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ABSTRAKT 
 
I dagens svenska samhälle finns det många människor med utländsk bakgrund och skolan har 
blivit en plats där möte mellan olika kulturer dagligen sker, vilket i sin tur öppnar möjligheter 
för en integration. Tidigare forskning menar att svenska skolan är en av de viktigaste 
institutionerna där olika etniska och religiösa identiteter kan mötas. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet menar att internationaliseringen ställer högre krav på människor att 
leva i en kulturell mångfald. Dock har forskare valt att koncentrera sig på att se hur lärare 
jobbar med invandrarelever i de teoretiska ämnena, vilket gjort att det finns i lucka i 
forskningen när det gäller ämnet Idrott och hälsa och integration. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka idrottslärares syn på hur ämnet Idrott och hälsa 
fungerar som en integrationsarena, det vill säga hur lärarna ser på problem och möjligheter i 
undervisningen när det gäller att integrera invandrarelever i skolans värld och i det svenska 
samhället. 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, genom att intervjua fem lärare som undervisar 
i ämnet Idrott och hälsa. Dessa lärare har även erfarenhet av undervisning av både 
invandrarelever och svenska elever.  
 
Vår undersökning visar att idrottslärarna ser invandrareleverna som en tillgång i 
undervisningen, eftersom alla kan ta lärdom av varandras olikheter. De anser även att idrotten 
fungerar utmärkt som en integrationsarena, då det muntliga språket inte är det enda och inte 
heller alltid det främsta kommunikationsverktyget. Genom fysisk aktivitet kan alla elever 
delta från första dagen i den svenska skolan.  Det kroppsliga språket kan användas för uttryck 
av känslor och interaktion och det fungerar därmed som ett universellt språk.  
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1. Introduktion 
 
Idag lever i en värld där globalisering är ett centralt begrepp i samhället. Gränserna mellan 
länderna är inte längre lika tydliga och folk kan röra på sig i världen på ett mycket lättare sätt, 
både för nöjes skull och för att utöva sitt yrke. Många tvingas också fly till ett annat land på 
grund av oroligheter, krig, förföljelser med mera som gör att de inte har möjlighet att stanna i 
det land som de härstammar från.  
 
Sverige är ett land med stor erfarenhet av möten med olika kulturer, med både 
flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring. Under 1960- och -70 talen fick Sverige en stor 
arbetskraftsinvandring, vilket i sin tur förändrade samhället på många sätt. En av de viktigaste 
institutionerna i samhället som kom att påverkas utav förändringarna blev skolan. Den 
svenska skolan hade tidigare inte någon större erfarenhet av bemötande med invandrarbarn, 
eller pedagogiska verktyg för att ge de ”nyanlända” en bra integration i skolan och samhället. 
Sedan början av 90-talet har invandringen ökat i Sverige, med både flyktinginvandring och 
arbetskraftsinvandring. Samtidigt är det många ungdomar som idag växer upp i Sverige med 
utlandsfödda föräldrar och därmed blir andra generationens invandrare. Detta innebär att 
gruppen människor i Sverige med rötter utanför landets gränser är betydande vilket har 
medfört att integreringen av invandrare har blivit en av de viktigaste debattfrågorna i 
samhället och skolan. Det mångkulturella begreppet har blivit ett viktigt inslag i samhällslivet 
och inom skolans verksamhet. Detta medför att dagens lärare måste ha kunskaper i 
mångkulturalism för att tillgodogöra sig de viktiga verktygen som krävs för att kunna bemöta 
invandrareleverna och ge dem bästa möjliga förutsättningar för en integration utan 
komplikationer i det svenska samhället.  
 
Skolan har blivit en plats där människor med olika kulturer och bakgrund kan mötas under 
samma tak och ta lärdom av varandra. I ämnet Idrott och hälsa sker kontakter mellan elever 
och där ges kontinuerligt möjligheter till samarbete och interaktion, genom att eleverna deltar 
i rörelseaktiviteter i grupp. Elever med olika förutsättningar och erfarenheter deltar 
tillsammans för att uppnå ämnets mål. Vi tycker därför det är intressant hur lärare som 
undervisar elever med utländsk bakgrund ser på eventuella svårigheter och möjligheter för att 
använda Idrott och hälsa för integration. Idrottsämnet erbjuder ett annorlunda möte, mellan 
elever med olika bakgrund, som de teoretiska ämnena i hög utsträckning inte gör. Språket 
används på ett annat sätt i ett praktiskt ämne än vad det gör i de teoretiska och kroppen kan 
användas för att du ska göra dig förstådd när du verkar inom praktiska områden.   
 
