extra simstöd har möjligheten att anmäla 

sig till Stockholms stad lovsimskola. Det brukar leda till att fler elever klarar simningen.  

 

Ett rörelseområde som alla lärare säger att de nyanlända eleverna har liten erfarenhet av är 

friluftsliv, främst är det orientering som nämns. Lärare E berättar: De har ingen aning om vad 

orientering är, friluftsliv existerar inte. Man vill gärna inte vara ute i skogen och så där. Lärare 

B berättar att eleverna skulle behöva ännu mer orientering i sin undervisning. Hen säger att: 

Det är ju många som knappt har sett en karta … de går på högstadiet och har aldrig orienterat. 

Lärare C beskriver de kulturkrockar som finns i hur människan förhåller sig till naturen:  

 

Men eleverna tror ju, det är ju också en rolig grej, de kommer ju från en bakgrund där man inte är 

ute i naturen så mycket. Där är ju naturen farlig, vi har ju inga farliga djur, så många gånger, det 

är ju också en kulturgrej. För oss är det ju bara att kliva ut i skogen, men för dem kan det vara 

men vänta, det kan vara ett läskigt djur. De är inte vana att röra sig i naturen, de snubblar. Det ska 

bara vara så här slätt. Så orientering och friluftsliv kan jag säga är något som de behöver, men 

många är ju rädda för skogen. Det ligger inte i deras kultur. 

 

 

Lärare F är inne på samma spår och säger: Orientering till exempel, en del har sån rädsla för 

att gå i skogen och det kommer något djur och så som ska äta upp dem. 

 

 Lärare E berättar att de nyanlända eleverna på hens skola har svårt att se nyttan med ämnet 

idrott och hälsa. Hen säger att:  

 

De har svårt att se varför de ska göra det. De är väldigt ambitiösa när det gäller de teoretiska 

ämnena i skolan. För det liknar, tror jag, deras skola som de kommer från. Väldigt mycket fokus 

på fakta, väldigt mycket fokus på teoretiska delar. Men rent praktiska ämnen är inte 

ambitionsnivån lika hög hos alla. 

 

Det är enbart lärare D som berättar att det görs en kartläggning på nyanlända elever. Det görs 

för att de ska få veta elevernas kunskapsnivå och tidigare bakgrund. Lärare F säger att hen 

efterfrågar kartläggning av sina nyanlända elever. Hen menar att det skulle underlätta att i 

undervisningen veta vad eleven kan, i vilken utsträckning eleven har utövat idrott samt allmän 

bakgrund. Lärare E berättar om en elev som inte klarade av den ordinarie undervisningen, 

eftersom det kom fram att eleven bar på hemska trauman från sitt hemland.  

 

Lärare B lyfter en problematik kring utanförskap för de nyanlända eleverna som blir integrerade 

i den ordinarie idrottsundervisningen. Hen menar att de har svårt att komma in i den ordinarie 
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klassen då de vanligtvis enbart är med på lektionerna i idrott och hälsa, och därför hinner de 

inte lära känna sina klasskamrater. Lärare D berättar att det på hens skola inte alltid fungerar 

bra att integrera de nyanlända eleverna i de ordinarie klasserna. De nyanlända eleverna har 

ibland upplevt att det inte är någon som bryr sig om dem och att det i vissa klasser är ett tråkigt 

klimat som gör att de nyanlända eleverna vantrivs.  

 

Fyra av de sex medverkande lärarna i studien nämner att de nyanlända eleverna har svårt för 

olika typer av rörelseövningar som de tidigare inte har mött. Lärare C berättar att eleverna har 

väldigt lätt för rörelseövningar som de känner igen sen tidigare, men hen förklarar att de har 

svårt för uppvärmningsövningar som till exempel att hoppa hopprep. Lärare D säger att de 

nyanlända eleverna har svårt för olika teknikövningar, inom till exempel friidrott och 

redskapsgymnastik. Hen menar att det är svårt när de inte har en bild av vad de ska göra, de 

behöver få motoriska erfarenheter av rörelserna. Lärare B och F lyfter problematiken vid nya 

lekar och spel, då eleverna kan ha svårt att uppfatta instruktionerna. Lärare E lyfter 

problematiken med att få nyanlända elever har erfarenhet av idrottsundervisning:  

 

Idrottsämnet har de nästan ingen, oavsett nationalitet tidigare erfarenhet. Det är inte alls på samma 

sätt som vi har i Sverige. På sin höjd har de haft lite olika sporter på schemat. De som kan 

någonting om idrott är de som har hållit på med idrott själva. Det finns ju simning, basket och 

fotboll är ganska stort i de länderna som vi tar emot mycket elever ifrån. 

 

Alla respondenter menar att sent anlända elever har svårare att uppnå godkända slutbetyg. 

