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Abstrakt 

Studien bestod av en undersökning där syftet var att belysa idrottslärares uppfattningar om hur 

mångkulturalitet påverkar deras arbete samt de utmaningar som idrottslärare eventuellt möter i 

simundervisningen på mångkulturella grundskolor. Undersökningen genomfördes i södra 

Sverige och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med idrottslärare och rektor. 

Resultatet analyserades utifrån ramfaktorteorin och visade att samtliga påtalar språk och 

kommunikation som en påverkan i undervisningen men att det finns lösningar, exempelvis att 

eleverna som talar samma språk hjälper varandra. Utmaningar i simundervisningen ansågs vara 

att nå målen, vattenvana, kulturella hinder samt föräldrars förståelse. Samtliga respondenter 

ansåg simundervisningen extra viktig för eleverna då de bott i länder som inte har samma 

tillgång till sjöar eller hav som Sverige och därför inte har den vanan. Samtliga respondenter 

anpassade undervisningen och tog hänsyn till de behov och förutsättningar som fanns för att 

undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna. 

 

Nyckelord: Mångkulturalitet, idrott och hälsa, simning 
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1. Inledning 

Skolan är till för alla och ska främja elevers utveckling och lärande, skolan ska anpassa 

undervisningen och ta hänsyn till de förutsättningar och behov som varje elev har med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund. En likvärdig utbildning betyder inte att undervisningen ska 

vara exakt likadan för alla utan att skolan har ett ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårt att nå målen (Skolverket 2011, s.6). En likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa 

innebär att läraren behöver överväga de möjligheter och lösningar som finns för att skapa 

undervisning som gör att alla elever når målen (Larsson & Mechback 2012, s.245). Den här 

studien berör simundervisning och undervisning i ämnet idrott och hälsa kopplat till de 

eventuella utmaningar som medföljer vid en mångkulturell skola. Studien utgår från 

information insamlat genom intervjuer med idrottslärare samt en rektor som är verksamma på 

mångkulturella skolor.  

 

Sverige räknas idag som ett mångkulturellt samhälle och många av skolorna i landet har elever 

med annan nationell bakgrund (Haraldsson Sträng 2016, s.29). Begreppet mångkultur förklaras 

enligt Lorentz (2009) som en samlad grupp individer som har olika kulturell eller etnisk 

bakgrund (Lorentz 2009, s.52). Att undervisa elever från olika delar av världen påverkar lärares 

förhållningssätt och lärare bör vara beredda att möta kulturella hinder som exempelvis religion 

som av olika anledningar kan hindra elever från att delta i fysisk aktivitet (Erickson, LeRoy & 

Hodges 2012, s.32). Forskning belyser att det finns behov av en ökad kompetensutveckling för 

lärare i mångkulturella skolor, kunskap om och perspektiv för olika kulturgrupper är viktiga 

aspekter som behöver beaktas för att planera lämplig undervisning och hjälpa eleverna att 

utvecklas (Dagkas, Benn & Jawad 2011; Erickson, LeRoy & Hodges 2012; Harrison, Carson, 

Burden 2010; Wonseok & Chepyator-Thomson 2012). 

 

Valet att undersöka idrott och hälsa och simundervisning i mångkulturella grundskolor kommer 

ifrån de två senaste VFU-perioderna som genomfördes på en mångkulturell skola. Trots 

elevernas engagemang och motivation till idrottsundervisningen nås i många fall inte ett 

godkänt betyg i idrott och hälsa och anledningen var till stor del på grund av att eleverna inte 

når målen i simning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur mångkulturalitet påverkar undervisningen samt 

vilka eventuella utmaningar mångkulturella grundskolor möter i simundervisningen. 

 

• Hur påverkar mångkulturaliteten undervisningen? 

• Vilka eventuella utmaningar möter mångkulturella grundskolor i simundervisningen? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I avsnittet ges en inblick i den bakgrund och tidigare forskning som är till stöd för studien. 

Avsnittet önskar ge en ökad förståelse för de utmaningar och viktiga aspekter som studien berör. 

3.1 Utmaningar 

Sverige räknas idag som ett mångkulturellt samhälle, mer än 20 procent av befolkningen har en 

annan nationell bakgrund. Skolan är en av de viktiga mötesplatser där olika kulturer och 

omvärld möts och utvecklar förståelse för varandra (Haraldsson Sträng 2016, s.29, 59). De 

utmaningar som lärare möter förknippat med en ökad mångfald i samhället är exempelvis 

kommunikation, anpassning till kultur och att undervisa elever från olika kulturer. De bör 

reflektera över personliga åsikter, uppfattningar och bemötande av elever för att utveckla 

kunskap kring mångkulturell undervisning. Forskning belyser att det finns behov av att utbilda 

lärare med ökad kompetens kring mångkultur där lärares kunskaper och perspektiv för olika 

kulturgrupper är viktiga och betraktas som värdefull för att planera lämplig undervisning och 

hjälpa eleverna att utveckla kunskap. Genom en ökad kulturell kompetens förväntas lärarna få 

ökat engagemang i elevernas lärande (Dagkas, Benn & Jawad 2011; Erickson, LeRoy & 

Hodges 2012; Harrison, Carson, Burden 2010; Wonseok & Chepyator-Thomson 2012). Den 

kulturella kompetensen bör ständigt utvecklas för att få en fördjupad kunskap om de olika 

kulturer vi möter i samhället och skolan (Haraldsson Sträng 2016, s.89). 

Vid mångkulturella skolor möts lärare av många elever som har olika förstaspråk vilket kräver 

fokus på kommunikationen mellan lärare-elev och elev-lärare. Från lärarens sida behövs en 

medvetenhet om att använda ett enkelt språk, prata långsamt, tydligt och inte använda ironi. För 

att få en ökad förståelse hos eleverna kan lärarna även fysiskt demonstrera instruktionerna för 

aktiviteten (Erickson, LeRoy & Hodges 2012, s.32–33). Dålig kommunikation kan resultera i 

missförstånd vilket kan medföra sämre undervisning och minskat lärande. Kommunikation kan 

ges och tolkas på många olika sätt, förutom tal och skrift kan även kläder, musik och 

kroppsspråk användas. En viktig aspekt att tänka på är att kommunikationen kan upplevas 

annorlunda för mottagaren, missförstånd kan exempelvis bero på feltolkningar, olika 

förväntningar och olika kulturella bakgrunder (Annerstedt 2007, s.167–168). Exempelvis visas 

respekt på olika sätt, i vissa kulturer genom att inte se läraren i ögonen och i andra kulturer 

tvärtom, att se läraren i ögonen.  I Sverige kan det verka oskyldigt att kalla någon annan för 

kelgris eller gottegris, men kan i andra kulturer tolkas som en förolämpning (Haraldsson Sträng 
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2016, s.90). Många elever kommer från länder där idrott ses negativt och där det inte anses 

viktigt med fysisk aktivitet, vilket ger idrottsläraren en utmaning i att engagera eleverna och få 

dem att utveckla en positiv attityd till fysisk aktivitet. Positiva aspekter vid en mångkulturell 

skola är att det blir en miljö som främjar mångkultur och acceptans där eleverna utvecklar 

ömsesidig förståelse för varandra och andra kulturer (Erickson, LeRoy & Hodges 2012, s.32–

33).  

