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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar som idrott- och hälsaläraren 

upplever vid undervisningen av idrott och hälsa för nyanlända elever i högstadiet, samt hur 

läraren möter dessa. Frågeställningarna för studien har varit: 

Vilka utmaningar upplever lärarna att det finns med att undervisa nyanlända svenskar i idrott 

och hälsa på högstadiet?  

Vilka arbetssätt använder sig lärarna av för att möta utmaningarna?   

 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ ansats. Intervjuer har gjorts med fyra verksamma lärare som 

dagligen möter nyanlända i ämnet idrott och hälsa. Intervjupersonerna valdes ut efter ett 

strategiskt urval.  

 

Resultat Ur resultatet har fem teman framkommit. Dessa teman är direkt ut i idrottsklass, 

svåra områden, nyanlända flickor och rätten att delta, samundervisning och slutligen 

arbetssätt. Dessa har sedan analyserats med hjälp av ett inkluderingsperspektiv samt Deweys 

transaktionella teori. Studien visar att lärarna upplever att det finns områden inom idrott och 

hälsa som är svårare än andra. Dessa områden är teori, dans och simning. Bristande 

språkförmåga samt vilken religion eleven har är det som gör dessa områden svårast enligt 

lärarna. För att möta språkbristen använder lärarna sig av andra elever som tolk eller av 

modersmålslärare. Visa och härma var vanligt förekommande. I simning förekom 

särundervisning eftersom lärarna uppgav att det var problem för manliga lärare att ha 

nyanlända flickor med muslimsk bakgrund.  

 

Slutsats 

Idrott och hälsa är ett ämne som de nyanlända möter först med den vanliga klassen. Eftersom 

de nyanlända går ut tidigt i idrott och hälsa är det vanligt att de nyanlända inte kan svenska 

vilket gör det extra utmanande för idrott- och hälsaläraren. Utifrån tidigare gjorda erfarenheter 

försöker lärarna ändå skapa undervisningssituationer som fungerar för de nyanlända. Lärarna 

vill gärna se de nyanlända eleverna som vilka elever som helst och försöker således att 

inkludera de nyanlända även om det blir utmanande.  
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1. Inledning 

Jag kommer från ett samhälle där det knappt finns nyanlända i skolan. Aldrig har jag under 

min egen skolgång kommit i kontakt med nyanlända elever. När jag flyttade till en större 

svensk stad och påbörjade min lärarutbildning fastnade jag tidigt för inkludering och har även 

på senare tid funnit ett intresse för nyanländas skolgång. Då jag under ett nyhetsinslag fick 

vetskap om en svensk fotbollsförening som spelade fotboll tillsammans med nyanlända 

kläcktes idén om att nyanlända och idrott är något jag vill veta mer om.  

 

En sökning på google efter orden ”nyanlända elever och nyheter” ger en träff på över 800 

nyheter under en vecka. Det vittnar om att det är ett aktuellt ämne som det skrivs mycket om. 

Vi ser en kraftig ökning av nyanlända i Sverige för varje år. År 2000 var det 4830 barn som 

sökte asyl i Sverige. År 2010 hade den siffran höjts till 10495 asylsökande barn. Förra året, 

det vill säga 2015, var det totalt 70384 barn som sökte asyl (Migrationsverket, 2016). Med 

tanke på dessa siffror råder det ingen tvekan om att antalet nyanlända i Sverige ökar. Min 

fundering blir då hur skolan arbetar för att möta denna ökning av nyanlända. Något som också 

har motiverat mig till denna studie är att det inte finns mycket skrivet om detta ämne i 

forskningsvärlden. Någon som även bland annat Huitfeldt (2015) och Bunar (2010) 

diskuterar.  

 

Denna studie ämnar endast undersöka lärarnas syn på nyanlända och därför har avgränsningen 

blivit att endast intervjua lärare och inte elever. För att analysera resultaten har jag använt mig 

av Deweys transaktionella synsätt samt haft ett inkluderingsperspektiv.  

2. Bakgrund  

I svensk grundskola finns det två tongivande modeller för mottagning av nyanlända. Den ena 

är förberedelseklass och den andra är en mer vanlig klass, där den nyanlända får gå ut direkt i 

den ordinarie klassen (Nilsson, 2013 s. 138). Att det i dag finns många nyanlända elever har 

också gjort att tillägg i skollagen har behövts, från och med i år har en definition på vad en 

nyanländ elev är lagts till. Denna definition redovisas längre fram i studien under avsnittet 

definitioner.  

 

 

 



 7  

 

Statistik från skolverket visar att 31,3 procent i gruppen ”nyanlända årkurs nio” inte klarade 

av att nå betyget godkänt i ämnet idrott och hälsa. I den icke nyanlända gruppen var 

motsvarande siffra 3.3 procent (Skolverket, 2016). Enligt Modigh (2005) beror de svaga 

betygen bland nyanlända på att många av dessa saknar tidigare skolerfarenhet.  Däremot 

menar Modigh att  de nyanlända som kommer från länder med liknande skolbakgrund som 

Sverige har skolvana samt vissa ämneskunskaper, vilket gör att de presterar bättre än andra 

nyanlända.  

 

Vad gäller betygsfördelning mellan könen har forskning och statistik visat att det finns stora 

skillnader. Larsson, m.fl. (2009, s. 9 f) redovisar i sin studie att invandrarflickor är de som 

klarar ämnet sämst sett till betyg.  

 

I ljuset av detta vill jag med denna studie ta reda på vilka utmaningar som finns för lärarna vid 

mötet av nyanlända eleverna och vilka arbetssätt som förekommer.  

 

2.1 Defintioner 

Nedan definieras två begrepp som studien återkommer till ett flertal gånger. 

Förberedelseklass- Förberedelseklass är en klass där nyanlända elever är tillsammans i grupp 

under en begränsad tid, där målet för eleven är att bli förberedd inför den vanliga klassen och 

utbildningen. (Skolinspektionen, 2009, s. bilaga 4) 

 

Nyanländ elev- Nyanländ elev definieras i denna studie likt definitionen i skollagen. Där 

definieras nyanländ elev som en som har varit bosatt utomlands och nu  har flyttat till Sverige 

och påbörjat utbildningen senare än höstterminens start det kalenderår som eleven fyller sju 

år. (SFS 2010:800 Skollag)   

2.2 Läroplanen  

I läroplanen står skrivet att skolan ska vila på en demokratisk grund. I skolan är alla 

människor lika mycket värda. Skolan ska gestalta och förmedla solidaritet och jämställdhet 

mellan könen. Vidare finns skrivet att undervisningen ska tillmötesgå alla elevers 

förutsättningar och behov. Utifrån elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper ska undervisning ske så att eleven utvecklar lärande på bästa vis. Eftersom skolan 

är en samlingspunkt för en mängd olika människor med varierad kulturell bakgrund ska alla 
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verksamma personer på skolan jobba aktivt för att skapa en trygg identitet för alla på skolan. 

Slutligen ska den svenska skolan vara en mångkulturell skola. (Skolverket, 2011, s. 12) 

2.3 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som är relevant för min studie. Jag delar Huitfeldts 

(2015, s. 22) svårigheter med att finna forskning om nyanländas undervisning i den svenska 

skolan. Flertalet av de studier som jag har funnit intressanta utgår ifrån hur de nyanlända ser 

på idrotten och har ett elevperspektiv. Skolverket och Skolinspektionen har undersökt hur  

situationen ser ut i skolor som tar emot nyanlända elever samt gjort 

forskningssammanställningar som behandlar nyanlända, vilket har varit till stor hjälp för den 

här studien. Jag har även funnit litteratur från närliggande forskningsområden, nämligen 

forskning som handlar om kultur och könens  påverkan på idrottsundervisningen i skolan. 

 

2.3.1 Förberedelseklass eller vanlig klass 

I Sverige finns det skillnader för hur mottagande av nyanlända elever går till. Denna skillnad 

beror på avsaknaden av en bestämd policy för hela Sverige. I dag är det upp till varje kommun 

att bestämma hur de vill att skolan ska arbeta för att mottaga nyanlända elever. Detta har lett 

till en ojämn kvalité på undervisningen för nyanlända elever i landet. Det är framförallt två 

nuvarande modeller som går att urskilja vid mottagandet. Den ena är förberedande klass och 

den andra är att nyanlända elever går direkt ut i den vanliga klassen. (Nilsson, 2013, s. 138) 

 

Sedan den 1 januari 2016 har det tillkommit en paragraf i skollagen för hur skolor ska placera 

nyanlända. ”En nyanländ elev ska bli placerad i en klass som passar eleven efter personens 

ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Eleven ska delvis få gå i 

förberedelseklass i de fall där eleven saknar den språkkunskap som krävs för att gå i ordinarie 

klass. Lärandet i förberedelseklassen ska upphöra då eleven har lärt sig tillräckligt bra svenska 

för att bedömas klara av vanlig undervisning eller maximalt två år. (SFS 2010:800)” Den 

nyanlända eleven ska också enligt skolförfattningen tas emot i svensk skola så snart det är 

möjligt (SKOLFS 2011:7). 

 

Nilsson (2013, s. 158 f.) beskriver det dilemma som finns mellan förberedelseklass och den 

vanliga klassen. I förberedelseklassen finns det elever med varierad tidigare skolbakgrund och 

kunskaper som gör att undervisningsnivån inte blir tillräckligt anpassad. I den vanliga klassen 
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kan nyanlända elever, som inte finner det utmanande nog att gå i förberedande klass, stöta på 

språkliga svårigheter och de får kämpa för att integreras med de andra eleverna som inte 

nödvändigtvis har liknande bakgrund. 