Främst anledningen beror på att eleverna inte klarar av simkravet och skulle gärna se en 

modifiering i kunskapskravet för nyanlända elever. Även lärare D och E nämner att det till stor 

del är simkunnigheten som sätter käppar i hjulen för eleverna. Lärare C menar att en av 

orsakerna till att de sent anlända eleverna inte har fullständiga betyg beror på att de börjar i den 

svenska skolan i årkurs sju eller åtta. Hen menar att det är svårt att på den tiden hinna få ett 

betyg. Lärare E är inne på samma spår som lärare C, hen säger:  

 

Jag anser inte att det är rimligt att man kommer i årskurs åtta och ska bli godkänd i årskurs nio. 

Det tror jag inte att vi hade klarat heller om vi hade flyttat till Ukraina eller Polen. Det är två år 

att lära sig språket och kunskapskravet som andra har haft flera år på sig att lära sig. 

3.2 Nyanlända elevers medverkan i undervisningen  

Överlag beskriver lärarna de nyanlända eleverna som positiva och trevliga. Lärare C och D 

berättar att de tycker att de nyanlända eleverna är tacksamma att få med i undervisningen och 

att de vill mycket. Lärare D berättar följande: Men ofta är det, tycker jag, väldigt mysiga 
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människor som kommer och som är positiva och som tar emot stöd och hjälp. Så det är väldigt 

positivt med de här eleverna. En gemensam bild som lärarna målar upp kring de nyanlända 

eleverna är att de jobbar väldigt bra och att det finns en längtan av att vilja vara med. Lärare D 

och F tycker att de praktiska delarna fungerar bra. Lärare D uttrycker: De kan ju inte förklara, 

inte föra en dialog, men den praktiska delen funkar ju för det mesta väldigt bra. Och dom tittar 

ju och härmar och funkar ofta bra i gruppen. De har en vilja av att vara med på ett bra sätt. 

Lärare D fortsätter att tala om den positiva inställning som eleverna bidrar med i 

undervisningen:  

 

Det är väl, dela arbetsglädje, liksom det positiva sättet som de har. Det tycker jag är jättebra och 

sen kommer de ju ner och har rätt bra självdisciplin. De gör inte massa dumma grejer som en del 

av våra elever gör. Så på det viset är de ju lite grann föredömen, nämen jag tror att de har det i sig 

va, dom är inte lika bortskämda. 

 

När lärare A får frågan vilka möjligheter som hen ser att de nyanlända eleverna kan bidra till i 

undervisningen, reagerar hen med att uttrycka:  

 

Åh, bra fråga. Har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag har inte riktigt reflekterat över det. Man 

borde bli bättre på att utnyttja, så här just det här med dansen, att man kan använda deras kultur. 

Och liksom såhär, dansen ska ju vara traditionsenlig och man kan ju utnyttja deras kultur. Jag har 

haft en elev som var från Eritrea och hon gjorde en, med såna typer av rytmer, afrikanska rytmer. 

Med trummor och så, hon hade en dans till. Och den har jag tagit med mig och brukar själv göra 

den inför dansmoment, jag brukar själv göra det med dom rytmerna.   
 

Lärare A tillägger sedan längre fram i intervjun att hen skulle vilja bli bättre på att utnyttja deras 

kunskap. Lärare B är den enda läraren som nämner att det är bra att ha de nyanlända eleverna i 

undervisningen då de bidrar till kulturmöten. Hen förklarar vidare att det är ett bra tillfälle för 

eleverna att lära känna människor från olika kulturer. Lärare E och F tar dock upp liknande 

resonemang när de berättar om att de nyanlända eleverna bidrar med mycket till de övriga 

eleverna. Lärare F beskriver att de ordinarie eleverna blir mer flexibla och lär sig att lättare 

anpassa sig till nya människor när nyanlända elever deltar i undervisningen. Hen menar att 

elever får en större förståelse för att människor är olika och ska respekteras oavsett bakgrund.   

Lärare E är inne på samma spår:  

 

Sen så ser jag också en positiv del med att när de här kommer ut till vanlig klass så blir lärandet 

större för dem som redan går i klassen för att de måste förstå det de går igenom och kunna förklara 

det för någon som inte kan överhuvudtaget […] Så det brukar ge bättre effekt hos de elever som 

jag redan har. 
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Lärare A tar upp ett exempel kring detta arbetssätt inom arbetsområdet redskapsgymnastik, där 

de svenska eleverna kan hjälpa de nyanlända eleverna som inte tidigare har mött aktiviteten. En 

annan aspekt som lärare E nämner är:  

 

Det är fantastiskt kul att se nån upptäcka idrottsämnet. Det är en jättestor möjlighet, alltså för att 

det är någonting som de inte har mött förut, vissa aktiviteter som de inte har mött tidigare, som de 

inte ens vet vad det är för någonting och blir helt uppslukade av. 