 

3.2 Simkunnighet 

 

Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan hamna i en 

drunkningssituation.  

                    (Svenska livräddningssällskapet 2019, s.8–9). 

 

Ovan citat är hämtat från Svenska Livräddningssällskapet och är en viktig aspekt att tänka på, 

Skolverkets kunskapskrav är inte bara simkunnighet utan även att hantera nödsituationer 

(Skolverket 2019, s.50). Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet och 

Sverige hade vid den tiden omkring 1000 personer/år omkomna i drunkningsolyckor. Under 

1940-talet hade andelen omkomna minskat till hälften, detta tack vare en stor satsning på 

simkunnighet i samhället. För varje år fortsätter antalet drunkningsolyckor att minska i takt med 

att fler blir simkunniga och befäster kunskap för vilket förhållningssätt som behövs vid och i 

vatten och år 2019 var andelen endast 68 omkomna vilket var ett positivt rekord. År 1993 tog 

Svenska Livräddningssällskapet fram ett material riktat till grundskolan, ”Barnens 

Livräddningsskola” som ger barnen kunskap kring säkerheten vid de aktiviteter som sker i 

samband med vatten, materialet lägger också stor vikt vid att barnen ska känna trygghet och 

glädje med vatten (Svenska livräddningssällskapet 2019, s.8–9). Skolan har ett nära samarbete 

med Svenska Livräddningssällskapet som år 1994 lyckades få in simning i läroplanen, kravet 

var då i årskurs 5 att kunna simma och hantera nödsituationer, vilket senare påpekades vara ett 

diffust krav då många tolkade simkunnig på olika sätt (Svenska livräddningssällskapet 2020b). 

Idag är kravet konkretiserat till 200m varav 50m på rygg samt hantera nödsituationer med 

handredskap (Skolverket 2011, s.48, 50). Definitionen av simkunnighet är ett resultat av både 

forskning och erfarenhet, genom att skolan och Svenska Simförbundet arbetar tillsammans har 
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de en ömsesidig syn på simkunnighet och att det är samma kunskap som sprids (Sjödin 2016, 

s.10).  

 

Sverige är ett bad och vattenland som består av ca. 96 000 sjöar, 470 publika bad, 2700 

friluftsbad och privata pooler. Det skapas många möjligheter i samhället med tillgängligheten 

till vatten men det krävs också kunskap, förståelse och simkunnighet för en ökad säkerhet 

(Svenska livräddningssällskapet 2020a). Att vara vid och i vatten innebär att olyckor kan ske. 

Ett bra sätt att kunna rädda sitt eget liv och andras är att vara simkunnig och ha kunskap i att 

hantera nödsituationer, det kan exempelvis innebära att larma, utföra medvetandekontroll och 

veta hur man kan hjälpa en nödställd med förlängd arm eller livboj (Sjödin 2016, s.5, 10). Ur 

flera synvinklar öppnar simkunnighet upp för möjligheter till vistelse i det svenska samhället 

och oavsett samhällsklass eller bakgrund ger simkunnighet en säkerhet vid, i och på vatten. En 

rapport i studien Simma eller försvinna… påvisar en bristande kunskap i simning hos elever 

som har föräldrar med utländsk bakgrund eller har invandrat, oavsett kulturell bakgrund eller 

etnisk tillhörighet ska alla ges möjlighet till simkunnighet. Att kunna simma är för många en 

självklarhet men trots det ses simkunnigheten och simundervisningen minska i samhället och i 

skolan. Simningen i skolan är en del av elevernas utbildning och simkunnighet är idag en 

nödvändighet för att uppnå målen i simundervisningen men även undervisning som berör 

exempelvis friluftsliv (Larsson & Mechback 2012, s.164–165, 170).  

 

3.3 Inkludering och lärandemiljöer 

I läroplanen står det att utbildningen ska vara likvärdig, att undervisningen ska anpassas så att 

alla elever har en möjlighet att nå målen. En likvärdig undervisning innebär att alla elever ska 

delta efter sina behov och på sina villkor (Larsson & Mechback 2012, s.170; Skolverket 2011, 

s.6). I Dagkas, Benn och Jawads (2011) studie har problematiken vid inkludering av muslimska 

flickor i idrottsundervisningen beskrivits, studien genomfördes vid 8 olika skolor i England. 

Problematiken som har identifierats är bland annat bristen på att tillgodose religiösa och 

kulturella behov såsom könsmedvetna grupper, kommunikation och inkluderande 

lärandemiljöer som exempelvis simbassänger och klädkoder. Studien beskriver även bristande 

kunskap hos lärare om islam i förhållande till fysisk aktivitet där några inte är medvetna om de 

kulturella krav som kan begränsa fysisk aktivitet hos muslimska flickor, lärarna beskriver att 
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de önskar mer kunskap för att ha möjlighet att genomföra och tillgodose eleverna fysisk 

aktivitet (Dagkas, Benn & Jawad 2011, s.225–231). 

 

Vid undersökningar upptäcktes att många flickor inte fick medverka vid simundervisning efter 

påtryckning i hemmet, föräldrar menade bland annat att miljön i simhallen inte var acceptabel 

på grund av närvaron av manlig personal (Dagkas, Benn & Jawad 2011, s.231). Ibland uppstår 

konflikter mellan föräldrar och skolan gällande flickor och idrottsundervisning, konflikterna 

berör oftast omklädning, dusch och att delta i undervisning där flickor och pojkar är 

tillsammans. För att möta dessa konflikter finns lösningar som exempelvis att idrotten placeras 

sist på schemat så eleverna kan duscha hemma alternativt separat dusch och på så sätt säkra 

elevernas integritet. Att visa sig i badkläder är för de starkt troende muslimerna uteslutet, det 

anses som oanständigt. Lösningar är att eleverna har speciella kläder på sig vid simundervisning 

och att simundervisningen för flickor och pojkar läggs separat, om skolan har den möjligheten 

(Otterbeck 2000, s.59). I studien beskrivs att förfrågningar gjordes om simhallar kunde 

tillgodose behovet av kvinnlig personal och tillhandahålla simundervisning med endast flickor, 

i vissa fall gavs ett framgångsrikt bemötande där omorganisation gjordes för att tillgodose att 

flickor och pojkar hade åtskild simundervisning (Dagkas, Benn & Jawad 2011, s.231). 

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Med ett ökat mångkulturellt samhälle möter lärare och skolor utmaningar i undervisningen 

såsom konflikter med föräldrar, kommunikation, anpassning och bristen att tillgodose religiösa 

och kulturella behov som exempelvis inkluderande lärandemiljöer och könsmedvetna grupper. 

