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Sammanfattning 

 
Den svenska skolan har upplevt en ökad andel nyanlända elever i undervisningen vilket ställer 

krav på inkludering av de nyanlända eleverna. Denna studie avser att öka förståelsen för 

inkluderingsproblematiken av nyanlända elever i årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa. Studien 

har genomförts med kvalitativa intervjuer med sex lärare i idrott och hälsa. I intervjuerna 

framkom det att inkludering enligt lärarna var att de nyanlända eleverna ska kunna delta utifrån 

sina egna förutsättningar. I lärarnas utsagor framkom även att lärarna både använder sig av 

integrerande och inkluderande undervisning. Bland de strategier som lärarna sade sig använda 

för att lyckas med inkludering av de nyanlända eleverna, var det att behandla de nyanlända 

eleverna som alla andra elever samt att använda övningar och aktiviteter som kan genomföras 

parvis och i grupp. 

 

Nyckelord: Integrering, invandare, språkbarriär, inkluderande strategier.  
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1. Inledning 

Människor lever idag i en dynamisk värld med regioner som upplever krig, förföljelse och 

förtryck. Den rådande situationen med oroligheter i Mellanöstern och Afrika gör att människor 

flyr sina hemland och söker sig till länder i huvudsakligen Europa. Sverige är ett av länderna 

som får en stor flyktingtillströmning. Enligt Migrationsverket (2015) har det under år 2015 

anlänt fler flyktingar än någonsin under ett enskilt år till Sverige och många av flyktingarna är 

barn och ungdomar i skolåldern. De svenska skolorna har enligt FN:s barnkonvention (2005) 

skyldighet att ta emot dessa barn och ungdomar då alla barn har rätt till en grundskoleutbildning 

i det land barnet befinner sig i. Skolverket (2015) skriver i sin tur att alla asylsökande- och 

papperslösa barn har rätt att gå i svensk grund- eller gymnasieskola. Flyktingströmmen av barn 

och ungdomar innebär att de svenska skolorna får fler nyanlända elever vilket skapar 

pedagogiska utmaningar i form av att inkludera dessa elever i undervisningen. Skolverket 

(2011) anger i läroplanen, Lgr11, att all undervisning i skolan ska anpassas till varje enskild 

individs förutsättningar samt att undervisningen ska bygga på elevens tidigare erfarenheter och 

kunskaper oavsett bakgrund, språk och kunskaper. Detta innebär stora prövningar för skolan 

och dess pedagoger när allt fler nyanlända elever kommer in i den ordinarie undervisningen.  

 

Skolverkets styrdokument är som ovan nämnt tydlig med att undervisningen ska anpassas efter 

varje enskild individs förutsättningar, men sker detta i verkligheten? Skolinspektionen (2014) 

har utfört en granskning som visar att det är svårt för lärare att inkludera nyanlända elever i den 

ordinarie skolundervisningen. Granskningen visar att de nyanlända eleverna behöver en snabb 

inkludering i den ordinarie klassen för att inte bli distanserade från skolans vardag och gå miste 

om värdefull kunskap. Ämneslärare saknar många gånger kunskaper för att planera och anpassa 

undervisningen till de nyanlända eleverna. Konsekvensen blir att de nyanlända eleverna 

kommer efter kunskapsmässigt jämfört med sina jämnåriga klasskamrater. Ämneslärare som 

saknar kompetens och kunskap för att undervisa nyanlända elever kan leda till att eleverna inte 

får den utbildning de har rätt till enligt grundskolans läroplan.  

 

Med anledning av den rådande flyktingsituationen och skolinspektionens rapport om brister i 

inkludering av nyanlända elever i grundskolans undervisning syftar denna studie till att 

undersöka inkludering av nyanlända elever specifikt i ämnet idrott och hälsa. Studien 

undersöker lärare och deras uppfattningar om inkluderingsproblematiken av nyanlända elever i 
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idrott- och hälsaundervisningen samt vilka strategier de använder för att inkludera de nyanlända 

eleverna.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för inkluderingsproblematiken av 

nyanlända elever i årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa. 

 

Mer specifikt söker studien svara på följande frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har lärare i idrott och hälsa om inkluderingsproblematiken av 

nyanlända elever? 

 

- Vilka strategier använder sig lärare av för att inkludera nyanlända elever i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

- Vilka problem möter nyanlända elever, enligt lärarna, när de studerar idrott och hälsa i 

Sverige? 

 

3. Bakgrund 

Nedan förklaras några centrala begrepp som har betydelse för förståelsen av 

inkluderingsperspektiven i denna studie. Samtliga begrepp som förklaras i denna studie är 

inriktad mot barn och ungdomar i skolan. Därefter ges en översikt om inkluderande 

undervisning i den svenska skolan kopplat till aktuella styrdokument, Lgr11. 

 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Nyanländ elev 

En nyanländ elev definierar Skolinspektionen (2009) som en elev som inte har svenska som 

modersmål samt att denne inte behärskar det svenska språket. Utöver det krävs det även att 

eleven ska anlänt nära skolstart eller under åren som normal skolgång sker. Bunar (2010) 

skriver vidare att en vanlig vedertagen definition av en nyanländ elev är att den ska ha invandrat 

till Sverige, oavsett invandringsskäl. Han menar att definitionen enbart avser grundskolan och 
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gymnasiet (inklusive särskolor) och därmed inte förskolan. Författaren förklarar även att det är 

tidpunkten då eleven anländer till skolan som är avgörande och inte när den anländer till landet. 

Det innebär att en elev som har bott på en flyktingförläggning och till viss del lärt sig det 

svenska språket kan bedömas som icke nyanländ. Han menar dock att bedömningarna är 

individuella. Orsaken till dessa individuella bedömningar beror på att en elev kan vara bra på 

att verbalt uttrycka sig i det svenska språket men att läsförståelsen och den skriftliga förmågan 

kan vara obefintlig. Om så är fallet bedöms eleven vara nyanländ för att få särskilt stöd och 

undkomma att kunskapsmässigt komma efter sina jämnåriga klasskamrater (Bunar 2010). 

Skollagen (2010:800) uttrycker att efter fyra års skolgång i Sverige ska inte längre eleven anses 

vara nyanländ. Det innebär enligt Bunar (2010) att under denna tid kan eleven gå i 

förberedelseklasser i grundskolan och IVIK (Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom 

ramen för gymnasieskolans individuella program) i gymnasiet. Tanken är att elevens framsteg 

avgör när denne ska integreras i den ordinarie klassen. 

 

3.1.2 Invandrare 

Ordet invandrare definierar Wigg (2008), i sin avhandling, som en person som invandrat till 

Sverige från sitt ursprungliga hemland. En invandrare behöver inte nödvändigtvis vara en 

flykting, däremot är en flykting alltid en invandrare. Hon beskriver även att ordet invandrare 

ofta tolkas olika i samhället, däremot försöker svenska myndigheter inte lägga några 

värderingar i ordet. Dock är ordet invandrare enligt författaren laddat med många olika 

betydelser i det svenska samhället. 

 

3.1.3 Inkludering och integrering 

Enligt Nilholm (2006) sker det ofta förväxlingar mellan begreppen inkludering och integrering. 

Han menar att begreppet inkludering innebär att helheten ska anpassas efter delarnas 

egenskaper. Inom skolans värld innebär det att undervisningen ska anpassas efter de enskilda 

eleverna. Författaren menar att integrering däremot är motsatsen där delarna ska passa in i 

helheten. Konkret betyder det att den enskilda eleven ska passas in i undervisningen som inte 

tar hänsyn till att alla barn är olika. Orden inkludering och integrering har även en benägenhet 

att inom skolans värld användas enbart för ”elever med behov av särskilt stöd” (Nilholm, 2006). 

I denna studie kommer begreppen främst att användas för nyanlända elever i idrott- och 

hälsaundervisningen.  
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3.1.3.1 Social inkludering 

Social inkludering är en av två dimensioner av begreppet inkludering som tas upp i denna 

studie. Enligt Skowronski (2013) innebär social inkludering i skolan att den nyanlända eleven 

blir inkluderad i klassens sociala gemenskap. Den sociala inkluderingen skapas genom att knyta 

kontakter med övriga elever i klassen för att därmed få ett socialt umgänge. Författaren påstår 

att den sociala inkluderingen ofta är svår att uppnå till en början i den ordinarie klassen. Därför 

är det vanligt att se ett mönster där den nyanlända eleven, om möjlighet finns, söker sig till 

elever med liknande erfarenheter av att ha invandrat. Hon konstaterar att den sociala 

inkluderingen är en oerhört viktigt del för att möjliggöra ett bättre studieresultat. 

 

3.1.3.2 Didaktisk inkludering 

Den andra dimensionen av inkludering är det Asp-Onsjö (2008) beskriver som didaktisk 

inkludering. Denna dimension kan förklaras som innehållslig där läraren ger eleven rätt 

didaktiska förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla sina praktiska färdigheter i ämnet. 

Författaren menar att läraren exempelvis måste anpassa sin undervisning med olika arbetssätt 

och varierat skolmaterial för att eleven ska utveckla sina färdigheter i ämnet och därmed även 

bli didaktisk inkluderat.  

 

3.2 Inkluderande undervisning i den svenska skolan 

Den svenska skolan har en mångkulturell blandning av elever från olika platser i världen och 

med varierande bakgrund. Persson & Persson (2012) anser att skolan ska verka för att den 

mångkulturella skolan ska vara en jämlik skola där elevernas olikheter ska uppmuntras och ses 

som en tillgång. De anser att skolans uppgift är, att med professionella verktyg, ge elever 

stimulans, uppmuntran och en känsla av gemenskap. Det innebär att undervisningen ska vara 

inkluderande där intentionerna är att skapa ett bättre samhälle. Nilholm (2006) förklarar vidare 

att skolan ska formas av mångfalden av individers olikheter och där inkluderande undervisning 

är ett verktyg som ska användas för denna utformning. 

 

Enligt Persson & Persson (2012) är det vanligt förekommande att inkludering enbart uppfattas 

omfatta elever i olika svårigheter i den ordinarie undervisningen. Då många elever har 

svårigheter någon gång under sina år i grundskolan kan det tolkas som att inkludering enbart 

rör dessa elever, vilket dock är en allt för snäv definition av begreppet. Nilholm (2006) hävdar 
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exempelvis att inkludering ofta förknippas med ”elever med särskilda behov”. Han menar att 

inkluderande undervisning ska beröra alla elever oavsett behov. 

 

Begreppet inkludering förekommer dock enligt Persson & Persson (2012) inte i något av de 

styrdokument som skolan har att förhålla sig till. En trolig anledning till detta kan vara att 

inkludering uppfattas olika av de inblandade och att det är vanligt att tro att inkludering innebär 

att alla elever alltid ska undervisas i samma rumsliga miljö. Det som däremot uttrycks i 

styrdokumenten är begreppet ”En skola för alla” som författarna hävdar infördes i och med 

1980 års läroplan. Den svenska skollagen (2010:800) uttrycker tydligt att skolan ska vara till 

för alla: 

 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

(Skollagen, 2010:800, 8 §) 

 

Skolverkets (2011) läroplan, Lgr11, i sin tur förmedlar att undervisningen ska anpassas för varje 

enskild individ: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Persson & Persson (2012) hävdar att den svenska skolans styrdokument tydligt indikerar att 

undervisningen ska vara inkluderande trots att ordet inkludering inte finns utskrivet i några 

styrdokument. De menar att inkluderingsprincipen antagligen är, och har varit, en självklar del 

i undervisningen och därför inte explicit uttrycks i styrdokumenten. Detta kan dock enligt 

författarna vara förrädiskt då det bidrar till att de offentliga samtalen inte diskuterar inkludering 

då det redan känns självklart. De anser vidare att den inkluderande undervisningen måste 

diskuteras mer flitigt då inkludering är en del av samhällets demokratiseringsprocess och många 

värderingar startar i skolan. 
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4. Tidigare Forskning 

I detta kapitel ges en övergripande inblick i tidigare forskning som gjorts om nyanlända elever 

i den svenska skolan. Det ges dels en presentation om nyanlända elevers generella skolgång 

och dels beskrivs det hur de nyanlända eleverna inkluderas i idrott- och hälsaundervisningen. 