 

En positiv effekt som de nyanlända eleverna bidrar med i undervisningen enligt hälften av 

lärarna är elevernas förmåga att hjälpa till med tolkning mellan lärare och elever. Lärare C 

upplever det dock stundtals problematiskt när eleverna går in naturligt och tolkar då det 

begränsar deras språk och utveckling.  

3.3 Pedagogiska verktyg 

Ett gemensamt arbetssätt som visar sig bland lärarna är att de använder sig av andra elever för 

att nå de nyanlända eleverna. Majoriteten av lärarna använder andra elever till att förklara, tolka 

eller hjälpa de nyanlända eleverna under lektionstid. Lärare A beskriver det på följande sätt: Att 

ta dom som har det lätt för sig att visa dina, jag ser ju att du kan det här, använd dina kunskaper 

till att hjälpa någon annan. Hjälp nu henne eller honom, så här när hon bara står där. Lärare 

A tycker att hen får ett bra resultat av metoden. Hen förklarar vidare: Det blir såhär, den coola 

killen eller tjejen är nån som, det blir coolt att hjälpa till. Lärare E berättar om ett exempel där 

hen använder andra elever i undervisningen: 

 

Som ett konkret exempel så har jag en klass där det är en kille som har bott i Sverige sen han gick 

i årskurs tre eller fyra, så han kan ganska bra svenska som kommer ifrån, han kan somaliska. Han 

går i nian nu och så har vi fått en nyanländ från samma område så han kan också somaliska, så 

han kan översätta till den eleven. 

 

Att använda sig av en extra individuell instruktion till de nyanlända eleverna är en metod som 

både lärare A och B använder under lektionstid. Först förklarar och instruerar de för hela 

gruppen för att sedan separat och extra tydligt gå igenom det en gång till med de nyanlända 

eleverna. Lärare B uttrycker det på följande sätt: Det skulle vara att man sätter igång de andra, 

man instruerar och kanske visar ibland, och sen får man låta de andra sätta igång och sen får 

man ta de här eleverna igen när man är själv med dom. Lärare D har däremot en annan strategi: 

Då försöker man få igång en verksamhet så lätt som möjligt och ofta spela, leka då. Jag står 

inte och talar om varför vi tränar det här och precis hur an ska göra. 
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Ett annat redskap eller arbetssätt som alla lärare på ett eller annat sätt använder sig av i mötet 

med nyanlända elever handlar om att visa och härma. Flera av lärarna nämner kroppsspråket 

som en viktig hjälp i att nå fram till eleverna. Flertalet av lärarna berättar att de möter nyanlända 

eleverna i ett tidigt stadie, då idrottsundervisningen med dess praktiska karaktär erbjuder 

eleverna möjlighet till deltagande trots språksvårigheter. Lärare D förklarar: Så då tittar vi 

såhär, klarar den här personen att förstå instruktioner på svenska, ja, så skickar vi ut dem på 

idrott. 

 

Majoriteten av lärarna ändrar inte på sitt lektionsupplägg då nyanlända eleverna har slussats ut 

i ordinarie undervisning. Däremot talar flera om att de gör anpassningar i lektionerna för att nå 

fram till nyanlända elever. Lärare E som arbetar med de nyanlända eleverna i både 

förberedelseklass och ordinarie klass förklarar: 

 

När det gäller klasserna som jag har när det inte är förberedelseklasser då har jag min planering 

som jag försöker få alla att följa oavsett om de är nyanlända eller inte. När de är inplacerade så 

går de helt efter kursplanen och det jag försöker att göra där är att anpassa så att de kommer med 

i grupp med någon som kan förklara eller så att de förstår på det sättet. Men nyanlända-gruppen 

så är det helt annorlunda. Vi har kommit fram till i diskussioner i ämneslagen, idrottslärarna att 

det går inte riktigt att ha samma ambitioner med nyanlända elever för att fokus och prio där är ett, 

de ska lära sig så mycket språk som möjligt. Två, att de känner igen strukturen i idrottsämnet så 

att de vet ungefär hur lekar är uppbyggda. Vad som gäller vid olika sporter och så där. Så att när 

de kommer ut i klass så ska det inte vara någonting nytt att komma till idrottslektionen, så det är 

huvudfokus.  

 

Flera lärare uttrycker en önskan om att få träffa förberedelseklassen i en egen grupp för att 

kunna specialanpassa lektionerna och för att få möjlighet till att gå igenom grunder och begrepp 

inom ämnet. Lärare B: Nej men då hade man ju i lugn och ro kunnat gå igenom bara basic vad 

alla saker heter, och salen, och det är en sån och det heter så. Bara gå igenom alla såna saker, 

de får ju ingen grund tycker jag. Lärare C som möter nyanlända i förberedelseklass berättar att 

hen leder och visar mycket med sig själv, men att hen även använder den metod som lärare B 

efterfrågar. Lärare C använder sig av lappar för att konkretisera begreppen: Jag har satt lappar. 

