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Abstract 

Sweden have strong cultural connections to water as well as movement in or by. These               

cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical           

education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be               

backstroke. The teachers in physical education face students every day with different            

cultural backgrounds, some of which lack the experiences of water habits. Through            

qualitative interviews we asked physical education and health teachers about how they            

adapted their teaching methods and focus on their experience teaching newly arrived            

pupils in swimming. The study also focus on teachers´ perceived working terms and             

possible further education after the framework theory of Dahllöf and the habitus theory             

which was originally coined by Bourdieu.  

The teachers mainly adapted their education in swimming after the challenges of verbal             

communication and the danger of hubris from the newly arrived students. Many            

teachers adapted methods in which non-verbal communication became important to          

show and explain swimming as a physical knowledge unfounded by language. They            

also pointed out the importance of smaller classes. The working terms of having             

swimming classes with newly arrived students have been strained to some degree            

according to the majority of participating respondents.  

 

Key Words: Swimming Methods, Newly arrived pupils, Physical Education and Health,           

Framework Theory, Habitus 
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Förord 
 

Anledningen till att vi valt skriva om just det här ämnet har flera ursprung. Vi har båda                 

erfarenheter från praktik och arbete inom skolan och såg ett behov av mer studier om               

just simundervisning och inom idrott och hälsa i allmänt. Vi hoppas att vår studie kan               

fylla något tomrum i forskningsvärlden samtidigt som vi själva utvecklats och blivit            

klokare av att skriva den här uppsatsen. Vi vill rikta ett stort tack till alla idrottslärare                

som möjliggjort den här studien och tagit sig tid att delta i intervjuer. Tack för ett                

vänligt tillmötesgående och att ni pratat så väl om era erfarenheter och kunskaper.             

Givetvis vill vi även rikta ett tack till vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg för              

hjälpen vi fått under arbetets gång, speciellt med akribin och vårt språkbruk. Ditt stöd              

har hjälpt oss mycket för att forma den här uppsatsen.  

 

 

Växjö, 5 januari 2020 
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1. Inledning 

Den svenska skolan är en mångkulturell grupp med olika livserfarenheter och markant skilda             

individuella livsvillkor. Dessa skilda villkor förhåller sig till skolans krav och tillgångar, det             

blir grundläggande för vilka förutsättningar eleven får för att lyckas. Det är upp till lärarna att                

utveckla olika didaktiska metoder och ge eleverna möjligheten att lära sig och även skapa              

möjligheten till ett godkänt betyg. Idrott och hälsa är ett skolämne med starka             

ämnestraditioner som ofta inkluderar en bredd av miljöer och aktiviteter. En av dessa             

ämnestraditioner, som kommer vara studiens fokus, är simkunnighet och rörelser i och kring             

vatten. Simkunnighet är starkt förankrad till svensk skol- och rörelsekultur. Lärare har sedan             

lång tid tillbaka bemött elever med olika förutsättningar och som saknar erfarenhet av svensk              

skolkontext, rörelsekultur och simkunskap. Genom erfarenheter från vår praktik har vi           

observerat att simundervisningen är utmanande för många elever med annan etnisk bakgrund,            

det uppmärksammades i relation till migrationskrisen som startade 2015. Lärare i ämnet möter             

idag ett stort antal elever med varierande språk, rörelseförmåga i vatten och kulturella villkor              

och inte bara den homogena klassgruppen.  

 

Samma metoder och didaktiska överväganden fungerar inte likadant på alla elever. Deras            

utgångspunkter och tidigare erfarenheter blir avgörande för den didaktiska anpassningen som           

läraren måste göra för att skapa grunden för en progression. Vi upplevde att det saknades               

studier och underlag för hur en lärare kan bemöta nyanlända elever i den praktiska              

undervisningen, likaså om villkoren kring undervisningen. Vårt upplevda behov av ett mer            

praktiskt och verklighetstroget material resulterade i en frågeställning och metod som           

inkluderar erfarna lärares erfarenheter om vilka anpassningar som fungerat i praktiken.  

 

Studien kommer även att undersöka om arbetsvillkoren upplevs ha förändrats i relation till att              

fler elever med utomeuropeisk bakgrund mött simundervisningen med krav på anpassning och            

resurser. Det är en aktuell frågeställning då en uttalad lärarkris präglar den svenska skolan och               

allt fler utbildade lärare arbetar utanför professionen samtidigt som rektorer möter hårdare            

krav om effektivisering i verksamheten.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka lärares metoder och erfarenheter i simundervisning med            

nyanlända elever. Syftet kommer även vara att undersöka om lärare inom idrott och hälsa i               

grundskolan upplever att arbetsvillkoren har förändrats. Det är även relevant att inkludera en             

fråga om vad lärarna har mött i form av vidareutbildning för att utveckla sin kompetens kring                

den alltmer mångkulturella elevgruppen i simundervisningen.  

 

2.2 Frågeställning 

1. Hur har grundskollärare i idrott och hälsa anpassat sin simundervisning i relation till             
nyanlända elever? 

 2. Hur upplever grundskollärare i idrott och hälsa att deras arbetsvillkor påverkats i relation             
till simundervisning med nyanlända elever? 

 3. Vad har lärare i idrott och hälsa mött i form av vidareutbildning för att bemöta nyanlända                
elever i simundervisningen? 

 

2.3 Disposition  

Studiens disposition påbörjas av en inledning och förklaring av studiens frågeställning samt 

syfte. Bakgrunden är senare uppdelad i tre underkapitel som fokuserar på migrationskrisen, 

simkunskap i svensk skolkontext och nyanlända elever i svensk skola. Tidigare forskning 

skapar ett underlag med både internationella och svenska studier. Studiens teoretiska ansatser 

presenteras i följande kapitel med underrubriker om Dahllöf och Gustafssons ramfaktorteori  1

samt Bourdieus teori och begrepp kring habitus tolkat av Gytz Olesen.  Kapitlet om metoden 2

1 Gustafsson, Christina, Selander, Staffan & Dahllöf, Urban (red.), Ramfaktorteoretiskt tänkande:           
pedagogiska perspektiv : en vänbok till Urban Dahllöf, Pedagogiska institutionen, Univ., Uppsala, 1994. S.8f. 
2 Gytz Olesen, Søren & Møller Pedersen, Peter (red.), Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv: en               
presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre              
Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens, Studentlitteratur, Lund, 2004. S. 147. 
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presenterar valet av kvalitativa intervjuer, urval, avgränsningar och etiskt förhållningssätt. 

Resultatet som visar respondenternas svar presenteras i tre huvuddelar efter frågeställningarna 

och delas upp i underrubriker med följande analys. Analys och resultat följs upp av en 

diskussion och en sammanfattning. Referenslistan delas upp i litteraturlista och elektronisk 

litteraturlista. Bilagorna presenteras i ett slutligt kapitel med Bilaga 1 - Samtyckesbrev och 

Bilaga 2 - Intervjuguide. 
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3. Bakgrund 

3.1 Migrationskrisen som fenomen 

 

Migrationskrisen beskrivs ofta som en flyktingkris som började år 2015 när mer än en miljon               

flyktingar rörde sig till Europa. Statistiskt kom majoriteten av människorna från tre länder,             

Syrien, Afghanistan och Eritrea men även länderna Somalia och Sudan framställs som            

representerande ursprungsländer. Nilsson och Nyström beskriver att majoriteten av         

flyktingvågen rört sig mot Grekland, Italien och Turkiet. Oroligheterna i dessa regioner och             3

den europeiska hanteringen av den stora mängden migranter har framställts som en humanitär             

kris.  

 

In the absence of viable political solutions to the conflict, governments in the region              

and the broader international community are all struggling to respond to the            

humanitarian needs of Syrian refugees and internally displaced people (IDPs).  4

 

Enligt Genevekonventionen beskrivs migranter och flyktingar på olika vis och tolkas av The             

UN Refugee Agency (UNHCR) som att flyktingar är flyende från sin ursprungsregion från             

kriser, förföljelse och är sökande av internationellt skydd. För dessa flyktingar kan en             

eventuell återlämning resultera i dödlig förföljelse. Migranter är människor som förflyttar sig            

till en ny region för förbättrade livsvillkor som inte nödvändigtvis är förföljda eller lämnandes              

en kris. UNHCR definierar att majoriteten av människorna involverade i rörelsen mot Europa             5

som flyende från kriser.  

 

In fact, they happen to be both. The majority of people arriving in Italy and Greece                

especially have been from countries mired in war or which otherwise are considered to              

3 Nilsson, Anders & Nyström, Örjan. Flyktingkrisen och den svenska modellen, Celander, Lund, 2016. S.41. 
4 Ferris G. Elizabeth. Kirişçi, Kemal. Consequences of chaos : Syria's humanitarian crisis and the failure to                 
protect [Elektronisk resurs], 2016. S. 1.  
5 The UN Refugee Agency. UNHCR viewpoint: ‘Refugee' or ‘migrant’ - Which is right? 2016. 
https://www.unhcr.org/55df0e556.html. [2019-10-01].  
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be ‘refugee-producing’ and for whom international protection is needed. However, a           

smaller proportion is from elsewhere, and for many of these individuals, the term             

‘migrant’ would be correct.  6

 

Den stora mängden flyende och oenigheter kring mottagandet mellan de europeiska           

nationerna har skapat tituleringen av utvecklingen som “flyktingkrisen”. Ferris argumenterar          

att den krisen är komplex och att Syrien har blivit arenan för en proxy-krigföring, en plats för                 

utomstående makter att utföra sin ideologi eller intressen på annan lokal mark. Konflikten             7

involverar multinationella allianser med olika styrande agendor, därav har radikaliserade          

muslimska grupper vunnit mark i regionen och diplomatiska förhållanden utmanats. Det hela            

sker i relation till den så kallade arabiska våren som var en proteströrelse mot diktatoriska               

regimer i flertalet arabiska och nordafrikanska länder, en rörelse som skapat förändring i             

flertalet regioner sedan 2010.   8

 

Andra diplomatiska relationer som utmanats är de europeiska internationella relationerna där           

Dublinförordningens krav på identitetskontroll och asylprövning av flyktingar i första          

asylland började försvinna ur praktiken. De sydeuropeiska ländernas massiva första          

mottagning skapade svårigheter och de konstaterat dåliga mottagningarna fanns vid          

exempelvis ekonomiskt krisande Grekland. Den bristande identitetskontrollen i flertalet         9

länder skapade “korridorer” som ett fenomen genom Europa och nordligare länder står oftare             

som första asylland för asylsökande. Nilsson menar att Dublinsystemet havererat helt och är i              

praktiken inte följt av någon nation, utmaningen nu förblir att inte underminera            

Schengensystemet som garanterar rörelsefrihet mellan europeiska gränser. En reflekterande         10

bild av situationen 2015 var att mottagningen av flyktingar utvecklades till ett systematiskt             

spel där nationer försökte skicka över “sina flyktingar” till andra nationer. Likaså att             

mottagningar och läger hårt pressats av organisationer och andra nationer eftersom de            

bedömts ha undermåliga förhållanden enligt Nilsson.   11

 

6 The UN Refugee Agency. 2016. [2019-10-01].  
7 Ferris. 2016. S. 16f.  
8 Ferris. 2016. S. 17.  
9 Nilsson. 2016. S. 43f. 
10 Nilsson. 2016. S.44.  
11 Nilsson. 2016. S. 44f.  
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3.2 Simkunnighet som kunskapskrav i den obligatoriska svenska skolan 

 

I Sveriges historia har det utvecklats en stark kulturell anknytning och utförts stora satsningar              

inom simkunnighet för landet. Under 1930-talet påbörjades en stor satsning inom simkunskap            

för att kunna uppnå ett mål genom utbilda samtliga svenska medborgare till simkunnighet.             