Därutöver ges en översikt om tidigare forskning inriktad på olika problem och hinder som de 

nyanlända eleverna möter i skolan och som bidrar till deras skolprestationer. 

 

4.1 Skolgång för nyanlända 

I Sverige har alla barn inklusive asylsökande barn enligt Wigg (2008) rätt att få gå i skola. Det 

är kommunerna som har skyldighet att upprätta introduktionsplaner för de nyanlända eleverna. 

Hon menar att det framförallt finns två sätt att introducera eleverna i den svenska skolan och 

det är upp till varje kommun att bestämma hur det ska ske. Den vanligaste modellen är att eleven 

sätts i en förberedelseklass där syftet är att lära sig det svenska språkets grunder. 

Förberedelseklasser finns framförallt på större orter och syftar till att förbereda eleven inför 

starten i den ordinarie klassen.  

 

Den andra modellen som är vanlig enligt Wigg (2008) är att den nyanlända eleven får egna 

individanpassade lösningar där eleven exempelvis kan undervisas tillsammans med den 

ordinarie klassen men har anpassat läromedel och stöd från fler lärare. Detta görs framförallt i 

mindre orter som inte har möjlighet att införa förberedelseklasser. Författaren förklarar vidare 

att forskning visat att förberedelseklasserna är en bra introduktion för de nyanlända eleverna. 

Eleven ska däremot inte vara i förberedelseklassen för kort tid men inte heller för länge. Är 

eleven för kort tid i förberedelseklassen får den svårt med det svenska språket i den ordinarie 

klassen. Stannar eleven däremot för länge i förberedelseklassen riskerar den att komma för långt 

efter i den ordinarie undervisningen. Författaren anser att det behövs individuella bedömningar 

när en elev kan börja i en ordinarie klass.  Skolverket (2013) skriver vidare i en publikation, där 

nyanlända elever är i fokus, att en nyanländ elev inte ska gå i en förberedelseklass mer än ett 

år, utom i undantagsfall där två år kan förekomma vid särskilda skäl. 

 

Det är inte alltid lätt för nyanlända elever att börja studera i den svenska skolan. Skolverket 

(2013) menar att nyanlända elever ofta har svårare att uppnå kunskapskraven både i 

grundskolan och i gymnasiet. Det är oftast ungdomar som kommer i senare tonåren till Sverige 

som har det svårare med sin skolgång. Bunar (2010) menar detsamma, att desto äldre de 



  

7 
 

nyanlända är när de anländer till Sverige desto svårare är det att uppnå de krav som skolan 

ställer på dem.  

 

Wigg (2008) förklarar att det inte enbart är skolans kunskapskrav som de nyanlända har 

problem med. Hon menar att de nyanlända eleverna upplever en större grad av mobbning i 

skolan än svenska elever. De känner sig även mindre trygga i skolan och anser att de i större 

utsträckning blir orättvist behandlade av sina lärare. Axelsson (2014) hävdar att rädslan för den 

nyanlända eleven att bli mobbad gör att eleven och dess föräldrar flyr skolor med dåliga rykten. 

Eleven väljer då en skola där det finns fler svenska elever för att eleven snabbt ska lära sig det 

svenska språket och helt enkelt känna sig som en del av det svenska samhället. Författaren 

hävdar att det fria skolvalet och möjligheten att välja en annan skola gör att den svenska skolan 

blir än mer segregerad och mindre likvärdig. 

 

4.2 Nyanlända i idrottsundervisningen 

De nyanlända eleverna erbjuds enligt Huitfeldt (2015) att studera de flesta av ämnena i den 

svenska grundskolan. Det innebär att många nyanlända elever kommer i tidig kontakt med 

ämnet idrott och hälsa. Författaren hävdar i sin licentiatavhandling att det är stor skillnad mellan 

de nyanlända elevernas kunskaper och färdigheter i ämnet. De varierande kunskaperna och 

färdigheterna beror på vad eleven har för ursprungsland och tidigare erfarenheter av idrott och 

hälsa. Det kan vara så att elever inte tidigare kommit i kontakt med flera av de moment som rör 

idrottsundervisningen (av olika anledningar). Av denna orsak kan eleven få svårigheter i idrott- 

och hälsaundervisningen.  

 

Huitfeldt (2015) förklarar att nyanlända kan ha andra svårigheter i form av kulturella och 

religiösa skäl. En svårighet är nyanlända flickor som kan behöva utmana deras kulturella eller 

religiösa normer för att kunna medverka och uppnå de krav som ställs i idrott- och 

hälsaundervisningen. Han förklarar att det inte ses som ett kvinnligt beteende att exempelvis 

muslimska flickor ska idrotta och därför kan ämnet idrott och hälsa komma i konflikt med de 

etniska identiteter som muslimska flickor har. Taylor & Doherty (2005) menar i sin tur att det 

finns religiösa hinder för nyanlända flickors deltagande idrottsundervisningen. Dessa hinder 

beror på vilken kulturell bakgrund eleven har med sig till det nya landet. Författarna menar att 

de nyanlända flickorna förutsätts fokusera på familj och arbete och inte på idrottsutövning. 

Något som styrker detta påstående är Otterups (2005) forskning som visar att sju av tio pojkar 
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med utländskt ursprung som regelbundet deltar i organiserade fritidsaktiviteter medan det bara 

är fyra av tio flickor med utländskt ursprung som är engagerade. Axelsson (2014) menar att 

föreningsidrotten är en viktig socialisationsplats som bidrar till att träffa nya vänner samt bli 

van vid fysisk aktivitet. Detta gör det enklare för de nyanlända eleverna att klara av kraven i 

idrott och hälsa. 

 

Enligt Huitfeldt (2015) är idrottsundervisningen viktig för de nyanlända eleverna, särskilt för 

pojkar som i större grad tillåts idrotta än flickor tack vare sina etniska identiteter. Idrott- och 

hälsaundervisningen innebär att nyanlända elever kan ”umgås” utan att använda ett verbalt 

språk och de kan få nya bekantskaper genom den fysiska aktiviteten. Författaren visar dock på 

ett vanligt problem där de nyanlända pojkarna har svårt att släppa sin ”machostämpel” som 

innebär att det enbart ska vara idrotter som innefattar en boll. De har svårt att ta till sig och lära 

sig andra moment inom idrott och hälsa som de oftast är nybörjare i. Det gör att de nyanlända 

pojkarna har svårt att uppnå kursplanens kunskapsmål på grund av ovilja att lära sig andra 

moment som inte innefattar en boll. Huitfeldt (2015) förklarar vidare att de nyanlända med stor 

sannolikhet aldrig kommit i kontakt med simning, orientering, vinteraktiviteter och dans. Det 

innebär att de nyanlända eleverna har svårt att uppnå betyget E i ämnet. Skolverket (2011) är 

tydliga med vilka kraven är för att uppnå betyg E och det står bland annat: 

 

I danser och rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till 

takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.   

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel. (Skolverket, 2011, s.60-61). 

 

Enligt Huitfeldt (2015) är dessa kunskapskrav svåra att uppnå för många av de nyanlända 

eleverna. Orsaken är då främst brist på tidigare erfarenhet och kunskap om dessa moment. Det 

innebär att idrottsläraren får en stor utmaning att didaktiskt inkludera de nyanlända eleverna i 

sin undervisning. 

 

4.3 Vad krävs för att uppnå en inkluderande undervisning? 

Nilholm (2006) menar att det inte finns några särskilda vetenskapliga bevis för hur en 

inkluderande undervisning uppnås. Det finns däremot många faktorer som författaren menar 

hjälper till för att skapa inkluderande undervisning. Den första nivån som skapar en 
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inkluderande undervisning är på lärarnivå där lärarens ledarskap, attityd samt vision om 

undervisningen har stor betydelse. Läraren ska kunna anpassa kursplanen och undervisningen 

utifrån elevernas olikheter. Det är även viktigt att läraren har en förmåga att stärka elevernas 

sociala gemenskap till varandra så att det bildas en god arbetsmiljö i klassrummet.  

 

Den andra nivån enligt Nilholm (2006) som bidrar till en inkluderad undervisning är skolans 

roll samt andra yttre förutsättningar. Skolan ska kunna ge ett flexibelt stöd till läraren i form av 

exempelvis specialpedagoger, kuratorer, kollegor och stödteam. Det är också bra om elevernas 

föräldrar är aktiva, och då speciellt med arbete som rör elevens individuella undervisningsplan. 

Författaren anser även att den inkluderande undervisningen påverkas av yttre förutsättningar 

där nationella ramar och hur regeringens målsättningar i styrdokumenten tydliggörs har en 

bidragande effekt på undervisningen i skolan. Sedan behövs det även en rättvis fördelning av 

resurser från olika instanser i samhället samt politikers och skolledningens attityder till 

inkluderande undervisning. Alla dessa faktorer, från politiska och administrativa nivåer till mer 

konkreta i klassrummet, är viktiga för att en inkluderande undervisning ska bli möjlig i varje 

enskilt klassrum. 

 

4.4 Idrottslärarens roll i en inkluderande undervisning 

Nyanlända elever har enligt Huitfeldt (2015) generellt svårt att uppnå betyg E i idrott och hälsa 

på grund av bristande kunskaper och färdigheter i ämnet. Vad kan då idrottsläraren göra för att 

den nyanlända eleven ska bli inkluderad samt uppnå minst ett betyg E i idrott och hälsa? 

Huitfeldt (2015) menar att eftersom de nyanlända eleverna sällan kommit i kontakt med idrott 

och fysisk aktivitet är en del av lärarens uppdrag att ge en positiv upplevelse till eleven. Det 

läraren behöver förhålla sig till är Skolverket (2011) och dess kunskapskrav där det bland annat 

står:  

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och 

rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och 

sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.   

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel. (Skolverket, 2011, s.60-61). 
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Kunskapskraven uttrycker således inga speciella aktiviteter förutom dans, friluftsliv, simning 

och orientering. Detta menar Huitfeldt (2015) är en bra möjlighet för läraren att utforma 

undervisningen med aktiviteter som bättre passar de nyanlända eleverna men som ändå kan 

kopplas till kursplanen. Läraren kan således inkludera de nyanlända eleverna i den ordinarie 

klassen genom att välja aktiviteter som gör att de nyanlända då lättare kan uppnå ett betyg i 

ämnet. Författaren menar att läraren inte ska utesluta nya aktiviteter då det ofta är uppskattat att 

lära sig nya idrotter. Han menar vidare att läraren kan göra ett medvetet val där 

simundervisningen är en större del av innehållet i idrott- och hälsaundervisningen på grund av 

att det är det enda kunskapskravet som är konkret och som många har svårt att klara av.  