Bänk ja då sitter det bänk där, ringar, ribbstolar allting i salen har ett namn. Lärare F uttrycker 

en annan önskan om att de nyanlända eleverna ska bli indelade efter kunskapsnivå istället för 

ålder. 

 

Lärare C är ensam om att nämna bilder som ett pedagogiskt verktyg i mötet med de nyanlända 

eleverna. Först använde jag väldigt mycket kropp och kröp runt och så, men nu använder jag 

väldigt mycket bilder, väldigt mycket att fysiskt ta i dem, för att de ska förstå varför, varför inte. 
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Och mycket bilder. Hen använder sig av projektor i undervisningen. Med hjälp av projektorn 

visar läraren bilder och filmer som är kopplade till lektionens innehåll. Lärare A är ensam om 

att berätta hur hen arbetar med skriftliga uppgifter. Hen gör om uppgifterna till de nyanlända 

eleverna genom att förenkla uppgifterna och använda enklare ord. Lärare A stöttar även 

eleverna genom att hjälpa dem att hitta en bra nivå för deras uppgift:  

 

Jo, men vi har typ att de ska förutse och förebygga skador i idrotten och då brukar jag ge en uppgift 

till klassen, och sen brukar jag skriva om uppgiften, alltså samma uppgift men jag skriver om med 

lite lättare ord. Sen mailar jag den till hon, deras lärare på ******, så jobbar de med den där. 

Vilket har funkat jättebra, vi har fått in uppgifterna, så kan de jobba på sin nivå. 

 

Ytterligare ett redskap som lärare A erbjuder sina elever att använda är muntliga uppgifter 

istället för skriftliga. 

 

Som vi har nämnt ovan i tidigare resultat är orientering en utmaning i undervisningen med 

nyanlända elever. Lärare A har hanterat problemet genom att låta de nyanlända eleverna 

orientera tillsammans utifrån deras nivå. Lärare D förklarar hur hen har arbetat med orientering: 

Då fick ju ett par ta med en av de här förberedelseklasseleverna som låg väldigt långt efter då 

det just gällde orientering. 

3.4 Lärarnas reflektioner kring mötet med nyanlända elever 

Två av de sex lärarna i vår studie anser att de har den kompetens som krävs för att arbeta med 

nyanlända elever. Övriga respondenter känner att de skulle vilja ha mer kunskap inom området 

kring arbetet med nyanlända elever. Lärare E berättar att hen inte har fått lära sig något om hur 

hen ska arbeta med nyanlända i sin undervisning. Hen säger: Jag tycker inte att jag får fått 

utbildning nog till exempel på GIH eller min arbetsgivare. Utan det är mest att man blir 

inslängd och så får man lösa situationen, och i de flesta fall går det bra. 

 

Lärarna upplever på olika sätt hur undervisningen med nyanlända elever har påverkat dem. 

Lärare C säger:  

 

Jo det är klart att jag lyssnade på elever förut, men då visste jag exakt vad de hade för bakgrund. 

Här kan jag nog säga att jag lyssnar nog mer här på ett sätt, jag är nog mer öppen till att det finns 

alternativ. Det har nog att göra med att jag har upptäckt att alla är så himla olika. […] Jag är inte 

så fyrkantig längre, som jag har varit tidigare. 
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Lärare E menar att arbetet med nyanlända elever har påverkat hen till stor del: 

 

Det gör en mer ödmjuk som lärare. När man inser att, för har du en klass där alla förstår ditt språk 

så kan du förklara någonting så märker man att alla kanske inte plockar upp det. Men det var ju 

för att de inte vara engagerade eller intresserade att plocka upp det. Men när du har en 

förberedelseklass som inte kan språket så måste du hela tiden anstränga dig extremt mycket för 

att göra dig förstådd. Det gör att du kan ta det som du kom på där och applicera på de grupperna, 

och man blir ödmjuk av det. Man inser att man kanske inte är så tydlig som alltid tror att man är. 

Att problemet ofta ligger hos en själv.  

 

 

De nyanlända eleverna har påverkat lärare F till att bättre kunna se situationer ur elevers 

perspektiv.  Till exempel hur det känns att komma från krig till ett ställe där ”alla” är glada och 

leker. De övriga lärarna uppfattar inte att mötet med nyanlända elever har påverkat dem i sin 

lärarroll. Däremot nämner lärarna olika kännetecken som de upplever krävs från dem i mötet 

med nyanlända elever. I mötet inom ramen för undervisningen krävs att man som lärare är 

flexibel, pushande, tydlig, omtänksam och visar eleverna uppmärksamhet. Vidare förklarar 

lärare A att hen ständigt utvecklas i hur hen bäst ska arbeta med nyanlända elever, det vill säga 

att möten med nyanlända elever är en ständig lärprocess.  Lärare F upplever att hen måste vara 

mer uppmärksam vid gruppindelningar när klasser tar emot nyanlända elever. Hen menar vidare 

