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Abstrakt 

Det här är en observationsstudie som undersökt vilken kommunikation nyanlända möter 

i ämnet idrott och hälsa, samt vem som ger upphov till kommunikationen. Även 

meningsskapande i lärande för nyanlända elever har studerats via ett analysverktyg som 

kallas practical epistemology analysis. Tidigare forskning tyder på en problematik där 

dagens lärarutbildningar inte förbereder lärarstudenterna på att hantera undervisning för 

nyanlända elever och att nyanländas utbildning därmed inte når samma kvalité som den 

övriga undervisningen. Därför kan det vara svårt för de nyanlända eleverna att nå upp 

till skolans krav. 

Studien utgår från en kvalitativ metod där fem observationer med målinriktat urval har 

genomförts. Resultatet visar att kommunikationen nyanlända mötte mest är den som 

sker med ord och kroppsgester och den vanligaste kombinationen av vilka som 

kommunicerar var läraren till nyanländ. Meningsskapande i lärandet synliggjordes när 

pedagogen vid rätt tillfälle kunde styra eleven rätt med språk och kroppsgester. 

Utifrån studien dras följande slutsatser: läraren och klasskamraterna kan hjälpa de 

nyanlända eleverna till meningsskapande samt att mängden kommunikation spelar roll 

likaså visuella komplement till den verbala kommunikationen är av betydelse. 

Kulturella skillnader har också betydelse för vilka aktiviteter de nyanlända känner igen 

och inte. 
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1. Inledning 

Tidigare har jag skrivit en kandidatuppsats om hedersmord vilket även innefattade 

hedersförtryck och framförallt vilka förfärliga villkor flickor lever under i familjer som 

utövar hedersförtryck och hedersvåld. När det var dags att skriva ytterligare en uppsats 

fanns intresse att skriva med inriktning på problematiken kring hedersmord med 

koppling till skolan. I samråd med handledaren diskuterades fram att kulturella 

skillnader är av intresse därför fördes tankarna till ett nytt område där dessa skillnader är 

av stor betydelse nämligen nyanlända elever inom idrott och hälsa.  

Med en ökad invandring till Sverige som i första hand beror på fattigdom och krig, har 

frågor som förhållandet mellan skola, invandring och skolresultat blivit allt mer 

aktuella. En ökad invandring av barn och ungdomar har inneburit och innebär, en stor 

utmaning för skolorna. Många asylsökande är barn som har rätt till utbildning. Inom en 

månad ska utbildning erbjudas, det finns dock en problematik med att kunna göra det så 

snart till de asylsökande.1 

Nyanlända barn som kommit till Sverige har svårt att integreras i idrottsföreningar, de 

barnen och ungdomarna är underrepresenterade inom föreningslivet. Idrott har en 

positiv inverkan på nyanländas integration eftersom ett utbyte mellan infödda svenskar 

och de nyanlända kan ske på en gemensam arena. 2 

Det talande språket och kommunikationen har stor betydelse för vad som förstås och 

inte, speciellt i ett nytt och främmande land där även kulturella skillnader har en stor 

inverkan. Därför hamnade studien inom ramen som följande begrepp utgörs av: 

nyanlända, språk och kommunikation. Även egna upplevelser från lärarpraktiker i 

skolan har haft betydelse för valet av studiens inriktning. En betydande situation var när 

en nyanländ elev blev exkluderad från idrott och hälsa-lektionen på grund av brister i 

kommunikationen med läraren och klasskamrater samt bristande idrottserfarenheter. 

Målet med studien är att belysa nyanländas skolsituation och deras förutsättningar för 

lärande inom undervisningen i idrott och hälsa. Enligt styrdokumenten har skolan ett 

ansvar för att varje elev får kunskaper om förutsättningar för en god hälsa. Läraren har 

                                                
1 Andersson, Anderz, Lyrenäs, Sara & Sidenhag, Lina, Nyanlända i skolan, 2015, 11-13 
2 Hertting, Krister, Karlefors, Inger. Idrott för alla: Ur nyanlända barns perspektiv 
Svensk Idrottsforskning 2012, 10 
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dessutom skyldighet att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar, behov 

och erfarenheter.3 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att via observationer undersöka vilken kommunikation som 

nyanlända tar del av och möter, samt vem som ger upphov till kommunikationen i 

ämnet idrott och hälsa. Syftet är också att studera vilken typ av meningsskapande i 

lärande som blir vanligt för nyanlända elever i undervisningen. Studien utgår från 

följande frågeställningar: 

• Vilken kommunikation möter nyanlända i ämnet idrott och hälsa? 

• Mellan vilka sker kommunikationen och vem ger upphov till den?  

• Vilken typ av meningsskapande är vanligast för nyanlända i idrott och hälsa? 

  

                                                
3 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 9,10 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras bakgrund till studien, bland annat invandring till Sverige, 

asylsökande, nyanländas skolsituation samt kommunikation tas upp. 

När ordet nyanländ används syftas till skollagens definition. Nyanländ elev är den som 

har varit bosatt utomlands men som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt 

här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då 

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

skolgång i landet.4  

2.1 Invandring 

I Unicefs (United Nations Children’s Fund) rapport om läget för barn i världen 

framkommer att mer än hundra miljoner barn lever i fattigdom. Det växande antalet 

barn som lever under de förhållandena är de mest utsatta och missgynnade i världen. 

Gynnsamma förutsättningar för god hälsa, utbildning och utveckling är helt obefintliga 

för dessa individer. Världsbanken beräknade på 2005 års befolkningsmängd (6,8 

miljarder) att 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom vilket innebär ca 9 

kronor om dagen.5  

Med en ökad invandring till Sverige som framförallt beror på fattigdom och krig, har 

frågor som förhållandet mellan skola, invandring och skolresultat blivit allt mer 

aktuella. Inom Utbildningsdepartementet tillsattes 2012 en utredning med uppdrag att 

förbättra utbildningen för nyanlända elever. De skulle även utreda hur nyanlända elever 

på bästa sätt skulle lära sig svenska språket. En ökad invandring av barn och ungdomar 

har inneburit, och innebär fortfarande, en stor utmaning för skolorna i det svenska 

samhället. Nära 60 miljoner människor befann sig i slutet av 2014 på flykt från krig, 

konflikter och förföljelser.6  

                                                
4 Skollagen (2013) 3 kap. 12 a §  
5 Lorentz, Hans, (2013) Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola, 16-17  
6 Andersson, Anderz, Lyrenäs, Sara & Sidenhag, Lina, (2015) Nyanlända i skolan, 11-13 
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2.1.1 Asylsökande 

I Figur 1 nedan syns en tydlig ökning av asylsökande i Sverige mellan januari 2010 till 

september 2016. De vanligaste länderna som de asylsökande kommer från är Syrien, 

Afghanistan, Irak och Somalia.7 

 

Figur 1. Migrationsverket (2016) asylsökande8 

Många av de asylsökande är barn och de barnen har lika stor rättighet till utbildning 

som de folkbokförda i Sverige. I huvudregel ska barnet tas emot i skolan inom en 

månad senast från att individen kommit till Sverige. Skolinspektionen gjorde en riktad 

tillsyn år 2014 av asylsökande barns rätt till utbildning. Tillsynen visade en osäkerhet i 

hur många asylsökande barn som vistades i kommunerna. De flesta kommunerna kunde 

erbjuda asylsökande barn en skolplats inom en månad i enighet med skolförordningen. 

Det noterades dock från skolinspektionen att många kommuner inom en snar framtid 

skulle få problem med att kunna erbjuda utbildning inom en månad till de asylsökande 

som en konsekvens av den snabba ökningen av asylsökande barn.9 

2.2 Nyanlända elevers skolsituation  

Utbildningsdepartementet föreslog 2013 att mottagandet och undervisningen av 

nyanlända ska regleras genom att införa rätten till utbildning och skolplikt. Elevernas 

kunskaper ska kartläggas inom två månader och målsättningen är att eleven så snart som 

möjligt kan delta i den ordinarie ämnesundervisningen. För att det här ska vara möjligt 

krävs svenskkunskaper och därför ska undervisningstid fördelas från andra ämnen till 

förmån för undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. En sådan prioriterad 

timplan får eleven ha i ett år. Många skolor organiserar så kallade förberedelseklasser, 
                                                
7 Migrationsverket, (2016) asylsökande. 
8 Figur 1, Migrationsverket, (2016) asylsökande. 
9 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, (2015) Nyanlända i skolan, 86 
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det är rektorn som beslutar om hur länge eleven går i förberedelseklass. Tiden i en sådan 

klass får inte vara över ett år, endast vid särskilda skäl kan tiden utökas till två år.10  

Forskning om nyanlända visar på betydelsen av inkludering, vilken exempelvis 

försvåras av undervisning i egna lokaler under en längre tid utan kontakt med andra 

elever. Skolinspektionens granskningar visar att det finns stora brister i mottagandet av 

nyanlända. De får inte den utbildning som de har rätt till, kartläggningen av deras 

kunskaper och individuella bedömningar av elevens förutsättningar saknas ofta. 

Bristerna innebär att de nyanlända får svårt att uppfylla skolans mål, att de blir 

exkluderade och att de därför inte kan bidra till samhällets gemenskap.11 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 om språk- och kunskapsutveckling 

för barn och elever med annat modersmål än svenska, har de huvudsakliga 

iakttagelserna varit att personalen saknar kunskap om barnens erfarenheter och 

språkliga samt kunskapsmässiga nivå. Aktiviteter och undervisning utformas i liten 

utsträckning med hänsyn till flerspråkiga- och interkulturella perspektiv.12 Barnen 

känner inte igen sig i vad undervisningen handlar om och saknar förståelse för 

undervisningens innehåll. Det saknas även kompetens i skolan för att kunna arbeta med 

språk och kunskapsutvecklande med flerspråkiga elever. Svenska som andraspråk 

används som färdighetsträning utan sammanhang till övrigt skolinnehåll vilket försvårar 

lärandet för eleverna. Det finns även en inställning i skolorna som präglas av att 

flerspråkiga barn i första hand behöver trygghet vilket gör att de inte blir utmanade eller 

stimulerade i sitt lärande.13 

Svenska som andraspråk ska kunna anordnas för tre grupper: elever som har ett annat 

modersmål än svenska, elever som har svenska som modersmål och som tagits in från 

skolor i utlandet samt invandrarelever där svenska är umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. Det här innebär dock inte automatiskt att en elev ska få undervisning i 

svenska som andraspråk, det är rektorn som beslutar om vem som ska få den typen av 

undervisning. Det kan därför också leda till att elever som behöver svenska som 

andraspråk inte får det.14  

                                                
10 Skolverket, (2013). Nyanlända elever i fokus, 6. 
11 Skolverket, (2013). Nyanlända elever i fokus 8-10.  
12 Skolinspektionen rapport 2010:16, 7 
13 Skolinspektionen rapport 2010:16, 7 
14 Skolförordning (2011) 5 kap. 14§ 
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Enligt Skolinspektionen saknar många skolor en tydlig roll- och ansvarsfördelning som 

ger lärarna förutsättningar för att kunna ge nyanlända elever en god undervisning. 