 

Modigh (2005) diskuterar hur den nyanlända eleven ofta blir felplacerad eftersom rektorer 

som beslutar var eleven hamnar saknar pedagogisk erfarenhet och ser hellre till ekonomin, då 

skolan får mer pengar att placera eleven i förberedelseklass. Istället bör den nyanlända eleven 

bli placerad där det är mest gynnsamt för denne Att eleven hamnar i förberedelseklass beror 

ofta på elevens bakgrund och språkbrist, inte deras stödbehov. Detta är också något som 

Skolinspektionen (2009) belyser sin rapport där de slår fast att de nyanländas mottagande 

varierar beroende på vilken kommun de hamnar i, något som ledde till en ojämn kvalité.  

2.3.2 Problem för nyanlända 

Flera studier påvisar det faktum att nyanlända elever kommer från skilda kulturer och länder, 

vilket leder till att de har en varierad idrott och skolbakgrund. Karlefors och Herttings (2011, 

s. 21, ff.) utgår från resultat där nyanlända barn har fått teckna en bild av sin egen upplevelse 

från idrottande i sitt hemland. Därefter gjordes intervjuer utifrån varje barns språkliga 

förmåga. Studien kom fram till att de nyanlända ser idrott på framförallt tre olika sätt. Det 

första området är idrott som glädje, vilket står för att det är roligt att idrotta. Det andra är 

idrott som formell aktivitet, exempelvis organiserad fotboll. Det sista området är idrott som 

åskådarområde. I detta tema framkommer det att flickorna är exkluderade, oftast på grund av 

att kläderna anses för utmanande. Karlefors och Herttings (Ibid) påstår även att de nyanlända 

barnen och ungdomarna har en begränsad erfarenhet från sitt hemland av organiserad idrott. 

De lekar de känner igen i skolvärlden är de lekar som de kan göra själva på fritiden på 

skolgården.  

 

Lundvalls (2005) pilotstudie utgår från ett sociokulturellt perspektiv och försöker ta reda på 

hur deltagandet ser ut för nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa. Studien lyfter fram 

resultat likt Karlefors och Herrting (2011). Det är många områden inom idrott och hälsa som 

en nyanländ inte är bekant med sen tidigare, vilket gör det svårt för eleven att delta och vara 

med från början på idrott och hälsa lektionerna. Lundvall lyfter också fram att de intervjuade 

eleverna i studien var positivt inställda till att delta i idrott och hälsa trots tidigare bristande 

idrottserfarenheter.  
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2.3.3 Flickors rätt att delta 

Tolkning av religionen och hur familjen ser på deltagande i idrottsaktiviteter har visat sig 

spela stor roll. Lundvall (2005, s. 259) menar att flera forskare anser att religionen inte hindrar 

elever från att vara fysisk aktiva utan det är tolkningen av de olika trosinriktningar som kan 

ställa till problem. Det som kan bli problematiskt för flickor enligt Lundvall är framförallt 

flickors rätt att delta i undervisningen i idrott och hälsa, samundervisning och vilken klädsel 

de ska bära.  

 

Karlefors och Herttings (2011) delar Lundvalls (2005) syn att flickor i Sverige tenderar vara 

alltför lätt klädda jämfört med vad som är lämpligt 

enligt de nyanländas kultur under idrottslektionerna, något som  speciellt skapade problem för 

de muslimska flickorna då det var svårare att delta under idrott och hälsa lektionerna.  

 

I studier kring nyanlända åskådliggörs det även att nyanlända flickor är de som har svårast att 

få betyg i idrott och hälsa. Karlefors och Hertting (2011) konstaterar att vissa utländska 

flickor i stort sett inte har några tidigare erfarenheter av att idrotta. Enligt Lundvall (2005) är 

det svårare för flickor att delta i sportaktiviteter utanför skolan än för pojkarna. Flickorna 

anser sig ha krav på sig från föräldrarna att ta hand om sysslorna i hemmet och har därför inte 

möjlighet att delta trots att de vill vara delaktiga. Det är något som även Högdin (2007, s. 104) 

bekräftar då hon lyfter fram att flickor har svårare att delta på grund av rådande situation 

hemma. Däremot har hennes studie även visat att det med tiden brukar bli mindre och mindre 

inskränkningar i att få delta då familjen har blivit mer integrerad i den svenska kulturen. 

 

Bunar (2010, s. 50 f.) diskuterar att det finns strukturella hinder för de nyanlända till att få 

komma i vanlig klass. De strukturella hinder som finns är att lärarna förväntar sig lägre 

kunskap av nyanlända i form av bristande förmåga i språket och en annan kulturell bakgrund. 

Bunar menar att en lösning till en mer framgångsrik undervisning vore att personal i skolan 

visar att de bryr sig om eleven och stöttar denne. 

 

Lundvall (2005) påstår att pojkarna ogillade att flickorna skulle vara med och delta eftersom 

flickorna hade bristande idrottslig förmåga. Särundervisningen tyckte pojkarna var roligare då 

spelet var bättre. Flickorna uppgav att de upplevde lektionerna lugnare utan pojkarna. 
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Slutligen konstaterar Lundvall (2005) att simning är ett särskilt område i skolan där det blir 

problem om inte skolan kan erbjuda kvinnliga simlärare och skilda simtider för flickor och 

pojkar. Att just simundervisningen är ett svårt område skriver även Huifeldt (2015). I hans 

studie framkommer att det kan vara ett särskilt problem för muslimska flickor att delta då de 

upplever att de får konstiga blickar från de muslimska pojkarna vilket gör att de känner sig 

obekväma och inte heller vill delta.   

2.3.4 Arbetssätt 

Större möjligheter för lärare att ta hjälp från modersmålsläraren skulle underlätta 

undervisningen för den nyanlända eleven. Detta då det finns risk för den nyanlända eleven att 

tappa ämneskunskaper samt få ett sämre omdöme till följd av den försvagade svenskan. 

Nilsson (2013), Bunar (2010, ss. 53, ff) och Skolinspektionen (2009) 

Bunar (2010) anser att modersmålslärarnas roll är viktig men också problematisk då lärare 

och rektorer oroar sig för att nyanlända elever blir isolerade från den vanliga undervisningen. 

Därför har numera eleverna ofta vanlig undervisning i de mer praktiska ämnena musik, idrott 

och hälsa och slöjd tillsammans med den klass som de sedan ska börja i. Både  Bunar (2010) 

och Huifeldt (2015) menar att det är enklare att bli inkluderad i idrott och hälsa då språket inte 

behöver vara lika viktigt. För att de nyanlända eleverna ska lyckas med sin utbildning anser 

Modigh (2005, s. 46) att det krävs en mer individualiserad undervisning utifrån elevens 

tidigare skolerfarenheter. En ordentlig kartläggning är viktig för att ta reda på vilken nivå 

eleven är på och vilken klass den nyanlända ska starta i. Skolan behöver utveckla eleven och 

inte enbart kompensera för elevens brister.  

2.3.5 Utländsk forskning  

Walseth (2008) har i sin studie intervjuat 15 muslimska kvinnor, vars föräldrar har invandrat 

till Norge och är mellan 16 och 25 år. Alla deltagare var aktiva i någon sportförening och 

syftet med studien var att undersöka om deltagarna fick socialt kapital genom att delta i sina 

respektive idrottsföreningar. Wakseth kom fram till att delaktighet i en sportförening ledde 

både till bridging och bonding. Bridging menar walseth är då två personer som inte känner 

varandra med olika kuluter möts. Bonding är då personerna redan känner varandra men att 

delaktighet i ett lag där alla har samma mål leder till en ännu bättre sammanhållning.   
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Bridging är vanligt förekommande inom idrott menar Walseth. Eftersom det uppstår 

situationer inom ett lag där man kan vara social, exempelvis i omklädningsrummet eller under 

träning finns det chans att skapa nya relationer. Speciellt under resor med laget då man mer 

eller mindre blir tvungen att prata med varandra. (Walseth, 2008) 

 

Walseth menar att idrottsaktiviteter kan genomföras för att stärka redan knutna vänskapsband 

och göra dem ännu starkare. Då har idrott en fördel eftersom man där ofta satsar mot ett 

gemensamt mål, exempelvis att vinna matchen eller turneringen. Då spelar det inte någon roll 

vem man är utan det viktigaste är att man bidrar med sitt till laget. Detta är vad Walseth kallar 

bonding. (Ibid) 

 

Strandbu (2005) har gjort fältstudier i Norge där hon har samlat in data från muslimska tjejer 

med invandrarbakrund som idrottar. De personer som deltog i studien var mellan 16 och 20- 

årsåldern. Studien lyfter fram resultat likt Lundvalls studie (2005). Muslimska flickor har det 

svårare att vara med och idrotta beroende på hur stöttande hemmet är. Föräldrarna kan tycka 

att det inte hör till att deras dotter ska idrotta. Andra föräldrar var stötttande och då kunde 

flickorna få idrotta på fritiden. (Strandbu, 2005) 

 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Deweys transaktionella teori  

Upphovsmannen till den transaktionella teorin är John Dewey. Transaktioner ska ses som ett 

samspel mellan personer, grupper eller andra organismer. Genom transaktioner utforskar 

individen världen, skapar handlingsstrategier, förstår och tar lärdom av dem. (Ibid, s. 33)  

 

Centrala begrepp i  den transaktionella teorin är erfarande, vanor och mening (Biesta, 2004). 