Skolan möter även utmaningar med de ramfaktorer vi inte kan påverka såsom tid, lokal och 

grupper. Forskning belyser även att lärare är i behov av mer och fördjupad kulturell kompetens 

för att på så sätt möta och få ett ökat engagemang i elevernas lärande (Dagkas, Benn & Jawad 

2011; Erickson, LeRoy & Hodges 2012; Harrison, Carson, Burden 2010; Wonseok & 

Chepyator-Thomson 2012).  

 

Simkunnighet anses viktigt ur många olika aspekter, Sverige är ett land med mycket sjöar där 

vistelse i natur kräver kunskap för ett säkert förhållningssätt (Svenska livräddningssällskapet 

2020a). Att vistas i och vid vatten innebär att olyckor kan ske både för dig själv och för andra, 

hög simkunnighet innebär färre olyckor vid vatten då du inte bara kan rädda ditt eget liv utan 
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även andras. Simkulturen ser olika ut beroende på vart i världen man befinner sig och är 

avgörande för hur och om vi lär oss simma. Tillgång till vatten, simhallar, ekonomiska skäl och 

prioriteringar är faktorer som påverkar barns simkunnighet (Sjödin 2016, s.11).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ramfaktorteorin som har utvecklats för att förstå vad som händer i 

klassrummet och belyser att faktorer som exempelvis tid, sammansättning av grupper och lokal 

har stor påverkan på undervisningen (Lundgren, Säljö, & Liberg 2014, s.212–213), se figur 1 

nedan, illustration av teorin. Förhoppningen av att använda teorin till studien är att den kan ge 

förståelse för vilka ramfaktorer som på olika sätt påverkar undervisningen. 

 

 

Figur 1: Illustration av ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund 1999). 

 

4.1 Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin fick sitt genomslag i Sverige på 1970-talet och presenterades i Dahllöfs och 

Lundgrens pedagogiska forskningsarbete i slutet av 1960-talet och bygger på data insamlad från 

svenska skolor. Forskningen berör undervisningsprocessen och de faktorer som inverkar på 

elevernas resultat där teorin förklaras som ett sätt att tänka och ett verktyg som har använts för 

att förstå skolans förändringar, samt bidra till utvecklingen mot decentralisering och 

målstyrning av skolan. Utgångspunkten ur Lundgrens avhandling 1972 (Lundgren 1972) var 

faktorer som inte kunde påverkas av läraren och som begränsar undervisningssituationen. De 

var ramfaktorer såsom kursplanens mål och de moment som ska läras ut samt den tid elever 

behöver för att befästa de olika momenten (Broady 1999; Lindblad & Broady 1999). 

 

De ramfaktorer vi har i skolan kan främja eller hindra undervisningen eftersom det ligger 

utanför lärarens möjlighet att påverka, exempelvis klassens storlek, tid, lokalens utformning 

eller elevernas förkunskaper (Larsson 2016, s.95). 
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5. Metod 

I avsnittet presenteras den metod som använts i studien samt genomförande, validitet och 

reliabilitet, urval och de forskningsetiska principerna. 

 

5.1 Val av metod 

För att samla in data till studien användes semistrukturerade intervjuer där respondenterna först 

besvarade ett antal strukturerade frågor för att sedan avsluta med öppna frågor där syftet var att 

ge utförliga svar med möjlighet till reflektion och diskussion. Valet att använda 

semistrukturerade intervjuer var av anledning att mjukstarta intervjuerna för att sedan betona 

att respondenterna utvecklade sina idéer och synpunkter. Intervjun transkriberades och 

analyserades sedan till studiens syfte, svaren tolkades och analyserades under avsnitt 6. 

Intervjuerna var målinriktade och syftet var att samla information, som stöd till intervjuerna 

konstruerades en intervjuguide som formulerades relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga C). Under intervjuerna gjordes vid behov informella anteckningar 

och kommentarer som stöd inför transkribering av materialet, anteckningar kunde komplettera 

delar av den information som en ljudupptagning eventuellt missar (Denscombe 2018, s.269–

270, 286, 395).  

 

5.2 Genomförande 

Intervjun inleddes med kort information om studiens syfte samt förväntad tid och hur inspelat 

material skulle användas, förväntad tid för intervjun var 20–30 minuter. Respondenten 

påminndes om de etiska regler studien följer och att respondenten när som helst under intervjun 

kunde avbryta sitt deltagande. Innan intervjun påbörjades gavs respondenten möjlighet att ställa 

frågor om studiens syfte eller om något kring intervjun var oklart. De första frågorna berörde 

respondentens bakgrund med avsikt att värma upp och ge en lättsam start på intervjun 

(Denscombe 2016, s.282–283). Frågorna övergick sedan till mer öppna frågor som förväntades 

uppfylla syftet med studien och där följdfrågor kunde ställas för att tolka svaren och öka 

kvalitén i respondentens svar. När frågorna var besvarade avslutades intervjun med att summera 

det som sagts och eventuella missuppfattningar korrigerades (Denscombe 2016, s.284; 

Hassmén & Hassmén 2008, s.255–258). 
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5.2.1 Bearbetning av material 

Efter varje intervju avlyssnades samtalet för att få en uppfattning om materialet, i direkt 

anslutning transkriberades intervjun för att ingen information skulle missuppfattas vid senare 

tillfälle. Det material som framträdde var studiens data och det var därför av stor vikt att 

transkriberingen återgav de åsikter och tankar respondenten förmedlade under intervjun. För att 

kontrollera att transkriberingen var korrekt skedde avlyssnandet av intervjun upprepade gånger 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.112–113).  

 

När transkriberingen var klar påbörjades bearbetning och analys av materialet. Analysen utgick 

från studiens syfte och frågeställningar och använde en metod och ett tillvägagångssätt där 

processen innebar en detaljerad och noggrann granskning av datan i olika steg som successivt 

kategoriserades för att ge en slutsats (se figur 2).  

Figur 2: Illustration av analysmetoden, från kvalitativa data till allmän slutsats (Denscombe 

2018, s407). 

 

Första steget innebar att läsa igenom materialet upprepade gånger för att få en fördjupad 

förståelse av detaljer i det som sagts, omläsningarna möjliggjorde en bättre förståelse av datan. 

Andra steget innebar att skriva minnesanteckningar under tiden som bearbetningen av 

materialet skedde. Det kunde exempelvis vara nya tolkningar som var av vikt i analysen. Tredje 

steget kallas för kodning av data och innebar att märka vissa delar i materialet där samma kod 

grundar sig på samma sak, exempelvis en indirekt betydelse eller åsikt. Fjärde steget var att 

gruppera och kategorisera koderna följt av att eventuellt slå ihop kategorier som liknar varandra 
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i steg fem, detta för att minska mängden data som ska analyseras. I femte steget beslutades vilka 

delar data som hade mer betydelse och relevans till studien, vilket har betydelse i de avslutande 

stegen som innebar att besluta vilken nivå de olika kategorierna hade där de delades in i högre 

och lägre nivåer beroende på relevans mot analysen. Metoden strävade efter kategorier på hög 

nivå för att identifiera nyckelbegrepp, utvecklingen som skedde av begreppen gjorde det möjligt 

att få en fördjupad förståelse för datan och utgav grunden för de allmänna slutsatser som var av 

vikt för studien (Denscombe 2018, s.404–407).  