Det infördes även ett Simborgarmärke för att kunna motivera till ökad simkunnighet bland             

befolkningen. Det uppmärksammades under 90-talet att simkunnigheten minskade        12

irreguljärt bland delar av befolkningen. Det skiljde sig starkt mellan kommuner och inom             

kommuner i simkunnigheten bland individer och det ansågs bero på olika bostadsområdens            

differentierande villkor. Sjödin poängterar att Sverige även fått fler invånare från länder som             

saknar traditionen av simning och där simkunnigheten inte är lika stark. Det sågs vara en               

början till att återinföra en starkare roll för simkunskap i skolan.   13

 

Kraepelin - Strid argumenterar för att avsaknaden av simkunnighet även kan leda till en              

känsla av utanförskap och skapa otrygghet. Hon påpekar att det måste uppmärksammas att             

delar av befolkningen med annan etnicitet eller kulturell bakgrund än svensk har en bristande              

simkunnighet. Simundervisningen i ämnet idrott och hälsa kan därav leda till att ursprung och              

bakgrund inte blir en faktor som leder till ökade drunkningstillbud, något som kan ses som en                

förenande faktor och öka jämlikheten. Vid analyser av samtliga drunkningstillbud bland           14

barn 1998-2007 uppmärksammade Schyllander att det fanns en överrepresenterad grupp av           

offer i oavsiktliga drunkningar ifrån mellanöstern och Iran. Det konstaterades att geografiska            15

faktorer under uppväxten och tidig simundervisning var den stora skillnaden i de ungas             

villkor. Bland riskfaktorerna identifierades otillräcklig simkunskap och bristande säkerhet i          

och vid vatten som de största orsakerna till drunkningsolyckorna. Det poängteras att            16

nyanländas undervisning i simning inte får undermineras, snarare prioriteras, för att undvika            

framtida drunkningsolyckor.  

12 Sjödin, Carola, Simlärarboken, 1. uppl., SISU idrottsböcker, Stockholm, 2008. S. 10f.  
13 Sjödin. 2008. S. 11.  
14 Kraepelien-Strid, Eva, 'Simkunnighet är viktigt, eller -?', Idrottsdidaktiska utmaningar., S. 164-175, 2007.             
Ss. 164ff.  
15 Schyllander, J., Jansson, S., Nyberg, C., Eriksson, U.B. & Stark Ekman, D.. Case analyses of all children’s                  
drowning deaths occurring in Sweden 1998–2007. Scandinavian Journal of Public Health. 2. 2013. Ss.              
174–179. 
16 Schyllander. 2013. Ss. 174–179. 
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Under 2000-talet startade Svenska Simförbundets projektet Vattenprovet för att kunna skapa           

ett samarbete inom kommunerna för att testa simkunnigheten bland grundskoleeleverna.          

Vattenprovets tester blev då en utgångspunkt för att se vilka elever som var simkunniga eller               

inte simkunniga. Eleverna som bedömdes inte vara simkunniga enligt den nordiska           

simkunnighetsdefinitionen skulle då få extra stöd med sin simundervisning. Vattenprovets          17

krav vid utförandet av momentet var att hamna under vattnet så huvudet kommer under              

vattenytan och sedan kunna simma 200 meter varav 50 meter skulle utföras på rygg.              18

Läroplanen för den svenska grundskolan följer simkunnighetsdefinitionen som tagits fram av           

Svenska Simförbundet. Det finns ett antal centrala innehåll i läroplanen, sträckandes från åk             

1-9, som hanterar simundervisning och bedömning av elever i simundervisning. 

 

Åk 1-3. 

- Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. 

- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och            

utevistelser.   19

Åk 4-6.  

- Simning i mag- och ryggläge.  

- Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med            

hjälpredskap.  20

Åk 7-9. 

- Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

- Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten             

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.  21

 

Skolverkets centrala innehåll som behandlar simning beskriver en tydlig progression för att            

uppnå individuell simkunnighet. Till kunskapskravet från Åk 6 är det distansen som eleven             

17 Sjödin. 2008. S. 11f.  
18 Sjödin. 2008. S. 11.  
19 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019, Sjätte upplagan, 
Skolverket. [Stockholm], 2019. S. 48. 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskolekl
assen-och-fritidshemmet-reviderad-2019. [2019-11-01].  
20 Skolverket. Lgr 11. S. 48f.  
21 Skolverket. Lgr 11. S. 49.  
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rör sig i vatten som är det betydande. Val av diverse simsätt, teknik eller hastighet berörs inte                 

av skolverkets definition av simkunnighet i kunskapskravet, enbart de centrala innehållen           

förhåller sig till olika simsätt vid de äldre elevgrupperna även om de inte benämner vilka               

simsätt. Det centrala innehållet hanterar inte enbart undervisningen i vattnet utan även vid             

vattnet. Hantering av nödsituationer vid vatten är en kunskap som fortsatt ska inkluderas i              

undervisningen även om det inte inkluderas i kunskapskraven.   22

 

3.3. Nyanlända ungdomars skolsituation 

 
Med hjälp av statistik går det att tydliggöra mönster i den svenska skolan. Detta genom               

statistik som visar vilka elever som går vidare från grundskolan med godkända betyg och              

vilka som inte klarar av kunskapskraven efter kön, bakgrund och föräldrarnas högsta            

utbildningsnivå. Skolverket tog fram en rapport med nationell statistik för samtliga årskurs 9             

elever i den ordinarie grundskolan och kom till slutsatsen att:  

 

“Elever som har bott i Sverige sedan tidig ålder och haft möjlighet att nyttja svensk               

skolgång har i betydligt högre grad behörighet till gymnasieskolan jämfört med elever            

som har kommit till Sverige under den senare skolåldern och därmed varit kortare tid i               

svensk skola”.  23

 

Skillnaden mellan elever som är födda i Sverige, med minst en svenskfödd förälder och elever               

som var födda utomlands som invandrat före skolstart som var behöriga till något nationellt              

program skiljde sig 6 procentenheter (90,8 procent kontra 84,8 procent). Behörigheten bland            24

elever som är födda utomlands som invandrat sänks dramatiskt beroende på vilken ålder de              

var när de började i den svenska skolan. Elever som anlände i skolåldern kring årskurs 1-5                

visar 67,3 procent behörighet medan elever som anlände åldern kring i årskurs 6-9 endast              

uppnår 28,4 procent behörighet till något nationellt gymnasieprogram.  25

 

22 Kraepelien-Strid. 2007. S. 167f.  
23 PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2018 [Elektronisk resurs], Skolverket, 2018. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3983. S.2. [2019-11-17].  
24 Skolverket. 2018. S.2.  
25 Skolverket 2018. S. 2f.  
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Statistiken går att analysera på olika sätt. Bouakaz och Bunar har genom intervjuer med              

nyanlända elever från Syrien analyserat “krocken” med den svenska skolan och menade att             

deras skolbakgrund och förkunskaper upplevdes som irrelevanta av skolan. De beskrev           

segregerande upplevelser och en frustration över de skiljande skoltraditioner och pedagogiken           

jämfört med deras hemland. Samtidigt poängteras det att eleverna framstår som ambitiösa            

med föräldrar som stödjer deras skolgång med en generellt positiv bild av utbildning. Den              26

nya skolkontexten blir utmaningen att bemöta snarare än den fakta och förståelse som eleven              

redan innehar, samtidigt som eleverna själva upplever att deras tidigare kunskaper inte            

tillgodoräknas av lärarna. Samtidigt bemöts eleven av en förväntan att socialiseras och            27

integreras i sin nya omgivning.  

 

Andelen elever med betyget F är som högst i svenska som andraspråk och matematik.              

Andelen elever med betyget F i svenska som andraspråk har fortsatt att minska från 44               

procent våren 2017 till 35 procent våren 2018.  28

 

Ämnet svenska som andraspråk har den klart högsta graden av betyget F i grundskolan. Det är                

ett helt nytt ämne för nyanlända elever samtidigt som det är skolans vardagsspråk där kunskap               

förmedlas från lärare till elever och vice-versa. Kjær menar att skolor i sig kan medverka i                

marginaliseringsprocesser och riskera att systematiskt undervärdera minoritetsgrupper       

eftersom det i hög grad sker en bekräftelse av segregeringen. Den risk som riskeras              29

uppkomma om personalen saknar kunskap och utbildning, i ett skolsystem som upplever en             

lärarbrist och större elevgrupperingar, är en betraktelse av nyanlända elever efter ett            

diagnostiskt perspektiv. Det diagnostiska perspektivet kan urskiljas av eleverna själv genom           30

att deras tidigare kunskaper och skolerfarenheter känns “irrelevanta” av skolorna. Språkliga           

förutsättningar gynnar inrikes födda barn och skapar ytterligare en marginaliserad känsla hos            

utrikes födda barn. “Svenskhet” ställs som en strukturell norm som inte sällan kan upplevas              

26 Bunar, Nihad (red.), Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 1. utg., Natur & kultur,                
Stockholm, 2015. Ss. 284 - 287.  
27 Bunar. 2015. S. 286f.  
28 Skolverket 2018. S. 15.  
29 Kjær, Bjørg. Inkluderande pedagogik: god praxis och goda praktiker. 1. uppl., Studentlitteratur, Lund,              
2015. S. 50.  
30 Kjær. 2015. S. 50.  
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av eleven som en förstärkning av utanförskap och en negativ självbild i förhållande till              

skolverksamheten.   31

 

4. Tidigare forskning 

Forskning som hanterar frågor om skolans möte och nyanlända elever tenderar att fokusera på              

de nyanlända elevernas perspektiv respektive det systematiska mottagandet. Åke Huitfeldt          

skrev sin avhandling på Örebro universitet och fokuserade sina studier på nyanlända elevers             

perspektiv och första intryck av ämnet idrott och hälsa redan 2015. Studien bygger på John               

Deweys teori om pragmatiska perspektivet där relationer och transaktioner skapar ny           

kunskap. Transaktioner i Deweys mening skapas i det individuella samspelet med           

omgivningen i helhet, det kan vara med andra individer, den fysiska närmiljön eller den              

kulturella upplevelsen, som skapar erfarenheter. Nyanlända och asylsökande var inget nytt           32

fenomen från år 2015, redan tidigare började Huitfeldt reflektera över elevers skilda bakgrund             

och motiverades till studien genom kollegan “Jesper”. Jesper hade förklarat att han såg sin              

bristande kunskap om de nyanlända elevers bakgrund och upplevelser som en begränsning för             

sin anpassning av undervisning, och att det behövdes ny aktuell forskning om ämnet. Med              

begreppen uppväxtvillkor, familjen, begränsningar och möjligheter, skolämnet idrott och         

hälsa samt individuell hälsa utformades semistrukturerade kvalitativa samtal med sex          

gymnasieungdomar, samtliga med nyanländ status.   33

 

Studiens analys grundas i att resultatet av samtalen visar att reella faktorer som påverkar deras               

möte med skolan och idrottsundervisningen påverkas av ekonomi, hushållsarbete, kön och           

religion enligt ungdomarna själva. Studien visade att flickors möte med idrottsundervisningen           

upplevdes som problematisk bland flickorna själva, där samtliga flickor i studien menade att             

deras religion och familjens förväntningar hindrade deras deltagande i aktiviteter. Även           

elevernas möjlighet till aktiviteter utanför skolan skiljer markant utefter genusaspekten,          

31 Bunar, Nihad, Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2010. S. 50f.  
32 Huitfeldt, Åke. Passar jag in?: Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning. Örebro University,             
Lic.-avh. Örebro : Örebro universitet, 2015, Örebro, 2015. S. 32f.  
33 Huitfeldt. 2015. Ss. 66-107.  
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aktiviteter som upplevdes särskilt laddade efter könsaspekten var simning och dans.           34

Huitfeldt menar i sin analys att när man undervisar grupper av nyanlända elever som tycks               

dela situation och kultur, så bör man fortsatt vara medveten om att gruppen inte är homogen.                