Biesta beskriver erfarande utifrån Deweys tankar och menar att erfarande får vi genom 

transaktioner mellan människor. Låt oss säga att vi har en viss tidigare erfarenhet som vi tar 

med oss in i en konversation. Efter transaktioner har nya erfaranden uppkommit som man tar 

med till nästa situation. Dessa nya erfaranden blir nya vanor för oss och vi skapar på så vis ny 

mening. Vanor är alltså något som vi redan har och nya vanor kan endast uppstå genom nya 

handlingar. (Huitfelt, 2015)  
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Deweys transaktionella synsätt möjliggör för mig att se vilket handlande som sker av lärarna 

vid möte med nyanlända elever. Deweys syn på lärande hjälper mig således att göra ett försök 

att tolka och förstå vilken handlingsprocess som sker vid mötet mellan idrottslärarna och de 

nyanlända eleverna.   

 

3.2 Inkludering  

Emanuelsson (2004) menar att ett typiskt svenskt uttryck vad gäller inkluderande skola är en 

skola för alla. Det står för en gemensam och sammanhållen skola åt alla. Emanuelsson (2004) 

menar att integration är att eftersträva eftersom det är givet att alla har rätt till att delta och 

vara med i skolan. Vidare menar Emanuelsson att begreppet integrering har misstolkats och 

elever har blivit inplacerade i den vanliga klassen utan att hänsyn har tagits till elevens behov. 

Emanuelsson menar att en lyckad integrering är då gruppen är sammanhållen trots olika 

individers behov. Därför, enligt Emanuelsson, har ordet inkludering växt fram för att 

tydliggöra fullt gemensamt deltagande. En inkluderad undervisning innebär att man tar 

tillvara allas förmågor och får klassen att fungera som en enhet. (Emanuelsson, 2004) 

 

Emanuelsson (2004, s. 111 f.) beskriver två perspektiv på inkludering som försöker skapa 

förståelse för hur man kan förstå uppkomster och orsaker till elevers svårigheter samt hur de 

ska motverkas och bemötas. Det första perspektivet är kategoriskt perspektiv på inkludering. 

Detta perspektiv förklarar orsaken till de problem som finns hos eleven som ett resultat av 

konsekvenser och/eller diagnostiserade egenskaper. Eleven ses som ett problem och typiskt 

för detta perspektiv är att lärarkåren ser eleven med svårigheter som är medfödda eller 

individbundna. I det kategoriska perspektivet blir eleven placerad i särskild grupp där man 

arbetar med att komma till rätta med dessa svårigheter.  

 

Det andra perspektivet är det relationella perspektivet. I detta perspektiv ses eleven vara i 

svårigheter istället för med svårigheter. Dessa svårigheter kan bero på förhållanden, normer, 

värderingar och förväntningar i utbildningsmiljön. Detta perspektiv innebär alltså ett mycket 

bredare synsätt på elevers svårigheter. Svårigheterna beror på de brister som finns i 

undervisningen när det kommer till att möta alla elever. För att lyckas med utbildningen krävs 

att hela arbetslaget samarbetar tillsammans med föräldrarna. (Emanuelsson 2004, s.111 ff.)   

Skillnaden i att se elever i svårigheter istället för med svårigheter spelar alltså stor roll. 

Emanuelsson menar att det kategoriska perspektivet leder till exkludering eller segregering. 
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Det relationella perspektivet öppnar upp för utmaningar i att lyckas med integrering och 

inkludering. Nyckeln för att lyckas menar Emanuelsson ligger i att ”alla måste vara beredda 

att möta alla” (Emanuelsson, 2004, s. 113).   

 

Med hjälp av kategoriska och relationella perspektivet på vilket sätt lärarna försöker inkludera 

de nyanlända eleverna.  

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar som idrott- och hälsaläraren 

upplever vid undervisningen av idrott och hälsa för nyanlända elever i högstadiet, samt hur 

läraren möter dessa. Frågeställningen kommer således vara:  

 Vilka utmaningar upplever lärarna finns för att undervisa nyanlända elever i idrott och 

hälsa på högstadiet? 

 Vilka arbetssätt använder sig lärarna av för att möta dessa utmaningar?   

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats med intervju som insamlingsmetod. Studien 

intresserar sig för idrott- och hälsalärares utmaningar och arbetssätt med nyanlända på idrott 

och hälsa lektionerna. Den kvalitativa ansatsen intresserar sig för att förstå ett fenomen. 

(Bryman, 2011, s. 39 f.) 

5.2 Urval och avgränsning 

Jag har intervjuat fyra lärare som undervisar nyanlända i  idrott och hälsa. För att finna lärare 

att intervjua besökte jag närkommuners hemsidor för att få information om skolor med 

nyanlända elever. På kommunens hemsida fanns även kontaktuppgifter till idrott- och 

hälsalärare på de skolor som tog emot nyanlända. Jag valde att välja ut skolor i min närhet 

eftersom det skulle vara enklare för mig att åka till skolorna och genomföra intervjuerna. 

Därefter mejlade jag ut till alla idrott- och hälsalärare på skolor i kommunerna i min närhet 

där de nyanlända gick. Jag mejlade fem olika kommuner och av de cirka 70 mejl som sändes 

till idrott- och hälsalärarna fick jag svar från sex lärare. Två av lärarna avböjde på grund av 

tidsbrist och oerfarenhet av utbildning med nyanlända. Jag bokade sedan in möte med de 
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resterande fyra och genomförde intervjuerna på deras arbetsplats. Mitt urval ät ett strategiskt 

urval som används när man vill intervjua personer som har en fördjupad kunskap om 

forskningsfrågorna. (Bryman, 2011, s. 434) 

 

Alla deltagare i studien är garanterade anonymitet och allas namn är fiktiva. Lärarna har olika 

ålder och erfarenheter av att undervisa nyanlända. Det gemensamma för alla fyra är att de alla 

är kvinnor. Vilket kön intervjupersonerna har spelar ingen roll för att besvara studiens 

forskningsfrågor.   

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Intervjun bestod av 

semistrukturerade frågor som gav den som intervjuades stor möjlighet att fritt diskutera sina 

ståndpunkter. Semistrukturerade frågor utgår från att forskaren berör olika teman. I 

semistrukturerade frågor har forskaren möjlighet att ändra frågornas turordning och lägga till 

eller ta bort frågor under intervjuns 

Gång. (Bryman, 2011, s. 415 ff. ) I utformningen av intervjuguiden, det vill säga 

intervjufrågorna, valde jag frågor som berör de teman jag ville behandla, öppna frågor samt 

att frågorna var enkla att förstå.  

 

Då det är viktigt som intervjuare att vara uppmärksam och kunna ställa frågor där det behövs 

är det bra att spela in intervjun (Bryman, 2011, s. 428). Jag spelade in intervjuerna med en 

diktafon för att enklare kunna transkribera materialet senare. Intervjuerna tog mellan 30 

minuter till en timme, något som Bryman anser är rimligt. Efter intervjuerna transkriberade 

jag materialet på dator.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Studien vilar på en kvalitativ metod med intervjuer som insamlingsmetod. I dataarbetet  har 

grundad teori används. Thornberg och  Forslund Fyrkedal vänder sig till upphovsmännen till 

grundad teori, Glases och Strauss, som menar att en av de viktigaste angelägenheterna i 

grundad teori är att hitta vad de aktörer man ämnar undersöka är upptagna av eller inriktade 

på för problem. För att ta reda på detta måste kodning ske. (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015, s. 47) Thornberg och  Forslund Fyrkedal (2015, s. 53 ff.) skriver om en substantiv 

kodning. En substantiv kodning innebär att forskaren noggrant läser igenom den 

transkriberade texten för att sedan markera ord, meningar eller stycken och ger det ett 
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arbetsnamn eller benämning som berättar vad det handlar om. Utifrån detta skapas koder som  

jämförs med varandra som pusslas ihop om de rör samma område och bildar underkategorier. 

Underkategorierna kan sedan tillsammans bilda kategorier eller teman. (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015) 

 

I mitt fall kom jag fram till fem teman, dessa teman blev: direkt ut i idrottsundervisningen, 

svåra områden, nyanlända flickor och rätten att delta samt samundervisning.  

5.5 Tillförlitlighetsfrågor  

Det är viktigt att studien har en hög validitet. Något som höjer validiteten är enligt Patel och  

Davidson (2013, s. 104 ff.) att ha en testintervju för att försäkra forskaren om att frågorna är 

väl förankrade till studiens problemområde och enkla att förstå. Jag genomförde en 

testintervju för att ta reda på om frågorna var enkla att förstå och svaren speglar det som 

efterlyses Forskaren kan också använda sig av respondentvalidering (Bryman, 2011 s. 352 f.). 

Den här studien har inte haft en respondentvalidering, vilket betyder att de intervjuade få läsa 

igenom transkriberingen och bekräfta att de håller med i sina påståenden. Däremot lät jag 

intervjupersonerna prata till punkt och de hade alltid möjlighet att förtydliga och lägga till 

åsikter i slutet av varje intervju.  