 

Den andra aktiviteten som uttrycks i kursplanen är dans. Dansmomentet kan enligt Huitfeldt 

(2015) även det anpassas i idrottsundervisningen. Han förklarar att det finns religiösa skäl där 

flickorna inte vill hålla i pojkarnas händer. Eftersom det inte konkret finns utskrivet vilka danser 

som ska undervisas kan läraren bestämma fritt vilka som ska utövas. Läraren kan då med fördel 

välja att ta bort pardanser alternativt att flickor dansar med flickor och pojkar med pojkar.  

 

De inkluderande strategier som beskrivits ovan är till stor del fokuserad på den didaktiska 

inkluderingen. Den andra dimensionen av inkludering som innebär att den nyanlända eleven 

även inkluderas socialt är även den påverkbar från lärarens sida. Enligt Skowronski (2013) är 

det en fördel om läraren medvetet delar in elever i grupper för att eleverna ska lära känna 

varandra under den praktiska undervisningen. Författaren hävdar att det är fullt möjligt att 

genomföra gruppindelning i den ordinarie klassen där de nyanlända eleverna undervisas. 

Skolverkets (2008) råd till lärare i undervisningen av nyanlända elever är att införa mentorer, 

faddrar och kamratstödjare för att skapa en social gemenskap mellan de nyanlända och de 

övriga eleverna. Alla dessa tillvägagångssätt gör att en social inkludering för de nyanlända 

eleverna blir möjlig.  

 

Oavsett hur läraren väljer att anpassa sin idrottsundervisning och inkludera eller integrera de 

nyanlända i undervisningen hävdar Huitfeldt (2015) att läraren ska följa styrdokumenten men 

framförallt att försöka förstå de nyanlända eleverna och lyssna på dem. Taylor & Doherty 

(2005) menar att en stödjande och förstående lärare kan ge de nyanlända eleverna en positiv 

inverkan på motivationen att delta och prestera i idrottsämnet. Huitfeldt (2015) hävdar vidare 

att genom att försöka förstå de nyanlända eleverna och lyssna på deras åsikter kan läraren hjälpa 
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dem att dels börja uppskatta undervisningen och dels hjälpa dem ut i vuxenlivet med fortsatta 

studier, arbete och fritid. 

 

4.5 Föräldrarnas påverkan och den kulturella bakgrundens 

betydelse 

Enligt Axelsson (2014) är goda föräldrakontakter och skolprestationer tätt förknippade med en 

god utveckling för barn och ungdomar. Författaren förklarar att i dagens samhälle tillbringar 

barnen allt mer tid i förskolan och skolan. Det gör att de krav som ställs på lärarna innebär ett 

större helhetsansvar för barnen samtidigt som det uppmuntras till att föräldrarna ska delta i 

skolans verksamheter. Enligt författaren skapar detta ofta en misstro mellan föräldrar och lärare 

om den andres förmåga att utveckla barnen på ett kompetent sätt. Bunar (2010) förklarar vidare 

att det många gånger finns en bristande tillit mellan lärare och föräldrar med en annan kulturell 

bakgrund. Det är främst läraren som anser att föräldrarnas inverkan på barnen med dess kultur 

och traditioner påverkar barnens prestationer och lärande i skolan negativt.  

 

Enligt Bunar (2010) ses ofta de nyanländas föräldrar från lärarens synvinkel som problematiska 

för barnens skolgång. Det vanliga problemet ligger många gånger i kulturkrockar där den 

svenska skolans individualism, liberala syn på undervisning, uppfostran och sexualitet inte 

förstås av de nyanlända föräldrarna. Föräldrarna anser att deras barn ska uppfostras på ett sådant 

sätt att de får respekt för läraren och äldre människor. Föräldrarna tycker även att det är för 

stökigt i klassrummet och att det finns en bristande disciplin hos ungdomarna när 

undervisningen sker. Författaren hävdar även att många högutbildade nyanlända föräldrar 

tycker att utbildningstempot är för lågt i den svenska skolan vilket försämrar barnens chans till 

en god karriär. Alla dessa faktorer gör att det skapas spänningar mellan de utländska föräldrarna 

och läraren vilket gör att läraren ofta ser föräldrarna som problem och försvårar barnets 

inlärning. Bunar (2010) menar att den negativa och misstänksamma tonen mellan föräldrarna 

och läraren inte är på något sätt gynnsamt för barnet. Författaren hävdar att ett gott samarbete 

mellan lärare och föräldrar skapar en god och givande inlärning för barnen som bidrar till 

barnets framgång i skolan. Enligt Spaiij (2013) är många föräldrar med annan kulturell 

bakgrund noga med att deras barn är högpresterande i de teoretiska ämnena. Det innebär att 

idrottsämnet kan få lägre status hos föräldrarna som kräver att deras barn koncentrerar sig mer 

på de teoretiska studierna, vilket får negativa konsekvenser för barnets prestation i idrottsämnet.  
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4.6 Språket som hinder 

När en människa kommer till ett nytt land är det viktigt att lära sig det nya språket för att bli en 

del av samhället. Huitfeldt (2015) beskriver att det nya språket kan bli ett hinder för nyanlända 

som har svårt för att lära sig det tillräckligt snabbt. Han förklarar att språket är den viktigaste 

faktorn för att de nyanlända eleverna ska få en framgångsrik skolgång och för att trivas i det 

nya landet. För att eleverna ska utveckla det svenska språket krävs det att pedagogerna får 

fortbildning i hur man bäst utbildar dessa elever så att de kan uppnå kunskapskraven för godkänt 

betyg i alla ämnen. Taylor & Dohertys (2005) forskning visar på att tidigare nyanlända elevers 

positiva upplevelser bygger på goda kamrater samt engagerade pedagoger tillsammans varit 

betydande framgångsfaktorer.  

 

Enligt Skowronski (2013) är det vanligt förekommande att nyanlända elever uttrycker en rädsla 

för att kommunicera verbalt. Rädslan består i att de är rädda för att de andra eleverna i klassen 

ska skratta åt dem när de har grammatiska fel eller uttalsfel. Detta problem har en benägenhet 

att särskilt uppstå vid överföringen mellan förberedelseklass och ordinarie klass. Författaren 

menar att dessa skratt uppfattas som förtryckande och exkluderande. Klasskamraternas skratt 

behöver inte alltid vara av medveten karaktär utan att endast skapa en humoristisk känsla i 

klassrummet. Däremot finns det vissa elever som använder skratten och humorn som ett sätt för 

att markera sin egen högre position i klassen. Konsekvenserna av klasskamraternas skratt åt de 

språkliga felen kan bli att den nyanlända eleven slutar att kommunicera och interagera i 

klassrummet och därmed påverkas språkutvecklingen negativt. Skowronski förtydligar även att 

en del elever aldrig varit med om att klasskamrater skrattar åt dem, men där rädslan ändå finns 

för att det ska hända. Om den nyanlända eleven upplever rädsla och osäkerhet kan eleven sluta 

svara och undvika lärarens frågor trots att den egentligen vet svaret. Det i sin tur gör att läraren 

får svårare att bedöma elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven.  

 

Enligt Spaaij (2013) är språkbarriärer det vanligaste hindret för nyanlända barn vid deltagande 

av idrottsaktiviteter. Författaren menar att det är svårt för barnet att känna en gemenskap i 

gruppen. Han påpekar dock att det vanligtvis går relativt snabbt för barnet att lära sig språket 

och därmed känna delaktighet i gruppen. Det läraren kan göra för att motverka att språket blir 

ett hinder för eleven är enligt Huitfeldt (2015) att hålla en hög kvalitet på undervisningen. Han 

förklarar att när det finns nyanlända i klassen krävs det att läraren är väldigt tydlig vid 

genomgångar. Läraren ska även förklara syftet med ämnet och dess innehåll samt vara extra 
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tydlig vid genomgångar av varje enskild aktivitet och eventuella regler. Om det blir otydligt 

kan aktiviteten och lektionen få onödiga konflikter antingen mellan elever sinsemellan eller 

mellan elever och lärare, detta kan då upplevas som negativt. Författaren hävdar även att det 

inte är lika självklart för de nyanlända eleverna att fråga läraren när de inte förstår eller vid 

otydligheter på grund av språkbarriärer. Detta innebär att de nyanländas deltagande i idrott- och 

hälsaundervisningen försvåras.  

 

Eftersom de nyanlända eleverna många gånger först kommer i kontakt med de praktiska 

ämnena som exempelvis idrott och hälsa kan språket vara begränsat vid introduceringen av 

ämnena. Huitfeldt (2015) förklarar då att den teoretiska delen av idrottsundervisningen är extra 

utsatt och där det krävs att läraren undervisar på ett begripligt sätt för att den nyanlända eleven 

ska förstå. Läraren måste reflektera över hur den teoretiska genomgången kan bli så pass tydlig 

att den nyanlända eleven känner att lektionen och deltagandet ger någon kunskap och mening. 

Skowronski (2013) menar vidare att lärarens undervisning, oavsett ämne, måste anpassas 

utifrån elevens förutsättningar. Det innebär att undervisningen ska ske på ett sådant sätt att 

eleverna kan bedömas på andra sätt än enbart muntliga. 

 

4.7 Invandrarelevers prestationer i skolan 

Enligt Skowronski (2013) visar forskning att invandrarelever överlag har sämre betyg än 

svenska elever. Ett undantag är dock invandrartjejer som enligt författaren har högre meritvärde 

än svenskfödda pojkar. En av orsakerna till invandrarelevers generellt sett sämre 

skolprestationer är den bostadssegregering som finns i svenska storstäder idag. Det innebär att 

klassammansättningarna inom dessa områden innehåller en stor del invandrarelever vars 

läsförmåga och socioekonomiska förutsättningar är förhållandevis låg i jämförelse med skolor 

där klasserna innehåller fler svenska barn. Författaren pekar på att skolor med hög 

invandrartäthet presterar sämre än skolor med fler svenska barn. En bidragande orsak till de 

sämre resultaten förklarar Skowronski delvis med att dessa skolor har bristfälliga resurser för 

att utbilda dessa elever. Även Wigg (2008) betonar skolans möjligheter att tillhandahålla goda 

resurser för att utveckla de språkliga färdigheterna som avgörande för invandrarelevers 

prestationer i skolan. Axelsson (2014) menar i sin tur att dessa skillnader i resurser och 

prestationer skolor emellan gör att skolan riskerar att bli en plats som bidrar till segregation 

istället för integration.  
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Enligt Axelsson (2014) finns det många bakgrundsfaktorer utöver bostadssegregering, 

motivation, kön och trivsel som gör att invandrarelever presterar sämre än svenska elever. 

Andra bakgrundsfaktorer som spelar roll är bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, antalet 

böcker i hemmet, arbetslöshet och socioekonomiskt status. Dessa faktorer påverkar nyanlända 

elevers prestationer i skolan. Därutöver menar författaren att även faktorer såsom 

ursprungsland, vistelsetid i det nya landet, migrationsorsak, modersmålsanvändning och 

diskriminering bidrar till om invandrarelevens skolprestationer är låga eller höga. Det innebär 

att läraren måste bedöma den nyanlända eleven utifrån ett multietniskt perspektiv, vilket 

forskning visar att det sällan görs (Axelsson, 2014). Det är enligt Axelsson svårt att förklara en 

invandrarelevs prestation utifrån en enda orsak utan ofta samvarierar många olika faktorer. 