Som blivande lärare med både ett teoretiskt och ett praktiskt ämne har vi mött elever med 
invandrarbakgrund och ser att bildningsmiljön förändras efter ämnenas karaktär. Det har 
tidigare gjorts forskning om elever med utländsk bakgrund och integration inom de teoretiska 
ämnena. Det har också genomförts integrationsprojekt och studier om detta inom 
idrottsrörelsen i samhället. I dessa studier beskrivs idrotten som en integrationsarena, det vill 
säga som den plats där integration kan ske. Vi kommer att ta fasta på detta begrepp och 
använda det som ett övergripande perspektiv för vår undersökning om hur idrottslärare ser på 
ämnet Idrott och hälsa kopplat till invandrarelever och möjligheter till integration. Eftersom 
det genomgående saknas forskning inom detta specifika område är vår förhoppning dessutom 
att denna uppsats kan ge en bild av vilken roll ämnet Idrott och hälsa spelar för integrationen 
av invandrarelever samt att den kan utgöra ett underlag för vidare diskussioner om 
integrationsfrågor inom skolan .  
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2. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att presentera och diskutera forskningsläget kring vårt område, 
redogöra för begreppet invandrarelev och vilka processer som invandrarelever genomgår i 
mötet med det svenska samhället och skolan samt vilka insatser skolan gör för elever med 
invandrarbakgrund. Tyngdpunkten i bakgrunden ligger på forskning om lärares bemötande 
och metodik i samband med undervisning av invandrarelever vilket är relevant för vår 
undersökning. Eftersom det i mycket hög utsträckning saknas tidigare forskning kring ämnet 
Idrott och hälsa som integrationsarena kommer vi främst att anknyta till och utgå från 
forskning kring området inom teoretiska ämnen samt idrotten utanför skolan.  
 

2.1. Att anpassa sig till en ny kultur – segregation, ackulturation, 
integration och assimilation 
 
När människor kommer till en ny kultur under en begränsad tid krävs det endast en ytlig 
anpassning till den nya kulturen. Enligt Elisabeth Elmeroth (1997) kan kulturskillnaderna 
främst upplevas som charmiga och möten med olika komplikationer som människor stöter på 
under vistelsen blir roliga episoder i livet. När vistelsen inte längre är kortvarig förlorar den 
nya kulturen sin charm och sitt nöje, komplikationerna och skillnaderna blir ett irriterande 
moment och ett hinder i arbetet eftersom det krävs en permanent anpassning till den nya 
kulturen och ett undertryckande av den egna. Effekten av mötet med majoritetens kultur, 
menar Elmeroth, är att den oftast leder till att banden till den egna kulturen försvagas och i 
vissa fall upplösas helt (1997). 
 
Inom forskning om invandrare och invandrargrupper pekar man på ett antal olika steg i 
anpassningsprocessen för invandrare. Arnstberg skriver i Kultur, kultur och kultur (1993) att 
denna process sker genom tre olika steg, nämligen ackulturation, integration och 

assimilation. Detta kan jämföras med Skutnabb – Kangas (1996) som i Minoritet, språk och 

rasism menar att invandraren går igenom ytterligare ett steg vid anpassning, nämligen 
segregation. Alla invandrare går emellertid inte igenom alla faser och proceduren är inte 
linjär. Segregationen, som är det första steget för en invandrare vid mötet med en ny kultur 
innebär att den egna kulturen och majoritetens kultur hålls åtskilda. Den nya kulturen kan 
uppfattas som skrämmande för invandraren eftersom majoritetskulturen är okänd. 
Segregationen kan bero på flera olika saker, antingen kan den vara frivillig då invandraren vill 
bo nära medlemmar av den egna gruppen, eller så kan segregationen vara ekonomisk, socialt 
eller politiskt påtvingad. 
 
Ackulturation definierar Arnstberg (1993) som minoritetens funktionella anpassning till sin 
omgivning.  Skutnabb – Kangas (1986) påpekar att den funktionella anpassningen innebär att 
invandraren skaffar sig verktyg för att kunna fungera i den nya kulturen. Verktygen som 
invandraren införskaffar sig är i form av att lära sig det nya språket och hur de viktigaste 
institutionerna och myndigheterna fungerar. Under denna anpassningsfas är individen i fråga 
fortfarande fullt kompetent i sin egen kultur. Arnstberg (1993) påpekar att ackulturationen 
inte innebär något hot mot den etniska identiteten, utan invandraren kan dra nytta utav de 
fördelar som majoritetssamhället erbjuder. 
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Begreppet integration definieras olika av olika författare. Arnstberg (1993) definierar 
integration som att minoritetsgruppen övertar majoritetskulturens sociala organisation, dvs. att 
invandrarens mönster vad gäller, familj, religion, rekreation, uppfostran o.s.v. ersätts av det 
nya landets mönster. Skutnabb – Kangas (1986) definierar integration som att det sker ett 
tillägg från majoritetskulturen till den egna kulturen med avseende på normer och värderingar. 
Sitaram och Cogdell skriver i Foundations of intercultural communication (1976) att detta 
tillägg kan leda till något helt nytt som kan betecknas med begreppet ”Third Culture” alltså en 
tredje kultur skapas. Brislin framhåller i Cross – cultural encounters: Face to face interaction 
(1992) att den tredje kulturen är en sammansmältning av både den nya och den gamla 
kulturen. Detta innebär att invandraren kombinerar element från den gamla och den nya 
kulturen och skapar den så kallade tredje kulturen. 
 