 

Ytterligare viktiga förhållningssätt för forskaren att höja validiteten är att vara väl medveten 

om och reflektera över de citat som väljs ut för att göra rättvisa till studien. I analysen ska 

exempelvis citat inte tas ur sitt sammanhang utan gärna skrivas ut så läsaren själv kan bilda en 

uppfattning om trovärdigheten, något som kallas kommunikativ validitet. (Bryman, 2013, s. 

105 ff.) Jag skrev ut transkriberingarna ordagrant och markerade även längre pauser. I 

resultatet som jag presenterar senare är citaten inte ryckta ur sitt sammanhang utan tillräckligt 

utdragna för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning kring fenomenet, vilket höjer 

validiteten i min studie. (Bryman, 2013, s. 107)  

 

Deltagarna i min studie har också fått läsa och kommentera intervjuerna innan de publicerats 

och om de har misstyckt har jag kunnat ta bort deras åsikter. Något som i denna studie ej har 

behövts då alla intervjupersoner inte hade några invändningar. 
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I denna studie har realibiliteten tillgodosetts genom ett antal åtgärder. För det första 

genomfördes intervjuerna i lugn och ro på varje intervjuares arbetsrum för att inte intervjun 

ska bli avbruten och att intervjun inte heller ska störas av ljud som eventuellt gör 

transkriberingen svårare. Ytterligare användes en diktafon för att på bästa sätt kunna lyssna på 

intervjun igen och genomföra en bra transkribering. Jag var även inläst på material kring 

tidigare studier om nyanlända för att kunna ställa följdfrågor och gå djupare in på 

problematiken med att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa. (Patel & Davidsson, 

2013)   

 

Det är också viktigt att studien har en överförbarhet. Bryman (2011) skriver att den kvalitativa 

forskningen går in mer på djupet än den kvantitativa forskningen och leder till att resultaten är 

unika och forskaren kan skapa täta och fylliga beskrivningar om fenomenet som diskuteras. I 

den här studien har citat från intervjuerna tagits upp där det har funnits något intressant och 

som passar in till forskningsfrågorna.  

5.6 Etiska aspekter  

Intervjuerna följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Informationskravet utgår från att forskaren måste informera den som ska intervjuas om vad de 

ska bidra med och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Även att de när som helst kan 

avbryta medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002) I mitt mejl till lärarna skrev jag att medverkan 

var frivillig och förklarade studiens syfte och frågeställning. Även inför varje intervju 

klargjorde jag återigen mitt syfte och att det var frivilligt att delta och att de kunde hoppa av 

när de ville utan orsak.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta undersökningsdeltagarens samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). I och med att intervjupersonerna själva fick bestämma över sin 

medverkan har hänsyn tagits till detta krav.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att varje person som intervjuas skall ges konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras i säkert förvar så inte utomstående kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I min intervju spelades allting in på en diktafon och direkt efteråt 



18 

 

överfördes filen till dator för att transkriberas. Efter transkriberingen raderades inspelningen 

på diktafonen och kvar fanns transkriberingen på min dator. I transkriberingen finns ingenting 

som avslöjar vem som har sagt vad då de riktiga namnen har blivit ändrade till fiktiva samt att 

inga skolor har nämnts.  

 

Nyttjandekravet handlar om att det personerna i intervjuerna har sagt endast ska användas till 

min studie och inte i kommersiellt eller annat bruk (Vetenskapsrådet, 2002) .Jag har inga 

intentioner att använda materialet annat än för denna studie. Något som jag även informerade 

om innan mina intervjuer via både mail och innan själva intervjun.  

 

6. Resultat 

Resultatet presenteras under fem teman. Resultatet ämnar svara på frågeställningarna vilka 

utmaningar upplever lärarna det finns för att undervisa nyanlända svenskar i idrott och hälsa 

på högstadiet? samt vilka arbetssätt använder sig lärarna av för att möta utmaningarna?  

 

I resultatet förekommer fiktiva namn. Dessa namn är Hjördis, Maja, Petra och Stina.  

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet. Alla citat är direkt nedskrivna från 

lärarnas utsagor. Under senare diskussion kommer resultaten analyseras och belysas utifrån 

studiens valda perspektiv samt tidigare forskning.  

 

6.1 Direkt ut i idrottsundervisningen eller förberedelseklass 

Det var endast i Stinas skola som de nyanlända blev direkt integrerade i den vanliga idrott och 

hälsa undervisningen. I de tre andra skolorna fanns en förberedelseklass där alla nyanlända 

fick gå tillsammans. Idrott och hälsa visade sig vara det ämne som nyanlända gick ut i vanlig 

klass först med. Alla lärare tyckte att det inte krävdes lika mycket språk i idrott och hälsa och 

därför gick det bra att nyanlända fick gå ut tidigt i vanlig klass. Petra berättar: …det är för att 

det inte är så mycket språk i idrott och hälsa utan idrott blir en tillgång i och med att de får 

kontakt med de andra barnen och lär sig språket på det viset. Hjördis berättar om de fördelar 

hon ser när en nyanländ kan integreras med den vanliga klassen: Då växer de ju och där får 

de ju också en chans att diskutera och får jättemycket svenska med sig från klasskompisarna. 

Så jag tycker inte de ska gå så jättelänge i förberedelseklass. Hjördis tycker att när eleven är 

redo ska eleven få gå i vanlig klass: Om en elev är redo och som mår bättre att gå ut i klass 
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och får en annan stimulans försöker vi få till det. För att avsluta detta tema kan nämnas att 

idrott och hälsa är det ämne som de nyanlända börjar i den vanliga klassen i först. Detta då 

rektorerna inte anser att språket inte behöver vara lika utvecklat för att klara av ämnet.   

6.2 Svåra områden 

6.2.1 Simning och teori svårast  

Simning nämner alla de intervjuade som ett av de svåraste områdena för nyanlända att klara 

av inom idrott och hälsa på grund av att de inte har lärt sig simma tidigare. När de nyanlända 

inte heller kunde simma var det svårt för de nyanlända att vara med i den ordinarie 

simundervisningen. Petra sammanfattar det alla intervjuade lärare tycker genom att uttrycka 

sig: Simning är ju det som nog är den största antalet F från start….Det är deras simovana 

hemifrån som gör det svårt. 

 

Även teorin är enligt lärarna ett område som är svårt att undervisa i och förstå för nyanlända. 

Petra: Teorin kör jag väldigt lite för dom, för deras del alltså. Eller beroende på deras 

språkkunskaper vad de behöver skriva.  

 

Stina diskuterade också teorin:  

Jag har väl inte riktigt tänkt så att man liksom inte tar bort men vissa teoretiska alltså man 

pratar ju om muskulatur och kropp och sådär och vissa begrepp som man tycker det här ska 

ni klara av det här ska ni klara av. Så kan ju det vara väldigt svåra ord för någon nyanländ. 

Och då får man kanske ta det på en lättare nivå just det med de personerna. Så de förstår 

grunderna. Sen får man väl tänka att de här begreppen och termerna kommer allteftersom 

men man kan ju ändå inte utesluta det för alla andras skull.  

 

Hjördis tyckte också att det var problematiskt för eleverna i teoriundervisningen jämfört med 

det praktiska: Hela rörelsebiten kan man ändå se och förstå och att de kan få med sig på 

något sätt men när det handlar om att diskutera och ge uttryck för sina synpunkter och 

reflektera, nää alltså det är svårt. Det måste ha lite språk. Maja lyfter även fram att den 

nuvarande läroplanen gör det tuffare för nyanlända att klara det teoretiska. Men de trycker ju 

mer på det teoretiska i nya läroplanen jämfört med den gamla. Så att det blir svårare om man 

inte kan språket.   

Sammanfattningsvis kan man utläsa från citaten ovan att simning och teorin är klart svårast 

för de nyanlända. Simning var i allas lärares fall det område som de nyanlända hade svårast 
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att lyckas få  godkänt i. Teori visade sig vara knepig eftersom lärarna menar att det krävs 

mycket svenska för att förstå och prestera. De nyanlända hade också olika erfarenheter inom 

teoriområdet vilket också gjorde det problematiskt. 

  6.2.2 Språket- olika förkunskaper 

Alla fyra intervjupersonerna återkommer många gånger i intervjuerna till att bristen på 

svenska begränsar lärandet och gör det svårare att undervisa de nyanlända. En lärare uppgav 

att de aldrig eller mycket sällan fick någon hjälp av modersmålsläraren under idrott och hälsa 

lektionen. Stina […] de har ju sin modersmålslärare med sig i förberedelseklassen men det är 

ju inte så ofta den läraren följer med ut till idrotten. Utan då står man ju där helt själv med 

elever som med väldigt skiftande kunskaper vad gäller språket. 