Konsekvenser av det här mönstret är att undervisningen blir beroende av enskilda 

lärares insatser och inte av det gemensamma ansvaret i skolsystemet. Avsaknad av 

sammanhållen långsiktighet i planering, genomförande och anpassningar kan påverka 

de nyanlända elevernas motivation, tillit till sin egna förmåga och det i sin tur påverkar 

deras möjligheter att lära. Även många elever uppger att de känner frustration över att 

de inte förstår undervisningen och att de mister sina tidigare kunskaper och hamnar efter 

jämnåriga kamrater i kunskapsutvecklingen. Därför kan de nyanlända eleverna också 

tappa tilliten till sin egna förmåga.15 

I en undersökning av Skolinspektionen besöktes tio skolor och 35 nyanlända elever 

valdes slumpmässigt ut i årskurs 7-9. Undersökningen genomfördes genom 

observationer, intervjuer och dokumentstudier. Resultatet visar på att ¾ av de nyanlända 

elevernas utbildning är i stort behov av utveckling. Resterande anses erbjudas en 

utbildning av bra kvalitet.16 Anledningar till att så många av de nyanlända eleverna inte 

får en utvecklande utbildning är bland annat bristen på förståelse för undervisningen på 

grund av språket, att läraren inte använder sig av nyanländas kunskaper och erfarenheter 

i undervisningen, att läraren inte samverkar med elevens studiehandledare, samt att 

läraren varken anpassar sitt språk eller sin undervisning till de nyanlända. För att alla 

lärare ska få förutsättningarna att kunna erbjuda nyanlända elever en god undervisning 

behövs förändringar. Skolan och kommunen måste samverka och sträva efter tydliga 

riktlinjer kring nyanlända elevers utbildning. Den enskilda läraren behöver även få stöd 

genom kompetensutveckling samt via samspel med andra lärarkollegor som kan få 

undervisningen att genomsyras av samarbete mellan samtliga inblandade.17 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation betyder att något ska bli gemensamt, vilket innebär att människor 

meddelar och delar med sig av upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Språket 

och kommunikation gör det möjligt att kunna möta andra människor. Att mötas och 

skapa något gemensamt gör att kompetens att hantera språket både socialt och 

psykologiskt utvecklas, detta är omedveten inlärning. Kommunikation kan definieras 

                                                
15 Skolinspektionen rapport Utbildningen för nyanlända elever 2014:03, 8 
16 Skolinspektionen rapport, 2014:03, 11-13 
17 Skolinspektionen rapport, 2014:03, 11-13 
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som en process där människor skickar budskap till varandra. Budskapen i sin tur visar 

hur de uppfattar sig själva, situationen och vilket innehåll de lägger in i sina budskap. 

Tankar eller idéer sänds inte till andra människor utan tecken och budskap som kan ses 

som symboler för våra idéer. Det här tolkas i sin tur av mottagaren, därför är det viktigt 

att budskapet har samma innebörd hos både sändare och mottagare.18 

Enligt Nilson och Waldemarson19 äger all kommunikation rum i en fysisk, psykologisk, 

kulturell och social kontext. Det fysiska kan vara tid och plats, det psykologiska kan 

vara tankar, känslor, erfarenheter och fördomar. Det sociala är identitet, relationer och 

makt och det kulturella innebär värderingar, attityder samt vilken världsbild och språk 

som delas av den grupp människor som är inbegripen i kommunikationen. 

Några typer av kommunikation är: medvetna och avsiktliga budskap som sänds ut 

medvetet, exempelvis skaka på huvudet som svar för nej. Avsiktliga budskap sänds för 

att uppnå en avsedd effekt hos mottagaren exempelvis att hälsa på någon. Omedvetna 

budskap är sådana som mottagaren uppfattar men som är omedvetna, exempelvis tonfall 

i rösten eller ansiktsuttryck. Oavsiktliga budskap är sådana som sänds utan att rå för det. 

Det kan vara både medvetet och omedvetet, exempelvis felsägningar. Oftast innehåller 

ett budskap en blandning av alla de här typerna, rodnad kan vara ett ickeverbalt budskap 

som är oavsiktligt men medvetet.20 

  

                                                
18 Nilsson, Björn, Waldemarson, Anna-Karin (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor, 11-12. 
19 Nilsson, Waldemarson, (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor,13. 
20 Nilsson, Waldemarson, (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor, 34. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom forskningsområdet: första delen 

handlar om klassrummet som kommunikationsarena, därefter handlar det om nyanlända 

i skolan och barn med invandrarbakgrund och deras möjligheter att idrotta. Även 

forskning kopplat till föreningsidrott visas, vilken speglar situationer som utspelar sig i 

skolans idrott och hälsa-undervisning och är därför intressant. 

3.1 Kommunikation i klassrummet 

Enligt Mikael Jensen21 kan lärande ske på många olika sätt, med kommunikation eller 

när den är bristfällig. Skolan har lärandemål som alla elever ska uppnå och för att det 

ska kunna ske behövs en tydlig och ändamålsenlig kommunikation så eleverna kan ta 

till sig kunskapen. Kommunikation i klassrummet är något som utspelas i en speciell 

fysisk, men även social och kulturell miljö. Den fysiska miljön ger upphov till hur 

kommunikationen ska gå till och den sociala miljön indikerar hur interaktionsmönstret 

kan se ut. Den kulturella miljön kommer sig av att ett visst språk talas och att såväl 

interaktionsmönstret som rummets utformning har en historia. Klassrummet är en 

komplex miljö som påverkar hur kommunikationen utvecklas.22 

En vanligt förekommande kommunikation i klassrummet är att läraren talar och 

eleverna lyssnar, alternativt att en elev talar och övriga lyssnar. Det talande ordet är det 

huvudsakliga uttrycket, men den som talar tar även hjälp av kroppen på ett mer eller 

mindre avsiktligt sätt för att kunna förmedla sitt budskap. Det kan även ta sig form via 

skriftliga ord på tavlan eller på en skärm. I klassrummet kan kommunikationen ske 

mellan två personer (interpersonell kommunikation) eller mellan flera personer 

samtidigt (gruppkommunikation).23  

Jensen24 hävdar att relationsskapande och trivsel är två faktorer som gynnar 

kommunikationen i en grupp. Andra faktorer som också påverkar kommunikationen i 

en grupp är: gruppens storlek, tid, sammansättningen i gruppen och inställningen till 

samarbete eller tävling.25 Gester och kroppsrörelser är ett bra komplement för att 

                                                
21 Jensen, Mikael, (2012). Kommunikation i klassrummet, 12-15. 
22 Jensen, Mikael, (2012). Kommunikation i klassrummet, 12-15. 
23 Jensen, Mikael, (2012). Kommunikation i klassrummet, 16. 
24 Jensen, (2012) Kommunikation i klassrummet, 155. 
25 Jensen, (2012) Kommunikation i klassrummet, 144. 
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förstärka och förtydliga våra verbala budskap. Studier tyder på att förståelsen och 

minnet förstärks när talaren använder sig av gester när det verbala budskapet är otydligt. 

Exempelvis visa med händerna hur stort något är eller i vilken riktning.26 

Vanligtvis presenterar läraren uppgifter som sedan eleverna ska arbeta med, alternativt 

berättar läraren något som eleverna förväntas lära. Kommunikationen mellan lärare och 

elever är därmed central för det som sker i klassrummet. Det här betyder dock inte att 

eleverna automatiskt förstår den uppgift som förelagts dem. Inte sällan föreligger en 

brist i förståelsen mellan lärarens intentioner och hur eleverna tolkar. Charlotta 

Einarsson27 menar att betydelsefulla faktorer för att framgångsrikt motverka sådana 

missförhållanden är mängden kommunikation mellan lärare och elever samt elevernas 

och lärarens förståelse och uppfattningar. Den här studiens syfte är att belysa mängden 

kommunikation i klassrummet och mellan vilka den sker. Även hur förståelse och 

uppfattningar påverkas av olika typer av kommunikation.  

Elever med språksvårigheter kan enligt Eva Carlberg Ericsson28 behöva kompletterande 

kommunikation med hjälp av föremål, bilder, ord, fraser eller manuellt i form av 

signaler, gester och reaktioner. Alternativa verktyg kan göra talets innehåll mer 

tillgängligt och vara ett bra komplement för att förmedla kunskap eftersom de även kan 

få ett visuellt stöd till det talande språket. Läraren bör ha i åtanke att tala tydligt och i ett 

lugnt tempo, det är även viktigt att begränsa ord- och meningslängd.29 Att undersöka 

hur- och om lärare arbetar med något komplement i syfte att öka de nyanländas 

förståelse och i så fall hur och vilket blir därför intressant. 

3.2 Nyanlända 

Åke Huitfeldt skriver i sin licentiatavhandling att det finns en problematik med att 

dagens lärarutbildningar inte förbereder lärarstudenterna på att hantera undervisning för 

nyanlända elever. Ungdomar som flyttat till Sverige av olika anledningar har inte 

samma kulturella bakgrund, en del har flytt under dramatiska förhållanden med sin 

                                                
26 Jensen, (2012). Kommunikation i klassrummet, 155. 
27 Einarsson, Charlotta, (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ålder, 
ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen, Univ., Diss, 10-11. 
28 Carlberg Eriksson, Eva, (2009). Språkstörning - en pedagogisk utmaning: ett stödmaterial för dig som 
möter tonårselever, 73- 
29 Carlberg Eriksson, Eva, (2009) Språkstörning - en pedagogisk utmaning: ett stödmaterial för dig som 
möter tonårselever, 73- 
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familj, en del har kommit hit ensamma och vissa av helt andra orsaker.30 Nyanlända 

elever ska i samråd med studie- och yrkesvägledare få en anpassad språkintroduktion 

efter att de genomfört tester i svenska samt fått sina kunskaper inom andra skolämnen 

kartlagda. Därefter ska en studieplan för läsåret göras med mål att nå godkänt i så 

många ämnen som möjligt. För att få behörighet att söka till yrkesförberedande 

gymnasieprogram krävs godkänt i åtta ämnen. För behörighet till de studieförberedande 

programmen krävs godkänt i minst tolv ämnen. Vissa program kan även ha krav på 

godkänt i specifika ämnen. Kraven för alla nyanlända elever är godkänt i svenska eller 

svenska som andraspråk, matematik och engelska. I ämnet idrott och hälsa kan 

kunskaperna variera mycket beroende på individens ursprung och tidigare erfarenheter. 