I assimilation ingår det utöver funktionell anpassning och förändringar i den sociala 
organisationen, ett identitetsbyte. I denna fas sker det en dekulturation, alltså avlärning sker, 
det vill säga att invandraren ersätter den tidigare inlärda kulturen med den nya kulturen. Detta 
identitetsbyte innebär att individen tar upp majoritetsgruppens värdesystem. Skutnabb - 
Kangas (1986) menar att när individen når assimilationen innebär det att denne förkastar den 
tidigare kulturens normer och värderingar. Arnstberg (1993) anser att det sällan är 
förstagenerationsinvandrare som assimileras eftersom det är svårt att överge kulturen som 
påverkat personligheten under uppväxten. Däremot visar andragenerationsinvandrare starka 
tendenser till assimilation genom påverkan av föräldrarnas identitetsupplevelser men även 
majoritetssamhället utövar ett starkt inflytande över socialisationen.  
 

2.1.1. Komplikationer vid anpassningen: psykisk stress, identitetskris och kulturchock 
 
De flesta invandrarna upplever förr eller senare att deras tidigare kultur inte längre är relevant 
i alla sammanhang, vilket innebär att möten med ny kultur leder till komplikationer, dock  
varierar de från individ till individ. Mötet med den nya kulturen innebär att invandraren måste 
lära sig att tänka och handla på nya sätt (Elmeroth, 1997). Vistelsens varaktighet har enligt 
Gudykunst och Kim i Communicating with strangers (1992) stor betydelse för anpassningen, 
vilket innebär att de invandrare som vet att deras vistelse kommer att vara permanent har ett 
större behov av integrering, och känner en större press att anpassa sig till den nya kulturen. 
Bhatnagar skriver i Multicultural education in a psychological perspective (1982) att ju större 
avståndet mellan den egna och den nya kulturen är desto större är risken för svåra emotionella 
störningar och även barn som har föräldrar som upplever stress, ängslan och psykisk ohälsa är 
i riskzonen. Lazarus och Folkman påvisar i Stress, appraisal, and coping (1984) en rad 
faktorer som minskar anpassningsstressen, dessa är bl.a. positiva attityder, energi, hälsa, 
social kompetens, skicklighet i problemlösning, socialt stöd och materiella resurser. 
 
Enligt Westin i Existens och identitet (1973) uppkommer identitetskris då invandraren möter 
en ny kultur, vilket innebär ett ifrågasättande av den egna identiteten. Den respons som 
invandraren tidigare fick i hemlandet existerar inte i det nya landet. Svaren som invandraren 
får av omgivningen gör att känslan av sammanhang går förlorad. Denne måste då hitta en 
identitet som fungerar i det nya landet. Weaver påpekar i Understanding and coping with 

crosscultural adjustment stress (1986) att den gamla identiteten inte passar in i den nya 
kulturen och att det sätt som invandrarbarnen är vana vid måste överges och ett nytt måste 
formas. Stonequist skriver i The marginal man (1961) att den gamla identiteten fortsätter att 
existera eftersom den är svår att överge medan det tar tid att utveckla den nya identiteten då 
erfarenheter krävs för att forma den. 
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Som tidigare nämnt upplever många komplikationer vid mötet med en ny kultur, vilket kan 
resultera i kulturchock. Kulturchock innebär att personen upplever det svårt att anpassa sig till 
den nya kulturen, vilket i sin tur leder till obehag, trötthet och frustration (Stonequist, 1961). 
Lazarus & Folkman (1984) skriver att orsakerna till denna kulturchock är oro och ångest på 
grund av att de tidigare välkända och accepterade signalerna och symbolerna inte längre är 
relevanta i den nya kulturen. Invandraren känner en osäkerhet och oförmåga att kontrollera de 
nya och okända situationerna vilket i sin tur utlöser kulturchocken. Vidare skriver Stonequist 
(1961) att den kultur som tidigare var självklar plötsligt blir problematisk. Allt som personen 
en gång var van vid förändras, den sociala världen upplevs som oorganiserad, personliga 
relationer förändras och personen kan känna sig förvirrad och överväldigad. Brislin (1981) 
påpekar att individens osäkerhet har en negativ inverkan på invandraren då denne börjar tvivla 
på sin egen kompetens och kan känna sig som barn, eftersom majoritetskulturens barn kan 
framstå som mer effektiv än den vuxna invandraren, vid en jämförelse, 
 

2.2 Den svenska skolan, lärarna och invandrareleverna 
 
I detta kapitel kommer vi presentera begreppet invandrarelev samt skolans roll i det 
mångkulturella samhället. 
 