 

I intervjun nämnde Stina och Maja att hur väl den nyanlända lyckades idrott och hälsa 

berodde mycket på elevens tidigare skolerfarenhet. Stina: Någon nyanländ har gått i skolan 

ett år och någon har gått åtta år och förstår strukturer, regler och passa tider. Det är inte 

problem alls. Maja uttrycker sig väldigt lika då hon säger: vi har en elev som gått ut i vanlig 

klass efter fyra månader och han har godkänt i alla ämnen. Han snabbar ju upp språket 

såhär. Han är jätteduktig men vissa elever kanske har gått förberedelseklass två år men ändå 

inte liksom är redo. Men då har de ju ingen skolbakgrund sen tidigare. Hjördis uttrycker sig 

också att i idrott och hälsa  får hon alla elever i samma klass oavsett skolbakgrund:   

 

Någon har en skolbakgrund som liknar våran, Polen, några är analfabeter, alltså vi har en 

jättespridning och jag vet att 7-9 delar man in i tre grupper och då är det ju någon som inte 

har någon skolbakgrund, någon lite mindre och någon ingen alls. Men i idrotten tänker man 

inte så utan vi får allihopa. (Hjördis)

 

Språket är den enskilt tuffaste utmaningen för lärarna. Utöver språket är det också skillnad på 

varifrån eleven kommer. I vissa fall kommer de nyanlända från länder med en liknande 

skolgång som de och då uppger lärarna att det är enklare att inkludera eleven.  

6.2.3 Tid de kommer 

Maja, Hjördis och Petra nämner att tiden de kommer kan vara jobbig och hade önskat att de 

nyanlända skulle börja i början på terminerna för att enklare bli inkluderade.  

Maja säger  
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De kommer ju olika det är ju ett problem. Alltså jag har en elev som kom i augusti och sen 

kom en ny elev i september och i januari och i februari. Varje lektion ser man ett nytt 

ansikte ungefär. Det leder till att moment de har missat en gång kommer de inte få köra 

igen utan får vänta till nästa år[…]Vi har ju haft dansperiod nu mellan sport och påsklovet, 

jag kommer ju inte köra dans igen utan de får missa det. 

 

Även Hjördis efterlyser att de nyanlända skulle behöva komma i början på terminen och inte 

mitt i: 

 

Jag har haft elever som har kommit mitt i terminen sådär och kanske ska gå ut i en klass 

redan i april och så slutar de i juni. Man hinner nästan inte få ett sånt där schysst 

bemötande. Det bästa är om man kan få en utslussning i den vanliga klassen vid 

terminsstart. Där man startar upp man berättar om hur terminen ska vara och liksom mål 

och syfte med allting och tar och pratar om kunskapskraven för nu är de ju verkligen på 

riktigt nu ska de också förstå allting vad som krävs så har man en chans att göra så på 

skolorna så vid terminsstart kan man börja slussa ut inte närsomhelst och hursomhelst. 

 

Petra berättar att hon får nyanlända elever mitt i terminen men ändå håller sig till planering 

och att det är bara att ta tag i situationen: 

  

Det kan vara ett problem att nyanlända kommer väldigt blandat men jag håller mig till min 

planering och sen är jag bara med i huvudet att den här delen och såhär får jag med mig dem. 

Så de följer helt våra grejer.  

 

Stina tänker likt Petra: Det är ju olika när de kommer så jag kör på min planering om 

de hade kommit vid terminsstart kunde man ju lägga upp det annorlunda.  

I ovan nämnda citat tolkar jag det som att lärarna har en önskan om att eleverna kunde 

komma i början av terminen för att få en bättre start så att de inte missar några moment under 

läsåret. Det hade också varit enklare att inkludera de nyanlända genom lära-känna- lekar om 

alla hade börjat samtidigt.  

 

6.3 Nyanlända flickor och rätten att delta  

Maja, Stina och Petra belyser hur nyanlända och framförallt tjejer har det tuffare i idrotten än 

killar. De antyder att tjejer ska hjälpa till hemma på fritiden och att idrott inte är prioriterat av 

deras föräldrar. Maja säger  
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Men de är svårt att få de nyanlända tjejer att idrotta efter skoltid eftersom de har ju en 

annan, de ska hem ta hand om syrran, lillebrorsan, det är en annan kultur mellan sätt att 

leva vad vi har att leva i Sverige.  

 

Petra berättar att invandrartjejer inte har samma förväntan på sig hemifrån 

att vara duktiga i idrott och hälsa.  

 

Invandrartjejer och idrott smäller inte högt hemma och tittar jag på mina betyg har 

invandrarkillar höga betyg men tjejerna är de få som tar sig över E. Man är nöjd där. Det 

känns som att det kommer hemifrån, det gör det. (Petra)  

 

Även för nyanlända pojkar verkar det kunna bli problem med att idrotta tillsammans med flickor 

då de visar sig att de blir mer försiktiga under framförallt bollspel. Stina uttrycker:  

De är väl snarare om de inte är så vana kanske med att idrotta med tjejer, vissa då att de liksom 

blir överförsiktiga med sådär att kommer de åt någon eller blir det någon lite tackling så blir de 

sådär förlåt, förlåt, förlåt, förlåt, men det är ingen fara liksom får ju jag då säga. 

 

Under speciellt simning och dans verkar det vara mest problematiskt med samundervisning. 

Hjördis berättar att jag har oftast simundervisning för tjejerna och då blir det lättast. Det blir 

svårt för den manliga läraren att hjälpa dem och de får kanske inte ens om de är män där. Petra 

är i samma linje då hon säger tjejer och killar är uppdelade  för så är det religiöst sett. Även 

vilken klädsel de nyanlända har tar alla lärare upp som ett problem då det begränsar rörligheten. 

Stina:  

Jag vet inte riktigt, ibland, ibland ser man ju att det är svårt kanske med de här kläderna 

med slöjan och så att alltså det är lite röra sig ibland och så men dom brukar efter ett tag 

lösa det med vissa gympabyxor och sådär och få ihop det där som kanske är lite krångligt i 

början. Killarna har ju alltid bara haft short och t-shirts som vanligt. Jag vet inte om det är 

ett stort moment att ha gympakläderna, ja. Sen efter ett tag brukar de liksom hitta sin stil 

som funkar.  

 

Även Petra har liknande tankar:  

 

Det är lite sådär de kan alltså börja på simning, simning är också speciellt på vad man får 

ha på sig. Då kan det komma tjejer som första lektionen har de helklädsel, de har slöja och 

hela kittet sen kan de gå ett tag och sen har de det här har bara kommit från familjen att 

såhär ska du se ut när du simmar. Sen när de ser hur det funkar här tar de av sig och är med 

som vanligt och försvenskas eftersom.  
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Lärarna berättar ovan att det till en början kommer nyanlända med kläder som är svåra att röra sig 

i. Med tiden när de kommit in vårt samhälle brukar de nyanlända komma med idrottskläder som 

enklare möjliggör att idrotta. Detta visade sig gälla främst flickor då killar oftast hade t- shirts och 

shorts redan från start.  

 

Dans verkar också vara ett område som undervisning mellan könen stöter på problem. Både Petra 

och Maja diskuterar detta:  

 

Petra:  

Vissa tjejer får inte dansa eller hålla i killar eller så. Det är inte särskilt vanligt det tycker 

inte jag. Jag inleder alltid dans med att vi dansar ensamma typ linedance att ingen håller i 

varandra. Sen gör jag gruppdanser då kan det hända att jag gör grupper som är okej. Och 

det är väl några gånger det kan bli att när de ska visa upp danserna får de göra det enbart för 

mig och inte för resten av gruppen.  

 

Maja:  

Dans är att de tycker det är inte deras kultur, killar dansar för sig tjejer för sig. öh...och 

alltså man är man bara lite på och säger jamen så här gör vi nu. Tillslut är alla med. Man får 

ju ringa hem eller kontakta deras...öh...öh...vad heter det...kontakt person, gode man. 

Försöka få en dialog eller tolka så de förstår att dans är ett måste men sen är ju dans liksom 

jag inte vals eller foxtrot med dem utan det är streetdance öh eller traditionella folkdanser 

som jänka kanske funkar eller trojka funkar för de är inte en sån man behöver inte ta på 

varann och då kan de dansa tjej, tjej och killar och killar och sådär. 

 

Ur utsagorna tolkar jag det som att klädseln verkar vara ett enskilt problem för lärarna. Vilken 

religion de nyanlända har påverkar också undervisningen och framförallt simning och dans. I 

dans försöker lärarna börja med danser som inte kräver närkontakt och när det börjar kännas 

bekvämt försöker Maja utmana eleverna med att de ska dansa tillsammans. Något som till slut 

brukar gå bra.   
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6.4 Samundervisning  

I alla skolor förekom samundervisning. I simning var det dock endast Maja som även hade 

tjejer och killar ihop något hon inte hade något problem med. Maja utryckte sig:  

 

Vi har blandat. När jag jobbade i Rinkeby hade vi killar för sig och tjejer för sig men vi 

jobbade oftast tillsammans ändå. Åkte vi skridskor hade vi allihopa. Vi körde liksom ihop. 

Jag: och det tyckte du gick bra? 

ja, alltså det är det är så samhället ser ut och de måste bara lära sig att så här vi gör vi i 

Sverige. och då är de med oftast. 

 

De andra lärarna kommenterade bland annat som Petra att det kulturella krockar med 

simning: nu får de köra i den riktiga simhallen innan tjejerna kommer. För här är det 

religiöst att det inte ska vara tjejer och killar  Petra ville också gärna kunna ha en tvådelad 

undervisning ibland:  

 

Tjejer är knepigare. Skulle önska att jag emellanåt skulle kunna ha ren tjejundervisning för 

jag tror det skulle vara bra.  

Jag: vad vill du vinna på det 

Svar: jag tror jag skulle vinna tjejer, alltså invandrartjejer och idrott smäller inte högt 

hemma och tittar jag på mina betyg har invandrarkillar höga betyg men tjejerna är de få 

som tar sig över E. Man är nöjd där. Det känns som att det kommer hemifrån, det gör det.  