Tyvärr visar statistik på att nyanlända elever har svårt att nå upp till målen och klara 

utbildningen.31  

Forskning tyder på att det finns svårigheter med att inkludera nyanlända elever i den 

svenska skolan. Det är av stor vikt att klara den här utmaningen eftersom skolan är en 

central miljö för de nyanlända eleverna. Tidigare nämndes att nyanlända elever har svårt 

att nå upp till skolans krav, vilket bland annat beror på att de på kort tid ska lära sig ett 

nytt språk både muntligt och skriftligt, förstå litteratur samt kunna kommunicera på 

lektionerna. På ett nytt språk ska de också klara av helt nya skolämnen.32 

I sin forskningsöversikt om nyanländas lärande, hävdar Nihad Bunar33 att nyanlända 

elevers förmåga att klara skolans krav är starkt kopplad till personens bakgrund, sociala 

faktorer, ekonomi och föräldrar. I flera fall när lärarens stöd och hjälp uteblir, vänder sig 

nyanlända elever till klasskompisarna med etniskt svensk bakgrund. Han påpekar att om 

de nyanlända får kontakt med klasskompisar kan det vara till stor hjälp för att de klarar 

skolarbetet. Eftersom klasskamraterna kan förklara samtidigt som de uppmuntrar till 

lärande.34 Därför blir det intressant att undersöka om- och hur det här sker i praktiken 

samt med vilken kommunikation. 

Enligt internationell forskning skiljer sig undervisningsformen transitional classrooms 

(förberedelseklass) i exempelvis Tyskland, Spanien och Frankrike jämfört med Sverige. 
                                                
30 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 16-17. 
31 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 19,20. 
32 Huitfeldt, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 20 
33 Bunar, Nihad, (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan, 8,44. 
34 Bunar, Nihad, (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan, 8,44. 
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I dessa länder krävs förälders godkännande för att barnen ska få gå i förberedelseklass 

och tidsmässigt är det strikt begränsat till 6-12 månader. Sveriges definition på vem som 

är nyanländ går inte jämföra med andra länders eftersom definitionsgrunden skiljer sig. 

Inte sällan används begreppen refugee-children, asylum-seekers och miniority students 

synonymt med vad som i Sverige är nyanlända elever. Svenska forskare och politiker 

håller isär begreppen eftersom begreppen innefattar barn med olika formella 

förutsättningar samt hur integrationen i skolan går till. I USA och Storbritannien har 

även barn till illegala invandrare rätt att gå i skola och skolpersonalen får inte fråga 

elever eller deras föräldrar om deras migrationsstatus. I Tyskland räknas flyktingbarn 

fortfarande till den kategorin efter 8 år, det innebär också att de har ett temporärt 

uppehållstillstånd och kan därför fortfarande utvisas. I Sverige är det ovanligt att utvisa 

barn efter så många år och de ska inte längre räknas som nyanländ efter fyra års 

skolgång i Sverige. Även om flera begrepp är lika Sveriges motsvarighet av nyanlända 

elever är det ändå viktigt att tydliggöra vilken grupp elever som avses. Exempelvis 

begreppet late arrivals avser egentligen barn till illegala invandrare i Kalifornien och 

Florida.35  

3.2.1 Idrott 

Krister Hertting och Inger Karlefors36 menar att nyanlända barn som kommer till 

Sverige har svårt att integrera sig i idrottsföreningar, även om de vill. Det finns ett 

mönster som tyder på att pojkar idrottar mer än flickor och att rika idrottar mer än 

fattiga, vilket stämmer för både svenskfödda och invandrare. Barn och ungdomar med 

invandrarbakgrund är tydligt underrepresenterade inom föreningslivet, speciellt flickor. 

Idrott har en positiv inverkan på nyanländas integration då ett utbyte mellan infödda 

svenskar och de nyanlända kan ske på en gemensam arena. Idrottsrörelsen tilltalar långt 

från alla medborgare, socioekonomi, kultur, kön och etnicitet kan vara begränsade 

faktorer. Verksamheten styrs inte sällan av idrottens behov mer än av intresset från de 

idrottande. Organiserad idrott har svårt att vara receptiv mot den kulturella mångfald 

som nyanlända barn och ungdomar representerar. 

Hertting och Karlefors gjorde en studie där barn med invandrarbakgrund intervjuades 

angående deras erfarenheter och förhoppningar om idrott i Sverige. Studien visar att 
                                                
35 Bunar, Nihad, (2010) Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan, 87-89. 
36 Hertting, Krister, Karlefors, Inger, (2012). Idrott för alla: Ur nyanlända barns perspektiv 
Svensk Idrottsforskning, 10. 
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barnen inte vet hur de ska få kontakt med en förening samt att de inte heller får någon 

inbjudan att vara med. Barnens idrottserfarenheter skiljer sig beroende på vilket land de 

kommer från, kulturella skillnader men också könsskillnad är faktorer som spelar roll. 

Anledningar till att flickor inte får idrotta kan vara på grund av klädseln, att det är 

pojkar på samma plats eller att de måste ta hand om familjen. Professor Tomas Peterson 

hävdar37 att det finns möjligheter för invandrande ungdomar att inte bara formas av den 

svenska idrottsrörelsen, utan också kan vara med och utveckla samt omforma den. 

Suzanne Lundvall gjorde en pilotstudie med 32 elever med invandrarbakgrund där hon 

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

Det som möts skiljer sig från ursprungslandet, vilka tidigare erfarenheter de har och vad 

som tas med till den svenska skolan. Det här betyder att flera moment i 

idrottsundervisningen är nya för eleverna och individen kan uppleva momenten som 

svåra att delta i, eftersom de aldrig har utövats innan. Förståelsen av momenten i 

idrottsundervisningen spelar därför en betydande roll för de nyanlända eleverna.38  

3.2.2 Integration och utanförskap 

Idrottens förmåga att integrera människor är omdiskuterat eftersom etniska 

minoritetsgrupper inte uppfattar integrationen som det är tänkt. Personer med en annan 

kulturell härkomst tilldelas ofta stereotypa bilder av ”de andra”, utan hänsyn till vare sig 

hur sociala strukturer eller hur klass och kön samspelar med social identitet, religion 

och vardag. Internationella deklarationer slår fast att alla barn och unga ska ha rätt till 

ett hälsosamt liv med utbildning och fysisk utveckling. Oavsett policydokument är 

barns deltagande i idrott beroende av vad som sker i den miljö som individen befinner 

sig i. Flickor från arabisk-talande länder har generellt ett lågt idrottsdeltagande vilket är 

ett upprepande mönster varje år. Studier som gjorts visar att flickor vill idrotta och vara 

fysiskt aktiva men det finns en osäkerhet i hur det ska gå till samt med vem eller vilka 

de ska träna med.39 

Även för de flickor som är med i en idrottsförening kan utanförskap uppstå, hinder inom 

den kulturella identiteten så som klädsel och avsaknad av att känna sig som en i laget. 

                                                
37 Hertting, Karlefors, (2012). Idrott för alla: Ur nyanlända barns perspektiv. Svensk Idrottsforskning, 
13. 
38 Lundvall, Suzanne, (2005). På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska 
minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 255-273. Karin 
Redelius & Håkan Larsson (red.), Leve idrottspedagogiken! 265-266.  
39 Lundvall, Suzanne & Safizadeh, Parastoo, (2012). Att bli en del i laget, 20.	 
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Att träna med sjal kan automatiskt göra att flickorna inte bemöts på samma sätt och de 

känner sig avvikande. Att välja anpassade träningskläder kan också vara problematiskt 

både i hänsyn till kulturen och till hur klädkoden inom idrotten är. En stöttande tränare 

och lagkamrater underlättar situationen, men det är också viktigt för flickorna att känna 

stöd från sin familj vilket kan tas för givet i en svensk kultur där idrott ses som något 

positivt. Men de sociala sammanhang som de här flickorna befinner sig i är idrottens 

betydelse inte självklar eller uppmärksammad.40 

I den svenska idrottsundervisningen förekommer det aktiviteter som nyanlända elever 

aldrig mött tidigare eller som av andra skäl är svåra för eleverna att delta i. Det kan 

exempelvis vara vinteraktiviteter, simning, orientering eller dans. Flickor kan även bli 

begränsade om familjen inte tycker att det är anständigt för flickor att ha idrott 

tillsammans med pojkar. Simning är den vanligaste övningen som flickor inte kan delta 

i på grund av specifika kulturella förståelser av vad som är anständigt. Detta är 

problematiskt då eleverna enligt kunskapskraven bland annat ska kunna simma 200 

meter för att uppnå betyget E (godkänt) i sjätte- och nionde klass.41 42  

                                                
40 Lundvall, Suzanne & Safizadeh, Parastoo, (2012). Att bli en del i laget, 22. 
41 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 29-30. 
42 Skolverket, (2011). Kursplan idrott och häls. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Enligt Runa Patel och 

Bo Davidson43 är en teori ett antal antaganden som tillsammans ska vara till hjälp för att 

förstå det som ska studeras. Studien tar grund i en sociokulturell teori med vikt på 

lärande genom kommunikation och språk, eftersom språket och kommunikationens 

betydelse för nyanlända i ämnet idrott och hälsa ska belysas. Även det teoretiska 

begreppet practical epistemology analysis har valts för att kunna analysera den praktiska 

kunskap som skapas mellan lärare och elev med hjälp av kommunikation i 

undervisningen.  

4.1 Sociokulturell teori 

Vad och hur människor ska lära är något som förändras, men också sätten att lära- och 

ta del av kunskaper är beroende av vilka kulturella omständigheter människor lever 

under.44 Roger Säljö45 hävdar att lärprocesser i samhällen med tillgång till skriftspråk 

och andra teknologier för kommunikation skiljer sig från de samhällen där man inte 

använder sådana kommunikativa resurser. Hur individer lär och vad som är väsentligt 

kan inte bara kopplas till hur individer fungerar tankemässigt eller biologins inverkan. 

Faktorer som också vägs in är hur omgivningen ser ut, vilka resurser den erbjuder och 

vilka krav som ställs. Människors intellektuella kapacitet att tänka och lära begränsas 

inte av de biologiska redskap som är medfödda, människan är en kulturvarelse som 

samspelar och tänker tillsammans med andra i vardagen. Det finns också materiella 

resurser som kan vara hjälpmedel i vårt tänkande. Människan är en biologisk varelse 

som lever i en sociokulturell verklighet med tillgång till verktyg och hjälpmedel som tar 

oss förbi de biologiska förutsättningarna.46 

Enligt Säljö47 är språket ett sätt för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos 

individer och kollektivt. Genom att tolka händelser med hjälp av begrepp kan vi förstå, 

jämföra och lära av erfarenheter. Det är en unik förmåga att kunna dela erfarenheter 

med varandra. Lärandet är inte begränsat till en individs personliga och fysiska kontakt 

                                                
43 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 21. 
44 Säljö, Roger, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 14. 
45 Säljö, Roger, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 16-17. 
46 Säljö, Roger, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 16-17. 
47 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 34. 
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med världen, de kan också fråga och lära av varandra. Att utbyta kunskaper och 

information är en ständigt pågående process mellan människor.  