 

2.2.1. Definition av begreppet invandrarelev 
 
Elmeroth skriver i Alla lika - alla olika (1997) att i dagens samhälle används ordet 
invandrarelev vardagligt, men att ordet egentligen är missvisande eftersom många elever som 
omfattas av detta begrepp inte har invandrat, utan är födda i Sverige. Definitionen av 
invandrarelev är elev med invandrarbakgrund, då vi utgår från elevens eller föräldrarnas 
födelseland. Barn som själva har invandrat och har föräldrar med ett annat födelseland än 
Sverige tillhör gruppen förstagenerationsinvandrare. Om barnen inte själva har invandrat men 
har föräldrar som betecknas som invandrare tillhör de gruppen andragenerationsinvandrare.  
 

2.2.2. Skolan och det mångkulturella samhället 
 
Samhället blir allt mer globaliserat och därför måste eleverna kunna möta en mångkulturell 
värld och vardag. Enligt von Brömssen i Etik i princip & praktik: Krävs det en burqa för att 

bli sedd? (2004) blir det en väldigt stor utmaning för läraren att leva upp till att bemöta 
invandrarelever inom sin professionella yrkesetik och att kunna hantera denna komplexa 
vardag. Skolan har en viktig roll eftersom elever med olika bakgrund kan mötas och ta del av 
varandras erfarenheter: 
 

”Den svenska skolan är en av de viktigaste institutionerna där olika 
kulturella, etniska och religiösa identiteter möts, förhandlas, får erkännande 
eller tystas.  (von Brömssen, 2004, s 37) 

 
Magnusson poängterar i Invandrarbarnen och skolan (1986) att en lärare som har 
invandrarelever i sitt klassrum aktivt måste främja tvåspråkigheten. Invandrarelever med 
annat hemspråk än svenska måste ha rätt till att få en likvärdig undervisning. Därför blir det 
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svårt för läraren att hitta en flexibel undervisningsmetod som passar alla elever, eftersom 
helklassen måste hållas igång samtidigt som denne måste stärka invandrarelevens 
språkutveckling och aktivt ta tillvara deras kulturarv. Kadesjö skriver i Barn med 

koncentrationssvårigheter (1996) att det är viktigt att man ser till att språket tränas i alla 
ämnen. Ytterligare satsningar på svenska måste och behöver göras om skolan ska erbjuda 
elever med svenska som andraspråk samma möjligheter och tillgång till fortsätta studier som 
övriga elever. Skolan måste se till den enskilda eleven och skapa individuella lösningar som 
möter varje elevs behov. Därför är det viktigt att alla lärare får utbildning i svenska som 
andraspråk för att i den ordinarie klassrumssituationen kunna möta dessa elevers behov av 
kunskaper i svenska. 

 

2.3. Lärarens förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund 
 
Relationen mellan läraren och invandrareleven är enligt Lahdenperä (1997), ett intressant och 
samtidigt prövande område. Själva begreppet invandrarbarn ger en viss ram för lärarens 
tolkning och beskrivning av eleverna som grupp, men läraren ges även en möjlighet att utifrån 
sin egen föreställningsvärld beskriva eleven. Lahdenperä (1997) tar upp olika förhållningssätt 
med tonvikt på social kategorisering som förhållningssätt. Social kategorisering innebär att 
läraren ser sidor i elevens invandrarbakgrund som en brist eller ett fel som skolan ska åtgärda 
eller kompensera. Ur ett sådant synsätt bildar elevens invandrarbakgrund ett motiv för den 
negativa kategoriseringen av eleven. Social kategorisering spelar enligt Tajfel & Forgas i 
”Social Categorization: Cognitions, Values and Groups” i Social Cognitions (1981) även en 
viktig roll i teorin om social identitet och stereotyper, det innebär att den sociala omgivningen 
hjälper individen att skapa och befästa sin egna positiva självuppfattning och sociala identitet. 
Social kategorisering i form av stereotyper utgörs bl.a. av förklarande, beskrivande och 
värderande föreställningar, vilka gemensamt skapar människors uppfattningar om sig själva 
och om andra sociala processer. 
 