Det är fortsatt en grupp individer med differentierade uppväxtvillkor och levnadsstilar som            

alla möter undervisningen i idrott och hälsa högst individuellt.   35

 

De differentierande uppväxtvillkoren uppkommer även i Bystedts resultat vid en studie om            

nyanlända elevers möte med simundervisningen. Bystedt identifierade att nyanlända elever          

inte uppnått grundläggande vattenvana genom primär socialisation i samma utsträckning som           

elever uppvuxna i svenska förhållanden. Faktorer som ansågs vara avgörande till avsaknaden            

av grundläggande vattenvana uppfattades som socioekonomiska faktorer och geografisk brist          

på större vattensamlingar. Givetvis har även det nuvarande geopolitiska läget med flertalet            

länder i krissituationer påverkat möjligheten till infrastruktur såsom simhallar och möjligheten           

till resor till vatten.   36

 

Enligt informanterna har de familjer som befinner sig i god socioekonomisk situation            

större möjligheter att få tillgång till en pool eller har möjlighet att resa till platser där                

det finns öppet vatten. Det gör att de som har tillgång till pool och öppet vatten i högre                  

utsträckning är vattenvana och simkunniga.  37

 

Bystedts resultat visar att nyanlända själva ser simkunnighet mer som en koppling till             

socioekonomisk status än en livsnödvändig kunskap. Jämförelsen blir att de olika tillgångarna            

till vatten avgör vilken roll simkunnigheten har i beroende på de nyanlända elevernas             

erfarenhet från hemlandet. Bystedt skriver att “I enkäten är det endast fyra av femtiotvå elever               

som i något skolsammanhang kommit i kontakt med pool eller öppet vatten för simning.”.              38

Det kan tydas att simkunnighet inte prioriteras i ursprungsländerna då det förekommer en             

avsaknad av simundervisning i organiserad form, enbart en minoritet av de nyanlända har             

34 Huitfeldt. 2015. S. 115.  
35 Huitfeldt. 2015. S. 115f.  
36 Bystedt, Kenneth. Simma mot vågorna – Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning               
bär nyanlända elever med sig i mötet med det svenska skolsystemet?. Högskolan i Skövde. Examensarbete i                
pedagogik. 2016.  
37 Bystedt. 2016. S. 52.  
38 Bystedt. 2016. S. 54.  
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mött en form av organiserad undervisning medan det inte framkommer hur många som har              

oorganiserad erfarenhet i simning.  

 

Hardman och Marshall analyserade idrott och hälsa, översätts physical education, i flertalet            

nationer och kom till slutsatsen att det sker en märkbar minskning i undervisningstid, budget,              

resurser, status och upplevt innehållsvärde i de nationella skolornas ämnesplaner. Som           39

vidare analys av resultatet från Hardman och Marshall kommenterar Coakley att; 

 

Outside of the school curriculum, many young people´s choices are also limited. Fear             

of ‘stranger danger’ means that children have decreased opportunities for          

unsupervised play. The myth that living in rural areas facilitates active play is also              

being challenges because of geographical isolation from other children, lack of           

facilities and fear over unsupervised use of open spaces.  40

 

Den internationella trenden som sker enligt Hardman och Marshall förblir att sport och             

physical education´s roll gentemot eleverna i fysisk och motorisk utveckling påverkas           

negativt efter minskade möjligheter för tid, plats och tillgänglighet av fysiska aktiviteter.            41

Lyngstad relaterar i en norsk studie till barnens roll i idrott och hälsa som en plats i “common                  

shared world” som grundas i fysiska rörelsemönster och “framework stories”. Tolkningen av            42

makt och rörelse i formen “framework stories” formas senare till individuella tolkningar om             

positivt och negativt betingade egenskaper och erfarenheter i rörelse i och utanför skolmiljö,             

samt i formen av utvecklande, lärande och bemästrande av rörelser. De individuella            

tolkningarna från barnen utvecklas i relation till “framework stories” i idrott och hälsa som              

arena till individuella tolkningar och relationen till aktiviteter i vuxen ålder.  43

 

39 Hardman, K. & Marshall, J. A Worldwide Survey of the State and Status of School PE. Manchester                  
University Press. Manchester. 2000. I Coakley, Jay J. & Pike, Elizabeth. Sports in society: issues and                
controversies, 2 ed., McGraw-Hill Education, London, 2014. S. 310. 
40 Coakley, Jay J. & Pike, Elizabeth. Sports in society: issues and controversies, 2 ed., McGraw-Hill Education,                 
London, 2014. S. 310. 
41 Harman & Marshall. 2000. I Coakley, Jay J. & Pike, Elizabeth. Sports in society: issues and controversies, 2                   
ed., McGraw-Hill Education, London, 2014. S. 310. 
42 Lyngstad, Idar. 2014. A shared secret, Sport, Education and Society. 19:2. Ss. 153-167. 
43 Lyngstad. 2014. S. 166.  
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Ytterligare faktorer som kan påverka nyanländas möte i idrott och hälsa är genus och religion,               

något som Walseth forskat om i kvalitativa intervjuer med nyanlända tonårstjejer i Norge.             44

Walseth menar att identitet och differentierade sociala markörer som formar jaget i relation             

till omgivningen är avgörande för attityden gentemot idrott och hälsa. Muslimska tonårstjejer            

har förväntningar som starkt förankrats av religion och kulturella förväntningar samtligt som            

könsidentiteten har en stor betydelse enligt dem själva.   45

 

In contrast, their embodied identities as females and Muslims seem to be the key              

dimension for understanding their reluctance to mix with boys in swimming lessons,            

exemplifying how pupils’ responses to PE are always a product of the intersection of              

their various social markers.  46

 

Walseth skriver om att genus, religion och etnicitet kan erfaras parallellt med olika betydelser,              

allt beroende på strukturens omständigheter och kategoriserande av kontexter. Idrott och           

hälsa, PE som i studiens mening är en multikulturell arena och för muslimska tjejer är inte                

alltid religionen den ledande faktorn bakom osäkerheten i deltagandet. Deras position som            

tjejer i en mansdominerad hegemonisk arena påverkar deras erfarenheter och attityder av            

ämnet, som kan jämföras med norska tjejer i undervisningen. Synen på muslimska tjejer i              47

idrottsundervisningen menar Walseth är generaliserad till passivitet, men att det har börjat            

utmanas av yngre tjejer som vågar tävla och ta plats på “pojkarnas planhalva” medan det även                

reproduceras av förväntningarna av vad Walseth menar är “other muslim girls”.           48

Västerländska föreställningar och traditioner kring simundervisningen i Norge har fått          

effekten att den passiva och underordnade föreställningen av den muslimska flickan           

reproduceras genom flickornas egna förväntningar gentemot varandra enligt Walseth.  49

 

  

44 Walseth, Kristin. Muslim girls' experiences in physical education in Norway: What role does religiosity               
play?, Sport, Education and Society. 2015. 20:3, 304-322, DOI: 10.1080/13573322.2013.769946 
45 Walseth. 2015. S. 317f.  
46 Walseth. 2015. S. 318.  
47 Walseth. 2015. S. 318.  
48 Walseth. 2015. S. 318.  
49 Walseth 2015. S. 318f.  
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5. Teoretiskt perspektiv 

I den här delen av studien förklaras de olika definitionerna av ramfaktorteorin av Dahllöf samt               

Bourdieus teorier om fält, habitus och kapital. Innehållet av de olika definitionerna kommer             

ge ett underlag och stöd till studien. 

 

5.1 Ramfaktorteori 

 

Ramfaktorteorin är en teori som utformats av Urban Dahllöf under 60-talet. Den fungerar som              

ett verktyg som förklarar undervisningens villkor i förhållande till önskade resultat och            

skapandet av processer. Ramarna, som termen anger, blir de yttre villkoren. Ifrån ramarna kan              

man dock inte förutsäga resultaten utan vidare förståelse av processen som gestaltats. Dessa             

gestaltningar är likaså faktorer som handlar om processens villkor i förhållande till            

exempelvis det heterogena klassrummet samt elevernas skilda villkor. Ramfaktorteorin i sin           50

enklaste form kan förklaras att ramarna blir förhållandet till processen som utmynnar i             

resultat, respektive komponent kan specificeras och undersökas i relation till varandra.           51

Gustafsson menar att: 

 

“[...] för det första går det inte att använda en deterministisk modell. Det som styr               

utbildningen är inte faktorer som direkt verkar mot resultaten. De faktorer som styr             

inramar vad som är möjligt och inte möjligt. För det andra kan aldrig resultaten av               

utbildningen förklaras om vi inte analyserar hur själva processen utformas”.  52

 
Teorin utgår ifrån att de pedagogiska processer, det vill säga utbildningens skeende, bör             

analyseras efter de givna ramarna som kan studeras. Det skrivs om givna ramar såsom              

studenternas förkunskaper, materiella tillgångar, tidsaspekten och bedömningskriterier som        

alla står i förhållande till faktorer som påverkar processen och resultatet. Resultatet i sig blir               

konsekvensen av de processer som kan förverkligas efter förutsättningarna i förhållande till            

50 Gustafsson. 1994. S. 8f.  
51 Gustafsson. 1994. S. 14.  
52 Gustafsson. 1994. S.9.  
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det satta ramverket. Processen, som i studiens kontext blir simundervisningen, förhåller sig            53

till skolans materiella resurser i relation till en utbildad personalkår som bemöter eleverna.             

Simundervisningen i sig relaterar till kunskapskraven, den ramfaktor som både validerar idrott            

och hälsa som ämne samt förhåller sig till politiska bestämmelser för undervisningens            

innehåll. Det grundas i socioekonomiska och sociokulturella faktorer som Gustafsson däremot           

menar inte är avgörande: 

 

“Man kan inte med kännedom om en viss uppsättning ramar exakt predicera vilken             

pedagogisk process med åtföljande resultat som kommer till stånd. Men man kan med             

vetskap om en viss konstellation av ramar med stor sannolikhet förutsäga vilka            

processer som inte kan uppträda”.  54

 

Slutligen menar Gustafsson att aktörernas uppfattning av ramarna och hur dessa skall            

utnyttjas för att skapa pedagogiska processer förblir den avgörande faktorn i förhållande till             

ramarnas syfte och mål. Där menar Larsson i sin tur att ramfaktorerna oftast ligger bortom               55

den enskilda lärarens kontroll och möjlighet att påverka, eftersom de externa faktorerna            

snarare handlar om verksamhetens yttre förutsättningar.   56

 

I teorin påverkas och förhåller sig utbildningen till tre utbildningsarenor som formulerats av             

Göran Linde. På formuleringsarenan utformas idéer om skolans primära syften ur ett            57

makroperspektiv där läro- och kursplaner formuleras under inflytande av pedagogiska och           

skolpolitiska idéer. Inte sällan förekommer ideologiska insättningar om formande av elever.           

På transformeringsarenan tolkas direktiven från formuleringsarenan av skolledare,        

skolpolitiker och aktiva lärare. Den juridiska omfattningen och de praktiska normer som            

existerar förhålls till skolans uppdrag och de övergripande direktiven. Tolkningen kan, enligt            

Larsson, vara avhängig vilka resurser som finns i lokalsamhället eller specifika skolor i             

förhållande till skolans roll och lärarens utbildning samt uppgifter. På realiseringsarenan           58

realiseras direktiven i läroplanen, det är formandet av själva undervisningen i praktiken.            

53 Gustafsson. 1994. S. 14f.  
54 Gustafsson. 1994. S. 14.  
55 Gustafsson. 1994. S. 14f.  
56 Larsson, Håkan, Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016. S. 95.  
57 Larsson. 2016. S. 95f.  
58 Larsson. 2016. S. 96.  
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Utfallet av undervisningen påverkas delvis av samma faktorer som de övriga arenorna, men             

likaså av diverse självstående faktorer. Det är under realiseringsarenan som elevers skilda            

villkor, lärarens utbildning och lokala resurser möter de bestämmande arenorna i förhållande            

till samtliga normer som skapar förutsättningar för undervisningsinnehåll och samtliga          

förknippade faktorer och ramar.   59

 

5.2 Bourdieus teoretiska ramverk 
 

5.2.1 Kapital  
 
Användningsområdet för kapitalbegreppets ursprung har sin centrala innebörd i de          

sociologiska faktorerna i användningsområden för analys av samhällsutveckling. Om man          

skulle tydliggöra en beskrivning av att äga kapital och utgå från ett kapitalistisk samhälle så               

skulle det finnas en likhet mellan ekonomisk kapital och besitta makt i en form av               

besittningsrätt. Men ekonomisk kapital behöver inte vara den enda formen av kapital.            

Begreppet kapital sker i olika former av funktioner och investeras olika. Det kan lyftas fram               

former av maktförhållande symboliska kapitalformer som differentierande värdemätare        

mellan individer och olika grupperingar . 60

 

5.2.2 Symbolisk kapital  

Definitionen av det symboliska kapitalet som Bourdieu lyfter upp kan förklaras som            

värdefulla egenskaper eller tillhörigheter som sociala grupper värdesätter. Det kan definieras           

som olika former av kapital såsom social kompetens, ekonomiska faktorer eller utbildningar.            

Det symboliska kapitalet kan vara beroende precis som det ekonomiska kapitalet där            

efterfrågan förhåller sig till omgivelsens bekräftelse som resulterar i uppfattat värde.           