4.1.1 Vygotsky och sociokulturellt lärande 

Lev Vygotskys teorier och idéer är relevanta inom pedagogiken för att han förespråkar 

kulturen och miljöns påverkan för lärande. Han framhäver betydelsen av det sociala 

samspelet vid inlärning och utveckling. Vilket är i likhet med det som ska studeras där 

miljön, kulturer och klassens sammansättning påverkar vilken kommunikation som 

uppstår. Vygotsky ser ordet likt en språkhandling som även hjälper oss att tolka andras 

ord, det resulterar i ett inre språk och tänkande. Tolkningsprocessen sker i form av 

reproduktion och produktion, på så sätt sker en internalisering.48 Internalisering är en 

term för att beskriva hur samhällsnormer samt värderingar förenas med individen under 

uppfostran och på så sätt blir en del av individen.49 I det sociokulturella perspektivet har 

enligt Vygotsky ord som redskap och verktyg stor betydelse i form av de språkliga och 

fysiska resurser som människor har tillgång till och som används när de förstår 

omvärlden och verkar i den.50 Kunskaper och färdigheter som inte har med biologiska 

företeelser att göra kommer från handlingsmönster som skapats i ett samhälle genom 

delaktighet och interaktion med andra människor. Kommunikation och interaktion 

mellan människor är avgörande i alla processer, det är genom kommunikationen som 

sociokulturella resurser skapas och förs vidare, vilket är en grundtanke i den 

sociokulturella teorin.51 Teorin blir därmed lämplig eftersom studien ska undersöka hur 

och på vilket sätt kommunikationen i interaktion mellan lärare, nyanlända och 

klasskamrater utspelar sig.   

Redskapen är vanligtvis både intellektuella och praktiska, människans intellekt gör det 

möjligt att hantera vardagens praktiska sammanhang. Exempelvis genom att räkna 

kunna hantera pengar och avgöra vad som kan köpas för dem. Det finns tre 

samverkande företeelser för att kunna studera lärande: utveckling och användning av 

intellektuella redskap (psykologiska/språkliga). Utveckling och användning av fysiska 

                                                
48 Vygotskij, Lev 1896-1934, (2010). Tänkande och språk. Översättning: Kajsa Öberg Lindsten 4.uppl, 
17. 
49 Nationalencyklopedin, (2016). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internalisering  
50 Vygotskij, Lev 1896-1934, (2010). Tänkande och språk. Översättning: Kajsa Öberg Lindsten 4.uppl, 
20. 
51 Säljö, (2010) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 21-22. 
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redskap samt kommunikation och de sätt på vilka människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter.52 

4.2 Practical epistemology analysis 

För att komplettera teorin ska även det teoretiska analysverktyget practical 

epistemology analysis (PEA) användas, vilket är utvecklat för att analysera 

meningsskapande i lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är mening, sanning och 

kunskap något som uppstår mellan individer i en viss kontext. För detta är språket 

centralt. Faktakunskaper, normer och värden framträder och blir synliga i våra 

handlingar. I mötet med fakta värdesätter- och väljs vilken fakta som situationen ska 

beakta. Practical epistemology kan via observationer av lärare och elevers interaktion 

visa hur de agerar i kunskapsinnehållet samt hur läraren vägleder eleverna i mötet med 

kunskapsinnehållet.53  

Med epistemologi menas kunskap och värden som upplevs meningsfulla av vissa 

människor i vissa specifika praktiker. Begreppet praktisk epistemologi används för att 

beskriva hur människor handlar för att skapa mening i en specifik praktik där de är 

delaktiga. Med en analys gjord av (PEA) går det att avgöra vilka erfarenheter och 

handlingar som är betydelsefulla för vad en individ lär sig eller inte.54 

Practical epistemology analysis är en teoretisk idé för att klargöra möjligheter till 

lärande i idrott och hälsa. De praktiska epistemologierna framkommer genom att 

undersöka hur kunskap produceras och reproduceras i elevernas och lärarnas agerande. 

Det är inte eleverna och lärarna var för sig som ska studeras, utan deras gemensamma 

agerande.55 Lundqvist hänvisar till Kelly och Duschl som förespråkar undersökningar 

av praktiska epistemologier eftersom de menar att epistemologi skapas genom språkliga 

processer, vilket speglar det som ska undersöka.56 

Wickman och Östman har introducerat fyra analysbegrepp: stå fast, möte, gap och 

relationer. Begreppet stå fast innebär att individen inte ifrågasätter det kunskapsinnehåll 
                                                
52 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 22-23. 
53 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 20. 
54 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 45. 
55 Quennerstedt, Mikael, (2013). Practical epistemologies in physical education practice, 312-314 
56 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 72. Ursprunglig källa: Kelly,Greg & 
Duschl, Richard, (2002). Towards a resarch agenda for epistemological studies i science education. 
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som den möter eftersom personen redan kan använda kunskapen. Det handlar om 

individens erfarenheter, förkunskaper och förförståelse. Det är sedan i mötet med den 

fysiska världen som den meningsskapande processen äger rum. Även fysiska föremål, 

tecken, ord och uttalanden blir en del av upplevelsen i den här situationen. När något 

står fast i mötet med ett kunskapsinnehåll innebär det att individen inte ifrågasätter 

innebörden av det aktuella fenomenet. Om det som står fast för individen inte är 

detsamma som det den möter så uppstår ett gap mellan erfarenheter och den nya 

kunskapen hos individen. För att ny kunskap ska utvecklas måste gapet bemästras av 

relationer i form av likheter och skillnader mellan det som står fast och det nya 

fenomenet.57 

  

                                                
57 Wickman, Per-Olof & Östman, (2002). Leif. Learning as discourse change: A sociocultural 
mechanism. Science Education, 601-623. 
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5. Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod som använts i studien, samt urvalet för 

observationerna. Eftersom observationer gjordes där både kultur och etnicitet spelade 

roll hade metoden ansats i så kallade etnografiska observationer. 

5.1 Val av metod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det framförallt två forskningstraditioner som är 

aktuella, kvantitativ respektive kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning betyder att 

forskaren vill fånga aktörernas innebörder och tolkningar. Forskaren har en mer 

långvarig kontakt med aktörerna med syfte att se världen genom aktörernas ögon, något 

som inte går om forskaren har en distanserad relation till dem som i en kvantitativ 

metod. I en kvantitativ metod är forskarens kontakt med det som ska studeras ytlig och 

ibland icke existerande.58 En annan skillnad kan vara mätprecisionen, grov skattning av 

data anses tillhöra kvalitativ och en mer precis skattning kvantitativ.59 Studien har grund 

i en kvalitativ tradition, insamlingen av empirin skedde via observationer i olika 

skolklasser där nyanlända var med. Till hjälp gjordes två observationsscheman som 

kryssades i när situationer som motsvarade någon kategori i schemana observerades. 

Det redovisas sedan som beskrivningar vilket gör att studien har kvalitativa grunder. Ett 

schema var för kommunikation och det andra för practical epistemology analysis. 

Observationerna gjordes inom ramen för etnografiska observationer (se avsnitt 5.1.1), 

vilket också gör studien kvalitativ eftersom iakttagna situationer utöver dem som syns i 

schemana beskrivs.   

5.1.1 Observation 

Observationerna har varit etnografiska där kärnan är forskarens närvaro i den miljö och 

sociala grupp som studeras. Begreppet etnografi innebär enligt Gösta Arvastson och 

Billy Ehn60 beskrivningar av folk och kulturer som används för att få kunskap om 

vardagliga platser där forskaren är närvarande. Den etnografiska forskningen 

representerar all slags kultur- och samhällsforskning i fältarbeten. Forskarens 

iakttagelser är subjektiva eftersom de påverkas av känslor, minnen och tidigare 

                                                
58 Bryman, Alan, (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 114-115. 
59 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red).(2011). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1:21.uppl. 
19. 
60 Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.).(2011). Etnografiska observationer, 1:2. uppl.,19. 
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erfarenheter och upplevelser. Alla människor kan observera och gör det hela tiden i 

vardagen, men att omvandla det till vetenskap är en annan sak. Den ”etnologiska 

blicken” ska ha en förmåga att se, förstå och beskriva ur ett kulturellt perspektiv.61 

Enligt Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin62 har forskaren en närvaro med alla 

sinnen, det är alltså inte bara en visuell tolkning, även lukt, hörsel, erfarenheter och 

inlevelse spelar roll. Observatören kan samla in data på olika sätt, bland annat genom 

fotografering, videoinspelning och direkta observationer. Studien utgår från det Cato 

Björndal63 kallar för observationer av första ordningen, vilket innebar att den 

pedagogiska situationen observerades utan att vara delaktig i den. Det gör att 

observationen kan få en högre kvalité eftersom observatören enbart fokuserar på att 

observera.  

5.2 Datainsamling, urval och tillvägagångssätt 

Empiriinsamlingen ägde rum på två skilda skolor i olika kommuner. Sammanlagt fem 

observationer genomfördes i årskurs 8 och 9. Eftersom syftet var att göra studien i 

grupper som på ett strategiskt sätt var relevanta för forskningsfrågorna har studien, vad 

Bryman64 benämner som, ett målinriktat urval. Studien skulle utföras i skolklasser där 

nyanlända deltog i den gängse idrott och hälsa-undervisningen, dock valdes inte på 

förhand i vilka specifika klasser som observationerna skulle ske. Detta skedde istället i 

rådgivning med respektive ansvarig lärare som bedömde vilka klasser som passade bäst 

för studien, närmare bestämt de klasser där nyanlända var inkluderade. Forskaren vill 

enligt Bryman65 i ett målinriktat urval välja ut fallen/personerna med vissa 

forskningsmål i åtanke, vilket i det här fallet var att se hur kommunikation och 

meningsskapande tar form i idrott och hälsa där nyanlända deltog. 

För att bland annat underlätta datainsamlingen och dels för att öka trovärdigheten 

strukturerades observationerna vilket innebar att aktörerna iakttogs medan de utförde 

det som var av intresse att studera. Inför observationerna gjordes observationsscheman, 

eftersom att alla aktörer skulle observeras på samma sätt. Schemat specificerade olika 

                                                
61 Arvastson & Ehn (red.),(2011). Etnografiska observationer, 1:2. uppl., 20-21. 
62 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.),(1996). Kvalitativa studier i teori och praktik,14. 
63 Bjørndal, Cato R. P., (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning, 26. 
64 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., 392. 
65 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., 392. 
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kategorier för observationen66, kategorierna var vilka som kommunicerar och på vilket 

sätt, samt olika aspekter av detta. Aspekterna i schemat för kommunikation var på vilket 

språk kommunikationen skedde samt om den utgjordes av kroppsgester, ord eller både 

ord och kroppsgester. Det fanns kategorier för olika kombinationer av vilka i 

klassrummet som samtalade eller utförde kommunikationen, exempelvis lärare-

nyanländ, nyanländ-lärare, nyanländ-nyanländ och elev-nyanländ (se bilaga tabell 1-

15). Det är personen som står först i kombinationen som tar initiativ till 

kommunikationen (sändare) och den som står efter är mottagaren. Även ett 

kompletterande schema användes för practical epistemology analysis, där kategorierna 

var begreppen; stå fast, gap, möte och relation. När något under lektionerna 

observerades som motsvarade kategorierna eller aspekter i de båda schemana noterades 

det genom ett kryss i rätt kategoriruta, varje specifik händelse som iakttogs noterades 

utifrån positionen som observatör. 