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå hög validitet för studien hade samtliga respondenter lika förutsättningar, de har 

fått samma information om studiens syfte och ställdes samma frågor vid intervjun. Validiteten 

går även utläsa i intervjufrågornas relevans till studiens syfte och frågeställningar samt att 

noggrant transkribera och analysera datan (Denscome 2018, s.386–387). Vid transkribering och 

analys av insamling av data gavs även tillräckligt med tid, tiden är av stor vikt för att få en 

fördjupad förståelse av de detaljer som ger studien mer relevant och korrekt information. Innan 

varje intervju avslutades summerades respondentens svar och respondenten gavs möjlighet till 

korrigering vilket stärker validiteten (Hassmén & Hassmén 2008, s.156, 158). 

 

Reliabiliteten i kvalitativa undersökningar kan ses som annorlunda jämfört med kvantitativa då 

resultatet ska bli samma vid upprepad undersökning för att få ökad reliabilitet, vilket inte går 

att få vid intervjuer då svaren på frågorna förändras i förhållande till respondentens erfarenheter 

och åsikter. I denna studie utläses reliabiliteten genom den överensstämmelse som går att se 

mellan transkriberingen och tolkningen av datan samt att intervjuaren är lyhörd för 

respondentens tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk så att svaren tolkas så korrekt som 

möjligt (Trost 2010, s.131–132). 

5.4 Urval 

Totalt genomförs tre kvalitativa intervjuer (se bilaga C) med verksamma idrottslärare i olika 

mångkulturella skolor samt en intervju med rektor. Samtliga lärare och rektor var verksamma i 

årskurs 4–6 på skolor i södra Sverige som låg geografiskt tillgängligt för studien. Studien 

använde därför ett bekvämlighetsurval av anledning till studiens resurser och tillgänglighet 

(Denscombe 2016, s.71). 
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5.4.1 Presentation av respondenter 

Nedan presenteras respondenterna, namnen är fiktiva på grund av sekretess och integritet.  

Namn Ålder Utbildning År inom yrket Undervisar nu 

Johan 35 Ämneslärare. Historia, idrott och 

hälsa 

10 Idrott och hälsa 

åk 4–6 

Sara 26 Ämneslärare. Psykologi, idrott och 

hälsa 

2 Idrott och hälsa 

åk 4–6 

Kjell 49 Fritidspedagog, idrott och hälsa 24 Idrott och hälsa 

åk 1–6 

Rektor 49 Rektor 5 Rektor 

 

5.5 Etiska aspekter 

Studien följer de forskningsetiska principer som finns: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna informerades om 

studiens syfte i det missivbrev som skickades ut före genomförandet. Deltagarna ska inte på 

något sätt skadas varken fysiskt, psykiskt eller personligt genom sin medverkan, försäkran gavs 

att deltagandet var anonymt och att det inte gick att synliggöra deltagarnas identitet i studien. 

Deltagarna informerades i missivbrevet (se bilaga B) om att det var frivilligt att delta och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande, samtyckesformuläret bifogades med missivbrevet 

och deltagarna skrev under sitt godkännande (Denscombe 2018, s.438–441; Vetenskapsrådet, 

2017). Intervjuerna som spelades in med mobiltelefon avidentifierades i samband med 

transkriberingen och användes endast i ändamål för studien. Ljudupptagningarna och 

transkriberingen raderades när studien var slutförd.   
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6. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av intervjuerna. Avsnittet är uppdelat efter 

studiens forskningsfrågor och underrubrikerna är de frågor som ställdes vid intervjuerna (se 

bilaga C).  

6.1 Idrottsundervisning i mångkulturella skolor 

6.1.1 Hur mångkulturaliteten påverkar arbetet som idrottslärare/rektor 

När frågan ”Hur påverkar mångkulturaliteten ditt arbete som idrottslärare?” ställdes upplevde 

2 av 3 lärare att det inte påverkar så mycket, men ett genomgående svar från alla respondenter 

var att kommunikationen är det som påverkar mest. Samtliga lärare nämnde att ämnet idrott 

och hälsa är ett tacksamt ämne där eleverna kan se hur andra gör för att förstå hur eller vad de 

ska göra, att de måste förklara tydligt och ibland upprepade gånger. 2 av 4 lärare påtalade också 

tillgängligheten av transspråkande vilket betyder att lärarna använder de språkliga resurser som 

finns hos eleverna. Exempelvis att en elev kan förklara instruktioner på sitt förstaspråk till en 

annan elev som har samma förstaspråk. Rektorn menade att mångkulturaliteten påverkar arbetet 

mycket och att alla beslut alltid utgår från en flerspråkig, mångkulturell miljö och nämnde 

transspråkande som positivt och nödvändigt.  

 

Jag tycker inte det påverkar sådär jättemycket, det beror på alltså det är väl klart det 

påverkar om man utgår från språk eller kompetens, alltså elevernas förståelse för vad man 

gör. På denna skolan så skulle jag nog vilja säga att man får använda sitt kroppsspråk 

väldigt mycket, visuellt och även prata då så får man även visa med kroppen vad man ska 

göra. Man får även förklara ganska tydligt flera gånger, även ta hjälp av transspråkande... 

      (Johan) 

 

6.1.2 Utmaningar och möjligheter 

När frågan ”Vilka utmaningar ser du i en mångkulturell skola?” ställdes är som tidigare 

kommunikationen och språket en utmaning som samtliga lärare och rektor påtalar. Förutom 

kommunikationen nämndes även utmaningar såsom ombyte, dusch och attityd mellan elev-elev 

av idrottslärarna, samtliga nämner att lösningar för ombyte och dusch finns och att det inte 

anses som ett problem även om det i vissa fall är en utmaning. Rektorn påtalade att språket 

alltid är en utmaning men inget hinder om man hittar sätt att jobba med det. Exempelvis är de 
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nyanlända eleverna på rektorns skola delaktiga i de praktiska och estetiska ämnena slöjd, bild 

och idrott men förklarade att utmaningen blir att eleverna har svårt att förstå instruktioner och 

att det då blir problematiskt och ibland livsfarligt. 

 

I en del fall så är det duschningen som är lite problem efter idrotten, att man inte vill visa 

sig för andra. Men vi har ganska många duschar här så på ett eller annat sätt så löser vi 

duschningen... 

      (Kjell) 

 

Utmaningarna är alltid språket, det är absolut inget hinder om man hittar sätt att jobba 

med det... 