 

Lärarna nämner att de har samundervisning men i simning har tre av fyra lärare uppdelad 

undervisning då de upplever det enklare. Petra hade också en önskan att genomföra mer 

särundervisning eftersom hon tror att tjejer skulle bli mer delaktiga och kunna få högre betyg 

då.  

6.5 Arbetssätt 

6.5.1 Extra resurser 

Simning ansåg alla lärare att var viktigt för de nyanlända att lära sig eftersom det står 

uttryckligen att det krävs för att få betyg i idrott och hälsa. Petra sammanfattar allas tankar: 

Först är det kartläggning och få de i grupp. Sen har jag tyckt simning är nummer 1 för utan 

simning får de ju inte godkänt överhuvudtaget.  Men här tycker jag att vi fått till det jättebra 
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på vår skola. Alla lärare la ner extra tid på att eleverna skulle lära sig simma. Alla utom Maja 

hade en fast tid varje vecka för simning. Under den timmen fick de elever som behövde det 

mest utnyttja det, nyanlända så som inte nyanlända. Stina: kravet att man ska kunna simma så 

de går och simmar extra en gång i veckan och sen kommer de ju stolta rätt vad det är med det 

här intyget att de är godkända på tvåhundra meter och är jätteglada såklart.   

 

Hjördis:  

ja det är ju  ganska typiskt att de inte kan simma men då har vi ju på vår skola elevens val 

som vi säger och vi är två idrottslärare jag och en till som har simskola varje vecka på den 

här elevens val tid. Och dem får vi verkligen koppla in dessa förberedelseklasser så att de 

får regelbunden simskola. Då prioriterar vi de äldsta först och sådär va så vi har 10-12 

elever var. Men där är det fulla grupper alltid.  

 

Petra:  

 

Att vi har fått in en fast samtid i veckan och jag försöker få till att de som är i behov får 

komma hit.. Alla elever testar på skolan oavsett om de säger att de kan simma. Och då är 

det ju de här 200 meter man ska fixa. Beroende hur det går får man fortsätta på 

simundervisningen 1 gång i veckan.  

Lärarna uppgav att det var viktigt att de fick ha extra simundervisning för de 

nyanlända. Då skulle de få chansen att lära sig eftersom många aldrig har simmat 

innan de kom till Sverige. Dessa extra simlektioner visade sig allt som oftast vara 

fulla grupper och när en elev hade klarat av simningen gavs platsen till någon 

annan.  

 

Petra tog också upp att samarbetet med modersmålsläraren var viktigt för att lyckas något de 

andra lärarna inte nämnde. Stina:  

 

Jag tror också det här med modersmålslärarna så nära inpå. Man kan ganska snabbt få tag 

på någon som kan språket kan man hitta det bland klasserna, eller personalen. men man 

behöver extra resurser ibland och de finns. ja de tror jag. Jag är stolt över den 

verksamheten. 
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Stina använde sig också ibland av elevledda lektioner för att själv kunna bli en extra resurs: 

 

Mycket är ju liksom, mycket kroppsspråk får det bli. Man pekar, visar, går, man kan inte 

bara säga gula linjen i hörnet utan man får gå dit och ställa här är start, start, ja sådär. Och 

ibland nu är det ju liksom väldigt mycket bra tillfälle om man har liksom elevledda 

lektioner för då kan jag ju bli en extra resurs. Jag kan hjälpa till när det blir något oklart och 

kan visa såhär längsmed, bakåt och så kör de på sådär. (Stina) 

 

Förutom att visa, härma och peka använde sig även Stina av elevledda lektioner för att bli en 

extra resurs. Detta nämnde ingen annan lärare.  

6.5.2 Hjälpa varandra 

Lärarna tyckte att undervisningen med nyanlända krävde mer av de som lärare då de behövde 

förklara tydligare och ta mer tid på sig. För att förklara och göra sig förstådda använde sig alla 

lärare av gester. 

 

De kommer ju hit och kan inte ett ord svenska. Så det är ju mycket visa och härma och där 

kanske idrotten har en fördel. Och sen om man börjar med bekanta sporter och man har 

roligt och har kul ihop så tror jag att då kommer ju det här språkliga språket också efter ett 

tag. Men det är väl det som är utmaningen för mig att de faktiskt inte kan ett enda ord 

svenska. (Hjördis)  

 

Idrott menade alla lärare var ett ämne som är tacksamt eftersom det inte kräver lika mycket 

språk. 

6.5.3 Tolka för varandra 

Petra, Stina och Maja nämnde att de tog hjälp av andra elever för att tolka åt de elever som 

inte förstådd. Petra: Jag brukar använda andra elever för att hjälpa varandra som tolkar. 

Stina: Det är ju bra ibland om de kan tolka för varandra, i fall en elev har varit längre i 

Sverige och kan språket bättre.  

 

Maja: 

…teckenspråk, eller använda de som vart i kanske ett år så kan de prata. De kan oftast 

hjälpa varandra, tolka. Så brukar gå bra. Petra försöker också skapa en snabb uppfattning 

vilka elever som kan vilka språk för att ibland skapa grupper där de kan hjälpa varandra: 

Nu exempelvis han som sprang går i min egen klass är väldigt med har varit i Sverige 
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längre än de som var här tidigare och då använder jag honom till att översätta daar åt de 

andra. Så det brukar jag ringa in lite, jaha de där kan polska, ryska, de kan daar. Så det 

brukar hjälpa mig. Jag brukar använda andra elever för att hjälpa varandra som tolkar. På 

de här grejerna man känner då man verkligen vill ha en förklaring till ett barn. Det brukar 

jag göra när jag gör lag och man spelar och sådär. 

 

Hjördis som inte nämnde i fall hon använde sig av andra elever som tolk hade ibland använt 

sig av elevernas hemspråk:  

Hjördis:  

Sen hade vi allemansrätten vi hade lite friluftsliv och då är det ju faktiskt att det finns 

hemsidor där du kan gå in och liksom översätta googla och översätta till sitt språk och de 

läste ju på somaliska om allemansrätten och på arabiska och (skratt) ja jag hoppas att det är 

översatt på rätt sätt. Man kan ju hitta såna möjligheter och man fick översätta till sitt språk. 

 

Det var endast Hjördis som nämnde att de hade använt sig av översättningsprogram eller översätta 

texter överhuvudtaget.  

6.6 Resultatsammanfattning  

I intervjuerna blev det  mycket fokus på vilka svårigheter som fanns och vilka sätt lärarna 

använde sig av för att bemöta dessa. Att eleverna kom direkt ut i idrottsklassen tyckte lärarna 

var positivt då eleverna  på så vis fick vara tillsammans med de andra eleverna. Men det ledde 

också till att lärarna hade dålig koll på tidigare erfarenheter och brister i språket gjorde det 

svårt för idrottslärarna att genomföra givande samtal.  

 

Det visade sig att de nyanlända eleverna kunde komma när som helst under terminen vilket 

lärarna tyckte var störande eftersom de hellre skulle vilja få dem vid terminsstart. Trots detta  

fick de vara med i den mån de klarade av.  

 

Simning var det område som alla lärare tyckte att de nyanlända klarade sämst och därför hade 

extra undervisning införts. De flesta av de nyanlända hade inte simmat tidigare och många var 

rädda för vattnet. Det fanns också problem med samundervisningen under simningen och 

även att ha manlig simlärare för nyanlända flickor. Detta löste lärarna med uppdelad 

simundervisning förutom i en skola där det var gemensam simundervisning för alla.  
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Lärarna uppgav att det var svårare att ha idrott och hälsa för nyanlända flickor jämfört med 

pojkarna. Oftast verkade det bero på att de kom från en hemmiljö där de inte var fokus på att 

flickor skulle idrotta utan istället sköta hemmet. Pojkarna var oftast med utan protester och 

var också mer framgångsrika i betyg än flickorna.  

 

Metoder som lärarna använde sig av var att använda andra elever som tolkar. Även att visa 

och härma var framgångsrikt. Lärarna tyckte det var positivt att de kunde ha extra 

simundervisning för de nyanlända för att de skulle kunna få betyg. Att även ha arbeten på 

modersmålsspråket hade i en skola visat sig vara lyckat.  

7. Diskussion 

Diskussionen innehåller resultatdiskussion med analys samt metoddiskussion. I diskussionen 

diskuteras först resultatet i relation till tidigare forskning, sedan följer en analys med hjälp av 

Deweys transaktionella persktiv samt ett inkluderingspersktiv. Därefter kommer mina egna 

reflektioner kring resultatet. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion och analys 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka utmaningar som idrott- och hälsaläraren 

upplever vid undervisningen av idrott och hälsa för nyanlända elever i högstadiet, samt hur 

läraren möter dessa.  

7.1.2 Förberedelseklass eller vanlig klass 

I tre av de fyra skolorna som de intervjuade lärarna jobbade på gick eleverna först i en 

förberedelseklass och blev succesivt inkluderade i den reguljära undervisningen. I den fjärde 

skolan gick eleverna direkt ut i klasserna. Denna skillnad är också vad både Nilsson (2013, s. 

138) och Skolinspektionen (2009) har uppmärksammat. Studiens resultat visar även att idrott 

var det ämne som eleverna gick ut i först av allt, något som också bekräftats av Huitfeldt 

(2010).  