Omkretsens acceptans av kapitalen förblir tillgångens eller egenskapens värde i den           

varierande omgivningen. Grunden för kapitalbegreppet förblir förbindelsen mellan de         

subjektiva planerna och de objektiva strukturerna.   61

 

59 Larsson. 2016. S. 96.  
60Gytz Olesen. 2004. S. 147. 
61 Gytz Olesen. 2004. S. 147. 
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5.2.3 Kulturellt Kapital  

När man diskuterar det kulturella kapitalet så vill man urskilja uppfattningen om skillnader             

och ojämlikheter. Ojämlikheten är komplicerad att utveckla i from av innehåll eftersom en             

social grupps hierarkiska och kulturellt differentierade livsstilar inte utgår efter en           

standardiserad modell, det mångkulturella leder till sammanlänkningar likaså till ojämlikheter.          

Den grundar sig genom bestående kapital och mängden som individen innehar.  62

 

I de kulturella samhörigheterna beskrivs det symboliska kapitalet som styrande för att det             

anses framhållas som ett kulturellt kapital. Det kapitalet som värdesätts högt i en kultur och i                

sin tur inte är ekonomisk beroende av marknaden är det kulturella kapitalet som exempelvis              

kan vara ett inrättat språk, litteratur eller musik. Här nedan görs det en kort beskrivning av                

vad de olika kapitalen kan innehålla för värde: 

Socialt kapital: Kan vara nätverkskontakter som politiska och affärsmässiga 

Ekonomisk kapital: Kan vara materiell rikedom samt välstånd 

Kulturellt kapital: Kan vara symboliska tillgångar så som litteratur och språk 

Ett annat fenomen inom kapitalbegreppen är utbildningskapitalet som är relaterat till det            

kulturella kapitalet som vidarebefordras till nästkommande generation. Själva framgången         

och de tillgångarna man ursprungligen äger från början är ett kapital som är väldigt beroende               

av att tyda och tolka utbildningens utmaningar. Utbildningssystemets olika belöningar har inte            

något med ämneskunskap att göra. Man menar att barn till föräldrar med akademisk bakgrund              

kommer ha bättre förutsättningar och utgångspunkt jämfört med barn med föräldrar som har             

en längre utbildning.  63

 

 

 

62 Gytz Olesen 2004. S. 148f. 
63 Gytz Olesen 2004. S. 148f. 
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5.2.4 Habitus och fältets explication 

 

Det symboliska kapitalet kan då kopplas till den betydelsen att den formuleras genom habitus              

av en mänsklig handlingskraft som Bourdieu kallar för praktik. Habitus ses som individens             64

inlärda och bestående tillgångar såsom uppfattningsförmågan, tankar, handlingar och den          

fysiska kroppens påverkan på individen. Tillgångarna har även en kulturellt och social            

bundenhet. Med andra ord så kan habitus förklaras som kroppsliga inlärda erfarenheter i de              65

planer där människan eller individer gör det möjligt att vägleda sig i sin omvärld. På det här                 

viset kan människor vägleda sig socialt i sin omvärld som utförs av det praktiska sinnet där                

det inte fungerar som ett medvetande system. Det praktiska sinnet styr människan genom en              

sammansättning av planeringar av olika kapitalbefogenheter i hennes/människans vardagliga         

handling som är kopplad till ett kulturellt och socialt sammanhang.  66

 

Ytterligare teoretiska begrepp som Bourdieu beskriver förklarar ett rum eller en plats där             

planer och praktiken utvecklas, kallat för ett eller flera sociala fält. Man kan förklara det här                

sociala fältet som ett rum som speglar individens egna konsekvent tänkande och struktur             

genom ett kontaktnät av objektiva förbindelser mellan olika positioner eller ställningstagande           

som Bourdieu beskriver. Positionerna är skapade av den drivande kraften av olika            67

samhällsstrukturer. Mänskliga intuitioner och även de formande aspekter som driver personer           

till att kompletterar positionerna genom de statussymboler som skapar olika maktroller           

baserat på kapital. Ett fält kan uppfattas som en utbildning p.g.a. Dess uppbyggda logiska              

struktur där personer eller aktörer så som elever, lärare eller chefer konkurrerar om olika              

positioner och bildar olika hierarkier. Genom ett styrande av en icke medvetande praktik             

bidrar aktörerna med kulturellt och utbildningsmässigt kapital till fältet.  68

När man definierar habitus som konstruktion så anses den vara en socialiserad subjektivitet             

som förklarar limitationerna av människans utförbarhet. Det handlar inte om människans låga            

nivå av information eller kapacitet för intelligens utan istället om dess begränsningar av             

64 Gytz Olesen 2004. S. 151. 
65 Lidström, Lena, En resa med osäkra mål [Elektronisk resurs] unga vuxnas övergångar från skola till arbete                 
i ett biografiskt perspektiv, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Umeå universitet, Diss. Umeå :              
Umeå universitet, 2009,Umeå, 2009. S. 35. 
66 Gytz Olesen 2004. S. 152f. 
67 Gytz Olesen 2004. S. 152. 
68 Gytz Olesen 2004. S. 152. 
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socialisation och allt för sociala uppbyggda konstruktion. Möjligheterna som fältet åtskiljer           

sker genom de sociala behoven som i sin tur tvingar på habitus i dess fält. Genom den här                  

processen medverkar organisationens habitus till fältets betydelsefullhet.   69

 

5.3 Teoretiska tillämpningar 

Den utvecklade länken mellan de båda teoretiska utgångspunkterna grundas i de teoretiska            

fält de hanterar. Ramfaktorsteorin kan fungera som en utgångspunkt för att förklara            

förhållanden som människan utvecklats från och anpassar sig till. Ramfaktorteorin          

ursprungliga grund försökte förklara det konstaterade sambandet mellan undervisningens         

ramar i form av tid, innehåll, och dess önskade samt uppnådda resultat. Sambandet mellan              70

innehåll, struktur och mål har en bundenhet till samhällsstrukturella förutsättningar. De           

strukturella förutsättningarna i den svenska skolans fall förhåller sig till de nationella vanorna,             

prioriteringar och förutsättningarna. Rollen som respondenterna har i sin professionella roll           71

förhåller sig till samtliga ramfaktorer på lokal kontext efter nationella visioner om innehåll,             

lärarroll, arbetsvillkor och utbildning. Respondenterna i studien förhåller sig även till den            

heterogena elevgrupper som utgår ifrån olika tolkningar av kapital i både skolan som helhet              

samt idrott och hälsa. Habitusteorin tillämpas som teoretisk utgångspunkt för studiens           

frågeställning som fokuserar på respondenternas metodologi i simundervisningen, eftersom         

anpassningar sker efter en individuell plan. Habitus har en tillämpning efter samtliga            

frågeställning eftersom respondenternas svar baseras på ett individuellt habitus i rollen som            

lärare i idrott och hälsa på grundskolan. 

 

 

 
 
 
 
 
 

69 Gytz Olesen 2004. S. 155. 
70 Lindblad, S. Linde, G. & Naeslund, L.. Ramfaktorteori och praktisk förnuft. Pedagogisk Forskning i Sverige                
1999 årg 4 nr 1 s 93–109 . 
71 Lindblad 1999. S.93f. 
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6. Metod 

6.1 Kvalitativa intervjuer  
 
 
För att besvara frågeställningarna i studien används en kvalitativ metod där insamlingen av             

empiri kommer att utföras genom semistrukturerade intervjuer. Anledningen till den valda           

kvalitativa forskningsmetoden är för att forskningsstrategin ska ha en tyngd på utvecklade            

erfarenhetsbaserade formuleringar snarare än statistiska siffror vid insamlingen av data.          

Forskningsstrategin inriktas med fokus på starka induktiva och tolkande drag i sin            

konstruktion. Forskningsmetoden används för att samla in data om personliga reflektioner,           72

erfarenheter, idéer och funderingar från respondenter som representerar urvalsgruppen.         73

Användningen av den semistrukturerade intervjuer valdes för att få ingående intervjuer med            

svar som kan utveckla och nyansera problemområdet i en trygg intervjumiljö.  

 

För att säkerställa relevansen av svaren användes en intervjuguide (se bilaga 1) som delats              

upp efter frågeställningarna och grundfrågor med möjlighet till eventuella följdfrågor efter           

intervjupersonens svar. Följdfrågorna har ställt i relation till grundfrågorna för att utveckla            

resonemang. På det viset mer djupgående subjektiva svar om kunskaper av erfarenheter som             

relaterar till studiens syfte uppkomma och skapa underlag till diskussion. Följdfrågorna           74

ställs i relation till intervjuguide struktur. Vid varje intervjutillfälle användes även en            

ljudupptagare för att kunna lyssna på respondenternas svar vid återupprepade tillfällen och            

säkerställa en tydlig empiri och en djupare analytisk möjlighet. Samtliga respondenter           75

meddelades om användandet av ljudinspelning innan utförandet av intervjutillfället och          

godkände förfrågan om ljudinspelning innan det fysiska mötet.  

6.2 Urval 
 
Urvalet som använts i den här studien var legitimerade lärare inom idrott och hälsa i               

grundskolan. Ytterligare ett urval är att dessa lärare hade minst fyra års erfarenhet inom yrket.               

72 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. S. 454f. 
73 Bryman. 2011. S.340f. 
74 Bryman 2011. S.415. 
75 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. S. 74f.  
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Fördelen med erfarna lärare som haft undervisning med nyanlända elever eller           

förberedelseklasser i samband med ämnet idrott och hälsa är den djupgående praktiska            

kunskapen de besitter. Tiden i yrket som krav för urvalet inkluderas för säkerställandet av              

aktuella och representerande svar som kan generaliseras i större utsträckning än oerfarna            

lärares erfarenheter. Mängden erfarenhet med nyanlända klasser kan skilja brett mellan skolor            

och kommuner beroende på klassupplägg och mottagande. Vi har, med skolans variationer i             

upplägg kring nyanlända elever i åtanke, valt att inte inkludera ett deltagarkrav om lärarens              

erfarenheter specifikt med mottagningsklasser. Det blir aktuellt eftersom olika skolor har           

olika former av mottagande för nyanlända elever och själva begreppet mottagningsklass inte            

är ett nationellt självklart begrepp. Därför har urvalet olika erfarenheter i förberedelseklasser,            

vilket också är en representation av lärare i idrott och hälsas olika arbetsvillkor och skolors               

upplägg.  

6.3 Avgränsningar  
 

I studien har intervjuer utförts med lärare som är aktiva på grundskolan. Valet av grundskolan               

som utgångspunkt grundas i det prestationskrav som finns i kunskapskravet om simning i Lgr              

11. Kunskapskravet för simning i Lgr 11 utgår efter en tydlig ram som vi utgått ifrån för att                  

skapa underlaget till intervjuerna. Vi har fokuserat på lärare som undervisar och betygsätter i              

idrott och hälsa på högstadiet, för att förhålla oss till kunskapskravet och den äldre              

elevgruppen.  

Avgränsningarna för undersökningens geografiska utförande är södra Sverige. 

6.4 Etiskt förhållningssätt  
 
Hanteringen av förstahandsinformation var av största vikt samt att deltagande personer           

informerats om aktuellt ramverk för studien och hur deras utgivelse av empiri hanterats.             