Efter empiriinsamlingen skulle materialet sammanställas och ett resultat presenteras. 

Det gjordes genom att summera de kryss och anteckningar som hade gjorts i schemana 

för respektive kategori och utfall. Exempelvis hur många gånger läraren 

kommunicerade med en nyanländ varje lektion därefter lades alla lektioner ihop 

sammanlagt. Även vilken typ av kommunikation som användes i respektive kategori 

summerades, exempelvis hur många gånger läraren använde kroppsspråk, språk eller 

ord och kroppsspråk.  

5.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning kan säkerhetsställas och genomföras igen med 

samma resultat. Reliabilitet kan delas upp i två olika grupper, extern reliabilitet och 

intern reliabilitet. Extern reliabilitet berör i vilken utsträckning ett forskningsarbete går 

att upprepa. Det är inte enkelt att lyckas med en extern reliabilitet i en kvalitativ 

forskning eftersom att den sociala miljön inte kan stoppas. Intern reliabilitet menar att 

ex. ett forskarlag tillsammans bestämmer hur man ska tolka insamlad data.67 

Validitet berör hur giltig en studie är och om studien mäter det den avser att mäta i en 

kvalitativ studie. Även validitet kan delas upp som i intern och extern. Intern validitet 

innebär att det finns en hög överensstämmelse mellan observationer och de teoretiska 

                                                
66 Grønmo, Sigmund, (2006). Metoder i samhällsvetenskap, 1. uppl. 154-155. 
67 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2. 
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idéer som utvecklats. Extern validitet syftar till i vilken utsträckning resultatet kan 

användas i andra situationer och sociala miljöer.68 

Patel och Davidson menar att vid en kvalitativ studie är validitet inte enbart kopplat till 

datainsamlingen utan validitet ska genomsyra hela forskningsprocessen. Underlaget för 

att göra trovärdiga och likvärdiga observationer utgjordes av observationsscheman.69 

5.4 Etik 

Vetenskapsrådet70 har tagit fram fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer. Det 

första är informationskravet, deltagarna ska veta sin uppgift i projektet, samt att de 

medverkar frivilligt. Det andra kravet är samtyckeskravet, forskaren ska ha 

undersökningsdeltagarnas samtycke att delta i studien. Tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att information om respondenterna som skulle 

kunna leda till en identifiering ska behandlas så det inte kan ske. 

Undersökningsdeltagarnas namn kommer inte nämnas inte heller skolornas. Information 

om privata personer som framkommer av studien ska används enbart i studiesyfte vilket 

är i enighet med vad nyttjandekravet står för.71 Studien utfördes i enighet med dessa 

krav, eftersom det inte finns något i arbetet som kan leda till identifiering av varken 

skolor eller elever. Klasserna informerades även om vem jag var och gjorde där samt att 

deras identitet eller sådant de sa under lektionen inte skulle antecknas eller 

offentliggöras. Inom den etnografiska forskningen kan forskaren ha en öppen eller dold 

roll72, för att inte riskera att bryta mot de forskningsetiska principerna togs en .  

  

                                                
68 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2. 
69 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 
70 Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 7-14. 
71 Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 7-14. 
72 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 382. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultat utifrån observationerna, resultatet ska besvara 

frågeställningarna därför ställs först två frågor följt av varsitt resultat och en gemensam 

analys. Sista frågeställningen besvaras med hjälp av PEA och därför är det en egen 

underrubrik med resultat och analys.  

På första lektionen deltog fyra nyanlända och två satt bredvid, på andra lektionen var 

det tre nyanlända från förberedelseklass, det var deras första lektion i en vanlig klass. På 

tredje lektionen var det fyra nyanlända som deltog, även på fjärde lektionen varav tre 

nyligen tillkommit från förberedelseklass och en som inte hade inte gått i 

förberedelseklass. På den femte lektionen deltog en nyanländ elev. 

Se bilaga 1 (tabell 1-15) för en ökad förståelse när resultatet presenteras, där finns alla 

observationsscheman redovisade. Resultatet presenteras med beskriven data från 

schemana men inslag i texten är beskrivna efter iakttagelser utöver dem från schemana 

eftersom observationerna är etnografiska.  

6.1 Vilken kommunikation möter nyanlända i ämnet idrott och hälsa? 

Observationerna visade att det språk som de nyanlända möter i störst utsträckning är 

svenska. Alla lärare använde svenska som språk när de tilltalade de nyanlända. Engelska 

användes vid ett tillfälle när läraren delade in eleverna i lag och använde ordet ”one” 

mot en nyanländ elev. Samt när en nyanländ elev ropade på en klasskamrat med ett kort 

kommando. Språk som inte var svenska eller engelska användes vid enstaka tillfällen 

under samma lektion när två nyanlända samtalade med varandra. 

Kommunikationen till nyanlända elever skedde i största utsträckning med ord och 

kroppsgester i en kombination. Gesterna visade oftast en riktning, exempelvis 

hänvisningar om var personen skulle gå, stå eller vara. Det blev synligt att läraren i 

större utsträckning använde kroppsspråk och visuella gester till de nyanlända eleverna 

jämfört mot de andra eleverna. Det näst vanligaste sättet att kommunicera med 

nyanlända elever var att enbart tilltala dem med ord. Det var oftast upprepningar av vad 

läraren sagt, eller rop som exempelvis ”här!” eller ”där!”. Den kommunikation som 

nyanlända elever mötte minst var enbart kroppsgester. Det kunde vara som nämndes 

innan, hänvisningar om var den nyanlända eleven skulle gå, stå eller vara. Det kunde 

också vara personliga gester elever emellan som symboliserade ett kamratspråk.  
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Data från observationsschemana visade att det var språket i kombination med 

kroppsrörelser som var det dominerande sättet att kommunicera med de nyanlända 

eleverna. Det vanligaste språket för kommunikation var svenska. Engelska och arabiska 

stod med som alternativa kategorier men de språken användes i liten utsträckning.  

6.2 Mellan vilka sker kommunikationen och vem ger upphov till den? 

Kommunikationskombinationen i klassrummet för idrott och hälsa skedde mestadels 

mellan läraren och nyanländ. Läraren var sändare och de nyanlända eleverna var 

mottagare. Läraren använde mestadels ord och kroppsgester därefter enbart ord, 

däremot aldrig enbart kroppsgester till de nyanlända.  

De nyanlända gav inte upphov till kommunikation med läraren någon gång under 

observationstillfällena, det var endast läraren som kommunicerade med de nyanlända. I 

kommunikationsschemat fanns en kategori med stödlärare à nyanländ vilken inte 

kunde kryssas i eftersom ingen av de nyanlända eleverna hade en tolk eller stödlärare på 

lektionerna. Det fanns även en kategori för att kunna observera och anteckna reaktionen 

från nyanlända elever när de var mottagare av kommunikationen, vare sig det var 

positivt eller negativt mottaget. Det var dock svårt som observatör att uppfatta 

reaktionen från de nyanlända eftersom de ofta var likgiltiga.  

Vid flera tillfällen observerades att andra elever i klassen kommunicerade med 

nyanlända elever. Därmed inte sagt att alla nyanlända blev tilltalade av sina 

klasskamrater, vissa blev tyvärr inte tilltalade en enda gång. Det här skedde vid de tre 

första observationerna men inte under de två sista. Klasskamraterna tilltalade de 

nyanlända på svenska alla gånger och kategorierna ord samt ord och kroppsgester 

används lika många gånger, kroppsgester användes i liten utsträckning. 

De nyanlända var inte kommunikativ sändare till lärarna någon gång, däremot till 

klasskamraterna vid flera tillfällen. I den här kategorin (nyanländ àklasskamrater) var 

inte det talade språket centralt. Tillfällena betyder inte att alla nyanlända faller in under 

denna kategori, då vissa personer var tillbakadragna och osäkra. De nyanlända som 

kommunicerade med sina klasskamrater var de som i sitt uttryck uppfattades som 

självsäkra och entusiastiska inför aktiviteterna som utfördes på lektionen. Det var 

mestadels kroppsgester som användes för att kommunicera, därefter användes ord som 

kunde vara korta kommandon exempelvis ”här!”, men det rörde sig aldrig om meningar. 
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Den kategori som hamnade sist i det här utfallet är den som tidigare dominerat vilken är 

ord och kroppsspråk.  

De nyanlända gav mestadels upphov till kommunikation med andra nyanlända elever. 

Arabiska användes i liten utsträckning, ord samt ord och kroppsgester användes vid lika 

många tillfällen, endast kroppsgester användes minst. Nyanlända gav upphov till 

kommunikation vid flera tillfällen och då med andra nyanlända elever.  

Det var läraren som kommunicerade mest med de nyanlända, det skedde med ord och 

kroppsspråk i kombination. Det talade språket i klassrummet var svenska förutom vid 

enstaka tillfällen. Den kategori som skiljde sig var när nyanlända gav upphov till 

kommunikation med sina klasskamrater eftersom det var kroppsgester som var 

vanligast för att kommunicera. Användes ord var det kommandon och inte meningar. 

De nyanlända gav inte upphov till kommunikation med läraren men däremot med 

varandra och med sina klasskamrater. Någon stödlärare fanns inte på plats någon gång 

därför blev den kategorin inte aktuell. 

6.3 Analys 

Enligt Säljö73 är språket ett sätt att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer 

men även kollektivt. Händelser tolkas och med hjälp av begrepp går det förstå, jämföra 

och lära av erfarenheter. Denna unika förmåga att kunna dela erfarenheter med varandra 

gör att lärandet är inte begränsas till en individs personliga och fysiska kontakt med 

världen. Att fråga och lära av varandra är en ständig process där kunskaper och 

information utbyts.74 I enighet med Säljö konstateras i resultatet hur viktig 

kommunikationen är för att utveckla lärande och förståelse hos de nyanlända eleverna. 

Kroppsspråk användes minst för att kommunicera med de nyanlända eleverna men det 

var däremot det sättet som nyanlända kommunicerade mest med. På det sättet 

synliggörs hur människor väljer olika sätt för att dela erfarenheter och information. 

Arenan för idrott och hälsa är speciell på det sättet att språket kan kompletteras med 

kroppsspråk vilket också användes i stor utsträckning, därför blir det en viktig källa till 

att kunna dela med sig av sina erfarenheter samt att kunna lära av varandra.    