Med hjälp av stereotyper och enkla kategoriseringar menar Tajfel & Forgas (1981) att vi kan 
förenkla och strukturera den sammansatta sociala verkligheten. Ett exempel som ofta 
förekommer i dagens skola är att elever med olika utländska bakgrund placeras i en enda 
kategori ”invandrarelev”. Detta underlättar för skolan att hantera den nya situationen med 
heterogenitet vad gäller elevers etniska ursprung. På detta sätt framkommer det endast två 
kulturella kategorier att handskas med för lärarna: invandrare och svenskar. Mot denna 
bakgrund kan begreppet invandrarelev således ses som ett exempel på social kategorisering. 
Om elevens etniska bakgrund förenklas till en enda kategori ”invandrare” kan det ge en viss 
typ av information till läraren, en viss information som kan vara styrande och bestämmande 
till sin karaktär. 
 
I det etnocentriska förhållningssättet står, enligt Lahdenperä (1997) lärarens egen uppfostran, 
värderingar och kultur som en ram utifrån vilken han eller hon ska bedöma eleven. 
Bedömningen kan medföra ett positivt förhållningssätt där elevens invandrarbakgrund ses 
som en resurs för skolan, undervisningen och inte minst individen själv. Det ömsesidiga sättet 
att förhålla sig till eleven innebär förmåga till inlevelse i elevens situation och behov, både 
känslomässigt och intellektuellt, samt en vilja att behandla eleven med respekt. Exempelvis 
kan läraren enligt Benhabib i Autonomi och gemenskap (1992) se en elev som unik med en 
speciell livshistoria och begåvning, istället för att se eleven som en representant för en kultur 
eller etnicitet. Detta leder till att läraren inte låter sina förutfattade meningar eller eventuella 
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fördomar komma i vägen vid bedömningen av eleven. 
 
Icke – kategoriserande förhållningssätt innehåller enligt Lahdenperä (1997) det neutrala och 
det interkulturella förhållningssättet. Skillnaden mellan dessa förhållningssätt ligger i lärarens 
förhållande till eleven. Det neutrala sättet kan tyda på en distansering i förhållandet mellan 
lärare och elev. Eleven betraktas i termer av tredje person som enligt Shotter i Social 

Accountability and the Social Construction of you (1989) innebär att lärarens ansvar och 
förpliktelser gentemot eleven minskar. Det interkulturella förhållningssättet bygger på ett mer 
jämlikt förhållande mellan lärare och elev. Läraren beskriver problemet mer i jag - form än i 
ett avståndstagande sätt, vilket betyder att läraren skiljer och benämner olika grupper av 
elever. I det här fallet är läraren medveten om elevens kulturbakgrund och grunden till ett 
jämlikt förhållande är lagt. 
 

2.4. Lärarens arbete med invandrareleven i undervisningen 
 
Läraren har som uppgift att tillsammans med eleven skapa strukturerade inlärningssituationer, 
samtidigt som eleven med invandrarbakgrund ges friheten att arbeta i sin egen takt inom dessa 
ramar. När läraren och eleven har skapat flexibla undervisningsmetoder måste läraren enligt 
Mortimer m.fl. (1988) förbereda invandrareleven för att arbeta med hela klassen, i grupp och 
individuellt i samma tempo som övriga. Denna omväxling blir bra för invandrareleven och 
förutsättningarna för kommunikation mellan lärare och eleven blir bättre vilket bidrar till att 
eleven med invandrarbakgrund känner en samhörighet med andra elever i skolan. 
Omgivningen och arbetsmiljön förbättras och undervisningen blir mera effektiv. 
 
I forskning som vi presenterar i kommande avsnitt om integration inom de teoretiska ämnena 
framhävs språkets betydelse för elevens förståelse och möjlighet till deltagande i 
undervisningen. Det finns olika undervisningssätt när läraren bemöter elever med 
invandrarbakgrund i olika undervisningssituationer.  

 

2.4.1. Språk 
 
Språket har en central roll för kommunikationen mellan lärare och elev och mellan elever. Att 
som invandrare eller flykting inte kunna behärska språket kan, som tidigare framgått, ofta leda 
till stress och en känsla av utestängdhet. Löfgren (1985) menar i Elever med annat hemspråk 

än svenska att när invandrareleven först kommer till helklassen måste läraren därför se till att 
eleven får jobba i sin egen takt och att inte eleven stressas och påverkas av resten av klassen. 
Läraren måste arbeta på två olika sätt: för det första måste denne undervisa helklassen så att 
deras nivå inte sänks för mycket och för det andra måste invandrareleven undervisas i dennes 
takt. Evaldsson betonar i Sociala och språkliga gränsdragningar bland elever i en 

mångkulturell skola (2002) att när invandrarelever kommer till ett svenskt klassrum påverkas 
undervisningen för både helklassen och läraren. Pedagogen har som uppgift att skapa en 
undervisning som är likvärdig för alla, men samtidigt måste invandrarelevernas personliga 
och kulturella identitet stärkas. Läraren måste framhäva invandrarelevernas språkliga 
kunskaper både inom det svenska språket och inom det egna hemspråket som eleven 
behärskar. Här är det upp till läraren att bestämma hur undervisningen ska se ut eftersom 
denne inte får några direktiv enligt läroplanerna. Därför ska läraren tillsammans med 
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invandrareleven komma fram till lösningar som passar bäst för en kreativ och flexibel 
undervisning.  
 