Studien har förhållit sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk -           

samhällsvetenskaplig forskning. För att följa informationskravet har deltagande        76

intervjupersoner tagit del av studiens syfte och vilka aktuella moment som ingår innan             

intervjutillfället utfördes. Intervjupersonerna informerades innan intervjutillfället om att deras         

76  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 
Stockholm, 2002. http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 
[2019-11-01].  
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medverkan är frivilligt och att de kan hoppa av om så önskas. Detta skedde muntligt innan                77

intervjutillfället samt skriftligt genom ett samtyckesbrev (Se bilaga 2). De informerades om            

undersökningens användning av pseudonymer och att uppgifterna kommer behandlas av          

största möjliga konfidentialitet. Informationen som samlas in eller berör undersökningen          

kommer enbart användas till forsknings och utbildningssyfte och förvaras utan obehörigas           

tillgång till informationen. Dessa har enbart använts i forskningsändamål enligt          

nyttjandekravet.  78

Som forskare förhöll vi oss till samtyckeskravet med största respekt, med möjlighet för             

deltagande att styrka sin medverkan. Medverkande personer informerades även om sin           

anonymitet där information såsom namn, skola, kommun och ålder inte samlas in. Otillbörlig             

påtryckning eller påverkan från oss i forskarrollen bör undvikas genom ett professionellt            

förhållningssätt gentemot insamlade uppgifter och deltagarnas erfarenheter.  79

6.4.1 Validitet  
 

För att kunna framföra en validitet i en kvalitativ studie är det mer upp till den individuella                 

bedömningen av läsaren att avgöra. Det görs genom hur studiens mätning, urval och             

datainsamling har utförts. I en kvantitativ forskningsstudie har validiteten en viktigare roll då             

mätningen i studien har en större framförd betydelse i jämförelse med en kvalitativt förankrad              

studie.  80

  

6.4.2 Reliabilitet  
 
Precis som validiteten har reliabiliteten i en kvalitativ studie en mindre relevans i jämförelse              

med en kvantitativ studie då den är mer beroende på hur studiens exempelvis statistisk              

likvärdiga resultatet presenteras. I en kvalitativ studie påverkas reliabiliteten mer ur en            

mänsklig faktor då det är svårare att kontrollera eftersom forskaren har en större inverkan i               

studien till följd av den mänskliga kontakten. För att försäkra en reliabilitet i studien använder               

vi oss av ett etiskt neutralt samt professionellt förhållningssätt vid utförandet av intervjuerna             

och använder en intervjuguide för att utforma en standardiserad presentationsform.   
81

77 Bryman. 2011. S. 131f.  
78 Bryman. 2011 S.133f 
79 Vetenskapsrådet. 2012. S.10f.  
80 Bryman. 2011 S. 351f 
81 Bryman. 2011 S. 49 
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7. Resultat och Analys 

7.1 Inledning och struktur  

I följande kapitel presenteras studiens resultat för att senare analyseras i underrubriker som             

följer de olika frågeställningarna i varje huvudrubrik. Forskningsresultatet, som kommit till           

genom de olika respondenternas svar efter intervjuguiden (se bilaga 1), presenteras med            

numrering utan presentation av respondenternas information som skola, kommun eller och           

ålder. Respondenternas arbetserfarenhet som legitimerade lärare och antalet tidigare skolor          

och skolform presenteras istället.  

 

7.2. Presentation av respondenter  

 

Lärare 1 - Lärare i idrott och hälsa på högstadiet och mellanstadiet. Arbetat som legitimerad               

lärare i 8 år på 4 olika skolor, samtliga grundskolor.  

 

Lärare 2 - Lärare i idrott och hälsa på grundskolan. Arbetat som legitimerad lärare i 7 år på                  

grundskolan och gymnasiet på 5 olika skolor. Arbetat som simlärare innan.  

 

Lärare 3 - Lärare i idrott och hälsa samt engelska på högstadiet. Arbetat som legitimerad               

lärare i 14 år på 5 olika skolor, skolorna har varit både grundskolor och gymnasieskolor.  

 

Lärare 4 - Lärare i idrott och hälsa på högstadiet och svenska som andraspråk i mellanstadiet.                

Arbetat som legitimerad lärare i 4 år på en skola.  

 

Lärare 5 - Lärare i idrott och hälsa på grundskolan. Arbetat som legitimerad lärare i 12 år på                  

5 olika skolor på högstadiet med inslag av mellanstadiet.  

 

Lärare 6 - Lärare i idrott och hälsa på grundskolan, alla åldrar. Arbetat som legitimerad lärare                

i 13 år på 2 olika skolor i Sverige, 5 skolor totalt. Arbetat över 10 år som simskolelärare.  
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7.3. Simundervisning i relation till mottagande av nyanlända elever 

 

Kapitel 7.3, med följande underrubriker, redovisar de frågor som ställdes till respondenterna            

efter första frågeställningen. Intervjuguiden utgår ifrån sju grundfrågor som både kontrollerar           

urvalets legitimitet för studien och redovisar deras erfarenheter efter studiens första           

frågeställning. Eventuella följdfrågor har ställts i relation till grundfrågorna med syfte att            

utveckla resonemang och redovisas inte enskilt. Dessa sju grundfrågor redovisas under fem            

olika rubriker och avslutas med en analys.  

7.3.1 Erfarenheter av nyanlända elever i simundervisning 

 

Samtliga responderande lärare har både undervisat och examinerat nyanlända elever i simning            

på högstadiet.  

 

Samtliga 6 respondenter upplever att de har goda eller breda erfarenheter med nyanlända             

elever i undervisningen. Lärare 3 och Lärare 5 upplever att skillnaderna på erfarenheter med              

nyanlända elever beror mycket på vilken skola läraren är verksam på. Lärare 3 talar om att                

det även handlar om hur man arbetade i skolan i relation till början av flyktingkrisen och att                 

det finns en skillnad mellan olika kulturer.  

 

Framförallt i [tidigare skola] så jobbade vi väldigt mycket med många nyanlända            

elever eftersom jag jobbade där från 2015 fram till några år. Från olika länder och               

olika kulturer, både flickor och pojkar. - Lärare 3 

 

Samtliga 6 respondenter tar upp erfarenheter med elever som saknar vattenvana eller            

simkunnighet som en gemensam faktor hos nyanlända elever. Lärare 6 talar om att elevernas              

ålder inte har betydelse medan Lärare 5 påpekar ålderns betydelse för vattenvana genom             

inställning och motivation. Lärare 1 och Lärare 3 påpekar, enligt sina erfarenheter med             

nyanlända elever i simundervisningen, betydelsen samt icke- betydelsen av deras hemländer.  
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Sen är det så att de flesta av dem inte har den bakgrunden som gör att de kan simma,                   

de flesta är inte simkunniga när de kommer men det är vårt ansvar att se till att de får                   

den utbildningen som de har rätt till. - Lärare 1  

 

Lärare 3 påpekar å andra sidan lärarens egna förutsatta förväntningar på eleven beroende på              

bakgrund. De båda tar upp elevens bakgrund som någonting betydande.  

 

Det skiljde sig ganska mycket, inte nödvändigtvis mellan ursprungsländer, men          

väldigt mycket beroende på deras förutsättningar i hemlandet. Vi hade hela spannet i             

förmåga. Man kan även anta själv att när en elev kommer från Afghanistan så kan man                

anta att de inte kan så bra men det stämmer inte nödvändigtvis. Det hamnar mycket i                

kultur och vad de har för inställning att kunna. - Lärare 3.  

 

7.3.2 Undervisningsmetoder för att anpassa simundervisningen efter nyanländas        

förutsättningar 

 

Under följande rubrik kommer respondenternas svar om undervisningsmetoder för nyanlända          

elever i simundervisningen att redovisas. Svaren redovisas i förhållande till varje enskild            

respondent eftersom varje respondent talade om olika anpassningar.  

 

Lärare 1 talade om att de ständigt försöker lägga undervisningen i simhallen med dubbel              

bemanning. Syftet för den dubbla bemanningen är att kunna skapa grupper i olika nivåer, där               

vardera lärare kan utgå ifrån att träna elever i livräddning och examinera kunskapskravet             

medan den andra fokuserar mer på grundläggande tekniker. Lärare 1 talar också om att det               

handlar mycket om att visa visuellt och arbeta praktiskt med de elever som inte redan har                

förmågan.  

 

Lärare 2 talar om att det inte behövdes några särskilt stora insatser eller anpassningar. Det               

visuella och praktiska i lärandet förblir viktigt och utvecklar att eleverna kan “se på mig och                

göra likadant”, alltså härma lärarens teknik.  
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Lärare 3 valde att fokusera på elevernas olika behov och skapa anpassningar både i och               

runtomkring simundervisningen. Respondenten menar att hela spannet i förmågor och krav           

fanns på skolorna och det oftast inte berodde på helheten utan snarare vilka behov de olika                

eleverna hade. Efter dem behoven får man som lärare anpassa sig. Det viktigaste var att förse                

eleverna med rätt förutsättningar och senare gå vidare med att se vad de klarar av och inte                 

klarar av, personalen i simhallen upplevdes som viktiga. Respondenten upplevde också att            

använda kroppen för att visa och härma kan vara viktigt, och att det inte behövde vara så                 

komplicerat.  

Lärare 4 upplevde sig inte kunna besvara frågan eftersom hen inte hade hand om den               

extrainsatta simundervisningen utan förlitade sig på de metoder som hen använde under            

ordinarie simundervisning.  

Lärare 5 talar om att det är samma metoder för nyanlända elever som svenska elever men att                 

skillnaden är att “man börjar på noll oftast” med nyanlända elever. Istället för att träna på att                 

simma så tränar man istället på tekniska delar på simningen, där exempelvis ork eller oro p.g.a                

sämre teknik utesluts. Man tränar istället på flytträning, simtagen och att koordinera dem.             

Eleverna kan senare träna på att “ta ut sig på det djupa”.  

Lärare 6 har utvecklat en metod där lärare och elev börjar med ett samtal för att skapa en                  

uppfattning om vad eleven kan eller ej redan innan första besöket i simhallen. Efter samtalet               

går de vidare till bassängens grunda del på ca 70 cm för att testa av vattenvana och om de kan                    

flyta. Därefter skapar läraren tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan för att            

slutligen nå god simförmåga.  

 

7.3.3 Största utmaningen i simundervisningen med nyanlända elever 

 

Samtliga respondenter svarade på frågan om “den största utmaningen med simundervisningen           

med nyanlända elever” genom att nämna mer än 1 utmanande faktor. Ingen av respondenterna              

nämnde mer än tre utmanande faktorer.  

 

Kommunikation  III 
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Övermod III 

Vattenvana II 

Genusfaktorer II 

Felaktiga 
simtekniker 

II 

Betyg och 
bedömning 

I 

Logistik och lokal I 

Dåliga erfarenheter I 
Tabell 1 - Största utmaningar i simning med nyanlända elever enligt sex lärare i idrott och hälsa. 

 

Lärare 2, 5 och 6 upplevde kommunikationen mellan lärare och elever i simhallen som den               

svåraste utmaningen (se tabell 1). De poängterade att den språkliga barriären gör att begrepp              

inte alltid kommer fram eftersom eleverna inte alltid kan svenska. Lärare 5 menar också att:  

Min erfarenhet säger vad som är svårast om de är ny nyanlända är kommunikationen. Att               

förklara och visa kan man alltid göra. Men sen behöver man också kommunicera i och vid                

vattnet. Det kanske är inte så lätt att förstå genom att vinkla ut sina fötter för att få ett                   

bättre simtag eller bentag. Vad är vinkla? Det handlar mycket om att visa. - Lärare 5.  

Övermod hos eleverna poängterades hos Lärare 1, 2 och 6 men utan att använda begreppet i                

sig (se tabell 1). Samtliga av dessa tre respondenter talade om att “ibland vågar de mer än vad                  

de kan”. Lärare 2 poängterade att elevernas egen uppfattning om sin simförmåga inte             

nödvändigtvis stämmer överens med deras faktiska simförmåga och att det snabbt kan bli             

farligt. Vattenvana, eller snarare bristande vattenvana, poängteras som en av de svåraste            

utmaningarna även av lärare 1 och 2.  

 

Genusfaktorer i och vid simundervisningen upplevde lärare 1 och 3 som svåra utmaningar.             

Lärare 1 poängterade att det oftast handlar om det kvinnliga perspektivet i förhållande till              

hemmet, lärare och blandade klassrum i relation till klasskamraterna. Lärare 3 valde att             

fokusera sitt svar på andra upplevda utmaningar.  
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Omklädningsrummet och genusaspekten, många skaffar burkini och det här med att           

visa hud är jobbigt för många. Även bland svenska elever. Kulturskillnaden syns även             

när det handlar om manliga/ kvinnliga lärare och hur elevernas föräldrar accepterar            

blandat klassrum. - Lärare 1. 

 

Benämningen “Felaktiga simtekniker” förekom som en svår utmaning hos Lärare 2 och 3 på              

olika vis men med samma innebörd. Lärare 2 talade om att äldre elevers simvana med               

bristande teknik var svårt att “lära om” till skillnad från yngre elever som enklare lärde sig                

tekniken. Lärare 3 talade om en noterad trend med elever från Somalia som kunde utföra               

simteknik med armarna, men inte med benen. Det “stod stilla” i vattnet och det skedde ingen                

progression. Lärare 3 bad en elev att trycka upp foten mot väggen men att den inte kunde                 

tryckas uppåt, det berodde enligt skolsystern på förkortade vadmuskler.  