Vygotskys grundtanke i den sociokulturella teorin är att kommunikation och interaktion 

mellan människor är avgörande i alla processer, därför skapas sociokulturella resurser 

                                                
73 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 34. 
74 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 34. 
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som förs vidare via kommunikation.75 Vygotsky betonar kommunikationen som en 

viktig byggsten inom lärande, vilket det även har varit i den här studien. Lärarens 

uppdrag är att dela med sig av sina kunskapsresurser och beskrivningar till eleverna.  

6.3.1 Kommunikationens betydelse i klassrummet 

Observationerna visade situationer när eleverna inte uppfattade lärarens budskap och 

kommunikation, som en följd försökte läraren använda andra metoder utöver den 

verbala kommunikationen. Precis som Nilsson och Waldermarson76 säger är det viktigt 

att kommunikationens mottagare tolkar sändarens budskap på rätt sätt så innebörden blir 

samma hos både sändaren och mottagaren. Kommunikationen blir på så sätt en process 

där människor skickar budskap och visar hur de uppfattar situationen och vilket innehåll 

de lägger in i sina budskap.77 I klassrummet är det centralt att sändarens budskap, som 

oftast är läraren, når mottagaren, som är de nyanlända eleverna, tolkas på samma sätt 

som läraren vill. Det kan i sin tur resultera i att eleverna förstår aktiviteten, vilket är 

målet. Det kan kompliceras om lärare och elev inte talar eller förstår samma språk, 

språket är som Säljö78 säger ett sätt att skapa förståelse hos individer och även lagra 

kunskaper. En konsekvens av detta kan vara att läraren använde mycket kroppsspråk för 

att försäkra sig, dels om att budskapet nådde de nyanlända eleverna men även för att det 

är begrepp som båda parter förstår.  

När kommunikationen sker används vad Nilsson och Waldermarson79 benämner 

medvetna, omedvetna och oavsiktliga budskap. Är dessa budskap otydliga är det svårt 

att avläsa hur en person tolkar ett budskap. Det kan därför vara en alternativ förklaring 

till varför det var svårt att avläsa de nyanlända elevernas reaktioner på 

kommunikationen de mötte. 

Med stöd från Säljö och Vygotsky har konstaterats att språket och kommunikationen 

har en betydande roll i ämnet idrott och hälsa för att öka nyanländas lärande och 

förståelse. Även Skolinspektionen80 påpekar språkets betydelse eftersom elever riskerar 

att inte få en utvecklande utbildning på grund av språket. Därför går det konstatera att 

det är av stor betydelse att inom idrott och hälsa ha förmånen att kunna använda 

                                                
75 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 21-22. 
76 Nilsson, Björn, Waldemarson, Anna-Karin, (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor,11-12. 
77 Nilsson, Björn, Waldemarson, Anna-Karin, (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor,11-12. 
78 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl. 34. 
79 Nilsson & Waldemarson, (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor, 34. 
80 Skolinspektionen rapport, 2014:03, 11-13 
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kroppen som redskap för att komplettera den verbala kommunikationen. Att 

tilltalsspråket är svenska gör att de nyanlända får förutsättningar för att utveckla sina 

språkkunskaper. Det kan resultera i interaktion mellan människor vilket Säljö81 påpekar 

är viktigt för att kommunikationen ska kunna utvecklas och på detta sätt även skapa 

sociokulturella resurser och föra det vidare via kommunikationen. Därför är det viktigt 

att ge nyanlända elever förutsättningar för detta, därför behöver både lärare och 

klasskamrater hjälpas åt med inkluderingen. Inkludering är som Skolinspektionen82 

säger betydelsefull för att nyanlända elever ska kunna utveckla sitt språk och sin 

förståelse. Som en följd av detta går det även undvika att eleverna dels hamnar i en 

återvändsgränd där de förlorar tidigare kunskaper men även tilliten till sin egen förmåga 

på grund av att de inte förstår undervisningen. 

6.4 Practical epistemology analysis 

I lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande i lärande belyses hur 

epistemologi eller ett förhållningssätt till kunskap skapas i lärares och elevers 

kommunikation. Practical epistemology analysis används för att analysera processen för 

meningsskapande och lärande. Det handlar om vilka erfarenheter nyanlända elever 

använder och vad det innebär för att kunna besluta hur de ska gå vidare med 

verksamheten. Eftersom att PEA är ett analysverktyg så presenteras resultat och analys i 

samma kapitel för att resultatet lyfts fram genom analysen. (Alla observationer finns i 

bilagor). 

6.4.1 Vilken typ av meningsskapande är vanligast för nyanlända idrott och hälsa? 

Kelly och Duschl83 förespråkar undersökningar av praktiska epistemologier eftersom de 

tycker att epistemologi konstrueras via språkliga processer, vilket är likt den här studien 

där epistemologi har observerats i handling med fokus på kommunikation. 

PEA-schemat utgår från Wickman och Östmans84 teoretiska begrepp stå fast, gap, 

relation och möte. För att anpassa de teoretiska begreppen till den observerade 

undervisningen gjordes egna tolkningar. Begreppen har samma innebörd som Wickman, 

                                                
81 Säljö, (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 21-22. 
82 Skolinspektionen rapport, Utbildningen för nyanlända elever 2014:03, 8 
83 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 72. Ursprunglig källa: Kelly,Greg & 
Duschl, Richard, (2002). Towards a resarch agenda for epistemological studies i science education. 
84 Wickman, Per-Olof & Östman, Leif, (2002). Learning as discourse change: A sociocultural 
mechanism. Science Education, 601-623. 
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Östmans men de gjordes mer lätthanterliga så det blev smidigare att kryssa i 

observationsschemat. Tolkningarna var: stå fast: eleven kan från början, behöver inte 

fråga eller titta på andra elever. Gap: eleven förstår ej helt men försöker. Relation: en 

bro mellan det som ej förstås och det som eleven kan, skulle kunna leda till ökad 

kunskap. Möte: eleven möter det den ej förstår och med hjälpmedel som språk eller 

extra instruktioner utvecklas en förståelse. 

Sammanställningen från schemat antyder att de nyanlända eleverna sällan förstod vad 

som förväntades av dem från början eller vad de skulle göra i den beskrivna aktiviteten. 

Vid få tillfällen uppfattades det som stå fast symboliserar, alltså att eleven kan från 

början. De situationer som speglade begreppet gap synliggjordes flest gånger under de 

observerade lektionstillfällena. Det innebar att en eller flera nyanlända elever inte 

förstod helt vad de skulle göra eller vad som, efter lärarens beskrivning, förväntades av 

dem. Det uppstod då ett gap eller en lucka som behövdes fyllas för att skapa förståelse 

om hur eleven skulle agera och bete sig i aktiviteten. Eleven eftersökte någon typ av 

kunskap för att kunna uppnå fullständig förståelse. Vid flera tillfällen var de nyanlända 

eleverna i behov av en relation (eleven befinner sig i ett gap), fick den kunskap som 

saknades och det i sin tur skapade förutsättningar för ett möte i aktiviteten. På det sättet 

producerades och reproducerades kunskapen i elevernas och lärarnas agerande, vilket 

enligt Quennerstedt85 är en viktig del i den praktiska epistemologin. Elevens okunskap 

bemöttes genom att exempelvis läraren visade eller demonstrerade, förklarade, 

kommunicerade med ord och kroppsgester under aktivitetens gång eller att den 

nyanlända eleven såg hur klasskompisarna gjorde. Eleven fick då förutsättningar för att 

fylla luckan och utveckla sin kunskap och förändra sitt agerande till det som var 

aktivitetens syfte. Det fanns även flera tillfällen som observerades när relationen skulle 

behövts men där den istället uteblev. Situationer då läraren eller klasskamrater skulle 

kunnat hjälpa den nyanlända eleven med att fylla i ”luckan”. Som en följd hade det 

kunnat leda till ett möte för eleven. Lärarens och elevens interaktion har som 

Lundqvist86 säger en betydande roll för lärarens vägledning av eleverna i deras möte 

med kunskapsinnehåll.   

                                                
85 Quennerstedt, Mikael, (2013). Practical epistemologies in physical education practice, 312-314. 
86 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 20. 
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Begreppet praktisk epistemologi används enligt Lundqvist87 för att beskriva hur 

människor handlar för att skapa mening i en specifik praktik där de är delaktiga. Med en 

analys av praktiska epistemologier går det att avgöra vilka erfarenheter och handlingar 

som är betydelsefulla för vad en individ lär sig eller inte. Vilket studien har visat genom 

att en relation var betydelsefull dels för att de nyanlända skulle lära sig men också 

utveckla kunskaper. Relationen uppstod med hjälp av språk och kroppsspråk, för att 

bidra till meningsskapande ska det kombineras. Enligt Lundqvist88 är practical 

epistemology analysis ett verktyg för att analysera meningsskapande, vilket i studien 

har studerats med hjälp av ett PEA-schema. Med schemats hjälp gick det 

uppmärksamma att meningsskapandet skedde när de nyanlända eleverna fick möta det 

oförstådda med hjälp av kommunikation i form av språk och kroppsspråk, vilket också 

användes mest av lärare till nyanlända. Meningsskapandet hade kunnat ske i större 

utsträckning om läraren hade uppmärksammat när gapen borde förenats med en relation 

som på så sätt hade kunnat leda till ett möte och därmed ökad kunskap för de nyanlända.  

Observationerna synliggjorde att de nyanlända kände sig säkra i, men även känner igen 

sig mer i bollekar. Det är i den typen av aktiviteter som begreppet stå fast uppenbarade 

sig. Aktiviteten som nyanlända däremot hade svårare att delta i var rytmiska rörelser. 

Eleverna fick under vissa observationstillfällen öva på ett uppvärmningsprogram till 

musik i grupper om 4-5 personer. I det här momentet hade alla nyanlända svårt att 

genomföra samma rörelser som klasskamraterna gjorde. De nyanlända eleverna lärde 

sig inte rörelseschemat, istället härmades rörelserna som klasskamraterna gjorde. De 

nyanlända eleverna tycktes till synes sakna förståelse för varför rörelserna skulle utföras 

på ett bestämt sätt men som för de svenska eleverna var en självklarhet. Det är inte givet 

att alla elever i klassen dels har förståelse för vad ett ”v-steg” är samt hur det görs i takt. 

Klasskamrater och lärare har en betydande roll för att skapa relationen till mötet eller 

förståelsen och på så vis skapa förutsättningar för lärande och ett meningsskapande hos 

nyanlända elever.  