      (Rektor) 

 

När frågan ”Vilka möjligheter ser du i en mångkulturell skola?” ställdes var som tidigare nämnt 

transspråkande en möjlighet. 2 av 3 lärare nämnde även att eleverna har en stor drivkraft att 

vilja lära sig, att inte ge upp och att de inte ser hinder utan bara möjligheter. En av lärarna samt 

rektorn nämnde också möjligheten av att ta till sig av andras kulturer, att eleverna delar med 

sig av sina olika kulturer och på så sätt får en förståelse för varandra. Rektorn ser flerspråkighet 

som en stor möjlighet för eleverna att ha med sig i framtiden.   

 

Jag skulle vilja säga att mina elever gillar utmaningar, de ser inte hindret utan ser bara 

möjligheten... 

      (Johan) 

 

En möjlighet är att man får ta del av många olika kulturer. Jag vet att de andra lärarna 

jobbar mycket med det i klassrummen, att alla elever får prata om sina olika kulturer så 

att de får en förståelse för varandra... 

      (Sara) 

 

6.1.3 Analys 

Utifrån de resultat som redovisats ovan kan man se flera faktorer som påverkar lärarnas 

idrottsundervisning. Larsson (2016) beskriver att ramfaktorerna i skolan kan främja eller hindra 

undervisningen eftersom lärarna inte har möjligheten att påverka (Larsson 2016, s.95). Lärarna 

nämnde språket och kommunikationen som en faktor som har stor påverkan på hur 
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undervisningen genomförs och vad resultatet blir. Rektorn menade att utmaningen med språket 

berör beslut om hur man ska möta eleverna och hur undervisningen ska genomföras, vid 

samtliga intervjuer upplevdes språket som en utmaning men inte som ett problem. Lärarna var 

tacksamma över ämnet idrott och hälsa då eleverna snabbt förstår hur man ska göra exempelvis 

genom att andra kan visa. Lärarna och rektorn menade att språket inte är ett hinder om man 

hittar rätt verktyg för det. De upplevde att mångkulturaliteten inte påverkade deras arbete men 

att det krävs ökad tydlighet och mer tid till instruktioner, att det krävs upprepade instruktioner 

och ibland pauser i lektionerna för att förklara igen. Tiden är en av de ramfaktorer som påverkar 

undervisningsprocessen (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s.212–213), men att ge eleverna tid 

beskrevs av respondenterna som en viktig aspekt för ökad förståelse. 

 

6.2 Simundervisningen 
 

6.2.1 Hur bedrivs simundervisningen 

Samtliga skolor bedriver simundervisningen nästan likadant, i årskurs 3 samt extrasim i övriga 

årskurser. En av skolorna behöver åka buss till simhallen, övriga har simhallen jämte eller på 

skolområdet. Vid 3 av 4 skolor har årskurs 3 simundervisning kontinuerligt, övriga årskurser 

har extrasim vid behov för de elever som inte klarar målen. Vid en av skolorna bedrivs 

simundervisningen på schema i årskurs 1–2 och under årskurs 3–6 planeras undervisningen in 

vid idrottslektionerna, på denna skola finns simhall på skolans område. Vid två av skolorna har 

extrasim dragits in vilket ses som ett problem för de elever i årskurs 6 som inte når målen. 

Rektorn berättade att många av deras elever inte kan simma i årskurs 3 som många kan på andra 

skolor, att de inte har någon vattenvana. Fram till årsskiftet har de haft bra måluppfyllelse i 

idrott men att kommunen har tagit bort möjligheten till extrasim och att det nu blir problematiskt 

att nå målen.  

6.2.2 Utmaningar vid simundervisning 

När frågan om utmaningar vid simundervisning ställdes svarade lärarna att de upplever 

utmaningar såsom att nå målen, vattenvana, kulturella hinder samt föräldrarnas förståelse. 2 av 

3 lärare påtalade att simning är en färskvara som försvinner från årskurs 3 till årskurs 6 och att 

det då blir problematiskt för eleverna att nå målen i årskurs 6. En av lärarna gav ett exempel 

där han har en elev som på pappret är simkunnig men som inte kan simma när hen i årskurs 6 

hoppar i vattnet. En annan lärare ansåg att simundervisningen i kommunen inte är anpassad för 
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en mångkulturell skola, att simundervisningen måste vara kontinuerlig. 2 av 3 lärare nämnde 

kulturella utmaningar såsom att vissa elever inte ska visa sin hy och då har på sig lika mycket 

kläder som vid klädsim, vilket inte är ett problem i sig men förklarade att om eleverna från 

början inte kan simma blir det en svårare och jobbigare start.  

 

För mig just nu är väl utmaningen att tillgodose mina elever som går i årskurs 6 

framförallt att kunna nå målen. Tidigare hade vi extrasim för eleverna i årskurs 6, den 

anpassningen gjordes för de som inte når målen men den har dragits in nu... Enligt mig 

så är simundervisningen i kommunen inte anpassad för en mångkulturell skola, den hade 

behövt vara kontinuerlig... 

(Johan) 

 

Kommunikationen till föräldrarna ansågs också som en utmaning men som sällan inträffar, en 

av lärarna berättade att hen haft ett fall där föräldrarna vägrat att deras dotter skulle vara med 

på simundervisningen, läraren har jobbat i 10 år och anser därför inte det som ett problem. En 

annan lärare berättade att det vid ett tillfälle hänt att några tjejer i klassen inte ville komma till 

simundervisningen för att han var man, när rektorn ringt upp föräldrarna och förklarat kom 

tjejerna dit och sa att det går bra för att han var lärare, då var det inget problem. En annan lärare 

förklarade att föräldrarna inte vet hur simundervisningen bedrivs och att det därför skapas en 

oro. Men som de löser genom att personal på skolan som kan många språk förklarar hur det 

fungerar.  

 

Sen är det ju föräldrarna som inte har förståelsen heller hur det bedrivs i undervisningen, 

en oro liksom och också då en okunskap i hur det bedrivs... 

     (Johan) 

 

Rektorn menade att eleverna är rädda för att de inte har vattenvana och påtalade att det finns 

mycket att tänka på för att lyckas med simundervisningen. Exempelvis att eleverna ska simma 

flickor och pojkar tillsammans, att de ska byta om och gå ner i vattnet. Det ansågs också viktigt 

att inte gå för fort fram utan att extra anpassningar görs likt andra ämnen.  

 

...att hoppa över något steg det är som att lägga fram en alldeles för tjock bok till någon 

som inte kan läsa. Så är det litegrann för våra barn som inte kan simma...          