att en anpassning måste göras utifrån elevernas nivå, för att de ska kunna integreras i 

undervisningen med ordinarie elever. Lärare F menar att det handlar om att hela tiden anpassa 

när nya elever ska vara med i undervisningen. Lärare F menar att hens jobb som lärare är att se 

till att ingen elev hamnar utanför klassen, och hen ser det som viktigt att se till att eleven 

inkluderas i klassen. Lärare F säger: Det är viktigt att eleven mår bra, att den blir sedd. Den 

måste vara sedd. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Problem och utmaningar framträder som dominerande i lärarnas syn på undervisning med 

nyanlända eleverna. Lärarna lyfter fram att språket och teorimomenten i idrott och hälsa samt 

aktiviteterna simning, orientering och friluftsliv är de stora utmaningarna.  Ytterligare problem 

som lärarna lyfter fram är nyanlända elevers utanförskap, avsaknaden av en kartläggning av 

dessa elevers kunskapsnivå, nyanlända elevers oförståelse för ämnets syfte samt deras tidigare 

erfarenhet av vissa rörelsekulturer. Lärarna menar att nyanlända elever har en positiv inställning 

och att deras medverkan skapar tillfällen till kulturmöten mellan elever och lärare-elev och att 

en större förståelse för människor från andra kulturer inträder. Därtill nämner lärarna att det 

skapas ett större lärande för övriga elever i klassen när de får hjälpa nyanlända elever i deras 
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kunskapsutveckling. De pedagogiska verktyg som lärarna använder sig av är ofta kopplade till 

andra elever. Förtydligande av instruktioner i grupp och individuellt är ett vanligt 

förekommande arbetssätt. När språket är en barriär tar lärarna hjälp av kroppsspråk, bland annat 

genom att visa och härma, för att nå eleverna. En av lärarna arbetar med bild och film för att 

eleverna ska öka sin förståelse. Trots flera pedagogiska verktyg är det få av lärarna som gör 

förändringar i sina lektionsupplägg när nyanlända elever deltar. De menar däremot att de gör 

olika anpassningar inom ramen för undervisningen.  En av lärarna förenklar språket i 

inlämningsuppgifterna, hen fundera även på att låta eleverna skriva uppgifterna på sina 

modersmål. Majoriteten av lärarna påpekar att de önskar mer kompetens inom området för att 

kunna bedriva en bättre undervisning. Hälften av lärarna menar att de har påverkats av sitt 

arbete med nyanlända elever. De har blivit mer ödmjuka, öppna för alternativ och ser situationer 

mer utifrån elevernas perspektiv.   

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares möte med nyanlända elever inom ramen 

för skolämnet idrott och hälsa. Likt tidigare forskning (Huitfeldt 2015; Wigg 2008; Szente, 

Hoot & Taylor 2006; Modigh, 2005; Skowronski 2013; Nilsson & Axelsson 2013; Whiteman 

2005; Bunar 2015) bekräftar vår studie att en av de största utmaningarna i mötet med nyanlända 

elever är språket. Skowronski (2013) beskriver i sin studie hur elever i viss utsträckning blir 

exkluderade på grund av sin oförmåga att göra sig förstådda. Lärare D synliggör liknande 

problematik vad gäller nyanlända elevers språkliga begränsningar vid kommunikation med 

klasskamrater och lärare. Enligt vår mening finns det samband mellan språksvårigheterna och 

de utmaningar som lärarna upplever med de teoretiska momenten. Att inte veta hur mycket 

eleverna uppfattar och tar till sig är ett exempel på vad lärarna upplever som utmanande i de 

teoretiska bitarna. Lärarna i Szente, Hoot och Taylors (2006) studie anser att modifieringar 

avseende den akademiska bedömningen bör göras, då eleverna har svårt att uttrycka sig på sitt 

andraspråk. En av lärarna (lärare A) i vår studie arbetar med att utforma modifierade uppgifter 

till sina nyanlända elever. Hen har dels erbjudit eleverna att genomföra uppgifter muntligt, men 

har även funderat på att låta eleverna skriva uppgifter på sitt modersmål då läraren menar att 

det kan vara språket och inte kunskaperna som begränsar. Läraren A visar en förståelse för 

andra kulturer genom att reflektera över sina tankemönster och har en öppenhet inför att 

förändra sin undervisning. Läraren uppvisar en kritisk självmedvetenhet genom att vara öppen 
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och nyfiken inför elever med en annan kulturell bakgrund. Vi anser att läraren har ett 

interkulturellt förhållningssätt i sitt möte med nyanlända eleverna. 