                                                
87 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 45. 
88 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 45. 
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Med hjälp av Wickman och Östmans89 begrepp stå fast, gap, relation och möte som en 

grund uppmärksammades situationer som kunde klargöra och öka elevernas möjligheter 

till lärande, vilket Quennerstedt90 säger är syftet i practical epistemology analysis. Det i 

sin tur synliggörs genom att undersöka hur kunskap produceras och reproduceras i 

lärare och elevers agerande, fokus har varit på det gemensamma agerandet vilket enligt 

Quennerstedt91 är det centrala. Observationerna med hjälp av PEA visade att språket i 

kombination med kroppsspråk var betydelsefullt för ett meningsskapande lärande hos 

de nyanlända eleverna samt att det sker när eleven befanns sig i ett gap på grund av brist 

i förståelse.  

  

                                                
89 Wickman, Per-Olof & Östman, Leif, (2002). Learning as discourse change: A sociocultural 
mechanism. Science Education, 601-623. 
90 Quennerstedt, Mikael, (2013). Practical epistemologies in physical education practice, 312-314. 
91 Quennerstedt, Mikael, (2013). Practical epistemologies in physical education practice, 312-314. 
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7. Diskussion  

I det här avsnittet förs en diskussion av resultat kopplat till tidigare forskning. Efter det 

följer en metoddiskussion där för- och nackdelar med tillvägagångssättet för att 

genomföra studien diskuteras.  

Lundvall92 hävdar att nyanlända elever möter idrottsämnets kunskapskrav och 

färdigheter som något nytt, vilket även kunde observeras. Det synliggjordes framförallt i 

moment där de nyanlända eleverna skulle genomföra rörelser till musik eller röra sig till 

musik i ett rörelseschema. Det här kan enligt Lundwall93 bero på vilka erfarenheter 

individen har från sitt ursprungsland och att flera moment inom idrott och hälsa-

undervisningen på så sätt blir främmande för de nyanlända och därför svåra för eleverna 

att delta i. Det är förståelsen i momentet som har den betydande rollen som hon även 

påpekar.94 Det bekräftas i situationen som beskrivit med exemplet ”v-steg”, den typen 

av rörelser har elever med svensk bakgrund erfarenhet av men däremot inte de 

nyanlända eleverna. Elever och lärare håller dessutom takten till musiken genom att 

högt räkna ”5, 6, 7, 8” eller ”1, 2, 3, 4”, vilket de nyanlända inte heller till synes verkar 

förstå anledningen till. Den här osäkerheten kan enligt Bunar95 bero på personens 

bakgrund och sociala faktorer. Även Huitfeldt96 påpekar att dans eller liknande rörelser 

kan vara svåra moment för nyanlända eftersom det inte är aktiviteter som utövas i 

hemländerna. Då är det viktigt precis som Bunar97 säger att nyanlända elever kan söka 

sig till klasskamrater och få hjälp när de saknar förståelse och kunskap. På det sättet kan 

nyanländas chanser att klara skolarbetet öka. 

Under en lektion var det en nyanländ flicka som inte deltog i lektionens innehåll. 

Läraren försökte genom samtal få eleven delaktig men utan framgång. Flickors 

                                                
92 Lundvall, Suzanne, (2005). På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska 
minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 255-273. Karin 
Redelius & Håkan Larsson (red.), Leve idrottspedagogiken! 265-266.  
93 Lundvall, Suzanne, (2005). På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska 
minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 255-273. Karin 
Redelius & Håkan Larsson (red.), Leve idrottspedagogiken! 265-266.  
94 Lundvall, (2005). På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska minoritetskulturer och 
deras syn på idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 255-273. Karin Redelius & Håkan 
Larsson (red.), Leve idrottspedagogiken! 265-266.  
95 Bunar, Nihad, (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan, 8,44. 
96 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning,29-30. 
97 Bunar, Nihad, (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan, 8,44. 
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osäkerhet inom idrott kan enligt Lundvall och Safizadeh98 dels bero på att de inte vet 

hur det går till samt att komplikationer kan uppstå när pojkar är på samma plats. Det 

beror även på vilka erfarenheter eleven har från sitt ursprungsland.99 Det går inte med 

säkerhet veta orsakerna till att flickan inte deltog den iakttagna situationen men det kan 

underlätta om läraren är medveten om vilka faktorer som kan spela roll. Som även 

Lundvall och Safizadeh hävdar100 kan klädseln inom idrott medföra problem. Den här 

flickan bar sjal vilket kan ha påverkat sättet hon blev bemött på jämfört med de andra 

eleverna. Valet av anpassade träningskläder kan också vara problematiskt för flickorna 

med hänsyn till deras kultur och idrottens klädkod. 

Resultatet visade att de nyanlända gav upphov till kommunikation i liten utsträckning, 

de kommunicerade inte alls med läraren däremot med klasskamrater vid några tillfällen. 

Precis som Huitfeldt101 säger finns det svårigheter att inkludera nyanlända elever 

eftersom de ska lära sig ett nytt språk både muntligt och skriftligt. Det kan därför 

påverka nyanlända elevers chanser att uppnå målen och klara utbildningen.102 Att 

dessutom all undervisning under de observerade lektionerna var på svenska kan ha 

försvårat situationen för de nyanlända men det kan också utvecklat deras 

språkkunskaper. Någon typ av tolk hade kunnat underlätta och dessutom erbjudit en 

variation för de nyanlända språkmässigt. Förväntningarna var att mer engelsk 

kommunikation skulle används alternativt att en stödlärare alternativt tolk skulle 

kommunicera med de nyanlända på deras modersmål. Att lärarna använde svenska 

språket i stor utsträckning kan vara bakgrunden till att pedagogen la sig till med 

kroppsgester som ett komplement vilket var positivt för de nyanlända eftersom det 

underlättade för dem att förstå aktiviteten.  

7.1 Meningsskapande i klassrummet 

Enligt Jensen103 är klassrummet är en komplex miljö som påverkar hur 

kommunikationen utförs. Kommunikationen i klassrummet villkoras av och utspelas i 

speciella sociala och kulturella miljöer, vilket ger upphov till hur kommunikationen går 
                                                
98 Lundvall, Suzanne & Safizadeh, Parastoo, (2012). Att bli en del i laget, 20.	 
99 Lundvall, Suzanne, (2005). På vems villkor? En pilotstudie om ungdomar från etniska 
minoritetskulturer och deras syn på idrott, fysik aktivitet och skolämnet idrott och hälsa 255-273. Karin 
Redelius & Håkan Larsson (red.), Leve idrottspedagogiken! 265-266.  
100 Lundvall, Suzanne & Safizadeh, Parastoo, (2012). Att bli en del i laget, 22. 
101 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 20. 
102 Huitfeldt, Åke, (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning, 19,20. 
103 Jensen, Mikael, (2012). Kommunikation i klassrummet, 12-15. 
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till. Den kulturella miljön präglas av att ett visst språk talas i den precis som rummets 

utformning präglas av sin historia. Det kan därför ha påverkat kommunikationsarenan 

inom idrott och hälsa där kroppsspråket är prioriterat. Enligt Jensen104 kan det också 

beror på gruppens storlek, sammansättning och inställning till samarbete. Lärarna som 

observerades använde ofta gester och kroppsrörelser för att förstärka sitt budskap, som 

även Jensen105 påpekar är ett bra komplement för att förtydliga verbala budskap, det 

synliggjordes även under observationerna att det var ett bra komplement till det talande 

ordet. 

Trots pedagogiska metoder vid uppgiftsförklaringar kan det fortfarande vara elever som 

inte förstår. Vilket enligt Einarsson106 kan förklaras med brister i förståelsen mellan 

lärarens intentioner och hur eleverna tolkar. Betydelsefulla faktorer är mängden 

kommunikation mellan lärare och elever samt förståelse och uppfattningar. Eleverna 

förstod bättre när läraren kunde visa med kroppsgester när förklaring av aktivitet 

skedde. Kommunikation mellan lärare och de nyanlända eleverna var vanligt däremot 

inte tvärtom. Det blev betydelsefullt om läraren i rätt tillfälle kunde hjälpa eleven när 

det fanns brister i förståelsen. Dock kan det vara svårt för en ensam lärare att kunna se 

alla elever och samtidigt kunna avgöra när de nyanlända eleverna behöver hjälpen. 

Därför blir det viktigt att klasskamraterna också kan hjälpa de nyanlända vilket även blir 

till hjälp för läraren.  

I undervisningsprocessen behöver läraren göra ett urval, eftersom det inte är möjligt att 

inkludera allt inom sitt ämne. Med kunskaper om lärarens undervisningssätt och dess 

betydelse för elevers meningsskapande, synliggjordes att läraren kan göra skillnad i 

gapet där relationen behövs och därmed hjälpa eleven fram till ett möte. Att läraren har 

betydelse för elevernas lärande är ingen överraskning men det innebär inte att kunna 

beskriva på detaljnivå hur lärare gör och vilken betydelse läraren har för vad elever lär 

sig. Det har funnits en ambition att utöka kunskapen om det eftersom studien haft fokus 

på hur elever använder tidigare erfarenheter för att ta sig vidare i meningsskapandet 

med hjälp av lärarens riktningsgivare. Det som nu beskrivits synliggjordes även flera 

gånger under lektionerna vilket gav positivt resultat hos de nyanlända. 

                                                
104 Jensen, (2012). Kommunikation i klassrummet, 144. 
105 Jensen, (2012). Kommunikation i klassrummet, 155. 
106 Einarsson, Charlotta,(2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ålder, 
ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen, Univ., Diss, 10-11. 
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7.2 Metoddiskussion  

Studien grundas på en kvalitativ metod eftersom data från observationerna visas och 

beskrivs.107 Två observationsscheman användes som kryssades i under lektionerna. Två 

användes eftersom ett var inriktat på kommunikation och det andra var anpassat efter 

det teoretiska analysverktyget practical epistemology analysis, vilket var utvecklat för 

att analysera lärande och meningsskapande. Via observationer av lärare och elevers 

interaktion var syftet bland annat att få en insikt i hur läraren vägleder eleverna i deras 

möte med kunskapsinnehållet.108 Det var från början planerat att genomföra sju 

observationer, men med kort varsel ställde en av skolorna in besöket och istället fick 

den skolan besökas en vecka senare. Detta gjorde att en av de inplanerade skolorna fick 

väljas bort, en gymnasieskola, eftersom dagarna det fanns möjlighet att observera var 

samma veckodag på båda skolorna föll en bort. På grund av det här blev det istället fem 

observationer.  