Dock påpekar han att detta inte enbart gäller för invandrarelever utan också i stor grad för elever 

som tillhör den växande svenska underklassen. Dessa elever har liknande bakgrundsfaktorer 

som påverkar deras prestation i skolan.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar invandrarelevers prestationer i skolan i hög grad är enligt 

Bunar (2010) den ålder som barnet har vid invandring till Sverige. Han menar att forskning 

visar på att om barnet är under nio år finns stora möjligheter att prestationsmässigt hinna ikapp 

de jämnåriga svenska eleverna. Det innebär att desto äldre barnet är vid invandringstillfället 

desto svårare blir det att prestera goda resultat i skolan. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

I avsnittet teoretisk utgångspunkt ges det en introduktion om det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Dessa två perspektiv ligger till grund för analysen av intervjuerna som genomförts 

i studien. 

 

5.1 Det kategoriska och relationella perspektivet  

Det finns enligt Persson (2013) två specialpedagogiska perspektiv som beskriver två sätt att se 

på elever och dess svårigheter i skolan, det kategoriska- och det relationella perspektivet. Det 

kategoriska perspektivet innebär att skolan ser ”elever med svårigheter” och där svårigheterna 

ses som medfödda eller individbundna, exempelvis låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Det gör att åtgärderna normalt innebär enskilt specialpedagogiskt stöd till eleven och ofta 

enskilt eller i smågrupper. Det andra specialpedagogiska perspektivet benämns som det 

relationella perspektivet och där ser skolan ”elever i svårigheter” vilket innebär att 

svårigheterna uppstår i elevens omgivning, exempelvis uppväxt- och utbildningsmiljön. För att 

eleven ska uppnå skolans krav görs istället en anpassning av undervisning och stoff som ges till 

eleven. Det är alltså förändringar i elevens omgivning som anses kunna påverka 

förutsättningarna att klara de uppställda målen. Det relationella perspektivet innebär att 

mångfald i undervisningen är fullt naturligt och där samtliga elever arbetar mot samma mål. 

Enligt författaren betyder det att eleven är med i den ordinarie undervisningen och inte 

kategoriseras och därefter undervisas i smågrupper. 

 

Under det tidiga 1900-talet beskriver Persson (2013) det svenska skolsystemet som ett system 

som kategoriserade eleverna utefter vad som ansågs vara normalt. Denna kategorisering fick 

stora konsekvenser för de elever som ansågs avvika från det normala vilket innebar placering i 

egna elevgrupper eller skolor. Detta gjordes mot föräldrarnas vilja och begränsade elevens 

framtida arbetssituation. Idag ses denna kategorisering som felaktig då misstag lätt kunde 

uppstå vid bedömningar av eleverna och som fick ödesdigra konsekvenser. Författaren förklarar 

vidare att under 2000-talet sker fortfarande kategorisering av elever men där gränsdragningarna 

för normalitet har förändrats. Idag kan ett barn anses uppfylla kraven för normalitet men kan 

samtidigt bli föremål för vissa stödåtgärder i skolan. En annan skillnad i dagens skola är att 

föräldrarna måste ge sitt medgivande om eleven bedöms behöva särskilt stöd av något slag. För 

att kategorisera eleverna menar Persson (2013) att man ger eleverna särskilda diagnoser som 

ligger till grund för olika stödåtgärder.  
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Tabell 1: Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på 

perspektivval (Persson, 2013, s. 160). I tabellen nedan jämförs det relationella perspektivet 

med det kategoriska perspektivet för att klargöra skillnaderna mellan de två 

specialpedagogiska perspektiven. 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

 

Förmåga att anpassa undervisning 

och stoff till skilda förutsättningar 

för lärande hos eleverna 

 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff 

 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevers uppvisade svårigheter 

 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

 

Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen medfödda 

eller på annat sätt individbundna 

 

Tidsperspektiv 

 

Långsiktighet 
 

Kortsiktighet 

 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder 

 

Elev, lärare och lärandemiljö 
 

Eleven 

 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet 

 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 

med aktivt stöd från rektor 

 

Speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal 

 

Som tidigare beskrivits har det kategoriska perspektivet historiskt varit dominerande i den 

svenska skolan. Enligt Persson (2013) finns det anledning att tro att det fortfarande är det 

kategoriska perspektivet som är dominerande i dagens skola. Han ser dock att det sker en 

långsam förskjutning till det relationella perspektivet som anses ligga i linje med en likvärdig 

skola. Anledningen till att det går långsamt är troligtvis att specialpedagogiska problem ofta ter 

sig som akuta. Det anses då legitimt och effektivt att använda sig av det kategoriska perspektivet 

för att snabbt lösa elevens uppkomna problem. Dock är denna lösning ofta kortsiktig. Det 

relationella perspektivet tar oftast längre tid att applicera och börjar redan som förebyggande 

åtgärder i den ordinarie undervisningen. Det kräver att hela skolan med alla berörda parter 

samarbetar i förändringsarbetet mot ett relationellt perspektiv vilket minimerar risken att akuta 

problem uppstår. Författaren anser däremot att under övergångsfasen till det relationella 

perspektivet ska skolan tillåtas att även använda sig av det kategoriska perspektivet. Dessa två 
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perspektiv ligger till grund för analysen av intervjuerna som genomförts i studien, vilket 

beskrivs i metodavsnittet nedan. 

 

6. Metod 

I metodavsnittet ges en utförlig beskrivning hur studien har genomförts. Nedan presenteras 

följande rubriker; intervju som undersökningsmetod, forskningsetiska principer, urval av 

informanter, genomförande, analys av materialet samt validitet och reliabilitet.  

 

6.1 Intervju som undersökningsmetod 

Denna studie bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer. Enligt Patel & Davidson (2011) är 

syftet med kvalitativa intervjuer att försöka förstå informantens livsvärld eller uppfattningar om 

något fenomen. Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna var 

konstruerade i förväg men där följdfrågor gav utrymme för både intervjuaren och informanten. 

Frågornas utformning var konstruerade på ett sätt så att informanten kunde utveckla sina svar 

med egna exempel. Bell (2006) förklarar att den stora fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är dess flexibilitet där intervjuaren kan ge följdfrågor för att gå djupare och få ett mer 

uttömmande svar. Av de 23 intervjufrågorna var tre stycken utformade som fiktiva case. Case-

frågorna var en medveten vald metod för att få en uppfattning om lärarens undervisning i 

huvudsak berörde ett kategoriskt eller relationellt perspektiv.  

 

Fem av intervjuerna skedde genom telefonintervju och en intervju genom personligt möte på 

informantens arbetsplats. Eftersom majoriteten av intervjuerna var telefonintervjuer valdes en 

högre grad av standardisering där frågorna var likadana till alla informanter och ställdes i tur 

och ordning, dock med varierande följdfrågor. Enligt Trost (2010) är det vanligt med en hög 

grad av standardisering vid telefonintervjuer då man inte personligen möter informanten vilket 

gör det svårare att få riktigt djupgående svar. Anledningen till valet av telefonintervju var på 

grund av att lättare finna villiga informanter samt att spara tid i samband med intervjuerna. 

 

6.2 Forskningsetiska principer 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav som innebär att individer 

som deltar i studien ska skyddas från exempelvis kränkningar, förödmjukelse och insyn i deras 

livsförhållanden. Individskyddskravet är indelat i fyra stycken huvudkrav som forskaren ska ta 
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hänsyn till under sin studie. Nedan presenteras hur studien har förhållit sig till de fyra 

huvudkraven.  

 

Det första kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet där informanterna 

informerades om studiens syfte och vad deras uppgift i studien var. Vidare förklarades det att 

intervjun var frivillig och att de fick avbryta sin medverkan närsomhelst samt att de kunde välja 

att inte svara på en specifik fråga. Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanten fick 

besluta om dess medverkande, tid för intervjun samt att godkänna att intervjun spelades in. 

Nyttjandekravet innebar att individen informerades om att materialet enbart används i denna 

studie och endast av intervjuaren. Det sista av de fyra huvudkraven, konfidentialitetskravet, 

uppfylldes genom att förklara att informanten och dess uppgifter var anonyma. Samtliga 

huvudkrav presenterades innan intervjun startades samt till viss del i informationsbrevet som 

skickades ut i samband med tidsbokning av intervjuerna.  

 

6.3 Urval av informanter 

Urvalet av informanter gjordes dels utifrån ett strategiskt urval och dels genom ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet till de kvalitativa intervjuerna bestod av sex lärare där det 

strategiska urvalet bestod i undervisningserfarenhet av nyanlända i idrott och hälsa. Av dessa 

sex lärare var det tre kvinnliga och tre manliga lärare i idrott och hälsa som ställde upp på 

intervju. Samtliga lärare hade undervisningserfarenhet av nyanlända elever. Enligt Trost (2010) 

är ett strategiskt urval ett bra sätt att välja ut olika variabler som exempelvis yrkeserfarenhet, 

kön och ålder. 

 

Studien använde sig även av bekvämlighetsurval där Trost (2010) beskriver den som en praktisk 

urvalsmetod tillsammans med det strategiska urvalet där forskaren tar de informanter som den 

råkar finna. För att finna informanter till studien kontaktades högstadieskolor runt om i norra 

Sverige för att hitta lärare i idrott och hälsa. De krav som studien ställde var det strategiska 

urvalet där läraren ska undervisa i idrott och hälsa i årskurs 7-9 och med erfarenhet av att 

undervisa nyanlända elever. Bekvämlighetsurvalet i denna studie grundar sig i att när de 

slumpvis kontaktade lärarna valde att ställa upp användes de som informanter. 
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6.4 Genomförande 

Under studiens gång har forskaren fått inspiration från ett tidigare examensarbete av Holmer & 

Törnqvist (2014) som behandlar inkludering av funktionshindrade elever i idrott och hälsa. Den 

inspiration som det främst handlat om är arbetets struktur, forskningsfrågor, teoretisk 

utgångspunkt och intervjufrågor. 

 

Studiens uppstart började med att kontakta potentiella informanter som ville och kunde 

intervjuas. Det skedde genom att söka upp högstadieskolor i kommuner i norra Sverige på 

internet och finna skolans telefonnummer till expeditionen. Expeditionen ringdes sedan upp för 

att få information om det fanns lärare som undervisade i idrott och hälsa i årskurs 7-9. Fanns 

det lärare av intresse frågades det efter kontaktuppgifter för att ringa lärarna personligen. 

Därefter kontaktades lärarna via telefon och där säkerställdes det att de undervisade i idrott och 

hälsa i årskurs 7-9 samt att de hade erfarenhet av undervisning av nyanlända elever. När de 

samtyckt till att bli intervjuade kontaktades de genom e-post om möjliga tider för 

telefonintervjun. En av intervjuerna skedde genom ett personligt möte på lärarens arbetsplats. 

Anledningen var att läraren önskade att bli intervjuad på plats vilket var fullt möjligt.  

 

Parallellt med detta genomfördes utformningen av intervjufrågorna (bilaga), därefter skickades 

ett mail ut till lärarna med förslag på tider, information om intervjun samt intervjuguiden. 

Lärarna svarade på mailet passande tid då intervjun skulle ske bestämdes. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en provintervju med ytterligare en idrottslärare. Syftet med provintervjun 

var att dels öva sig på att intervjua och dels få en uppfattning att intervjufrågorna var rätt 

utformade och begripliga. Trost (2010) anser att provintervjuer är bra att använda sig av, 

speciellt för ovana intervjuare. Han menar att eventuella brister och frågetecken kan förebyggas 

genom att en provintervju föregår de riktiga intervjuerna. 