Det har jag stött på elever från samma land som har samma problem, det är               

jättemärkligt att de inte kan trycka foten uppåt. Det blir en bromsande rörelse, de har               

ofta armarna men de måste jobba dubbelt för att få åka framåt.  - Lärare 3 

 

Lärare 4 nämnde att betyg och bedömning var en av de svåraste utmaningarna, speciellt de               

elever som befinner sig i ett “gränsfall” för att uppnå ett godkänt betyg. Respondenten              

upplevde att samtalet med eleven som inte fått ett godkänt betyg till följd av elevens bristande                

simförmåga är känsligt för eleverna eftersom de vill bli godkända och “gå vidare”.  

 

Lärare 5 upplevde att kostnaden och logistiken kring simundervisningen var en av de svåraste              

utmaningarna med simundervisningen med nyanlända elever.  

 

Sen handlar det om tiderna på simhallarna , bokningar osv . Det finns inte tider för att                 

alla! Alla vill ha sina tider och för vår del så kostar transporten 1000 kronor per gång                 

vilket är mycket tufft. Det kan blir en för stor kostnad för skolorna om man åker till                 

simhallen flera gånger i veckan. - Lärare 5 

 

Lärare 5 påpekade också att nyanlända elevers eventuella “dåliga erfarenheter” var en extra             

tuff utmaning. Respondenten menar att viljan verkligen finns där och att många vill lära sig               
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simma men poängterade att eventuella dåliga erfarenheter i och kring vatten kan försvåra             

relationen till simundervisningen. Det blir “extra tufft” för de eleverna.  

7.3.4 Konkreta anpassningar i simundervisningen som fungerat bra  

 

Samtliga respondenter svarade konkret på frågan. Samtliga respondenter svarade med enbart           

en konkret anpassning. Totalt 3 av 6 respondenter svarade att mindre grupper i simhallen var               

en konkret anpassning som fungerade väl. Lärare 6 utvecklar anpassningen med mindre            

grupper efter elevernas gemensamma nämnare.  

 

Vi försöker att få in eleverna i mindre grupper i simhallen, ofta med samma ursprung               

eller med samma språk. De kan lära sig mycket av varandra om någon förstår och kan                

översätta, använda sig lite av eleverna själva. - Lärare 6. 

 

Lärare 1 tog upp att anpassad simundervisning under loven varit givande för eleverna som              

inte nått kunskapskraven. 

Det är de här extra anpassningarna som gör att folk lyckas, exempelvis när vi erbjuder               

extra simundervisning under lovet. Samma elever varje gång som inte kan helt enkelt             

men som ligger i. De som inte klarar 200 meter erbjuder vi den möjligheten under               

jullov, sportlov och höstlov. - Lärare 1. 

Lärare 2 talade om ett system deras skola utvecklat för att erbjuda fler simtillfällen under en                

intensiv period till elever som inte kan simma.  

Det som vi gör är att köra ingång med simningen fram till höstlovet med treorna . De                 

som blir godkända vid höstlovet får börja arbeta med annat än simning. De som inte               

blir godkända får fortsätta med simning i en mindre grupp och då fyller man på de                

grupperna med äldre elever som inte är simkunniga. På så sätt kan man med de               

nyanlända få chansen att lära sig simningen. - Lärare 2.  

Lärare 5 talade om hur extern personal använts på ett positivt sätt i simhallen, att det blir mer                  

“kompetenta vuxna i rummet” som har en positiv effekt på eleverna.  
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7.3.5 Konkreta anpassningar i simundervisningen som fungerat mindre bra  
 

Vid frågan om vad som fungerat mindre bra svarade 5 av 6 respondenter på frågan. Samtliga                

svarande respondenter gav olika tolkningar på vad som fungerat mindre bra. Respondenterna            

behandlade frågor som tider i simhallen, gruppstorleken, schemakrockar, transport till och           

från simhallen och tolkarnas bristande begreppskunskap.  

7.3.6 Analys 

 

Lärarna som deltog i studien har alla olika erfarenheter av nyanlända elever i simundervisning              

med nyanlända elever i idrott och hälsa men de delar även flertalet gemensamma erfarenheter.              

Bland dessa erfarenheter upplevde samtliga lärare att nyanlända elever i större mån saknar             

simkunnighet eller vattenvana. Deras upplevelser anknyter till Bourdieus teori kring habitus           

och begreppet kulturellt kapital både i relation till eleverna och till svensk simkultur. Det              82

kulturella kapitalet skulle kunna förklaras i fall genom diverse kulturella skillnaderna mellan            

svenska och nyanlända elevers bakgrund inom simningen. Det har sedan tidigare konstaterats            

att i Sverige existerar en stark simkultur jämfört med många länder. Den starka simkulturen är               

den stora anledningen till varför respondenterna upplever kontraster inom simkunnigheten          

mellan elever med olika bakgrund.   83

 

Inom simundervisningen så påpekade respondenterna även ett genuint agerande av de           

nyanlända genom övermod och starkt självförtroende i samband till simning, som i sin tur              

resulterade i motsatt effekt gentemot förväntningar. Det här agerande kan i sin tur ha en               

koppling till det symboliska kapitalet som ingår i Bourdieus teori och innebär olika värdefulla              

attribute eller tillhörigheter som värdesätts av diverse sociala grupper. Status i simhallen är             84

förmågan att simma och övermodet kan bero på ett försök att uppvisa kunskaper som              

egentligen inte existerar i en kontext med normaliserad kroppsligt rörelsemönster. Kunskapen           

att simma som en statusmätare kan relateras till Kjærs mening om att skolan i sig kan vara en                  

del av en marginaliseringsprocess. Det är en högst omedveten process från den svenska             85

82 Gytz Olesen 2004. S. 148f. 
83 Sjödin. 2008. S. 11.  
84 Gytz Olesen. 2004. S. 148f.  
85 Kjær. 2015. S. 50.  
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skolans håll som snarare bör poängteras i simkunnighetens olika symboliska status i den             

globala kontexten än eventuella medvetna förminskningar. Lärarna har då lektioner för elever            

vars tidigare bild av simning inte syns som en värdefull kunskap men som hamnat i en                

kontext där simkunnigheten är förhöjd och allmänt utbredd bland svenska elever. Simhallen            

som arena blir istället en arena för eventuell integration för den enskilda eleven med lärarens               

kompetens och praktiska sinne. Simläraren i relation till eleven för att skapa en mångsidig              

progression.   86

 

Respondenterna nämner även kommunikation som en av de största utmaningarna, medan           

andra respondenter talar om olika former av icke-verbal kommunikation som en metod för             

undervisning. Olika språk skapar grunden för kommunikation och kan i sig identifieras som             

ett kulturellt kapital enligt Gytz Olesens tolkning av Bourdieus teorier. Lärarnas           87

medvetenhet om en eventuell språkbarriär utgör grunden för strategier kring praktiskt lärande            

utan användandet av verbal kommunikation. Det skapas ett lärande som inte utgår från de              

språkliga grunderna eftersom simkunnighet är praktiskt belagt. Undervisningen i sig skapar en            

utökning av det praktiska sinnet hos eleven eftersom erfarenheten av vatten och rörelse i              

vatten förblir den fokuserade kunskapen när de differentierade språken mellan lärare och elev             

kringgås. Lärarens praktiska erfarenhet inom rörelsemönstret blir en viktig faktor i relation till             

didaktiska strategier och elevens tid i simhallen.  

 

Enligt Gustafsson möter läraren samtliga elevers olikheter under realiseringsarenan i relation           

till lokala förutsättningar och material efter bestämda krav och normer, i studiens kontext ett              

krav på simundervisning i relation till simhallar och svensk simkultur. Ramarna och            88

konstellationerna av resurser och lokaler i relation till elevgruppen upplevs vara de mest             

lyckade anpassningarna. Exempelvis poängterades vikten av simtider, extrapersonal, lektioner         

i mindre grupper och lovsim som alla är beroende av socioekonomiska och sociokulturella             

förutsättningar till aktiviteten. Gustafsson menar även att uppfattning av ramarna och hur            

dessa skall utnyttjas för att skapa pedagogiska processer förblir den avgörande faktorn i             

förhållande till målet. Målet blir för lärarna att skapa en progression för elever som saknar               89

86 Sjödin. 2008. S. 11f.  
87 Gytz Olesen. 2004. S. 148f.  
88 Gustafsson. 1994. S. 14f.  
89 Gustafsson. 1994. S. 14f.  
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simkunnighet. Lärarnas anpassade metoder för de nyanlända eleverna förlitar sig i större            

utsträckning på ramfaktorer som tillges undervisningen. Det kan identifieras genom att           

analysera respondenternas svar om vilka anpassningar som fungerade bra eller mindre bra.            

Samtliga faktorer, förutom tolkarnas bristande begreppskunskap, berör ramfaktorer. Dessa         

ramfaktorer i sig står nästan alltid utanför den enskilda lärarens kontroll att påverka.             90

Exempelvis relationen mellan simundervisningens tid och lokal i förhållande till andra ämnes            

tidsplaner och storleken på elevgruppen vid varje tillfälle.  

 

7.4 Arbetsvillkoren i simundervisningen i relation till nyanlända elever 

 

Kapitel 7.4, med följande underrubriker, redovisar de frågor som ställdes till respondenterna            

efter andra frågeställningen. Intervjuguiden utgår ifrån fem grundfrågor om resurser, tid,           

extern personal och respondenternas upplevelser av egen arbetssituation i tidigare eller           

nuvarande anställning. Eventuella följdfrågor har ställt i relation till grundfrågorna med syfte            

att utveckla resonemang och redovisas inte enskilt. Dessa fem grundfrågor redovisas i tre             

olika rubriker.  

7.4.1 Extern personal i simhallen och närhet till simhallen 

 

Fem av sex respondenter säger att dem har använt sig av extern personal i simundervisningen.               

De olika typer av extern personal som nämnts är badmästare/simlärare, språkstödjare samt            

elevassistenter. Samtliga respondenter utövade simundervisningen i en kommunal simhall.         

Lärare 1 och 5 använde sig av utomhusbad i närhet av skolan utöver simhallen under varmare                

tidsperioder. Tre av respondenterna upplevde en direkt närhet till simhallen utan behov av             

organiserad transport medan tre hade behov av organiserad transport.  

7.4.2 Resurser och tid  

 

Fem av sex respondenter upplever att dem får tillräckligt med resurser för att utföra              

simundervisning med nyanlända elever medan 4 av 5 respondenter upplever sig få tillräckligt             

med tid. Lärare 3 talade om att hen anser sig få tillräckligt med material på plats men att                  

90 Larsson. 2016. S. 95f.  
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schemakrockar ofta sker där eleverna kan “komma i kläm”. Lärare 4 svarade ja men              

efterfrågade mer simtillfällen med eleverna men yrkade att kostnaden för transporter från            

deras landsbygdsskola blir en ekonomisk fråga.  

7.4.3 Simning med nyanlända i förhållande till lärarnas arbetssituation  

 
Totalt tre av sex respondenter menar att deras arbetssituation har påverkats i någon form av               

simundervisningen med nyanlända elever vid intervjutillfället. Två av sex respondenter väljer           

att påpeka en tidigare ansträngd arbetsbörda. 

 

Lärare 1, 2 och 4 svarade att deras arbetssituation har påverkats av simundervisningen med              

nyanlända elever genom ökad arbetsbörda. Lärare 2 upplevde tidigare att behovet var stort             

och att det blir knepigt när man är ensam som lärare med ansvar för många elever. Lärare 1                  

och 4 talar om att de har jobbat extra för att “få till” extrainsatt simundervisning för elever                 

som saknar simkunnighet. Lärare 3 och 6 svarade nej i dagsläget men att tidigare              

struktureringar inte varit optimala för extrainsatt simundervisning efter behovet. Båda talar           

om att arbetssituationen blev ansträngd tidigare innan de utvecklade ett fungerande system.            

Lärare 5 svarade nej eftersom den extrainsatta simundervisningen togs omhand av annan            

personal. 

7.4.4 Analys 

 

Den översiktliga analysen av de olika respondenternas svar kartlägger till viss del            

användningen av lokaler och extern personal i simhallen, likaså om respondenterna anser sig i              

majoritet få tillräckligt med resurser för simundervisning med nyanlända elever eller ej.            