 (Rektor)                         



 

 

 

 17 

6.2.3 Simundervisningens betydelse 

Samtliga lärare och rektor påtalade att simundervisningen är jätteviktig, att det betyder mycket 

för eleverna att kunna simma. Samtliga lärare menade att eleverna lättare får möjlighet att följa 

med till badplatsen på sommaren om de kan simma, vilket de annars undviker och då blir 

utanför gemenskapen. En av lärarna samt rektorn påtalade att Sverige har mycket sjöar och att 

det därför är livsviktigt att kunna simma men även kunskapen att rädda andra. Rektorn menade 

att eleverna har bott i länder som inte har samma tillgång till sjöar eller hav vilket betyder att 

de inte har den vanan och därför är simundervisningen extra viktig. Rektorn berättade att 

eleverna cyklar till sjöarna även fast de inte kan simma och menar att simkunskap är en fråga 

om säkerhet för livet. 

 

Jätteviktig, i och med att vi vet att det är många elever som är på badplatsen på sommaren. 

Så då gäller det ju att kunna simma och i och med att vi har så mycket sjöar i Sverige så 

är det ju sjukt viktigt att ha de kunskaperna, inte bara simkunnighet men också att kunna 

rädda någon om de behöver hjälp, så jag tycker det är jätteviktigt. 

      (Sara) 

 

6.2.4 Analys  

De ramfaktorer som av respondenterna upplevdes påverka simundervisningen var tid, 

vattenvana och kulturella hinder såsom föräldrars förståelse. 2 av 3 lärare upplevde att de önskar 

mer och kontinuerlig tid till simundervisning för alla årskurser då det är en utmaning för 

eleverna i årskurs 6 att nå målen i simning, lärarna beskrev att eleverna når målen i simning i 

årskurs 3 men att de förlorar simkunskapen i årskurs 4 och 5 på grund av att de inte får mer tid 

till simundervisning. Broady och Lindblad (1999) beskriver att ramfaktorer som begränsar 

undervisningen är det som inte kan påverkas av läraren, vilket i detta fall bekräftades av 

samtliga respondenter som den tid eleverna behöver för att befästa, i detta fall, momentet 

simning (Broady 1999; Lindblad & Broady 1999). Rektorn och samtliga lärare beskrev 

vattenvanan som en faktor som påverkar simundervisningen, att eleverna i årskurs 3 inte kan 

simma och är rädda för vatten. De förklarade att det krävs mycket tid och anpassningar innan 

eleverna kan börja lära sig simma. 
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7. Diskussion 

Avsnittet inleds med en resultatdiskussion följt av metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och bakgrund samt syfte och 

frågeställningar. I metoddiskussionen diskuteras den valda metoden samt genomförande och 

urval. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

När frågan om hur mångkulturaliteten påverkar arbetet som idrottslärare ställdes, svarar 

samtliga först att det inte påverkar, vilket kan tolkas som att de inte har reflekterat eller jämfört 

hur det skulle vara på skolor som har mindre andel mångkulturalitet. Det i sin tur kan tolkas att 

de inte ser just mångkulturaliteten som en faktor som påverkar deras arbete. När de har funderat 

en gång till leder diskussionen vidare på de utmaningar som de ansåg att de möter i 

undervisningen i förhållande till mångkulturaliteten. Samtliga lärare upplevde 

kommunikationen och språket som en stor utmaning, vilket är något Erickson, LeRoy och 

Hodges (2012) nämner i sin forskning. Läraren behöver använda ett enkelt språk, vara tydlig 

samt fysiskt demonstrera instruktioner för att få en ökad förståelse (Erickson, LeRoy & Hodges 

2012, s.32–33), vilket är något samtliga lärare nämner att de gör i undervisningen, antingen 

själva eller med hjälp av andra elever. Vid intervjun med rektorn förklarades att de nyanlända 

eleverna är med i de praktiska och estetiska ämnena slöjd, bild och idrott men att det ibland kan 

vara livsfarligt då eleverna inte förstår instruktioner. Annerstedt (2007) skriver att dålig 

kommunikation kan leda till missförstånd och sämre undervisning, att det är viktigt att tänka på 

att kommunikationen kan upplevas annorlunda och bland annat bero på olika förväntningar och 

kulturella bakgrunder (Annerstedt 2007, s.167–168).  

 

I Dagkas, Benn och Jawad (2011) studie beskrivs brister på att tillgodose religiösa och 

kulturella behov, exempelvis inkluderande lärandemiljöer och könsmedvetna grupper (Dagkas, 

Benn & Jawad 2011, s.225–227). 2 av 3 lärare upplevde ombyte och dusch som en utmaning 

och problemet tolkas bero på elevernas bristande förståelse för varför man ska göra det. En av 

lärarna menade att det är en utmaning att få eleverna att förstå vikten av att hålla sig ren, när 

det inte är något som står i kunskapskraven.  

 

När frågan ställdes kring hur simundervisningen bedrivs är svaret från 2 av 3 lärare att den 
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bedrivs på schema i årskurs 3 och extra pass i övriga årskurser. Samtliga lärare tyckte att mer 

tid behövs till simundervisningen men att tiden inte finns, varav en lärare ansåg att 

simundervisningen inte är anpassad för en mångkulturell skola då eleverna är i behov av 

kontinuerlig simundervisning för att befästa kunskapen. Tolkningar gjorda utifrån intervjuerna 

visar att samtliga lärare ansåg att utmaningen vid simundervisningen på mångkulturella skolor 

var att eleverna i årskurs 3 inte kan simma eller har någon vattenvana, vilket gör det svårare 

och att det krävs mer tid för eleverna att befästa simkunnighet. Sjödin (2016) beskriver att 

simkulturen ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig och är avgörande om barns 

simkunnighet (Sjödin 2016, s.11), vilket bekräftades som en utmaning av samtliga 

respondenter.  

 

Svenska livräddningssällskapet påtalar att ett bra sätt att rädda sitt eget liv och andras är att vara 

simkunnig, att Sveriges tillgång till vatten skapar många möjligheter men att det krävs ökad 

säkerhet (Svenska livräddningssällskapet 2020a), vilket även är något som rektorn och en av 

lärarna belyser. Samtliga respondenter påtalade att simkunnighet är en viktig faktor ur en 

säkerhetssynpunkt, både för sig själv och för andra. Larsson och Mechback (2012) menar att 

simkunnighet öppnar upp för många möjligheter i samhället vilket nämndes av en lärare som 

menade att simkunnighet också bidrar till en ökad gemenskap i samhället.  

 

Otterbeck (2000) skriver att det ibland uppstår konflikter mellan föräldrar och skolan gällande 

idrottsundervisningen, konflikterna berör vanligast omklädning, dusch och att delta i 

undervisning där flickor och pojkar är blandat. Han beskriver lösningar såsom separata duschar, 

speciella simkläder och att simundervisningen läggs separat för flickor och pojkar (Otterbeck 

2000, s.59). Samtliga lärare som beskrev nämnda utmaningar tyckte inte att det var ett problem 

på skolan, eleverna har möjlighet till egna duschrum och att det brukar lösa sig om det finns en 

kommunikation till föräldrarna. Kulturella hinder vid simundervisningen beskrevs av lärarna 

såsom att föräldrarna inte vill att deras döttrar medverkar vid undervisningen. I Dagkas, Benn 

och Jawad (2011) forskning beskrivs en undersökning där flickor inte fick medverka vid 

simundervisningen av anledning att närvaron av manlig personal inte var acceptabel (Dagkas, 

Benn & Jawad 2011, s.231), vilket är något som 2 av 3 lärare berättar har inträffat. Det 

förklarades av lärarna bero på oro och okunskap i hur simundervisningen bedrivs. En lärare 

berättade att han upplevt ett tillfälle när flickor inte fick vara med på simundervisningen på 

grund av att han var man, men att rektorn informerade föräldrarna om vad och varför och att 
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det sedan inte var något problem, vilket återigen bevisar vikten av att ha en bra kommunikation. 