 

Stina och Maja lyfte fram hur olika det kunde vara mellan de nyanlända eleverna beroende på 

deras tidigare skolerfarenhet. Vissa nyanlända har skolerfarenhet och har mindre problem 

med att slussas in i det svenska skolsystemet och få betyg medan andra har svårt att förstå 

grundläggande innehåll så som struktur, regler och att passa tider. I alla skolor fick eleven 

komma till vanlig klass då den kände sig mogen för det. Enligt skollagen (2010) ska eleverna 
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gå i förberedelseklass tills de klarar av vanlig undervisning, dock ska de stanna maximalt två 

år i förberedelseklass.  

 

När de nyanlända kom till Sverige och började skolan såg som ett störande moment. Eftersom 

nyanlända elever ska bli skolplacerade så snart det är lämplig, ledde det till att moment 

missades för nyanlända och det var ibland svårt för lärarna att veta vilka som gick i klassen. 

Det gjorde också att eleverna missade information om ämnets syfte och krav för att få betyg.  

 

Hjördis uppgav att hon tyckte det var positivt när eleven fick komma i vanlig klass och också 

viktigt för elevens fortsatta lärande. Jag tolkar det som att Hjördis och även de andra lärarna 

inkluderade de nyanlända ur ett relationellt perspektiv. Trots att lärarna var väl medvetna om 

de svårigheter som fanns, med bland annat språket och tidigare skolerfarenheter, försökte 

lärarna bjuda in eleverna och anpassa lektionerna för att alla skulle få vara med. Ur 

intervjuerna är det ingen som säger hur de gör när det skiljer sig mellan olika nyanlända 

elever men jag kan urskilja att tiden i förberedelseklassen är olika beroende på när eleven 

känner sig redo för att gå ut i vanlig klass. Ur detta drar jag slutsatsen att när den nyanlända 

har erfarit tillräckligt mycket kunskap kan läraren placera in eleven i den vanliga klassen. 

Dessa erfaranden sker för eleven under tiden i förberedelseklassen där målet bland annat är att 

eleven ska få skolrutiner.  

 

Jag kan förstå att idrott och hälsa ses som ett enklare ämne att gå ut i vanlig klass än 

exempelvis samhällskunskap. Men det finns moment i idrott och hälsa där det krävs svenska 

för att klara av. Precis som Hjördis tror jag att de teoretiska momenten blir svåra för elever 

utan tillräckliga kunskaper i svenska. Kanske är det så att idrott fortfarande ses som ett ämne 

att ha roligt på  och springa av sig? Jag håller med Nilsson (2014, s. 158 f.) som menar att 

förberedelseklassen kan bli för understimulerade för de som har en tidigare skolerfarenhet. 

Men i moment som kräver mer språk förstår jag att den nyanlända kan stöta på svårigheter, 

något jag återkommer till senare i denna studie. Walseth (2008) menar att idrott är ett bra 

tillvägagångssätt för att bli inkluderad i samhället. Genom bonding får eleverna nya 

klasskamrater, vilket jag tror leder till att de kan vara med och leka på rasterna. Något som 

gör att språkinlärningen går snabbare. Då tycker jag att det är bra att de nyanlända får gå ut 

direkt i idrott och hälsa. De kommer antagligen också känna sig mer inkluderad i skolan om 

de får nya svenska klasskamraten. Lärarna uppgav att det ibland var svårt att veta när det 

anlände nya elever vilket gjorde det svårare att ge de nyanlända ett bra bemötande. Vid 
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skolstart finns det i min mening många möjligheter till lära-känna- lekar och eleverna lär 

känna varandra och jag menar att det då blir enklare att inkludera eleverna från start.  

 

 

7.1.3 Utmaningar 

 

De utmaningarna som framkom var framförallt språket och simningen. Detta är också i linje 

med tidigare forskning (Lundvall, 2005; Huitfeldt, 2015; Bunar, 2010). I mina intervjuer 

uppger lärarna att många nyanlända inte har kommit i kontakt med simning tidigare och kan 

därmed inte simma när de kommer till Sverige. Motdrag för att klara av denna brist erbjöds 

extra simundervisning för de nyanlända som inte kunde simma.  

 

I detta fall är det svårt att säga hur inkluderade de nyanlända är i simning. När eleverna inte är 

med på den vanliga undervisningen och går på extra simundervisning är det i min mening ett 

kategoriskt perspektiv på inkludering. Utifrån Deweys transaktionella teori vet lärarna om 

sedan tidigare erfaranden att de nyanlända har svårt att simma och det är något som eleven 

måste få godkänt i för att få betyg. 

 

Eftersom det uttryckligen står i läroplanen att simning är ett krav för att få betyg tycker jag 

det är bra med extra simundervisning som kan ges till de nyanlända som inte kan simma 

(Skolverket, 2011). Min egen uppfattning är att vanliga elever i högstadiet inte har 

regelbunden simning och då de har simning består simlektionen ofta av att bocka för att 

eleven har klarat av kunskapskravet för simning. Om det är fallet finns det således ingen tid 

för de som inte kan simma att lära sig. Därför kan jag tycka att det är väl befogat med extra 

simundervisning även om följden blir att eleverna kan känna sig exkluderade från den vanliga 

skolundervisningen.   

 

Alla lärare hade från tidigare erfaranden kunskap om att de nyanlända även hade svårt i de 

teoretiska inslagen då  de inte kunde svenska tillräckligt väl. Alla lärare hade från tidigare 

erfaranden skapat nya handlingsstrategier för att få de nyanlända att klara av teorin. 

Stina har försökt att förenkla eftersom hon från tidigare möten med nyanlända vet att vissa 

begrepp är svåra att klara av. Med tanke på att de nyanlända fick vara med i klassen och 
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lärarna försökte anpassa undervisningen för att skapa förståelse tolkar jag det som att lärarna 

hade ett relationellt inkluderingsperspektiv.   

 

Min tanke är att det inte är bra om vissa moment uteblir till följd av att eleven inte förstår 

språket. Jag anser att det vore bra om lärarna kunde ta hjälp av modersmålslärare för att inte 

eleverna ska få sämre inlärning eller sämre betyg till följd av att eleverna inte förstår språket, 

detta är något som Bunar (2010) menar förekommer i skolan. Det var endast Petra som 

berättade att hon använde sig av modersmålsläraren och tyckte det var positivt. Andra 

lösningar på problemet skulle kunna vara att eleverna fick översätta med hjälp av dator till sitt 

språk. Jag har även märkt att mycket material börjar finnas tillgängligt online för nyanlända 

elever att läsa på sitt hemspråk.  

 

7.1.4 Samundervisning 

Flickor visade sig ha svårare för idrott och hälsa än för pojkarna, något som Strandbous- 

(2005) samt Karlefors och  Herttings studie också visar (2011). Maja menar att det viktigaste 

för flickorna var att vara hemma och ta hand  om familjen. Detta är också vad Lundvall 

(2005) och Strandbou (2005) skriver. Flickorna tyckte också att simningen var problematiskt 

då de ska vara lättare klädda än vad den muslimska religionen tycker är lämpligt. Lärarna 

uppgav ändå att flickorna gärna ville vara med och delta och försökte få med dem så gott det 

gick. Däremot var flickorna uppdelade i simningen i tre av fyra skolor då det var extra 

känsligt med manlig lärare i simning.  

 

I simningen tolkar jag det som att tre av de fyra lärarna valde att ha särundervisning vilket kan 

ses som ett kategoriskt inkluderingsperspektiv mellan flickor och pojkar. För att 

inkluderingen skulle ses på ett relationellt perspektiv bör alla elever få vara tillsammans och 

situationen lösas så alla kan delta. Nu såg lärarna det mer som problem hos eleverna och 

delade upp eleverna istället för att vara normkritiska och utmana förhållningssätt som 

eleverna har.  
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I Majas fall hade hon simning med både flickor och pojkar och uppgav att det gick bra. Detta 

är ett tydligt relationellt perspektiv. Utifrån Deweys transaktionella perspektiv kan en säga att 

lärarna hade från tidigare möten i simning upplevt problem med gemensam 

simundervisning eller åtminstone trodde de att det skulle bli svårt att ha gemensam 

simundervisning. Därför valde lärarna att handla efter sina erfarenheter och ha uppdelad 

undervisning. Maja hade haft ett lyckat möte med nyanlända som simmade tillsammans och 

insåg att det inte var något större problem och har därför gemensam simundervisning.  

Jag ställer mig tvådelad i denna fråga, å ena sidan är det ju smidigare om det är en uppdelning 

mellan könen i fall det är känsligt för eleverna men å andra sidan tycker jag de nyanlända ska 

få chansen att inkluderas in i samhället och inse att flickor och pojkar kan simma tillsammans. 

 

I andra ämnen förekom samundervisning även om dansen kunde bli känsligt i början särskilt 

då de behövde ta i varandra. Men utifrån lärarnas tidigare erfaranden av samundervisning och 

vilka problem som fanns i dansen uppgav både Maja och Petra att de i början valde danser 

som inte hade någon kroppskontakt för att få med de nyanlända, något som lärarna uppgav 

som lyckat. 

 

Börja med danser som inte innehåller fysisk kontakt mellan könen då det kan vara känsligt. 