Svaren skapar dock en motsägelse då fem av sex respondenter upplever sin arbetssituation             

som direkt påverkad av arbetsbördan, eller att det påverkats i en tidigare period, samt att två                

respondenter upplever att de fått direkt merarbete av simundervisningen med nyanlända.           

Motsägelsen kan tolkas efter Larssons uppfattning av att ramfaktorerna oftast ligger bortom            

den enskilda lärarens kontroll eftersom externa faktorer snarare behandlar de yttre           

förutsättningarna. Det kan leda till en form av acceptans i tillräckligheten för de lokala              91

resurser och tider som finns tillgängliga. Gustafsson menar i sin tur att medvetenheten hos              

91 Larsson. 2016. S. 95f.  
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aktören, se läraren, skapar processen mot resultat efter uppfattningen av ramarna. Det skapar             92

ett förhållande där läraren måste agera “skapare” av innehållet efter målsättningen och            

villkoren som ges. Det kan vara ett förhållande som inte alltid går hand i hand till de                 

förväntade arbetsvillkoren. De breda ramfaktorerna, som skapar förutsättningar tid och rum i            

simundervisningen, behöver inte nödvändigtvis stå i god relation till lärarnas egna           

uppfattningar kring sina arbetsvillkor och arbetsbörda. Respondenterna uppvisar en kunskap          

och acceptans om de yttre faktorerna för sin egen simundervisning och en medvetenhet om              

dess begränsningar, men att deras roll som “skapare” av innehållet inte alltid varit i god               

kontrast till deras anställning eller behovet.  

7.5 Vidareutbildning om simundervisning och nyanlända elever  
 

Kapitel 7.5, med följande underrubriker, redovisar de frågor som ställdes till respondenterna            

efter tredje frågeställningen. Intervjuguiden utgår ifrån 5 grundfrågor om vidareutbildning och           

eventuella behov kring att fokusera mer på simundervisning för nyanlända i lärarutbildningen.            

Eventuella följdfrågor har ställt i relation till grundfrågorna med syfte att utveckla            

resonemang och redovisas inte enskilt. Dessa 5 grundfrågor redovisas i 3 olika rubriker.  

7.5.1 Upplevd försedd vidareutbildning från skola och kommun 

 

Fem av sex respondenter upplever att de inte försetts med, eller erbjudits möjligheten, till              

vidareutbildning inom simundervisningen med nyanlända elever. Enbart Lärare 2 upplever sig           

ha bemött möjligheten till vidareutbildning, men tackade nej utan vidare kommentarer.  

7.5.2 Upplevda behov och bemötande av vidareutbildning om nyanlända i simhallen 

 

Totalt tre av sex respondenter talade om att de inte efterfrågat någon liknande             

vidareutbildning och att det därför uteblivit. Lärare 3 och 6 menar att de hellre prioriterar               

vidareutbildning i andra delar av ämnet. Lärare 3 och 5 utvecklar att det är en kostnadsfråga                

som inte prioriteras hos skolan.  

 

92 Gustafsson. 1994. S.9.  
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Generellt är kommuner och rektorer dåliga på att ge utbildning i ens egna ämne. Så               

fort det kostar pengar så får man inte gå. Vi får ganska mycket fortbildning i det som                 

inte är ens egna ämne, det blir mycket i det pedagogiska. De tar mycket i det som är                  

populärt just nu. - Lärare 3.  

 

Fyra av sex respondenter menade att de antingen inte känner något behov av en              

vidareutbildning i det specifika ämnet eller kan luta sig mot den kompetens de redan innehar               

kring simning med nyanlända elever. Lärare 4 och 5 menar att det skulle vara en bra möjlighet                 

till att förnya sin kunskap om det erbjuds mer simning och utvecklingsdagar hade varit nyttigt               

och aktuellt. 

7.5.3 Fokus på nyanlända elevers simutbildning i lärarutbildningen  

 
Tre av sex respondenter svarade ja till att det behövs mer fokus på simundervisning med               

nyanlända elever i lärarutbildningen medan kvarstående 3 respondenter svarade nej. Lärare 2            

och 4 svarade att det kan finnas ett behov inom lärarutbildningen att utveckla kunskapen om               

andra kulturer och lärarens egna förståelse. Lärare 3 påpekar att det är orostider i världen och                

att lärare behöver mer förståelse för elever med trauman som kommer till Sverige.  

 

Lärare 1 och 5 menar att man under lärarutbildningen får en bas som är tillräcklig för att                 

undervisa elever som inte kan simma, den basen är tillräcklig och behöver inte specificeras              

mot nyanlända elever. Lärare 1 säger att det kanske hade varit aktuellt att ha med någonting                

om nyanlända elevers olika villkor jämfört med svensk kontext, ifall föräldrar förbjuder            

deltagande i simundervisningen och religiösa aspekter såsom Ramadan. Lärare 6 menar att            

hen enbart kan relatera till sin egna utländska utbildning och att den var fullt tillräcklig och                

har svårt att reflektera över svenska lärarutbildningen.  

7.5.4 Analys 

 
Endast en av lärarna har tagit möjligheten att gå en vidareutbildning för simning med              

nyanlända elever. Vidare beskriver majoriteten av respondenterna att de inte känner ett behov             

av vidareutbildning. En eventuell anledning till respondenterna upplevde ett lågt behov av            

vidareutbildning kring simundervisning med nyanlända elever kan förklaras genom Bourdieus          
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teori om habitus. Bourdieu menar att habitus består av tillgångar som bland annat formar              

tanke, uppfattning och handling. Inom individens tillgångar finner vi en kulturell och social             

bundenhet som inte förblir statiska av praktiska erfarenheter i olika sociala fält. Genom             93

diverse praktiska erfarenheter med nyanlända i simhallen utvecklar läraren strategier och           

förståelse för elevgruppen och deras behov. Utvecklingen av lärarens habitus, i rollen som             

lärare i idrott och hälsa, kan förklaras genom inlärda förkroppsligade erfarenheter som styr             

vägledningen i relation till omvärlden. Lärarens erfarenheter från simhallen som socialt fält            94

inom skolans verksamhet kompletterar, och eventuellt utökar, lärarens redan existerande          

kulturella kapital. Majoriteten av respondenterna känner att de redan har tillräckligt med            

kompetens medan en minoritet talar om nyttigheten att förnya kunskap men inte om deras              

behov kring själva vidareutbildningen.  

7.6 Fria kommentarer  
 
Ingen av respondenterna valde att tillägga några ytterligare kommentarer utöver sina tidigare            

svar vid slutet av intervjutillfället.  

 

 

 

 

 

 

  

93 Gytz Olesen 2004. S. 152f. 
94 Gytz Olesen 2004. S. 152f. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion  

8.1.1 Hur har grundskollärare i idrott och hälsa anpassat sin simundervisning i relation till              
nyanlända elever? 

Gemensamma drag som kunde identifieras i respondenternas olika metoder och anpassningar           

är att de inte fokuserar på eleven som något problem som måste “tas hand om”. De utvecklar                 

arbetssätt som kringgår “hinder” för undervisningen. Den verbala kommunikationen visade          

sig vara en utmaning för många, men det övergick snarare till möjligheten att visa och härma                

med hjälp av icke-verbal kommunikation. Respondenterna utgår inte ifrån ett diagnostiskt           

elevperspektiv och har stor tillit till sin egen kompetens. Lärprocessen i simundervisningen            95

behöver inte ändras i särskilt stor grad eftersom grunderna för simkunnighet och vattenvana är              

densamma för alla. Huitfeldt menar att det individuella samspelet mellan olika individer i en              

fysisk närmiljö med kulturella upplevelser i sin tur skapar den kulturella erfarenhet.            96

Simundervisningen blir en kulturell mötesplats för olika individer med ett gemensamt mål,            

simkunskap. Det är enbart att olika individer, i studiens kontext nyanlända elever, som har              

olika erfarenheter som skapar olika utgångspunkter för progression. Den verbala          

kommunikationen i simundervisningen förblir varken slutmålet eller vägen mot den kulturella           

erfarenheter.   97

Liknande som Bystedt menar i sin studie kring primär socialisation i relation till utövandet av               

simning som rörelsekultur så har geografiska förhållanden en betydelse, och många nyanlända            

elever kommer från geografiska områden som i större utsträckning saknar vattensamlingar.           98

Det påpekades av flera lärare att det var just en gemensam trend hos nyanlända elever att de i                  

högre grad saknade vattenvana, men att det inte var ett problem utan snarare en grund för                

utveckling. I relation till simundervisningen talade flera respondenter om arbeten med           

kulturella och religiösa skillnader, exempelvis genusaspekten och religiösa aspekter som man           

i lärarrollen måste förhålla sig till. Liknande tankar förde Walseth i sin studie om muslimska               

95 Kjær. 2015. S. 50. 
96 Huitfeldt. 2015. S. 32f. 
97 Huitfeldt. 2015. S. 32f. 
98 Bystedt. 2016. S. 52.  
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flickor i norska skolor, om hegemoniska strukturer och idrott och hälsa. Grunden för             99

förhållandet mellan nyanlända elever, läraren i idrott och hälsa och simundervisningen blir att             

skapa förutsättningar att utveckla elevens bestående habitus, istället för att fokusera på            

elevens bristande erfarenhet av specifika kulturella kapital.   100

Just “vid” simhallen och arbetet med förutsättningarna verkar snarare vara avgörande           

anpassningar än direkt “i” simhallen, exempelvis att arbeta med mindre elevgrupper och            

antalet simtillfällen. Förutsättningarna för elevgruppen förhåller sig i sin helhet till           

ramfaktorer i både den lokala kontexten och i samhälleliga strukturella prioriteringar. Den            101

metodologiska önskan bland respondenterna att se mindre klasser utgår efter funktionalitet på            

realiseringsarenan men kan vara avhängig från transformeringsarenan i den allmänna och           

lokala kontexten.   102

Arbetet för att skapa en progression i simhallen för nyanlända har inga större differentierade              

faktorer än elever med svenskt ursprung, enbart att nyanlända elever i större utsträckning             

saknar vattenvana och språkförmåga. Strategierna för inlärning kan fokusera mer på den            

direkta kroppsliga kompetensen istället för att tala om förmågan. Lärare 5 svarade tidigare i              103

studien om svårigheten att förklara “vinkla fötterna” till elever som inte kan svenska, och              

utvecklade att det är enklare att visa fysiskt. Strategin att visa fysiskt fokuserar på vanan och                

förmågan samt att det är viktigare med inriktning i aktiviteten än den språkliga förmågan som               

flertalet elever saknar pga varierande kulturella kapital såsom språk. Eleverna övar med            104

största sannolikhet på språklig progression i skolans samtliga ämnen, inkluderande idrott och            

hälsa, men får fokusera på praktik under simlektionerna istället. Den eventuella           105

språkbarriären är inte så tydlig, begreppet “vinkla” i sammanhanget behöver inte heller vara             

uppenbart för en elev som talar god svenska. Begreppen i svenskan som är relevanta i               

simundervisningen kan vara det som upplevs för svårt och inte användningen av språket i sig.  

 

99 Walseth 2015. S. 318f.  
100 Gytz Olesen. 2004. S. 148f.  
101 Larsson 2016. S.96f 
102 Gustafsson 1994. S.14ff.  
103 Huitfeldt 2015. S. 35f.  
104 Gytz Olesen. 2004. S. 149f.  
105 Gytz Olesen. 2004. S. 152f.  
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8.1.2 Hur upplever grundskollärare i idrott och hälsa att deras arbetsvillkor påverkats i             
relation till simundervisning med nyanlända elever? 