 

När intervjuerna ägde rum ringdes informanterna upp på den bestämda tiden. Samtalet inleddes 

med lite allmänt prat, en presentation av mig som intervjuare samt en orientering om intervjun 

med bland annat syfte med intervjun, struktur och forskningsetiska principer. Det säkerställdes 

även att inspelning fick ske under intervjun. De första minuterna är enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) avgörande för att informanten ska få ett förtroende för intervjuaren. De menar att det 

även är viktigt att genomföra en grundlig orientering om intervjun för att informanten ska veta 

innebörden av den.  
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Efter orienteringen började intervjun med 23 stycken intervjufrågor och eventuella följdfrågor. 

Samtliga intervjuer tog mellan 25-45 minuter att genomföra. Intervjuerna skedde med 

mobiltelefonens högtalarfunktion påslagen och spelades in med datorns inspelningsfunktion. 

Därefter sparades ljudfilen i datorn samt på en extern hårddisk. Den sjätte intervjun som skedde 

på lärarens arbetsplats genomfördes på exakt samma sätt med skillnaden att ett personligt möte 

ägde rum. När intervjun var klar transkriberades intervjuerna under samma dag då intervjun var 

färskt i minnet. Intervjun spelades upp i datorn och transkriberades ordagrant. Patel & Davidson 

(2011) förklarar att kvalitativa intervjuer vanligtvis innebär någon sorts transkribering där ljudet 

från intervjun omvandlas till en textmassa. Detta görs framförallt på grund av att det är lättare 

att bearbeta och analysera texter än ljud. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver även att 

transkriberingen blir inledningen av den analytiska processen som är värdefull för forskaren i 

sitt fortsatta arbete med resultatredovisningen.  

 

6.5 Analys av materialet 

När transkriberingen av intervjuerna var klara skrevs intervjutexterna ut till pappersformat. 

Därefter lästes materialet igenom för att få en överblick över innehållet. Sedan lästes det igenom 

en gång till för att koda materialet där de viktigaste begreppen ströks under i varje fråga med 

färgade överstrykningspennor. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att fördelen med kodning 

där man letar efter nyckelbegrepp är att forskaren tvingas att sätta sig in i varje detalj av 

materialet. Därefter tematiserades och markerades intervjufrågorna till olika kategorier där de 

gav svar på den tänkta frågan och rubriken i resultatdelen. Efter sorteringen av frågorna skrevs 

resultatet ner där varje fråga/rubrik i resultatet besvarades var för sig. När analysen av materialet 

var klart och resultatet skrivits ner skrevs en sammanfattning till det enskilda temat som 

besvarade den gällande frågeställning. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) förklarar att validitet innebär att instrumentet eller frågan ska mäta det den är 

avsedd att mäta. I denna studie har intervjufrågorna konstruerats utifrån syfte och 

frågeställningar vilket stärker validiteten. Författaren anser att i kvalitativa intervjuer försöker 

intervjuaren förstå vad informanten menar när den hör ett ord eller en företeelse. I denna studie 

kan det exempelvis vara begreppet ”nyanländ elev”. Intervjuaren vill veta vad begreppet 

innebär för just informanten för att kunna förstå helheten i intervjun.  
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Reliabilitet syftar enligt Trost (2010) vanligtvis till att en undersökning är tillförlitlig. Det 

innebär att de mätningar forskaren gör ska vara stabila och att samma resultat ska kunna uppnås 

vid en förnyad mätning. När det rör sig om kvalitativa intervjuer förklarar författaren att det 

exempelvis kan handla om att intervjufrågorna ska ställas på samma sätt till alla informanter 

och att intervjusituationen ska vara likvärdig. Trost menar att reliabilitet inte är lika aktuell för 

kvalitativa intervjuer som med kvantitativa mätningar. Den kvalitativa intervjun bygger på 

slumpinflytelser som kan lockas fram av en skicklig intervjuare och sedan användas i analysen. 

Eftersom det är människor som intervjuas kan man inte förutsätta att få samma svar av samma 

person vid en förnyad intervju. Orsaken är att människor inte är statiska och att nya upplevelser 

och erfarenheter har präglat informanten och därmed kan svaret på samma fråga bli annorlunda.  

 

 

I denna studie har reliabiliteten inneburit att samtliga informanter fått exakt samma frågor, 

utöver eventuella följdfrågor, samt att de ställts i samma ordning. Intervjufrågorna har även 

kontrollerats så att det inte finns omedvetet ledande frågor som kan försämra tillförlitligheten.  

Ett annat faktum som stärker tillförlitligheten är att intervjuaren har förberett sig väl under 

samtliga intervjuer. Dessutom har den inledande orienteringen presenterats likadant under 

samtliga intervjuer och därmed har alla informanter fått samma förhandsinformation. 

Tillförlitligheten under studiens transkriberingar kan sägas vara god då de inspelade samtalen 

transkriberats ordagrant. I analysen av materialet kan tillförlitligheten härledas till en noggrann 

genomgång av materialet med kodning, finna teman och därefter finna mönster som stärker 

reliabiliteten i resultatredovisningen.  

 

7. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Först redovisas 

bakgrundsinformation om informanterna. Sedan presenteras resultatet för lärares uppfattningar 

och tankar om inkludering av nyanlända, därefter vilka strategier de använder för att inkludera 

de nyanlända eleverna och till sist vilka problem nyanlända elever möter i ämnet idrott och 

hälsa.  
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7.1 Bakgrundsinformation om informanter 

Nedan ges en presentation av de lärare som blivit intervjuade till denna studie. Samtliga av 

lärarnas namn är påhittade. 

 

Annika 

Annika: är en kvinna i 50-årsåldern och är utbildad tvåämneslärare i bland annat idrott och 

hälsa. Hon har dryga 25 års erfarenhet av läraryrket. Från början undervisade hon i båda sina 

ämnen men nu undervisar hon enbart i idrott och hälsa, inklusive andra kurser i friskvård och 

hälsa. Annika har stor erfarenhet av att undervisa nyanlända elever dagligen då det finns 

nyanlända elever i nästan alla hennes klasser. 

 

Berit 

Berit: är en kvinna i 40-årsåldern och är utbildad tvåämneslärare i två teoretiska ämnen. Hon 

har ungefär 15 års erfarenhet av läraryrket och har efter sin examen utökat sin behörighet med 

idrott och hälsa. Nu undervisar hon enbart i idrott och hälsa på mellanstadiet och högstadiet. 

Berits erfarenhet av undervisning av nyanlända elever sträcker sig till ett fåtal nyanlända elever 

varje läsår.  

 

Caroline 

Caroline: är en kvinna i 40-årsåldern och är utbildad tvåämneslärare. Hon undervisar i båda 

sina ämnen där ett av dem är idrott och hälsa och det andra ämnet är teoretiskt. Hon har ungefär 

10 års erfarenhet av undervisning på högstadiet. Caroline har mycket stor erfarenhet av 

undervisning av nyanlända elever i båda hennes ämnen.  

 

David 

David: är en man i 30-årsåldern och är utbildad tvåämneslärare. Han undervisar i båda sina 

ämnen varav ett av dem är idrott och hälsa och det andra ämnet är teoretiskt. David har två års 

undervisningserfarenhet. Han har mött nyanlända elever under sina två år som lärare och 

därmed fått erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa.  
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Eskil 

Eskil: är en man i 60-årsåldern som är utbildad ettämneslärare i idrott och hälsa. Han undervisar 

i ämnet idrott och hälsa och har över 30 års erfarenhet av undervisning i ämnet. Eskil har enligt 

honom själv ganska liten erfarenhet av nyanlända elever, han möter i genomsnitt två nyanlända 

elever per läsår i idrottsundervisningen. 

 

Frank 

Frank: är en man i 40-årsåldern och är utbildad tvåämneslärare i idrott och hälsa samt ett 

teoretiskt ämne. Han undervisar i båda sina ämnen och har cirka 10 års erfarenhet av 

undervisning i idrott och hälsa. Frank har erfarenhet av att möta nyanlända elever i 

undervisningen och speciellt de senaste två åren. 

 

7.2 Uppfattningar och tankar om inkludering av nyanlända 

7.2.1 Inkluderande undervisning enligt lärarna 

Samtliga lärare förklarar att en inkluderande undervisning innebär att eleven kan delta på lika 

villkor utifrån sina förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Det skiljer sig däremot hur de 

applicerar det i den praktiska undervisningen. David och Annika berättar att undervisningen 

och dess innehåll kan behövas förändras och anpassas efter enskilda elever för att dessa ska bli 

inkluderade. De förklarar även att när eleverna känner en tillhörighet till gruppen, kan 

samarbeta med alla i klassen och inte känna sig utanför är inkluderingen uppnådd. Caroline 

menar att när en elev är med på allt i undervisningen kan en elev anses vara inkluderad. Hon 

säger att det vanligtvis är de elever som överlag är intresserade av idrott som snabbare blir 

inkluderad i undervisningen. Berit förklarar att en elevs förståelse för regler och instruktioner 

är avgörande för hur snabbt eleven blir inkluderad i undervisningen. För Eskil innebär 

inkludering att andra individer utöver elever i den ordinarie klassen kan vara med i 

undervisningen, exempelvis elever från särskolan. Frank förklarar att inkludering för honom är 

”att alla ska kunna följa med efter den undervisning som sker och ingen ska behöva sitta vid 

sidan och titta på och inte förstå, alla ska få en chans”. Han förklarar även att en elev är 

inkluderad när den klarar alla moment i idrott och hälsa utan att läraren behöver förklara något 

extra för den.  
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7.2.2 Upplevd problematik med att inkludera nyanlända elever i 

undervisningen 

Frank, Eskil, David och Berit anser att de nyanländas brister i det svenska språket är 

problematiskt. Frank menar att orsaken till det bristande språket är att eleverna skickas ut för 

tidigt i de ordinarie klasserna. Han hade gärna sett att de är i förberedelseklassen tills dess att 

de klarar språket någorlunda bra. David i sin tur säger att det känns som språkkunskaperna är 

så pass dåliga att det känns orättvist för dessa elever.  

 

Annika ser simning och ombyte som problematiskt när det gäller nyanlända flickor och speciellt 

när undervisningen sker i helklass. Hennes lösning är att erbjuda extra simning som är utanför 

den ordinarie idrottsundervisningen. Hon anser även att det de nyanlända eleverna har svårt att 

komma in i den sociala gemenskapen tillsammans med de svenska eleverna. Annika säger att 

”de svenska eleverna är inte dumma men de kanske inte är öppna heller, det finns en gräns att 

man är med men inte så mycket mer än så”. Även Caroline menar att de svenska eleverna kan 

ge dumma kommentarer till de nyanlända eleverna. Men hon säger att kommentarerna aldrig 

kommer när en lärare är i närheten utan de verkar komma vid andra tillfällen. Caroline nämner 

även att en problematik kan vara att undervisningen går för snabbt framåt för de nyanlända 

eleverna så att de har svårt att förstå. Hon anser att läraren måste ge dem lite tid till en början 

och inte kräva att de är med fullt ut från första dagen.  