 

Ett genomgående mönster som vi kan utläsa från våra resultat är att majoriteten av lärarna 

tenderar att fokusera på vad eleverna inte kan istället för att se vilka kunskaper eleverna har. Vi 

upplever detta som en viss avsaknad av ett interkulturellt perspektiv hos lärarna. Detta 

exemplifieras då flertalet av lärarna fokuserar på vad eleverna inte kan i simning, orientering 

och friluftsliv. Samtidigt visar lärarna på en förståelse kring de nyanlända elevernas svårigheter 

i momenten genom sin medvetenhet om elevernas kulturella bakgrund. Vi tolkar deras 

beskrivningar som ett tecken på att lärarna arbetar för ett lärande som bygger på en 

mellanmänsklig interaktion, på socialt samspel och samverkan. Vi menar att det syns genom 

att lärarna är öppna och accepterande för de nyanlända elevernas kulturer. Vi kan se att lärarna 

i sin vardag rör sig i ett spänningsfält som ställer krav på att de ska ha en förståelse för olika 

kulturella bakgrunder, samtidigt måste lärarna förhålla sig till kunskapskraven, som är 

fastställda och i viss mån präglade av nordisk kultur. Lärarna i vår studie uppger att eleverna 

har en begränsad erfarenhet av orientering, samtidigt vet vi att lärarna måste förhålla sig till 

grundskolans kunskapskrav som handlar om att eleverna ska kunna orientera i okända miljöer. 

Lärarna påstår att det inte ligger i elevernas kultur att vara i skogen och att de därför känner en 

rädsla för att befinna sig i naturen. Lärarna menar därför att orienteringen är ett svårt moment 

för eleverna, men verkar trots det hålla fast vid hur orientering ska genomföras, att kunna 

orientera i okända miljöer innebär enligt lärarna att röra sig i skog och mark.  Vi ställer oss 

frågande till om orienteringen måste genomföras i skogsmiljö. Enligt vår mening skulle 

orienteringen kunna utföras i stadsmiljö istället. Att tänka innovativt och försöka förändra 

invanda mönster är en aspekt av ett interkulturellt perspektiv som vi påstår till stor del saknas 

hos de intervjuade lärarna. (Lahdenperä 2008).  

 

Utöver friluftsliv är simning en av de största utmaningarna för de nyanlända eleverna. Även 

simning är en rörelsekultur som eleverna har begränsad erfarenhet av och många av eleverna 

är inte simkunniga. Även här går det att tolka lärarnas utsagor som att lärarna medvetet eller 

omedvetet intar en något etnocentrisk hållning. Här finns en risk att lärarna bär på en begränsad 

förståelse för elever med en annan kulturell bakgrund samtidigt menar vi att lärarna har visat 

sig ha en förståelse för eleverna då flera i sina utsagor ger exempel på idéer hur de inom 

simningen ska kunna möta eleverna på deras nivå. (Stier & Sandström Kjellin 2009) Enligt 
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Huitfeldt (2015) är det viktigt att lärarna skapar trygghet när elever möter nya normer och 

rörelsekulturer. Vi uppfattar att det är något som lärarna i vår studie eftersträvar när de försöker 

anpassa undervisningen. Dessvärre uttrycker också lärarna att de saknar tillgång till de 

faciliteter som de behöver för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig flera års avsaknad av 

simundervisning.  

 

I samband med våra frågor som berör lärarnas syn på sin roll i relation med nyanlända eleverna, 

uppfattar vi att lärarna reflekterar i olika utsträckning. Hälften av lärarna uppger att de inte kan 

svara på vilket sätt som de nyanlända eleverna har påverkat dem som lärare, medan den andra 

hälften berättar att eleverna har gjort dem mer ödmjuka, öppna för alternativ och att de ser 

situationer mer utifrån elevernas perspektiv. Den senare hälftens utsagor visar på en mer 

utvecklad kritisk självmedvetenhet då de relaterar sin egen lärarroll och sig själva till nyanlända 

elevernas sammanhang. Att inneha en kritisk självmedveten benämns i det interkulturella 

perspektivet som en viktig faktor då lärarna arbetar med olika kulturmöten. Enligt vår mening 

är en tänkbar förklaring till deras självinsikt att kulturmötena har påverkat dem till att börja 

reflektera och förhandla kring sin egen identitet. (Lahdenperä 2008) Lärare E exemplifierar 

detta när hen resonerar kring anledningen till att nyanlända eleverna inte förstår. Lärare E menar 

att problemet ofta kan bero på att hen inte är tillräckligt tydlig och därför inte når eleverna. En 

av lärarna i vår studie efterfrågar fortbildning kring att arbeta med nyanlända elever i idrott och 

hälsa. Vi ser avsaknaden av forskning inom området som en möjlig förklaring till att lärarna är 

osäkra på om de har den kompetens som krävs för att de på ett rimligt sätt ska kunna ta sig an 

nyanlända elever och därför frågar efter vidareutbildning. Lärarna upplever att de har fått leta 

sig fram till egna tillvägagångssätt.  