2.4.2. Utformning av undervisningssituationer 
 
Skolan bedriver enligt Doverborg m.fl. (1993) en komplex verksamhet, med elever som har 
skiftande bakgrund och erfarenhet. Därför behöver denna institution specialpedagogiskt 
utbildade lärare som arbetar och hjälper till vid arbetet med invandrarbarn. 
Specialpedagogerna kan arbeta med barnen i en lugnare miljö där dessa kan ta till sig stoff 
som hade varit svårt att inhämta i mer stressade situationer. När lärarna arbetar med barnen i 
mindre grupper måste de se till att barnen inte upplever negativa erfarenheter så som att de 
inte duger eller att de är svagare eftersom de inte får vara med i klassen. 
 
Björklid och Fischbein menar i Individens samspel med miljön (1994) att som lärare i en klass 
med många invandrarelever måste undervisningen formas på ett annat sätt än den i klasser 
med enbart med svenska elever eftersom individ – och miljöfaktorer hela tiden präglar 
undervisningsprocessen. Det är inte bara läraren som har en styrande roll i utformningen av 
undervisningen utan faktorer utanför undervisningen, på olika nivåer, spelar också roll för hur 
mycket frihet en individuell lärare har när det gäller styrningen av undervisningsutformningen 
samt upplägg. Undervisningens innehåll har även betydelse för den styrning som utövas i en 
undervisningssituation. Även Bergman skriver om detta i Att undervisa elever med svenska 

som andraspråk: Andraspråkeleverna och deras förutsättningar (1998) när han menar att vid 
undervisning av orienteringsämnen förväntas svenska elever ha uppnått en viss kunskap efter 
en viss tid, men för andraspråkselever gäller det att försöka hinna ikapp sina jämnåriga och 
befästa basordförrådet i svenska samtidigt som de skall lära sig nya saker på ett nytt språk 
som de ännu inte behärskar. Ett dilemma uppstår för läraren som måste välja mellan att tvinga 
de svenska eleverna att stanna upp och invänta andraspråkselever eller låta andraspråkselever 
vänja sig vid att tro att skolan sysslar med saker som man varken kan eller behöver förstå.  
 
Mayi menar i Etik i princip & praktik: I kläm mellan två kulturer (2004) att det är svårt för 
läraren att hitta ett bra sätt för hur en god mångkulturell skola ska fungera då elever som inte 
har en svensk kulturell bakgrund kan känna sig utanför. T.ex. kan invandrarelever strunta att 
gå på orienteringsämnena eftersom dessa aldrig tar upp något om deras land eller historia. Om 
deras hemländer skulle nämnas i undervisningen så är uppgifterna oftast felaktiga eller 
inaktuella. Det är därför vikigt att få eleven att känna sig delaktig i undervisningen: 
 

”Men invandrarbarn måste känna samhörighet både med infödda elever och 
med det skolmaterial som används i klassrummet. De har oftast föräldrarnas 
kultur, land och språk som sin bakgrundsidentitet. Om skolan inte betraktar 
dessa elever och deras bakgrund som tillgångar, något som berikar, utan gör 
dem till problem, kommer de alltid att komma i kläm mellan skolan och 
föräldrarna!”(Mayi, 2004, s 62) 

 
  

2.4.3. Gruppskal 

 
Invandrarelever har precis som övriga människor en tendens att hålla ihop och bilda 
grupperingar skriver Kernell i Att finna balanser (2002). Även Heap (1980) skriver om detta i 
Gruppteori för socialarbete där han menar att invandrare kan sluta sig tillsammans och bilda 
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en sekundärgrupp eftersom de känner för varandra och har en gemensam och likartad 
situation. I början bildas en oönskad social kontakt genom att invandrareleverna omger sig 
med ett osynligt gruppskal. De kan känna sig rädda att möta andra och isolerar sig eftersom 
inkräktaren med det annorlunda tankesättet kan påverka och splittra gruppen. Gruppskalet 
skyddar gruppens gemensamma livsrum.  