 

7.2.3 Praktiska moment som anses svårare att inkludera de nyanlända  

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser det generellt svårare att inkludera de nyanlända 

eleverna i simning. De menar att många av de nyanlända inte har provat på att simma förut av 

olika anledningar och därför är simningen unik. De säger att simningen är ett sådant moment 

som kräver mycket och regelbunden träning för att klara av kunskapskravet i årskurs 9. Det 

skiljer sig från andra moment som oftast inte innebär lika mycket träning. Samtliga lärare 

hävdar att de erbjuder extra simundervisning till elever som inte kan simma eller som inte 

uppfyller kunskapskravet. Det skiljer sig dock om den extra simundervisningen sker på skoltid 

eller utanför ordinarie skoltid. En av lärarna, Berit, har inte upplevt simningen som 

problematiskt för de nyanlända. Hon säger ”Jag vet att andra har ett stort problem med simning 

men jag har inte haft några problem med det utan det har snarare varit att de ligger på en högre 

nivå än de svenska eleverna”. 
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Eskil, Annika, Frank och David anser att orientering är ett moment som är svårare att inkludera 

de nyanlända eleverna i. Det är flera faktorer som spelar in, det är skogen som är en helt ny 

miljö, språkliga begrepp som är svåra att förstå samt kartkunskaper.  David och Frank menar 

att de nyanländas kartkunskaper i stort sett är obefintliga. Svårigheten enligt dem är att förstå 

sambandet mellan verklighet och karta. Eskil förklarar att det kan vara enklare att de nyanlända, 

men även svenska elever, får orientera i stadsmiljö för att enklare förstå kartan och orientera 

sig bättre. Han menar dock att man missar naturupplevelsen men att det finns många andra 

moment där naturupplevelsen kan vävas in.  

 

Annika och Eskil säger även att vintersporter såsom skridskor och skidor är moment som de 

nyanlända generellt aldrig utövat vilket kan göra det svårare att inkludera dem i undervisningen. 

Annika menar dock att det ger tillfällen för andra elever att öva på att lära och hjälpa dessa 

elever som är nybörjare på exempelvis skridskor.  

 

7.2.4 Språkbarriärer 

Samtliga lärare säger att det finns språkbarriärer som kan försvåra undervisningen med de 

nyanlända eleverna. Frank, David och Berit är de lärarna som anser att språket är det absolut 

svåraste när de har nyanlända elever med i undervisningen. David menar att många elever bara 

nickar och säger att de förstår fast de egentligen inte gör det vilket gör det svårt för läraren att 

avgöra om de förstått vad som ska göras. Flertalet av lärarna nämner att språkbarriären är lättare 

att bryta om eleven kan prata engelska eller om någon elev i klassen kan prata samma språk 

och kan hjälpa till att förklara. Dock menar dessa lärare att det är ovanligt att de kan engelska 

eller kan ta hjälp av en elev. Caroline och David hävdar även att det kan vara en nackdel att de 

nyanlända får hjälp av en kompis med samma språk och alltid vara i samma grupp. Det hämmar 

deras språkutveckling och tar då längre tid att lära sig det svenska språket.  

 

Caroline, Eskil och Annika anser att språkbarriärer finns men att de inte är några större hinder. 

Eskil säger att ”det språkliga kommer succesivt och det är en fördel att man utsett en fadder till 

dem som kan hjälpa dem under vardagen och emellan lektionerna”. Annika säger ”Språket 

tycker jag absolut är minst problem, det kan naturligtvis vara svårt med orientering med alla 

begrepp och ord med höjd och grop och sänka men då måste man vara med ute och visa i 

terrängen”.  
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Samtliga lärare tror att det är fördel att det är ett praktiskt ämne genom att man kan visa mycket 

av det som ska göras. De menar att det krävs mer kroppsspråk, bildstöd och extra tydliga 

instruktioner vid genomgångar. Flertalet nämner även att de teoretiska bitarna är svåra men att 

de oftast kan vänta några veckor eller månader om de har en eller flera nyanlända i klassen för 

att ge dem chans att lära sig språket bättre.  

 

7.2.5 Fördelar med inkludering av nyanlända 

Samtliga av lärarna anser att det är övervägande fördelar med att inkludera nyanlända elever. 

Caroline, David och Eskil berättar att de övriga eleverna i klassen lär sig mer och får en 

förståelse för människor med andra bakgrunder och kulturer. Caroline säger ”fördelar är att det 

berikar gruppen, att infödda svenskar kan få en förståelse att alla inte har det lika bra som vi 

har det i Sverige”. Frank i sin tur upplever att de nyanländas ankomst till klassen kan ge en 

injektion till övriga elever i klassen. Han menar att de nyanlända oftast vill väldigt mycket och 

visar vägen för de andra eleverna med sin vilja vilket gör att de övriga eleverna känner att de 

också måste kämpa och göra sitt bästa.  

 

 

7.2.6 Sammanfattning (besvarar frågeställning 1) 

Enligt de intervjuade lärarna innebär inkludering för dem att alla elever kan delta utifrån sina 

förutsättningar. Några av lärarna säger att undervisningen behöver förändras på något sätt för 

att alla elever ska kunna bli inkluderade. Samtliga lärare ansåg att språkbarriärer finns när de 

nyanlända eleverna ska inkluderas i undervisningen. Majoriteten anser att elevernas brister i det 

svenska språket är problematiskt. Hälften av lärarna tycker att bristerna i språket är ett väldigt 

stort problem medan de andra tre lärarna anser att det inte är så stort problem. Samtliga menar 

däremot att det krävs mer kroppsspråk, bildstöd samt tydligare genomgångar i undervisningen. 

 

Framförallt simning och orientering är två praktiska moment som anses svårare att inkludera 

de nyanlända eleverna i. Två av lärarna förklarade även att vinteridrotter är svårt att inkludera 

de nyanlända eleverna i. Samtliga nämnde att orsaken till att dessa moment var svåra att 

inkludera de nyanlända eleverna i var att eleverna saknar tidigare erfarenhet av 

idrotterna/aktiviteterna. Alla lärare uttryckte att inkludering av nyanlända elever i den ordinarie 

undervisningen var övervägande positiv och att nästan bara fördelar kunde ses. En gemensam 
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uppfattning var att övriga elever i klassen berikas med kunskaper och förståelse för människor 

med en annan bakgrund.  

 

7.3 Lärares strategier för inkludering av nyanlända 

7.3.1 Strategier för didaktisk inkludering av nyanlända 

Alla lärare anser att det är viktigt att undersöka vilken kunskapsnivå den nyanlända eleven 

befinner sig på för att lättare kunna inkludera den i klassen. Berit och Frank menar även att 

välkomnandet från den enskilda idrottsläraren är betydelsefullt. Eleven ska känna att den kan 

lita på läraren och kunna fråga vad som helst och därmed få en trygghet. Eskil, Caroline och 

David säger att de nyanlända eleverna måste få lite extra tid till en början. De måste tillåtas att 

få stå vid sidan av och titta på en stund för att sedan själva vara med. Eskil uttrycker det som 

”att man måste låta det ta tid och att de får smyga in i verksamheten”.  

 

Hälften av lärarna anser att det är viktigt att anpassa undervisningen till de nyanlända elevernas 

nivå så att de får en chans att visa sina kunskaper. Annika förklarar ”man måste tänka på vilka 

aktiviteter man väljer för att uppnå de mål man är ute efter. Det är inget som säger att man 

måste köra fotboll, handboll eller innebandy”. Samtliga lärare säger sig använda mycket 

övningar och aktiviteter som kräver arbete i smågrupper eller par för att lättare inkludera de 

nyanlända i undervisningen. Det kan till exempel vara lekar, sammarbetsövningar och friluftsliv 

som skapar en positiv känsla i gruppen. Annika menar till exempel att friluftsliv kan skapa en 

positiv samhörighetskänsla i gruppen och säger ” man kanske sitter tillsammans vid elden och 

gör upp en eld eller lagar mat ute eller fikar ute”.  

 

7.3.2 Strategier för social inkludering av nyanlända i klassen 

Det viktigaste läraren kan göra för att socialt inkludera den nyanlända eleven i klassen är enligt 

majoriteten av lärarna att behandla den nyanlända eleven som alla andra elever. Orsaken är att 

eleven inte ska bli ständigt utpekad och känna sig annorlunda. Frank, Eskil och Berit använder 

de andra eleverna i klassen för att socialt inkludera den nyanlända eleven i gemenskapen. De 

menar att de andra eleverna får hjälpa till att ta hand om dessa elever och förklara för dem om 

det är något som verkar oklart. Eskil och Berit förklarar att ett bra sätt är att utse en slags fadder 

eller guide som eleven tyr sig till för att få stöttning och förstå vad som sker i undervisningen.  
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Samtliga lärare menar att övningar, lekar och aktiviteter som görs i par eller smågrupper är 

effektivt för att socialt inkludera nyanlända i klassen. Grupperna och paren som arbetar ska 

varieras för att uppnå en samhörighetskänsla i klassen.  

 

7.3.3  Utbildning och kunskap om inkludering av nyanlända 

Av de intervjuade lärarna är det ingen av dem som fått någon kunskap om inkludering av 

nyanlända i sin idrottslärarutbildning. Det är ingen av lärarna som kan minnas att det ens har 

pratats om nyanlända i idrottslärarutbildningen på universitetet. Frank och David hävdar att de 

läst en del om inkludering i allmänhet på lärarprogrammet och mycket om elever med olika 

funktionshinder och diagnoser, men inget om nyanlända. Frank säger ”det är konstigt då det 

krävs vissa strategier och är du nyexaminerad står man inför en stor uppgift alltså”. Alla lärare 

säger att utbildning om nyanlända borde ingå i utbildningen då det är en stor grupp i samhället 

idag. Caroline förklarar att det borde ingå i lärarutbildningen för hon säger att ”många kollegor 

i olika ämnen säger att det är svårt att inkludera de nyanlända och man får kommentaren att, de 

kan ju ingenting, jo de kan jättemycket men de kanske inte kan utrycka det på svenska”.  

 

Huvudparten av lärarna har inte heller fått någon information, fortbildning eller kunskap om 

hur man inkluderar de nyanlända eleverna från sin arbetsgivare. De säger att den kunskap de 

fått är från andra lärarkollegor med erfarenhet, lärare i svenska som andraspråk, 

specialpedagoger samt från egen nyfikenhet. De anser att diskussioner med kollegor hjälper 

dem i sin undervisning av de nyanlända. Frank är den enda som fått någon fortbildning från 

arbetsgivaren. Han har gått på föreläsningar där muslimer haft föredrag om islam kopplat till 

idrott och hälsa, vilket han tyckte var väldigt lärorikt.  

 

7.3.4 Kunskaper och hjälpmedel som förenklar inkludering av nyanlända 

Annika, David och Frank anser att ett hjälpmedel som förenklar inkluderingen av nyanlända 

elever är att få hjälp av en studiehandledare eller hemspråkslärare. De säger att det speciellt i 

början kan vara bra med hjälp att förklara vad ämnet innebär, vad de förväntas göra, allmänna 

regler och praktisk information. Det vore bra om en person, exempelvis studiehandledare, som 

kan elevens språk förklarade detta för att ha en grund att stå på och för att undvika onödigt 

missförstånd. De menar dock att de inte fått denna hjälp och tror att det beror på att det är ett 

praktiskt ämne. 
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Samtliga lärare anser även att kunskap om elevens bakgrund och kultur är viktig att få för att 

bättre kunna förstå dennes situation och därmed inkludera den i undervisningen. Caroline 

nämner även en specifik undervisningsmetod, cirkelmodellen, som hon tror att många lärare 

hade haft nytta av i sin undervisning oavsett ämne. Hon förklarar kortfattat vad den går ut på 

med exemplet egen träningsdagbok som eleverna för över sin egen träning. Först kan man visa 

eleverna tidigare elevexempel på träningsdagböcker och hur de ska se ut. Därefter gör man en 

träningsbok tillsammans hela klassen och sen får var och en av eleverna göra sin egen 

träningsdagbok. Hon menar att alla elever lär sig bättre med denna modell.  