Påverkningen för arbetsvillkoren inom simundervisningen med nyanlända har framgått att          

vara väldigt beroende av de externa faktorerna som har påverkat undervisningen eller lärarens             

möjligheter till att undervisa. De externa faktorerna i form av resurser och lokaler i relation               

till transporter och dedikerad tid påverkar hur mycket som ska, och kan, göras utefter vad en                

lärare förväntas göra. Resultatet visade att majoriteten av lärarna upplever att de får             106

tillräckligt med tid och resurser för att håll i simundervisning med nyanlända elever, men även               

att momentet har påverkat deras arbetssituation i någon form. Medvetenheten finns hos            

respondenterna i vad för ramverk som existerar för undervisningen och även deras roll som              

lärare i skolans sammanhang. Respondenterna blir en del av ett socialt fält i en större kontext                

än dem själva och blir som individer i en professionell yrkesroll formade efter förutsättningar              

i förbindelsen mellan kompletterande status- och maktsymboler.   107

 

Hardman och Marshall noterade att flera västeuropeiska länder har utvecklat en trend att             

minska skolans undervisningstid, budget, resurser, status och innehållsvärde. De försämrade          108

förutsättningarna kan vara det som resulterat i en medvetenhet hos lärarna i vilka resurser de               

har tillgång till, samt inte har tillgång till. Acceptansen hos respondenterna i frågan om              

resurserna räcker till kan bero på den vana de utvecklat i verksamheten samt den kontext               

lärarna är verksamma i. Vad som egentligen täcker “tillräckligt bra” i skolan är svårt att               

bedöma då trenden med nedsatta resurser pågått en längre tid.   109

8.1.3 Vad har lärare i idrott och hälsa mött i form av vidareutbildning för att bemöta                
nyanlända elever i simundervisningen? 

Bemötande av vidareutbildning för lärare inom simundervisningen för nyanlända elever bland           

våra respondenter har varit svagt. Det har visat sig att en av sex lärare har fått en förfrågan om                   

vidareutbildning men tackat nej. Den största anledningen till att lärare inte får möjligheten att              

vidareutbilda sig enligt studien är för att det inte prioriteras samt inte upplevs särskilt              

behövlig. Respondenterna upplevde att deras utbildning från lärarutbildningen av tillräckligt          

106 Gustafsson 1994. S.14ff. 
107 Gytz Olesen 2004. S.152.  
108 Hardman & Marshall. 2014. S. 310f.  
109 Hardman & Marshall. 2014. S. 310f. 
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god kvalité för att undervisa nyanlända elever inom simning. I vissa fall var det snarare               

erfarenheterna med eleverna som poängterades som det viktigaste och inte eventuella           

vidareutbildningar inom ett rörelsemoment som de redan känner en trygghet i. Erfarenheten            

ansågs vara viktig, som att det finns saker i praktiken som man omöjligen kan utveckla med                

eventuella kurser eller seminarium. Det kan tolkas som att de kulturella erfarenheterna från             

det sociala fältet simhallen i rollen som lärare med nyanlända elever överväger och             

kompletterar bättre än workshops eller liknande temadagar. Erfarenheten anser vi i högre            110

grad tillkomma genom arbete med eleverna i skolan, interaktioner och olika perspektivseende            

ute på de varierande sociala fälten.  

 

Kjærs mening om att skolan eventuellt kan riskera ett skapande av marginaliseringsprocesser            

och riskera att systematiskt undervärdera minoritetsgrupper blir en intressant utgångspunkt för           

en diskussion om lärares vidareutbildning. En möjlig utgångspunkt i att enbart en            111

respondent har erbjudits en sådan vidareutbildning för nyanländas simundervisning kan vara           

att det inte är en prioritet för högre instanser. Det är någonting som står över den enskilda                 

skolan och läraren i idrott och hälsa men det kan även bero på att det inte upplevts något högt                   

behov av en sådan vidareutbildning som skapar en avsaknad prioriteringen. Studien har inte             

hanterat frågan om marginaliseringsprocesser i idrott och hälsa men det är någonting som kan              

vidareutvecklas i framtida studier.  

8.2 Metoddiskussion  
 

Funktionen med valet av semistrukturerade intervjuer var att skapa bästa möjliga           

förutsättningar att besvara studiens frågeställningar. Valet av metoden har överlag varit           

välfungerande och respondenterna i undersökningen resonerade väl i relation till studiens           

aktuella undersökningsområde. Stundtals för enstaka respondenter förekom det resonemang         

som låg utanför det aktuella området, vilket potentiellt kunde riskera kvalitén och rakheten på              

enskilda intervjutillfällen. För att undvika det eventuella problemet hade studien kunnat           

utformas efter rent strukturerade intervjuer utan följdfrågor eller utforma en metod som            

inkluderar enkäter, för att se till att respondenterna höll sig till ämnet. Enligt Bryman är dock                

enkäter bättre fungerande för undersökningar med större antal respondenter, och med målet            

110 Gytz Olesen. 2004. S. 152.  
111 Kjær. 2015. S. 50. 
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att få strukturerade svar efter en klar struktur. De olika graderna av struktur i metoderna kan                112

medfölja begränsningar och avvikelser i respondenternas svar. Genom att fokusera på           

studiens syfte och frågeställning togs beslutet att använda kvalitativa semi-strukturerade          

intervjuer eftersom erfarenheter och upplevelser är svåra att samla in genom           

enkätundersökningar. Det hade även försett deltagarna i studien med en mall som vi själva              

som forskare hade skapat. Mallen hade inte kunnat kringgås och där även påverkat eller              

begränsat deltagarnas svar i någon form, men hade förminskat eventuella avvikelser hos            

respondenterna. Avvikelsen från studiens huvudämne upplevdes dock som minimal efter den           

valda metoden, och följdfrågorna användes ofta av intervjuaren som vägledare tillbaka mot            

huvudämnet.  

 

8.3 Vidare forskning  

 

Studiens resultat har arbetat kring områden och delar av ämnet idrott och hälsa som kan skapa                

grund för framtida vidare forskning på olika nivåer. Intressanta delar som kan tas upp kring               

lärare och nyanlända elever är simundervisningen från elevernas perspektiv, eller hur lärare i             

idrott och hälsa arbetar för att undvika ett diagnostiskt perspektiv kring heterogena            

elevgrupper. Ytterligare intressanta problemområden för framtida studier kan tas vidare från           

vad respondenterna i vår studie ansåg vara den största utmaningen i simundervisningen för             

nyanlända elever. Vad som egentligen innefattas kring övermod, bristande vattenvana,          

kommunikation och genusfaktorer i simhallen. En särskilt intressant del av vårt resultat att             

föra vidare i forskningsvärlden kan vara utvecklingen av icke-verbal kommunikation i arbetet            

med olika elever som har språk- eller kommunikativa svårigheter.  

 

Utöver lärarnas metoder och arbetssätt i simhallen kan ramfaktorsteorin användas vidare för            

att forska om relationen mellan förväntningarna på lärare i idrott och hälsa och ramfaktorer              

som ger villkor för arbetet. Simhallen är enbart en av flertal arenor som lärares upplevda               

arbetsvillkor och tillgång till material kan studeras vidare, exempelvis friluftsliv.   

112 Bryman 2011. S.415. 
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9. Sammanfattning 

I den här studien så har det undersökts sex olika lärare från olika orter i södra Sverige ute på                   

fältet med syfte att undersöka diverse metoder och erfarenheter inom simundervisningen med            

nyanlända elever. Studien grundas av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.           

De utvalda teorierna som används i den här studien är använda från Dahllöfs teoretiska              

grunder kring ramfaktorer och Gytz Olesens tolkningar av Bourdieus teorier om habitus.            113 114

Resultatet av denna undersökning visade att lärares uppleva erfarenheter med nyanlända           

elever i simundervisningen har utformat olika anpassningar och metoder både i och vid             

simhallen. Kommunikationen var ett område som många av respondenterna upplevde som ett            

problematiskt område. De utvecklade strategier för att förmedla grundläggande kunskap till           

eleverna via icke-verbala sätt, såsom att härma läraren eller visa i bassängen. Lärarna talade              

även om vikten av mindre elevgrupper i simhallen och om det upplevda symboliska kapitalet              

hos nyanlända elever, att övermod är ett reellt problem som talar om simning som en upplevd                

symbolisk kunskap. Lärarna upplevde även att de resurser och den dedikerade           

undervisningstiden var tillräckligt för att uppfylla uppdraget men att de i sin lärarroll upplevt              

en mer ansträngd arbetssituation i relation till simundervisningen med nyanlända elever.           

Rollen och resurserna går inte nödvändigtvis hand i hand i realiseringsarenan då            

ramfaktorerna inte matchar en växande elevgrupp och moderniserad lärarroll i ämnet idrott            

och hälsa. En absolut majoritet av respondenterna har inte bemött möjligheten till eventuell             

vidareutbildning i simning med nyanlända elever, det konstaterades även att de inte upplever             

något behov av en sådan vidareutbildning. Simundervisningen som genomfördes av lärarna           

under sin lärarutbildning upplevdes i stor grad som tillräcklig och att den praktiska             

erfarenheten i simhallen och på skolorna var viktigare. 

 

 

113 Gustafsson. 1994. S. 14f. 
114 Gytz Olesen, 2004. S. 147. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Semistrukturerad intervju.  
 
 
Inledande frågor: 
 
 
Hur länge har du arbetat som legitimerad lärare?  
 
I vilka årskurser har du undervisat i? 
 
Hur många skolor har du arbetat på? 
 
 
Huvudfrågor: 
 

Vår frågeställning: Hur har grundskollärare i idrott och hälsa anpassat sin 
simundervisning i relation till nyanlända elever? 

 
Har du själv undervisat och examinerat elever i simning? 
 
Hur är dina erfarenheter med att undervisa nyanlända elever?  
 
Hur är dina erfarenheter med nyanlända elever i simundervisningen?  
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Vad har du behövt ändra i dina undervisningsmetoder för att anpassa simundervisningen 
efter nyanländas förutsättningar? 
 
Vilket, enligt dig som lärare, har varit den största utmaningen med simundervisningen med 
nyanlända elever?  
 
Varför var just den utmaningen den största?  
 
Vad för konkret anpassning i simundervisningen har du upplevt fungera bra/ mindre bra?  
 

Vår frågeställning: Hur upplever grundskollärare i idrott och hälsa att deras 
arbetsvillkor påverkats i relation till simundervisning med nyanlända elever? 

 
Har du och din skola använd dig av extern personal i relation till simundervisningen?  
 
Simlärare? Assistent? Tolk? Övrig personal?  
 
Har er skola en egen/ kommunal simhall? Är simhallen nära?  
 
Upplever du att du får nog med resurser/ tid för att utföra simundervisningen med 
nyanlända? 
 
Har simundervisningen med nyanlända elever påverkat din arbetssituation? Om ja, i så fall 
hur?  
 

Vår frågeställning: Vad har lärare i idrott och hälsa mött i form av vidareutbildning för 
att bemöta nyanlända elever i simundervisningen?  

Upplever du att din skola eller kommun försett dig med någon form av vidareutbildning för att 
bemöta nyanlända elever i simundervisningen?  

Om ja, har vidareutbildningen lett till en positiv kompetensutveckling i din lärarroll?  

Om nej, varför tror du att det inte skett någon vidareutbildning i området?  

Känner du att du är i behov av mer vidareutbildning om nyanlända i simhallen? 

Känner du att lärarutbildningen behöver fokusera mer på nyanlända elever i 
simundervisningen?  

 
 
Följdfrågor:  
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Intervjupersonens fria kommentarer:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 - Samtyckesbrev 
 
 
Samtyckesbrev  
 
Hej !  
 
Vi heter Joan Palacios och David Svensson och vi studerar till lärare inom ämnet                           
idrott och hälsa på Linneuniversitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete där syftet                         
är, med hjälp av en kvalitativ metod av semi strukturerade intervjuer, att undersöka                         
olika lärares erfarenheter och metoder inom simning för nyanlända. Intervjuerna                   
kommer att utföras genom en ljudinspelning av svar på intervjufrågorna där ni som                         
är deltagande kommer att vara anonyma och deltagandet utförs helt frivilligt. All                       
information som samlas in eller berör undersökningen kommer enbart användas till                     
forsknings och utbildningssyfte och förvaras utan obehörigas tillgång till                 
informationen.  
 
 
Jag har tagit del av studiens syfte och all utgiven information, jag väljer att medverka                             
i studien med vetskap om att min medverkan är anonymiserad. Jag kan vid senare                           
tillfälle välja att ej medverka i studien och forskarna har skyldighet att respektera min                           
begäran: 
 
  
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Ansvariga för studien  
 
Joan Palacios  David Svensson  
 
jp222is@student.lnu.se  ds222ma@student.lnu.se 
 
Handledare 
 
Anna Hafsteinsson Östenberg  
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anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
 
Institution för Idrottsvetenskap 
Fakultet för Samhällsvetenskap  
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