En annan lärare berättade att det inträffat en gång under hans 10 verksamma år och att han inte 

tycker att det är ett problem. Samtliga lärare och rektor berättade att lösningar finns ifall 

problematiken kvarstår, det finns möjlighet att flickor och pojkar har simundervisning separat 

och med kvinnlig simlärare. Detta är i sin tur en anpassning för att alla elever ska ha möjlighet 

att nå målen och kunna delta efter sina behov och villkor (Larsson & Mechback 2012, s.170; 

Skolverket 2011, s.6). 

 

Erickson, LeRoy och Hodges (2012) nämner i sin forskning positiva aspekter vid en 

mångkulturell skola, att miljön främjar acceptans och utvecklar förståelse för varandra och 

andra kulturer, vilket en av lärarna belyste, att alla får ta del av många olika kulturer och att det 

då skapas en förståelse för varandra. De nämner att många elever kommer från länder där idrott 

ses som något negativt och att fysisk aktivitet inte är viktig, att idrottslärarna står inför en 

utmaning att utveckla en positiv attityd till fysisk aktivitet (Erickson, LeRoy & Hodges 2012, 

s.32–33). Utifrån intervjuerna med samtliga lärare var det inte ett problem för dem utan tvärtom, 

lärarna påtalade att eleverna har en stor drivkraft och en vilja att lära sig, att de uppskattar 

idrotten och vill lära sig allt.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Vid insamling av data till studien ansågs intervjuer lämpligast att genomföra. Intervjuerna som 

genomfördes var semistrukturerade och personliga. Valet att genomföra semistrukturerade 

intervjuer var av anledning att det ger en möjlighet för intervjuaren att utveckla eller ändra 

frågorna under samtalets gång samt att respondenten ges möjlighet att utveckla sina svar. 

Strukturerade intervjuer innebär att respondenterna har en begränsad uppsättning 

svarsalternativ vilket inte passade denna studie då det behövdes mer utförliga svar. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att respondenten styr samtalet vilket kan riskera i att 

intervjuns syfte tappas och att samtalet inte har gett svar på det studien undersöker. 

Semistrukturerade intervjuer kändes därav som rätt val då intervjuaren kunde styra samtalet 

men samtidigt låta respondenten svara öppet och utförligt. Personliga intervjuer innebär att 

medverkande under intervjun endast är respondent och intervjuare. Valet att använda personliga 

intervjuer var av olika anledningar, dels av enkelhet för att finna lämplig tidpunkt och plats, 

men även inför analys och transkribering av materialet då det inte leder till missuppfattningar 
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om vem som har sagt vad (Denscombe 2016, s.269–270). Valet av semistrukturerade och 

personliga intervjuer fungerade väl och var ett bra val då det har möjliggjort att 

frågeställningarna har blivit besvarade. Intervjuerna spelades in i syfte att få en fullständig 

dokumentation av det som sagts, det var enbart ljudet som spelades in av anledning att en 

videokamera tenderar bli påträngande och ha en störande inverkan (Denscombe 2018, s.269–

270, 285). 

 

Till intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga C) som var relevant till studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden kändes nödvändig och var till stor hjälp under intervjuerna 

för att inte missa syfte och frågor som var av vikt till studien. De första frågorna var fasta frågor, 

bland annat om respondentens bakgrund såsom namn, ålder och utbildning av anledning att få 

ett avslappnat samtal och en lättsam start, vilket fungerade (Denscombe 2016, s.282; Hassmén 

& Hassmén 2008, s.255). Fördelar med intervjuer är att det är ett enkelt sätt att få värdefull 

relevant information, det krävs inte mycket utrustning och är en bra metod för att samla in data 

baserat på personliga tankar och åsikter där respondenterna på ett enkelt sätt kan förklara sina 

synpunkter, till skillnad mot ett frågeformulär där svarsmöjligheten kan kännas begränsad. 

Nackdelar med intervjuer är att datan baseras på vad respondenterna säger och inte på vad de 

gör, vilket påverkar validiteten då det inte med säkerhet går veta att de gör vad de säger. 

Ytterligare en nackdel är att transkribering av insamlad data är tidskrävande, det tar väldigt lång 

tid och bör göras i direkt anslutning till intervjun för att ingen information ska missuppfattas 

(Denscombe 2016, s.292–294).  

 

Den process som användes innebar en noggrann granskning i olika steg (se figur 2). Det första 

steget, bearbeta kvalitativa data, var nödvändig för att kunna fördjupa sig i de detaljer som har 

sagts vilket var en bra metod för att sätta sig in i intervjuerna och det material som framkommit. 

Det andra steget, tolka minnesanteckningar, var korta anteckningar om exempelvis 

respondentens svar ska uppfattas som positivt eller negativt, vilket fogades direkt till materialet 

vid analysen. Det tredje steget, kodning, valdes vara de olika intervjufrågorna av anledning till 

att det var användbart till analysen. Det fjärde steget, kategorisering, valdes att användas för att 

gruppera koderna efter studiens forskningsfrågor. I det femte steget, nivåindelning, reducerades 

koderna av anledning för betydelsen till analysen vilket gav bredare material till de olika 

kategorierna. Processen kändes nödvändig för att resultatet skulle bli tydligt och strukturerat, 

nackdel var att det var tidskrävande då varje steg kontrollerades upprepade gånger för att 
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kontrollera att det hade tolkats rätt, kategoriserats rätt och för att inte missa viktiga detaljer. 

Processen gjorde det möjligt att få en fördjupad förståelse och för att komma fram till de 

slutsatser som var av vikt för studien (Denscombe 2016, s.404–407).  