 

2.4.4. Att anpassa metodiken 
 
Många av dagens lärare startade sin yrkesbana på 70 – talet, då de etablerade en ledig, 
demokratisk, förhandlande attityd till sina elever och klasser enligt Kernell i Att finna 

balanser (2002). Men när invandrareleverna tillträdde klassrummet hade de inte samma vana 
att ta för sig, som de svenska eleverna hade, vilket bidrog till att lärarna blev tvungna att falla 
tillbaka i sin auktoritära roll som de så länge försökt undvika. Det är viktigt för läraren att 
kunna möta invandrarelevens förväntningar eftersom denne inte är van vid att lärarna är 
demokratiska och därför måste läraren tala på ett sätt som gör att eleven förstår hur den 
svenska skolan fungerar. Oftast vill läraren inte återgå till den lämnade auktoritära rollen, men 
för att tillmötesgå invandrarelevens förväntningar blir denne tvungen till att göra det, eftersom 
de vant sig vid något annat i sitt hemland.  
 
Simeonsdotter Svensson skriver i Att undervisa barn med flyktingsbakgrund: Lärares 

kunskapssyn och upplevelser (2002) att hur man väljer att undervisa invandrarbarn i svenska 
skolan varierar allt från skola till skola och från lärare till lärare. Många lärare väljer att bygga 
och följa undervisningen på de svenska elevernas kunskaper, där svenska normer sätts i fokus. 
Hon menar att det är viktigt att eleverna snabbt lär sig de svenska normerna i skolan, så att 
elever med flyktingsbakgrund och traumatiska upplevelser så fort som möjligt anpassar sig till 
den metodik som läraren använder sig av i undervisningen. Denna metodik anses vara mest 
effektiv och verksam eftersom språksvårigheterna som barnen har gör det svårt för läraren att 
tolka och förstå elevens tankar och känslor, därför är det viktigt att eleven snabbt anpassar sig 
efter de svenska normerna. I denna metodikkategori anser lärarna att anpassningen efter de 
svenska normerna hjälper barnen med traumaupplevelser till en gynnsam inlärning, men 
tyngden på traumaupplevelser och kunskaper kring det är inte så stora, då man tror att 
traumatiska upplevelser sker här och nu eftersom elever med flyktingsbakgrund tros återvända 
till födelselandet inom en snar framtid.  
 
Vidare skriver Simeonsdotter Svensson (2002) om kategorin som skiljd från sitt sammanhang 
där lärarna anser att metodiken är väldigt viktig vid undervisning av elever med 
flyktingsbakgrund och traumaupplevelser. Hon menar att om något har påbörjats i klassen så 
ska det också avslutas. Skolmiljön och omständigheterna i klassrummet och skolan ska inte 
påverka det som redan är påbörjat och planerat sedan tidigare. I denna kategori använder sig 
lärare av en och samma metodik eftersom de känner en trygghet med sitt sätt att undervisa, 
hur fel det än kan slå mot barnens behov. Anledningen till att denna osäkerhet uppstår bland 
lärare är när kunskapen inte finns om barns olika behov i förhållande till deras upplevelser.  
 
En tredje kategori är efter ordning I denna kategori menar Simeonsdotter Svensson (2002) att 
lärare arbetar efter att ordning i klassrummet är grunden för att kunna bedriva undervisning. 
Utan ordning tycker lärarna i kategorin att det lätt kan uppstå kaos och att undervisningen inte 
kan främjas. Ibland kan elever med invandrarbakgrund upplevas som störande i klassen vilket 
gör det svårt för lärare att ha kontrollen över klassen med elever som har stora och olika 



12 
 

behov. Lösningen blir att lärare sätter upp ordningsregler som alla ska följa eftersom lärare i 
denna kategori har det svårt att förändra undervisningen och metodiken efter elevernas skilda 
behov och förutsättningar. Detta leder till att barn med traumatiska upplevelser får det svårt 
att synas och göra sig hörda på grund av ordningsreglerna och istället pekas de ut som 
störande av ordningen.  
 
Fjärde kategorin som Simeonsdotter Svensson (2002) skriver om heter till den enskilde 

individen oavsett bakgrund. I denna kategori anser lärarna att de skall utgå från alla elevers 
olika behov oavsett om eleven har eller inte har flyktingbakgrund eller traumatiska 
upplevelser. Här försöker de använda sig utav en metodik där läraren blir tillgänglig för alla 
elever och metodiken som lärare i denna kategori använder sig av ska vara fördel till alla 
elever oavsett kunskapsnivå eller nationalitet, det är fokus på den enskilde eleven. 
 