Men med tiden kanske eleverna inser att det inte är farligt att dansa med det motsatta könet 

och det går att genomför andra danser som innehåller kroppskontakt. Om det är som Lundvall 

(2005) skriver att det är hur eleven eller familjen tolkar religionen som spelar roll borde det ju 

finnas stora möjligheter att kunna dansa ihop, vilket vi gör i Sverige. Det är viktigt att läraren 

står upp för hur skolan ska vara, att vi inte gör skillnad på kön och har samundervisning. 

Strandbous (2005) studie lyfte fram att en avgörande roll för att muslimska flickor ska vara 

med och idrotta är vilken inställning föräldrarna har. Som lärare tror jag det därför kan vara 

bra att försöka få med föräldrarna och visa varför det är så bra med idrott och hälsa. Samt att i 

Sverige gör vi ingen skillnad på kön, utan här får alla vara med.    

 

 

 

7.1.5 Arbetssätt 

De arbetssätt som användes för att möta de nyanländas behov var att ha andra elever som 

tolkar, extra undervisning och använda sig av modersmålslärare. Bunar (2010), Nilsson 



33 

 

(2013) och Skolinspektionen (2009) har alla tre konstaterat att det borde bli enklare att 

använda sig av modersmålsläraren för att täcka upp brister i språket. Att använda sig av 

modersmålsläraren önskade sig lärarna men tillgången till denna var begränsad. Petra kunde 

använda sig av modersmålsläraren vilket var positivt i speciellt de teoretiska områdena. Bunar 

(2010) menar att lärare och rektorer oroar sig för att eleven inte ska känna sig inkluderad om 

de är frånvarande från undervisningen. 

  

Jag tolkar lärarnas utsagor som att de elever som tolkar blir en handlingsstrategi för läraren 

eftersom de används för att översätta. Tillsammans med lärare, elev och elev kan sedan ett 

utbyte av kunskap ske där den nyanlända eleven förstår vad läraren vill förmedla. Om eleven 

är frånvarande från den ordinarie lektionen för att gå till en modersmålslärare är det ett 

kategoriskt inkluderingsperspektiv skolan har. Men i idrott och hälsa  var det snarare så att 

lärarna inte fick någon hjälp alls utav modersmålsläraren. Endast Stina fick hjälp och då 

skedde den hjälpen utanför den vanliga idrott och hälsa lektionen. Detta kan förstås av att 

modersmålsläraren inte har tid. Huruvida det är möjligt eller inte att använda sig av 

modersmålslärare ligger utanför syftet för denna studie. Jag nöjer mig med att säga att lärarna 

har en önskan att använda sig av modersmålsläraren för att eleverna enklare ska nå målen i 

idrott och hälsa. Om eleven skulle få gå till modersmålslärare finns risken att eleven skulle 

känna sig exkluderad till följd av att inte få vara med i den vanliga undervisningen. Men 

frågan jag ställer mig är hur mycket eleven känner sig inkluderad om eleven inte förstår 

språket i undervisningen?  Med tiden tror jag att eleverna lär sig enkla begrepp som pallplint, 

linje, mål och regler relativt snabbt. 

 

Idrott och hälsa är mer tacksamt än de mer teoretiska ämnena att undervisa nyanlända i. I 

idrott och hälsa behövs inte lika mycket språk och mycket av ämnet bedöms efter 

rörelseförmåga. Ett sätt för lärarna att ersätta saknaden av modersmålslärare, var att de 

nyanlända som hade lärt sig någorlunda bra svenska kunde agera tolkar åt de nya nyanlända 

eleverna.   

 

För att fler idrott- och hälsalärare skulle få mer hjälp från modersmålslärare skulle en lösning 

kunna vara att ha en större uppsamlingsskola med många nyanlända elever. Där kunde ett 

stort urval av elever med olika ursprung hjälpa andra nyanlända att tolka och läraren skulle 

även kunna ta hjälp av speciallärare som är utbildade mot nyanlända. Modersmålslärare skulle 

kunna samlas och jobba på samma arbetsplats. Men detta leder i mitt tycke till en väldigt 
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segregerad skola med skillnader mellan nyanlända och vanliga skolor i olika stadsdelar och 

städer. Jag tycker Sverige bör ha mottot ”en skola för alla” där nyanlända kan bli 

inkluderande i vilken skola som helst. Med nyanlända elever tror jag också möjlighet finns till 

att få en bredare idrottsundervisning med flera olika danser, idrotter och lekar.  

 

Avslutningsvis försöker lärarna förhålla sig till läroplanen och att se varje individ  som lika 

mycket värd, inte göra skillnad mellan könen och förmedla jämställdhet. Emellertid är det inte 

enkelt att anpassa utbildningen med utgångspunkt för vad eleven har för 

tidigare erfarenheter och språk. Men med mer erfarenheter har lärarna som har blivit 

intervjuade lärt sig undervisa nyanlända bättre och anser sig vara mer framgångsrikare för 

varje läsår.  

7.2 Metoddiskussion   

Studien bygger på intervjuer från lärare verksamma på skolor med nyanlända elever. I studien 

intervjuades endast kvinnor vilket kan ge en sned bild av verkligheten. De kvinnliga lärarna 

diskuterade problemet med manliga idrott- och hälsalärare under speciellt simningen. Det 

hade varit intressant att få höra hur den manliga läraren gör i dessa situationer då det blir 

känsligt för den nyanlända flickan. Jag fick endast fram fyra personer att intervjua trots ett 

gediget försök att få tag i fler. Detta ger mindre nyanserad bild av verkligheten men utgör 

ändå underlag för problematiken kring nyanlända elever och deras integrering i den svenska 

skolan. Det som var bra var att skolorna var placerade både i stadsmiljö, förort och på landet 

för att få se om det fanns någon eventuell skillnad eller inte. Resultaten påverkade inte i min 

mening var skolan var placerad.  

 

 I och med att lärarna blev intervjuade hur de arbetar och vilka problem som finns med 

nyanlända hade det varit givande att även observerat lektioner för att se hur lärarna faktiskt 

gör och inte enbart vad de uppgav. Men då hade arbetet blivit betydligt större än ramen för 

vad denna studie ska vara.  

 

I min studie utgår jag från vad lärarna berättar angående sitt handlande, detta kan ses som 

något negativt då jag egentligen borde observera lärarnas handlande under lektionerna. Men 

nu får jag förlita mig på att det lärarna berättar också motsvarar hur de faktiskt handlar under 

lektionerna. Detta problem är också något som Huifeldt (2015) diskuterar och väljer att 



35 

 

hänvisa till Dewey själv som menar att då människan måste reflektera över sitt eget handlande 

kan erfarandet bli tydligare än då själva handlandet ägde rum.  

 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

I dagsläget finns begränsad forskning kring lärares utmaningar och metoder för att undervisa 

nyanlända elever. Fler studier kan göras genom intervjuer med verksamma lärare likt denna 

studie. Man kan även undersöka vilka skillnader det eventuellt kan finnas mellan landsbygden 

och städer eller regionala skillnader i Sverige.  
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9. Bilagor  

Bilaga 1  

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka utmaningar som idrott- och hälsaläraren 

upplever vid undervisningen av idrott och hälsaIdrott och hälsa för nyanlända elever i 

högstadiet, samt hur läraren möter dessa.  

Frågeställning:  

 Vilka utmaningar upplever lärarna det finns för att undervisa nyanlända svenskar i 

idrott och hälsa på högstadiet? 
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 Vilka arbetssätt använder sig läraren av för att möta dessa utmaningar?   

 

Vilka sökord har du använt? 
Nyanlända, nyanlända elever, utbildning för nyanlända, idrott och nyanlända, 

förberedelseklass, Åke Huitfelt, Suzanne Lundvall, Bunar 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Uppsala universitets bibliotekskatalog, libris och google.se  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH: Nyanlända lärande  

Uppsala universitet: Nyanlända  

Google: Bunar, forskning om nyanlända 

 

Kommentarer 
Mycket av material har funnits från Huitfeldts studie ”Passar jag in”.  

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor:  

 

Bakgrund av skolan:  

 

Berätta om er skola? (antal elever, årkurser, antal nyanlända, finns speciella program ex 

fotbolsklass, något mer som utmärker skolan) 

 

Hur går mottagningsprocessen till när ni får en nyanländ elev?  

 

Berätta om dig själv! (erfarenhet, utbildning, ämnen)  

 

Lärarens roll:  
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Vilka är de främsta utmaningar när det gäller nyanlända elever inom idrott och hälsa? (ex. 

språk, tidigare idrottserfarenheter, utanförskap m.m.)  

 

Ifall det finns  Har du några speciella metoder för att klara av dessa utmaningar?  

 

Skiljer sig nyanlända elever från icke nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa? I så fall på 

vilket sätt?  (delaktighet, kunskap, könsskillnad)  

 

Finns det kunskapskrav som du har märkt att är extra svåra för nyanlända att uppnå? I så fall, 

vilka? Vad är orsaken till det? Hur jobbar du för att fler ska lyckas med det?  

 

Skiljer sig din lärarstil åt mellan nyanlända och icke nyanlända elever? Hurdå?  

 

Finns det något extra positivt när nyanlända elever inkluderas i idrottsundervisningen?  

 

Vad är de viktigaste redskapen/metoderna skulle du säga för att lyckas inkludera nyanlända i 

idrottsundervisningen?  

 

Har din lärarroll som idrott- och hälsalärare förändrats efter du har jobbat med nyanlända 

lärare, i så fall hur?  

 

Något du vill tillägga?  
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