 

7.3.5 Sammanfattning (besvarar frågeställning 2) 

Strategierna som lärarna använder sig av för att inkludera de nyanlända eleverna är att behandla 

dem som alla andra elever i klassen. De undersöker även deras kunskapsnivå för att kunna veta 

vad de kan och vad de behöver utvecklas på. De använder vanligtvis övningar och aktiviteter 

som kan göras i grupper eller par vilket även socialt inkluderar dem i klassgemenskapen. För 

att socialt inkludera dem använder de sig även av andra elever i klassen som kan hjälpa till, 

stötta och förklara för eleven av sådant den inte förstår.  

 

Lärarna har inte fått kunskap om nyanlända i sin universitetsutbildning och anser sig därför vara 

självlärda då det gäller inkludering av nyanlända. De anser dock att det borde vara ett bestående 

inslag i idrottslärarutbildningen. Hjälpmedel och kunskaper som de anser vara värdefulla är att 

få hjälp av studiehandledare eller hemspråkslärare vid introduktion till ämnet. Även 

information om elevens bakgrund och kultur skulle förenkla inkluderingen av de nyanlända.  

 

7.4 Problem som nyanlända möter i ämnet idrott och hälsa 

7.4.1 Problem som eleven möter i ämnet idrott och hälsa enligt läraren 

Eskil, Berit och Caroline menar att ett stort problem som de nyanlända eleverna möter i 

idrottsundervisningen är teoridelarna. Många gånger är det så att de nyanlända eleverna 

kommer in i de praktiska ämnena tidigare än de teoretiska ämnena vilket gör att språket inte är 

tillräckligt utvecklat för att förstå teorin i idrott och hälsa. Dessa tre lärare anser även att språket 

är ett problem som de nyanlända möter i idrottsundervisningen. Berit säger ”det tror jag är 

språket och att de inte förstår regler, information och teoretiska kunskaper”. 
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Eskil och Frank upplever att simningen är ett av de största problemen som de nyanlända möter 

i ämnet idrott och hälsa. De menar att det grundar sig i bristande erfarenheter av just simning 

och vattenvana. Frank säger ”Det är överlägset kravet att de behöver kunna simma för att få ett 

betyg. Det är ju direkt avgörande för dem”.  

 

Det finns även andra problem som lärarna anser att de nyanlända eleverna möter i idrott och 

hälsa. Caroline förklarar att de nyanlända många gånger saknar förståelse av vikten av att 

duscha och byta om. Hon menar dock att det brukar lösa sig snabbt när man pratat med dem 

enskilt eller med deras föräldrar. David anser att ett problem är att få fler nyanlända flickor att 

inse värdet av fysisk aktivitet. Han anser att han får kämpa hårt för att få dem att röra sig och 

delta till deras fulla förmåga. Annika beskriver även att ett problem de nyanlända möter är att 

få en känsla av inkludering i gemenskapen. Hon tror att många känner att de är parallella och 

inte får den djupa kontakten med de svenska eleverna. Hon menar att det inte gäller alla 

nyanlända men en hel del av de elever hon mött. Hon hävdar även att det blir ännu svårare när 

de nyanlända kommer tillsammans med andra nyanlända då de bildar en grupp i gruppen vilket 

försvårar kontakten med de övriga eleverna i klassen.  

  

7.4.2 Sammanfattning (besvarar frågeställning 3) 

De största problemen som de nyanlända möter i idrott och hälsa är enligt lärarna 

teorimomenten, språket och simningen. Problemet med teorimomenten är att de har svårt att 

förstå vad som förmedlas vilket även hänger ihop med bristande språkkunskaper. Det svenska 

språket blir ett problem som eleverna blir varse om när regler, information och genomgångar 

ska förklaras. Det tredje stora problemet är simningen där många elever har bristande 

erfarenheter och kunskaper om simning och vatten i allmänhet. Samtliga lärare löser problemet 

med extra simundervisning vid sidan om de ordinarie idrottslektionerna. Detta är ett problem 

som de nyanlända är tvungna att lösa då de måste kunna simma för att få betyg i idrott och 

hälsa.  

8. Analys 

I detta kapitel ges en analys av det presenterade resultatet från de kvalitativa intervjuerna. 

Resultatet analyseras med koppling till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten 

kategoriskt- och relationellt perspektiv. 
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8.1 Inkludering eller integrering av nyanlända elever? 

Samtliga av de sex intervjuade lärarna ansåg att en inkluderande undervisning sker när eleven 

kan delta på lika villkor oavsett förutsättningar, kunskaper och bakgrund. Detta 

överensstämmer med vad Skolverket (2011) skriver i läroplanen, där de menar att 

undervisningen ska anpassas efter individens förutsättningar och behov oavsett elevens 

bakgrund, språk, tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta stämmer även väl överens med 

inkluderingsbegreppet, dock menar Persson & Persson (2012) att begreppet inkludering inte 

nämns i styrdokumenten på grund av att det lätt tolkas olika.  

 

Alla lärarna svarade alltså samma sak när de förklarade vad inkludering innebar. Men vad visar 

resultatet av intervjuerna, är det inkludering eller integrering som lärarna använder sig av i sin 

undervisning? Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar på variationer mellan lärarna där 

några inkluderar och några integrerar de nyanlända eleverna. Nilholm (2006) förklarar att 

inkludering innebär att undervisningen anpassas efter de enskilda eleverna. Integrering i sin tur 

betyder enligt författaren att den enskilda eleven ska passas in i undervisningen och därmed tas 

ingen hänsyn till att alla barn är olika. Resultatet visar att hälften av lärarna tydligt inkluderar 

de nyanlända eleverna i undervisningen. Dessa lärare förklarar att undervisningen och dess 

innehåll kan behövas förändras och anpassas efter enskilda elever för att de nyanlända ska bli 

inkluderade. Andra hälften av lärarna integrerar istället de nyanlända eleverna i sin 

undervisning. Ett tydligt exempel av integrering är där en lärare uttrycker att inkludering 

innebär ”att alla ska kunna följa med efter den undervisning som sker och ingen ska behöva 

sitta vid sidan och titta på och inte förstå, alla ska få en chans”. Huitfeldt (2015) menar att det 

är en fördel om undervisningen och dess aktiviteter anpassas efter de nyanlända eleverna för att 

de ska kunna uppnå ett godkänt betyg. Författaren menar att det finns ett stort utrymme till 

anpassning av olika aktiviteter men att de ständigt måste kopplas till kursplanen. Asp-Onsjö 

(2008) förklarar vidare att läraren måste anpassa sin undervisning utifrån elevernas kunskaper. 

Läraren måste använda olika arbetssätt och varierat skolmaterial för att eleven ska bli 

inkluderad och kunna utveckla sina färdigheter i ämnet. 

 

Inkludering och integrering går även kopplas samman med det kategoriska- och relationella 

perspektivet. Persson (2013) beskriver det kategoriska perspektivet där skolan ser ”elever med 

svårigheter” och som ska passas in i den gällande undervisningen vilket till viss del kan 

jämföras med integrering. Det relationella perspektivet är motsatsen där skolan ser ”elever i 
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svårigheter”. Det relationella perspektivet innebär att eleven ska uppnå skolans krav med en 

anpassning av undervisningen och dess innehåll. Det stämmer väl överens med en inkluderande 

undervisning där undervisningen enligt Skolverket (2015) ska anpassas efter varje enskild 

individ oavsett bakgrund, kunskaper, språk och förutsättningar. Resultatet i denna studie visar 

att hälften av de intervjuade lärarna förhåller sig mer mot ett kategoriskt perspektiv där de 

integrerar de nyanlända eleverna. De andra tre lärarna förhåller sig däremot till det relationella 

perspektivet och inkluderar de nyanlända eleverna i undervisningen.  

 

8.2 Strategier för bättre inkludering 

Resultatet av studien visar att det finns många olika strategier som används för att inkludera 

nyanlända elever. En strategi som är vanligt förkommande hos de intervjuade lärarna är att 

behandla dem som alla andra elever. De menar att välkomnandet och introduktionen i ämnet 

idrott och hälsa är viktigt för att de ska känna sig trygga med situationen. Huitfeldt (2015) och 

Taylor & Doherty (2005) menar att eftersom de nyanlända eleverna sällan varit i kontakt med 

idrott och fysisk aktivitet är det centralt att läraren ger en positiv upplevelse till eleven. 

 

En strategi som samtliga av lärarna i studien använder sig av när de vill inkludera en eller flera 

nyanlända elever i undervisningen samt i den sociala gemenskapen är att använda sig av 

övningar och aktiviteter som kan göras i grupper eller par. Att undervisa i grupper anser 

Skowronski (2013) vara fördelaktigt för att eleverna ska lära känna varandra i den praktiska 

undervisningen och bli inkluderade i den sociala klassgemenskapen. Nilholm (2006) menar i 

sin tur att det är viktigt att läraren har en förmåga att stärka elevernas sociala gemenskap till 

varandra så det bildas en god arbetsmiljö i klassrummet. 

 

För att socialt inkludera de nyanlända eleverna använder sig lärarna av andra elever i klassen 

för att stötta och hjälpa dem för bättre förståelse. Det kan exempelvis ske genom att utse faddrar 

till de nyanlända eleverna för att de snabbare ska bli inkluderade i klassgemenskapen. 

Skolverket (2008) ger rådet till skolorna och dess lärare att införa mentorer, faddrar och 

kamratstödjare när undervisning av nyanlända sker. Orsaken är att det enklare skapas en social 

gemenskap mellan de nyanlända eleverna och de övriga eleverna i klassen.  

 

 

 



  

33 
 

8.3 Språkets betydelse 

I denna studie anser samtliga lärare att det finns språkbarriärer som kan försvåra undervisningen 

med de nyanlända eleverna. Av dessa lärare är det tre av lärarna som anser att språket utgör ett 

betydande problem vid undervisning av nyanlända elever. Det överensstämmer med slutsatsen 

Huitfeldt (2015) och Taylor & Doherty (2005) gör där de menar att språket kan bli ett hinder 

för de nyanlända. Huitfeldt (2015) förklarar att språket är den främsta faktorn för en 

framgångsrik skolgång. Skowronski (2013) menar att det är vanligt att nyanlända elever 

upplever rädsla för att kommunicera verbalt. Rädslan består i att de är rädda för att andra elever 

i klassen ska skratta åt dem vid uttalsfel. Detta är något som några av lärarna i denna studie 

upplevt. Dessa lärare upplever att de nyanlända ofta nickar förstående trots att de inte förstår 

vad som ska göras. De menar även att det är ovanligt att de nyanlända frågar läraren vid 

oklarheter i helklass. Huitfeldt (2015) förklarar även att det inte är lika självklart för de 

nyanlända eleverna att fråga läraren vid otydligheter eller när de inte förstår.  

 

Ett arbetsområde som anses extra svårt att undervisa de nyanlända i på grund av språkliga hinder 

är teoretiska moment. Det löser lärarna delvis med att vänta några veckor eller månader och 

låta den nyanlända eleven komma in i klassen och få chans att förbättra sina kunskaper i det 

svenska språket. En annan lösning som samtliga lärare använder sig av under alla delar i idrott- 

och hälsaundervisningen och speciellt under teorimomenten är användning av bildstöd, 

kroppsspråk och att vara medveten om extra tydlighet vid instruktioner och genomgångar. 

Huitfeldt (2015) anser att vid undervisning med nyanlända elever krävs det att läraren har 

tydliga genomgångar, speciellt vid de teoretiska momenten. Läraren ska på ett tydligt och 

begripligt sätt förklara genomgångar av varje enskild aktivitet och eventuella regler. 