 

Lärare E uppmärksammar att de nyanlända eleverna på hens skola har svårt att se nyttan med 

ämnet idrott och hälsa. Läraren tror att det beror på att de nyanlända eleverna är vana vid att ha 

stort fokus på faktakunskaper och att de i liten utsträckning har haft praktiska ämnen i sin 

tidigare skolgång. Detta bekräftas också i Huitfeldts (2015) studie som säger att de nyanlända 

elevernas tidigare erfarenhet av idrottsämnet är begränsad. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är inte kunskap något generellt. Kunskap varierar beroende på vilket samhälle och 

vilken kultur som människan samspelar med. (Säljö 2005) Det är därför inte förvånande att 

eleverna har olika upplevelser av vad idrottsämnet representerar och att de har olika syn på vad 
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kunskap och kunnande i ämnet är. Vi menar att nyanlända elevers upplevelser och erfarenheter 

kring vad kunskap är kan skilja sig från den kunskapskultur som präglar den svenska skolan.  

 

Tidigare forskning kring nyanlända elever har till stor del fokuserat på problem. Därför ville vi 

bland annat undersöka vad och hur lärarna uppfattar elevernas medverkan i ämnet idrott och 

hälsa. En övergripande bild som alla lärare har av nyanlända eleverna som de undervisar är att 

de är positiva och att de vill lära sig. En av lärarna menar att nyanlända elevers medverkan på 

idrotten bidrar till kulturmöten, vilket leder till att övriga elever får en större förståelse för andra 

människors kulturer. Vi ser nyanlända elevers deltagande som en stor möjlighet till att skapa 

mötesplatser för mångkultur, där en växelverkan mellan kulturer skulle kunna ske. Tidigare 

forskning uppmärksammar att de nyanlända elevernas medverkan i undervisningen hjälper de 

övriga eleverna att få en större förståelse för de nyanländas bakgrund och tidigare erfarenheter. 

(Hamilton et al. 2007) Vi undrar om inte de nyanlända eleverna med sin kultur och bakgrund 

kan bidra till en ökad empatisk förmåga hos övriga elever?  

 

Vår studie visar att de pedagogiska verktyg som används i undervisningen med nyanlända 

eleverna som våra respondenter har erfarenhet av, ofta är kopplade till andra elever. Majoriteten 

av lärarna i undersökningen berättar att de tar hjälp av andra elever i sin strävan efter att nå de 

nyanlända eleverna. Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta verktyg effektiv då samspelet och 

samarbetet utvecklar elevernas sociala färdigheter (Evenshaug & Hallen 2001). Två av lärarna 

nämner, att de utöver gruppinstruktionerna, ger individuella instruktioner till sina nyanlända 

elever. Enligt ett sociokulturellt perspektiv ger det eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap 

i ett fördjupat samspel med läraren. En återkommande önskan som lärarna uttryckte var att få 

undervisa förberedelseklassen som en särskild undervisningsgrupp där syftet skulle vara att gå 

igenom grunder och begrepp i ämnet samt att få eleverna att känna sig trygga i miljön. Att under 

en längre tid ha en exkluderande undervisning är dock inget som tidigare forskning (Hamilton 

et al. 2007; Skowronski 2013) förespråkar. Vi kan däremot se en fördel med att lärarna under 

en kortare period få tillfälle att möta förberedelseklassen. Här finns möjligheter att i lugn och 

ro få möta normer och kunskaper som är kopplade till idrottsämnet. Huitfeldt (2015) påpekar 

att elever behöver känna trygghet i undervisningen, vilket vi tror att en kortare introduktion 

skulle kunna bidra med. Samtidigt säger forskning (Hamilton et al. 2007) att de nyanlända 

eleverna får en ökad förståelse för kulturen och rådande samhällsnormer om de integreras med 

elever i ordinarie undervisning.  Något som förvånade oss i vårt resultat var att enbart en av 
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lärarna arbetade med bilder som pedagogiskt verktyg. Vi tänker oss att en rimlig förklaring till 

att inte fler pedagogiska verktyg nämns beror på att lärarna saknar kunskap och stöd i att 

utveckla sina arbetssätt. Vi tänker att det även kan bero på att det finns en utbredd uppfattning 

om att idrottens fackspråk är internationellt, och att ytterligare stöd eller åtgärder kring att delta 

därför inte behövs.  

 

En återkommande problematik och önskan hos lärare som arbetar med nyanlända eleverna 

handlar om behovet av att kunna göra en kartläggning av deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Nationella och internationella studier (Szente, Hoot & Taylor 2006; Bunar 2015) 

lyfter att det finns en stor önskan hos lärare om kartläggning av de nyanlända elevernas 

bakgrund och kunskapsnivå.  Studier konstaterar också att kartläggning skulle underlätta arbetet 

för både elever och lärare. Det skulle bidra till att de nyanlända eleverna bättre utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt. Det skulle även underlätta elevers kunskapsutveckling för 

interkulturell kompetens och förståelse. I den svenska skolan krävs det idag ingen kartläggning 

av elevernas bakgrund och kunskapsnivå, men en sådan bestämmelse träder i kraft i skollagen 