Observationerna har varit av första ordning vilket innebär att den pedagogiska 

situationen observerades utan att vara delaktig i den. Det gjorde att observationerna 

kunde få en högre kvalité eftersom fokus endast var att observera.109 Det hade varit 

svårt att vara delaktig i den observerade situationen eftersom det inte passar för den här 

studien. Observationstillfällena blev stundtals hektiska när alla elever skulle iakttas och 

två scheman kryssas i. Att filma hade kunnat vara ett alternativ men på grund av 

tidsaspekten, saknad av en filmkamera och för att inte riskera att bryta mot de etiska 

aspekterna blev inte det ett alternativ. Observationerna har varit etnografiska vilket har 

gjort att resultatet till övervägande del tog grund i en kvalitativ karaktär. Eftersom 

situationer och iakttagelser utanför schemana som var relevanta för studien beskrivits, i 

och med att etnografi har ett specifikt fokus på det kulturella i en grupp.110  

Det var fördelaktigt att göra observationer eftersom varken eleverna eller läraren i 

förväg kunde påverka hur lektionen skulle ta form. Inte heller kunde förutspås vilket 

resultat som skulle visas eller hur lektionerna skulle ta form. Vilket exempelvis kan ske 

                                                
107 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red). (2011). Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 
1:21.uppl.19. 
108 Lundqvist, Eva, (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares 
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 20. 
109 Bjørndal, Cato R. P.,(2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning, 26. 
110 Bryman, Alan, (2016). Social research methods, 5. Ed, 423. 
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i kvalitativa intervjuer där forskarens frågor kan vara ledande och det finns risk för att 

intervjupersonen svarar vad de tror är ”rätt”.111  

Wickman och Östmans teoretiska analysbegrepp stå fast, gap, möte och relationer var 

svåra att kunna precisera och passa in på verkliga praktiska situationer i klassrummet, 

därför gjordes egna tolkningar men med samma innebörd för att snabbt kunna föra in 

dem i observationsschemat för practical epistemology analysis, vilket var 

fördelaktigt.112 

7.3 Fortsatt forskning 

Förhoppningsvis har forskningsområdet kring nyanlända och deras förutsättningar att 

lyckas i skolan samt forskning i ämnet idrott och hälsa utvecklats ytterligare om några 

år. Exempelvis mer forskning beträffande hur nyanlända upplever ämnet idrott och 

hälsa jämfört med erfarenheter de har från sina hemländer och vad de anser vara nytt i 

Sverige. En förgrening av det skulle kunna vara att forskningen fokuserar på flickor och 

deras erfarenheter av idrott, eller hur traditioner rörande idrott för dem ser ut i 

hemländerna jämfört med i Sverige. Det skulle även vara av intresse att utforska vilka 

erfarenheter och kunskaper de nyanlända eleverna har och kan ta med sig till den 

svenska undervisningen i idrott och hälsa och därmed vara en delaktiga i ämnets 

utveckling. 

Både blivande- och undervisande lärare behöver uppdaterat material och utbildning 

kring vilket sätt- samt hur undervisningen för nyanlända ska bedrivas för att de 

nyanlända ska kunna uppnå skolans mål samtidigt som de andra eleverna i klassen ska 

kunna stimuleras. Hur har den massiva invandringen till Sverige påverkat 

skolresultaten? Frågorna är många och som blivande lärare känns det viktigt att området 

utvecklas och att mer utbildning blir tillgängligt kring detta för att skapa en så givande 

undervisning som möjligt för alla elever. 

  

                                                
111 Bryman, Alan, (2016). Social research methods, 5. Ed, 470-471. 
112 Wickman, Per-Olof & Östman, Leif, (2002). Learning as discourse change: A sociocultural 
mechanism. Science Education, 601-623. 
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8. Sammanfattning 

Med en ökad invandring till Sverige har frågor som förhållandet mellan skola, 

invandring och skolresultat blivit allt mer aktuella. En ökad invandring av barn och 

ungdomar har inneburit, och innebär fortfarande, en stor utmaning för skolan. Tidigare 

forskning tyder på svårigheter att inkludera nyanlända elever i den svenska skolan, 

vilket är viktigt att klara eftersom skolan är en central miljö för de nyanlända eleverna. 

Forskningen tyder även på att nyanlända elever har svårt att nå upp till skolans krav, 

vilket bland annat beror på att de ska lära sig ett nytt språk att både kommunicera- och 

skriva på. 

Studien har med hjälp av en kvalitativ metod via observationer undersökt viken 

kommunikation nyanlända möter i idrott och hälsa samt vem som ger upphov till den. 

Resultatet visade att det språk som nyanlända elever tilltalades mest med i idrott och 

hälsa var svenska. Kommunikationen nyanlända mötte mest var den med ord och 

kroppsgester i en kombination. Den vanligaste kombinationen av vilka som 

kommunicerade i klassrummet var läraren till nyanländ medan de nyanlända aldrig gav 

upphov till kommunikation med lärare. Det gjorde de däremot med andra nyanlända 

elever. 

Studien hade även i syfte att undersöka vilken typ av meningsskapande som sker i 

klassrummet vilket gjordes via det teoretiska verktyget practical epistemology analysis. 

I lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande belystes hur epistemologi (ett 

förhållningssätt till kunskap) skapas i lärares och elevers kommunikation. Det var sällan 

de nyanlända förstod vad som förväntades av dem och vad de skulle göra i den 

beskrivna aktiviteten. De nyanlända eleverna fick ofta extra hjälp när de behövde vilket 

ökade deras kunskaper och förståelse för aktiviteterna. Det fanns dock tillfällen då hjälp 

skulle behövts för att skapa mening hos de nyanlända, meningsskapande i lärande 

synliggjordes när läraren direkt kunde leda eleven på rätt spår via språk och 

kroppsgester.  

Utifrån studiens resultat och observationer kan följande slutsatser dras: läraren och 

klasskamraterna kan hjälpa de nyanlända eleverna till meningsskapande samt att 

mängden kommunikation spelar roll likaså visuella komplement till den verbala 

kommunikationen är av betydelse. Kulturella skillnader har också betydelse för vilka 

erfarenheter inom idrottsliga aktiviteter de nyanlända har. 
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Bilaga 1 Observationsscheman 

Observation 1 

Tabell 1. 

Skola Observation nr: 1 

Årskurs: 9 Antal elever 

Lektionstid: 60 min Antal närvarande elever 
15 st 

Datum: 2016-11-11 Antal nyanlända i klassen: 
4+2 vid sidan 

 

Tabell 2. 

 Läraren
- 
nyanlän
d 

Nyanländ
- lärare 

Elev- 
nyanlän
d 

Nyanländ
- Elev 

Nyanländ
- 
nyanländ 

Stödlärare
- nyanländ 

Reaktio
n från 
nyanlän
d +/- 

Vilka 
samtalar/kommunicera
r: 
 

x x x x 
x 

 x x x x 
x  

x x x x x x x x 
x  

 + 

Svenska 
 

x x x x  x x x x X(namn
) 

   

Arabiska/ 
Modersmål 

    x x   

Engelska  
 

x       

Enbart ord 
 

x x  x x x x x x x x   

Kroppsgester 
 

  x     

Ord & kroppsgester 
 

x x  x  x x   

 

Practical epistemology analysis 

Tabell 3. 

Stå fast   x  
Gap xxxx 
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Relation   x  

  
Möte x 

 

Observation 2 

Tabell 4. 

Skola Observation nr: 2 

Årskurs: 9 Antal elever 

Lektionstid: 60 min  Antal närvarande elever: 14 

Datum: 2016-11-11 Antal nyanlända i klassen: 
3st (första lektionen direkt 
från förberedelseklass) 

 
 
Tabell 5. 

 Läraren- 
nyanländ 

Nyanländ- 
lärare 

Elev- 
nyanländ 

Nyanländ- 
Elev 

Nyanländ- 
nyanländ 

Stödlärare- 
nyanländ 

Reaktion 
från 
nyanländ 
+/- 

Vilka 
samtalar/kommunicerar: 
 

x x  x x x x 
x 

    

Svenska 
 

x x  x x x x 
x 

    

Arabiska/ 
Modersmål 

       

Engelska  
 

       

Enbart ord 
 

  x     

Kroppsgester 
 

       

Ord & kroppsgester 
 

x x  x x x x     

 
 
Practical epistemology analysis 
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Tabell 6. 

Stå fast     
Gap x 

  
Relation   x  
  
Möte  
 

Observation 3 

Tabell 7. 

Skola Observation nr: 3 

Årskurs: 8 Antal elever 

Lektionstid: 60 min  Antal närvarande elever: 21 

Datum: 2016-11-24 Antal nyanlända i klassen: 
4st 

 
Tabell 8. 

 Läraren- 
nyanländ 

Nyanländ- 
lärare 

Elev- 
nyanländ 

Nyanländ- 
Elev 

Nyanländ- 
nyanländ 

Stödlärare- 
nyanländ 

Reaktion 
från 
nyanländ 
+/- 

Vilka 
samtalar/kommuni
cerar: 
 

x x x x 
x  x x x 
x  

 x x x  x x x x x  
x 

   

Svenska 
 

x x x x 
x  x x x 
x  

 x 
(uppmaning) 

    

Arabiska/ 
Modersmål 

       

Engelska  
 

   x    

Enbart ord 
 

x  x x    

Kroppsgester 
 

  x x x x x     

Ord & 
kroppsgester 
 

x x x x 
x  x x x  

 x x    
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Practical epistemology analysis 

Tabell 9. 

Stå fast   x  

Gap x x x x  

  
Relation   x x  

  

Möte x x x x  

 

Observation 4 

Tabell 10. 

Skola Observation nr: 4 

Årskurs: 8 Antal elever 

Lektionstid: 60 min  Antal närvarande elever: 17 

Datum: 2016-11-24 Antal nyanlända i klassen: 4st 

 
Tabell 11. 

 Läraren- 
nyanländ 

Nyanländ- 
lärare 

Elev- 
nyanländ 

Nyanländ- 
Elev 

Nyanländ- 
nyanländ 

Stödlärare- 
nyanländ 

Reaktion 
från 
nyanländ 
+/- 

Vilka 
samtalar/kommunicerar: 
 

x x x x 
x  x 

   x x   

Svenska 
 

x x x x 
x  x 

      

Arabiska/ 
Modersmål 

       

Engelska  
 

       

Enbart ord 
 

x x        

Kroppsgester 
 

    x   

Ord & kroppsgester 
 

x x x x     x   
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Practical epistemology analysis 

Tabell 12. 

Stå fast   x  

Gap x x x 

  

Relation   x   

  

Möte x x  

 

Observation 5 

Tabell 13. 

Skola Observation nr: 5 

Årskurs: 8 Antal elever 

Lektionstid: 60 min  Antal närvarande elever: 23 

Datum: 2016-11-24 Antal nyanlända i klassen: 1st 

 
Tabell 14. 

 Läraren- 
nyanländ 

Nyanländ- 
lärare 

Elev- 
nyanländ 

Nyanländ- 
Elev 

Nyanländ- 
nyanländ 

Stödlärare- 
nyanländ 

Reaktion 
från 
nyanländ 
+/- 

Vilka 
samtalar/kommunicerar: 
 

x       

Svenska 
 

x       

Arabiska/ 
Modersmål 

       

Engelska  
 

       

Enbart ord 
 

x        

Kroppsgester 
 

       

Ord & kroppsgester 
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Practical epistemology analysis 

Tabell 15. 

Stå fast     

Gap x x 

  
Relation   x  

  

Möte x  

 