 

Urvalet till studien, 3 idrottslärare och 1 rektor, kan anses som liten och därmed få en lägre 

validitet. Eventuellt kan validiteten bli högre om studien haft fler deltagare, dock fanns ingen 

avsikt med studien att samla in en stor mängd data utan att belysa verksamma lärares 

uppfattningar om sitt arbete på en mångkulturell grundskola. Den data som samlades in ansågs 

tillräcklig för studiens syfte. 
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8. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om och hur mångkulturaliteten påverkar idrottslärarnas arbete 

samt vilka eventuella utmaningar och lösningar som finns vid simundervisning på 

mångkulturella grundskolor. Genom 4 semistrukturerade intervjuer visade resultatet att 

mångkulturaliteten påverkade idrottslärarnas arbete och en gemensam faktor som framkom vid 

samtliga intervjuer var språk, kommunikation och tid, vilket även tidigare forskning visat 

(Erickson, LeRoy & Hodges 2012, s.32–33). Övriga faktorer som påverkade var ombyte, dusch, 

föräldrars förståelse samt kulturella och religiösa hinder, vilket även det visas i tidigare 

forskning (Dagkas, Benn & Jawad 2011, s.231; Erickson, LeRoy & Hodges 2012, s.32; 

Otterbeck 2000, s.59). Respondenterna ser samtliga faktorer som utmaningar men inte som 

hinder då det finns lösningar, exempelvis att ha en bra kommunikation med föräldrarna. 

Samtliga respondenter belyser att de anpassar undervisningen och tar hänsyn till de behov och 

förutsättningar som eleverna har. Att de skapar undervisning som ger alla elever möjlighet att 

nå målen (Larsson & Mechback 2012, s.245; Skolverket 2011, s.6).  

 

Samtliga respondenter anser att simundervisningen är viktig och att det krävs kunskap, 

förståelse och simkunnighet för att öka säkerheten kring vistelse i samhället där tillgängligheten 

till vatten är stor, vilket även är något Svenska Livräddningssällskapet (2020) belyser som en 

viktig aspekt vid simundervisning (Svenska livräddningssällskapet 2020a). Sjödin (2016) 

nämner yttre faktorer, exempelvis ekonomiska skäl och prioriteringar som påverkar barns 

simkunnighet, vilket är ramfaktorer som läraren inte kan påverka men som påverkar 

undervisningen (Sjödin 2016, s.11). Rektorn berättar att de tidigare år haft en fin måluppfyllelse 

i ämnet men att en yttre faktor i år har påverkat simundervisningen och därmed bidragit till att 

färre elever når målen i simning, vilket även andra respondenter nämner som ett problem.  

 

Att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle påverkar självfallet landets skolor, många elever 

har en annan nationell bakgrund som bör beaktas vid undervisning i alla ämnen. Tidigare 

forskning belyser att lärares förhållningssätt påverkas vid undervisning av elever från olika 

delar av världen. Detta bekräftas av samtliga respondenter men att ämnet idrott och hälsa är ett 

tacksamt ämne där lärarna fysiskt kan demonstrera istället för verbal instruktion, vilket 

dessutom är något tidigare forskning nämner (Erickson, LeRoy & Hodges 2012, s.32). Samtliga 

respondenter nämner att undervisningen främjar mångkultur där eleverna skapar förståelse för 

varandra och andra kulturer, vilket är en positiv aspekt. Att skolan är en viktig mötesplats för 
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att skapa förståelse för olika kulturer nämns även av tidigare forskning (Erickson, LeRoy & 

Hodges 2012, s.32–33; Haraldsson Sträng 2016, s.29, 59).  

 

Avslutningsvis tolkas samtliga respondenter ha en god undervisning och väl fungerande 

lösningar vid eventuella uppkomna utmaningar i samband med mångkulturalitet. Samtliga 

respondenter belyser att eleverna uppskattar ämnet idrott och hälsa och viljan att klara av de 

olika mål som ämnet medför är stor. För att sammanfatta studien används ett citat från intervjun 

med rektorn.  

 

...man måste fundera över många saker när man jobbar på en mångkulturell skola, men det är 

värt varenda minut. Det är jätteroligt!   

      (Rektor) 
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9. Framtida forskning 

Vidare forskning kan bland annat vara att studien genomförs i större utsträckning i Sverige för 

att få en bredare syn på hur idrottslärarna upplever sitt arbete på mångkulturella grundskolor 

samt undersöka de yttre faktorer som framkom i denna studie och på så sätt skapa diskussion 

om eventuell förändring och förbättring för idrott och simundervisning i mångkulturella 

grundskolor. En annan intressant aspekt av vidare forskning är att genomföra en liknande studie 

men på grundskolor som inte har lika hög andel mångkulturalitet, att jämföra likheter och 

skillnader i de olika resultaten.   
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Bilaga B: Missivbrev 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i studie ”Simundervisning i en mångkulturell 

skola”. 

Under vårterminen 2020 skriver jag mitt självständiga arbete på avancerad nivå i ämnet idrott 

och hälsa vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att uppmärksamma vilka 

utmaningar en mångkulturell skola möter i simundervisningen. Studien baseras på den 

information som framkommer i samtal med dig som lärare. 

 

Deltagande i studien innebär att en intervju på ungefär 30 minuter kommer genomföras, 

intervjun spelas in men all information kommer behandlas konfidentiellt, materialet 

transkriberas och avidentifieras och studien kommer inte använda verkliga namn för varken dig 

eller skolan. Den insamlade empirin kommer enbart vara tillgänglig för mig, handledare samt 

examinatorn för det självständiga arbetet. Den inspelade intervjun och transkribering raderas 

när studien är klar.  

 

Studien följer de etiska forskningsprinciperna vilket bland annat innebär att deltagande i studien 

är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering.    

 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

 

Rebecca Karlsson   

rk222cb@student.lnu.se 

0722499851 

 

Handledare: 

Anna Hafsteinsson Östenberg 

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

 

 

Hälsningar 

Rebecca Karlsson 

 

mailto:rk222cb@student.lnu.se
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Samtycke till att delta  

Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till intervju och inspelning.  

Namn: …………………………………………………………………… 

Skola: ……………………………………………………………………. 

Ort: ………………… Datum: ……………………. 

 

Underskrift: ……………………………………………………………... 
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Bilaga C: Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Hur länge har du arbetat som lärare/rektor? 

4. Vilka ämnen undervisar du i?  

5. Anser du att skolan du arbetar på är en mångkulturell skola? 

_______________________________________________________________________ 

6. Hur påverkar mångkulturaliteten ditt arbete som idrottslärare/rektor? 

- Planering 

- Undervisning 

 

7. Vilka utmaningar ser du i en mångkulturell skola?  

- Varför uppstår dessa utmaningar, tror du? 

- Hur påverkar dessa utmaningar undervisningen? 

 

8. Vilka möjligheter ser du i en mångkulturell skola? 

- Hur används de möjligheterna i undervisningen? Kan du ge något exempel? 

- Vilka positiva effekter får det på undervisningen? 

 

9. Hur bedrivs simundervisningen på din skola? 

- Tillgång till lokal 

- Tid 

- Antal lärare/elev 

 

10. Vilka utmaningar finns vid simundervisningen, anser du? Och vilka lösningar gör du 

för dessa utmaningar? 

- Flickor/pojkar 

- Ombyte, dusch 

- Simkläder 

 

11. Hur viktigt anser du att simundervisningen är för dina elever? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

12. Finns det något du vill tillägga? 

 

13. Är det ok att jag återkommer ifall det finns frågetecken? 

 

TACK! 
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