Anledningen är att ge de nyanlända samma förutsättningar som för de andra eleverna samt att 

undvika onödiga konflikter i klassrummet.  

 

8.4 Problematik som uppstår vid inkludering av nyanlända 

Som det beskrivits under rubriken ovan (språkets betydelse) är språket avgörande för vissa 

moment i undervisningen. Resultatet visar dock även andra problematiska områden i 

undervisningen med nyanlända elever. En problematik som framkommer av resultatet är att det 

många gånger är svårt för de nyanlända eleverna att komma in i den sociala gemenskapen fullt 

ut. Detta styrks till viss del av Wigg (2008) som förklarar att nyanlända elever upplever en 

större grad av utanförskap och mobbing än svenska elever.   
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Utöver problematik med språk och social gemenskap finns det enligt resultatet en problematik 

med några praktiska moment i idrott och hälsa. Simningen är ett moment som majoriteten av 

lärarna anser vara problematiskt. De menar att många av de nyanlända eleverna aldrig provat 

på simning förut vilket medför att de har mycket träning framför sig för att klara av 

kunskapskraven för simning. Dessa resultat liknar de resultat som Huitfeldt (2015) kommit 

fram till i sin forskning. Han menar att de nyanlända med stor sannolikhet aldrig kommit i 

kontakt med simning, orientering, vinteraktiviteter och dans tidigare. Dessa bristande 

erfarenheter hos de nyanlända eleverna innebär svårigheter för läraren som måste engagera sig 

för att de ska ta till sig och lära sig dessa aktiviteter. Han förklarar vidare att det är vanligt 

förekommande att simundervisningen utgör en större del av idrottsundervisningen när det finns 

nyanlända elever med i klassen. Detta är något som de intervjuade lärarna har uttryckt i 

intervjustudien där de menar att de erbjuder extra simundervisning till de elever som behöver 

det. Som Huitfeldt (2015) även beskriver är vinteraktiviteter och orientering problematiska 

moment som även bekräftas i resultatet i denna studie. Däremot visar inte resultatet att 

momentet dans är problematiskt vid undervisning av nyanlända elever. Vilket skiljer resultatet 

från denna studie från forskningen som Huitfeldt (2015) gjort.  

9. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet och metoden med egna åsikter samt koppling till 

tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och förslag på vidare forskning.  

 

Resultatet visar att det är vanligt förekommande att lärare både inkluderar och integrerar 

nyanlända elever i idrott- och hälsaundervisningen. Under intervjuerna upplevde intervjuaren 

att många lärare förväxlar begreppen inkludering och integrering vilket även Nilholm (2006) 

visar i sin forskning. Resultaten visar att lärarna tror sig använda en inkluderande undervisning 

men där det i själva verket är tre av sex lärare som istället integrerar de nyanlända eleverna i 

den befintliga undervisningen. Vid första anblicken av resultatet, där lärarna svarar vad 

inkluderande undervisning är för dem, beskriver samtliga lärare inkluderande undervisning på 

ett liknande sätt. De förklarar att en inkluderande undervisning är när eleven kan delta på lika 

villkor utifrån sina förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Men när intervjuerna fortgår 

med fler frågor om strategier för inkludering av nyanlända samt hur de löser de fiktiva 

caseuppgifterna, framkommer det att några av lärarna använder sig mer av integrerande 

undervisning än inkluderande undervisning. Det bör dock förtydligas i diskussionen att det ofta 
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förekommer en blandning av integrerande och inkluderande undervisningsinslag. I efterhand 

hade det även varit intressant att fråga lärarna vad integrering innebär för dem, efter att de svarat 

på frågan om innebörden av inkluderande undervisning. Anledningen till att det inte gjordes 

var att forskaren inte ville styra in dem i tänkandet om vad skillnaden var. 

 

Resultatet visar, liksom Huitfeldts (2015) forskning, att språket och simningen är två faktorer 

som gör det svårare att inkludera nyanlända elever i jämförelse med icke-nyanlända elever. 

Anledningen är att de nyanlända eleverna aldrig varit i tidigare kontakt med varken det svenska 

språket eller simning. Det gör förstås situationen annorlunda mot när icke-nyanlända elever ska 

inkluderas. Just simning och språk är något som enligt studiens resultat och Huitfeldts (2015) 

forskning tar lång tid att bli bra på, vilket kräver mycket och regelbunden träning.  

 

Metoden med kvalitativa intervjuer har fungerat bra under hela studieprocessen och det har 

varit lätt att hitta informanter som uppfyllde kriterierna för studien. Det var ingen av de 

kontaktade lärarna som tackade nej vilket förenklade arbetet med studien. Anledningen till att 

lärarna tackade ja kan bero på att forskaren fokuserade främst på norrlandskommuner där 

förfrågningar troligtvis är mindre vanligt än i kommuner där universitet med lärarutbildning 

finns. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju som Trost (2010) 

rekommenderar ovana intervjuare att göra. Pilotintervjun förändrade inte intervjuguiden 

nämnvärt men säkerheten hos forskarens intervjuteknik samt strukturen förbättrades. Detta 

gjorde att de verkliga intervjuerna fick bättre kvalitet. Fem av intervjuerna genomfördes via 

telefon. Trost (2010) menar att det kan vara svårt att få riktigt djupgående svar om intervjun 

sker via telefon. Forskaren upplevde dock att informanterna gav ordentligt djupgående svar och 

att de var benägna att svara så utförligt som möjligt.  

 

Studien hade givetvis kunnat använda sig av fler informanter som ytterligare kunnat stärka 

resultatet. Anledningen att sex informanter valdes till studien var av tidsmässiga skäl där fler 

intervjuer hade inneburit ännu mer tidsåtgång med intervjuer, transkriberingar och analys av 

material. Forskaren ansåg att sex informanter var fullt tillräckligt för att få ett fullgott resultat. 

I analysen går det även att se att resultatet till stor del överensstämmer med tidigare forskning 

vilket innebär att fler informanter antagligen inte hade förändrat resultatet i någon större 

utsträckning.  
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9.1 Slutsatser och fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för inkluderingsproblematiken av nyanlända 

elever i årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa. Studien tillsammans med tidigare forskning visar 

att en inkluderande undervisning är när eleverna kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Det 

innebär att läraren måste anpassa undervisningen efter de enskilda eleverna, i detta fall de 

nyanlända eleverna. Det framkommer även att undervisningen sker både genom integrering och 

inkludering av de nyanlända eleverna och att det ofta sker en förväxling mellan de två olika 

begreppen. Det konstateras vidare att de problematiska delarna i inkludering av nyanlända 

elever är språket, simning, orientering, vinteridrotter samt att bli delaktig i en social gemenskap. 

Samtidigt visar studien på att de svårigheter som de nyanlända eleverna upplever svårt i ämnet 

idrott och hälsa, enligt lärarna, är just simning, språket och teorimoment. Strategier som 

används för att inkludera de nyanlända eleverna är att behandla dem som alla andra elever, 

använda sig av övningar och aktiviteter som kan genomföras parvis eller i grupper samt ta hjälp 

av andra elever som kan stötta de nyanlända. 

 

Resultatet i denna studie är betydelsefullt för att ge lärare i idrott och hälsa en ökad förståelse 

för vad inkludering av nyanlända innebär och hur de kan genomföra inkluderingen i sin 

undervisning. För att lyckas med en inkluderande undervisning är det av stor betydelse att 

läraren reflekterar över hur den nyanlända eleven kan inkluderas både socialt och didaktiskt för 

att eleven ska känna sig fullt inkluderad. 

 

Fortsatt forskning som förslagsvis kan genomföras är att studera om och hur nyanlända elever 

inkluderas i ämnet idrott och hälsa i ett elevperspektiv. Det kan ske genom kvalitativa intervjuer 

med nyanlända elever alternativt observationer av lärarens undervisning under ett antal givna 

tillfällen.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Frågeguiden är inspirerad av Holmer & Törnqvist (2014). 

 

Inledande information 

 

 Förklara syftet med studien  

 Informera om de fyra forskningsetiska principerna 

 Försäkra om att det är tillåtet att spela in intervjun 

 Berätta om att det vid intresse finns möjlighet att ta del av den färdigställda studien 

 

 

Bakgrund 

 

1. Berätta lite om dig själv 

- Ålder 

- Utbildning 

- Arbetsuppgifter 

- Arbetslivserfarenhet 

 

 

Inkludering av nyanlända elever 

 

2. Vad är en nyanländ elev för dig?  

 

3. Vilken erfarenhet har du av att möta nyanlända elever i din undervisning? 

 

4. Kan du beskriva vad inkluderande undervisning är för dig. Ge gärna något exempel 

 

5. Upplever du någon problematik med inkludering av nyanlända och i så fall vad? Ge 

exempel 

 

6. Vilka dimensioner av inkludering (social, innehållslig eller språklig) anser du vara 

svårast att genomföra med nyanlända elever? Förklara 

 

7. Har du några exempel på strategier för att socialt inkludera den nyanlända eleven i 

klassen? 

 

8. Finns det några vanligt förekommande undervisningsmoment som är svårare att 

inkludera nyanlända i när det rör praktiska färdigheter? Utveckla 

 

9. Hur anser du att kommunikationen fungerar med de nyanlända eleverna i 

undervisningen? Finns det några språkbarriärer? 

  

10. Kan du beskriva några för- och nackdelar med att inkludera nyanlända i 

undervisningen? 

 

11. När anser du att en elev är fullt inkluderad i undervisningen? Ge exempel 
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Strategier 

 

12. Kan du beskriva hur du gör för att inkludera nyanlända elever i undervisningen? Har 

du några uttänkta strategier som du anser fungerar? 

 

13. Case 1: Tänk dig att du har en högstadieklass där tre av eleverna är nyanlända 

muslimska invandrartjejer. Vad gör du för att inkludera dessa tre elever i 

idrottsundervisningen? 

 

14. Case 2: Tänk dig att du nu har en högstadieklass där en av eleverna är en nyanländ 

kille som aldrig utövat någon idrott tidigare. Hur gör du för att inkludera denna elev i 

idrottsundervisningen? 

 

15. Case 3: Det är ett nytt läsår där du fått en ny klass i årskurs 7 där en tredjedel av 

klassen är nyanlända elever. Hur planerar du och lägger upp undervisningen för 

klassen? 

 

16. När du gick din lärarutbildning, hade ni något innehåll om inkludering av nyanlända 

elever? Ge exempel (om nej, hur tänker du kring att ni inte hade det?) 

 

17. Utöver din lärarutbildning. Har du fått någon annan kunskap och/eller utbildning om 

nyanlända elever?(om ja, vad för slags kunskap/utbildning och av vem?) 

 

18. Hur tänker du som lärare i idrott och hälsa att du bör arbeta för att ingen elev ska 

känna sig utpekad och annorlunda i undervisningen? 

 

19. Vad tycker du att lärare i idrott och hälsa behöver för kunskaper och hjälpmedel för att 

inkludera nyanlända elever i den ordinarie undervisningen? 

 

 

Nyanlända elevers svårigheter i skolan 

 

20. Vad anser du är de största problemen som nyanlända elever möter i idrott- och 

hälsaundervisningen? Utveckla och om möjligt ge exempel. 

 

21. Är dessa eventuella problem snabbt övergående och vad anser du är elevernas 

lösningar på dessa eventuella problem? 

 

22. Hur tycker du att övriga klasskamrater upplever situationen kring att ha en nyanländ 

elev i klassen? 

 

 

Avslutning 

 

23. Avslutningsvis är det något mer du vill tilläga? 