2016 (SFS 2010:800). Enbart en av sex lärare arbetade på en skola som använder sig av 

kartläggning samtidigt är det endast en lärare uttrycker en saknad av kartläggning. Tänkbara 

områden för vidare forskning kring nyanlända elever skulle kunna undersöka hur kartläggning 

påverkar skolors arbete med nyanlända elever i idrottsundervisningen. På grund av att studier 

kring nyanlända elever och deras relation till ämnet idrott och hälsa är få till antalet, finns det 

flera framtida inriktningar till vidare forskning. Vi föreslår exempelvis studier som använder 

observation som metod, där studier av lärarens roll i idrottsundervisningen med nyanlända 

elever, samt nyanlända elevernas möte med idrottsundervisningen undersöks. Det skulle kunna 

ge en mer nyanserad och fördjupad bild av lärares undervisning och nyanländas möte med idrott 

och hälsa. 

4.2 Metoddiskussion 

Vi upplever att det interkulturella perspektivet har varit värdefullt i analysen och tolkningen av 

vår empiri då det gav oss en ny och djupare förståelse kring det studerade området. Vi har sedan 

starten med denna studie varit väldigt intresserade av hur arbetet med nyanlända elever ser ut i 

skolan. Studiens respondenter var positivt inställda till sin undervisning med nyanlända elever 

och vi anar att det tillsammans med vårt engagemang för ämnet kan ha påverkat studiens 

resultat, då vi i vissa lägen kunde ha haft ett mer kritiskt förhållningssätt till lärarnas svar. Om 
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ytterligare forskning inom området hade funnits hade vi kunnat fördjupa oss inom ett mer 

konkret område. Istället har vi nu fått göra en mer övergripande och beskrivande studie. Vår 

förhoppning är att vår studie kan inspirera till vidare forskning kring arbetet med nyanlända 

elever inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Med facit i hand hade vår studie fått en större 

tyngd om vi utöver våra intervjuer hade kompletterat intervjuerna med observationer. Om vi 

hade haft möjlighet att bredda våra respondenters kulturella bakgrund hade det kunnat bidra till 

ytterligare intressanta infallsvinklar och resultat.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares möte med nyanlända elever inom ramen för 

idrott och hälsa.  

 

- Vilka särskilda utmaningar beskriver lärarna i samband med undervisningen där nyanlända 

elever deltar?  

- Vad uppmärksammar lärarna särskilt kring nyanlända elevers medverkan i 

undervisningen?  

- Vilka pedagogiska verktyg använder lärarna i undervisningen med nyanlända elever? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Nyanlända elever, nyanlända elever idrott och hälsa, nyanlända elever skola, nyanlända 

elever svensk skola, förberedelseklass, introduktionsklass, Åke Huitfeldt, Suzanne Lundvall 

pilotstudie, nyanlända och lärande, integrering, newly arrived students, refugees school, 

refugees P.E.,  
 

 

Var har du sökt? 
Libris, GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google.com. 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Newly arrived students 

Google: Suzanne Lundvall pilotstudie 

Libris: Nyanlända och lärande, nyanlända elever 

 

Kommentarer 
Det materialet som vi har hittat har varit bra. Majoriteten av studierna som vi har använt 

oss av har vi hittat för att de har refererats i dem i studier som vi själva har hittat i 

databaser. Vår handledare har även rekommenderat några titlar till oss.  

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

- Berätta lite om dig själv som lärare – ålder, utbildning, erfarenhet  

- Hur arbetar din skola med nyanlända elever? Förberedelseklass/integreras/annan metod 

- I vilken utsträckning har du tidigare arbetat med förberedelseklasser/nyanlända elever?  

 

- Vad krävs av dig som lärare i mötet med de nyanlända?  

- Hur lägger du upp din undervisning med nyanlända elever? Är det något som skiljer sig i 

relation till undervisning med icke nyanlända elever, om så vad?  

- Vilka utmaningar möter du i undervisningen med nyanlända elever? Ge gärna exempel 

på det som du uppfattar som utmaningar? (språket, rörelsekulturen, utanförskap) 

- Vilka möjligheter eller positiva effekter ser du att nyanlända elever tillför i 

undervisningen?  

- Vilka pedagogiska ”knep”/verktyg använder du i undervisningen med de nyanlända?  

- Har arbetet med nyanlända elever påverkat dig som lärare i idrott och hälsa? På vilket 

sätt, ge gärna exempel.  

- Känner du att du har den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med nyanlända 

elever? Varför/Varför inte?  

- Statistik över elevers betyg visar att sent anlända elever i mindre utsträckning uppnår 

behörighet till gymnasiet. Hur arbetar du för att eleverna ska nå upp till kunskapskraven? 

 

- Finns det något du skulle vilja ändra på kring arbetet med de nyanlända? 

- Är det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