Den sista kategorin heter till elever med flyktingbakgrund. I denna kategori anser lärare att 
metodiken och pedagogiken måste anpassas från grunden efter elever med flyktingbakgrund 
enligt Simeonsdotter Svensson (2002). Elever med flyktingbakgrund måste bemötas varsamt 
med tanke på deras traumatiska upplevelser och därför måste undervisningen förändras efter 
just dessa elever som kan uppfattas som känsliga, trygghetssökande och ibland utåtagerande 
och aggressiva. Engagemanget för barn med flyktingbakgrund är oerhört stort, men ibland 
kan lärare uppleva att de inte räcker till som lärare och trygg vuxen.    
 

2.5. Föräldrarnas påverkan och den kulturella bakgrundens betydelse 
 
Invandrarelever har enligt Mayi (2004) väldigt stor press på sig hemifrån att vara aktiva och 
att lyckas i den svenska skolan. Oftast leder det till att föräldrarna blir missnöjda med deras 
resultat och det uppstår bråk i familjen. Därför kan invandrarelevernas föräldrar börja 
ifrågasätta den svenska skolans undervisning och ställa högre krav på läraren när det gäller 
läxor. De börjar ifrågasätta den goda relationen barnet har med skolan, en relation föräldrarna 
inte är vana vid. Det blir svårt för läraren att planera sin undervisning om klassen till exempel 
ska gå ut och vandra i skogen, då vissa av invandrarbarnens föräldrar inte tillåter det. 
Anledningen till det är att de inte ser det som någon undervisning, utan den riktiga kunskapen 
kommer genom att läsa böcker. Eleverna har inte någon större möjlighet att påverka 
föräldrarnas tankesätt utan föräldrarnas ord betyder och står över allt annat. Alla föräldrar har 
rätt till att vara med och påverka sina egna barns skolgång, dock är skillnaden mellan svenska 
föräldrar och invandrarföräldrars syn på skolan stor. Skillnaden ställer nya krav på lärarens 
kompetens för att kunna hantera verkligheten och att vara ett bra och godkänt stöd för elevens 
utveckling.  
 
Enligt Gustafsson i Barn i krig – röster och fakta (1990) är det väldigt nödvändigt att göra 
föräldrarna delaktiga i insatser som görs för deras barn i skolan, om inte föräldrarna bjuds in 
och görs delaktiga vid planeringen kan ett välplanerat program misslyckas. Lärare som jobbar 
med invandrarbarn ska inte tvinga in eleverna i den svenska kulturen, men de har en stor 
uppgift som länk för föräldrar och barn till det svenska samhället. Kunniga lärare med 
positiva attityder kan bli vägledare i anpassningsprocessen.  
 
Koncentrationssvårigheter hos invandrarbarn kan enligt Kadesjö (1996) vara reaktion på 
traumatiska upplevelser som barnen har utsatts för och de har ofta svårt att bearbeta och gå 
vidare med de traumatiska händelser som de har varit med om. Barnens tankar och känslor är 
ofta upptagna med vad som händer i familjen och just av de traumatiska upplevelserna. Detta 
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leder till att dessa ofta kan ha svårigheter med att koncentrera sig på skoluppgifter då deras 
tankar är upptagna av andra funderingar. Skolan sätter gärna in åtgärder för att hjälpa 
invandrarelever men utan att först förstå vad koncentrationssvårigheterna beror på.   
 
Arbetsmoralen hos invandrareleverna som grupp är oftast hög enligt Kernell (2002), vilket 
kan vara en effekt av familjernas erfarenheter och bakgrund. Disciplinen kan bero på att de 
under förtryck, krig, flyktdramatik och den frustrerande väntan på uppehållstillstånd kan ha 
lärt sig att hålla ihop.  
 

2.6. Idrotten som integrationsarena 
 
Ordet integrationsarena innehåller två stycken led - det som ska uppnås, integration och där 
det ska ske arena. Detta begrepp tillsammans med begreppen assimilering och 
mångkulturalism debatterats flitigt inom svensk flyktingpolitik, dock mer och mer under de 
senaste åren. Enligt Billing m.fl. i Vem vinner i längden? Hammarby IF, Malmö FF och 

svensk fotboll (1999) handlar integration om olika sätt att göra det möjligt för människor att 
vara med och bestämma över sina liv. Idrotten kan vara en mötesplats där invandrarbarn och 
svenska barn umgås och ägnar sig åt verksamhet vars form och innehåll de är överens om. 
Denna mötesplats fungerar också som en förberedelse för att mötas och umgås på andra 
ställen i samhället. För en del av invandrarbarnen kan idrotten bli en karriärväg, vilket också 
är ett sätt att integreras i samhället. 
 
Begreppet arena kan i detta sammanhang vara en lämplig metafor eftersom det handlar om 
idrott. Arenabilden har enligt Peterson i Att möta främlingar: Idrotten som en 

integrationsarena (2000) två viktiga betydelser; den avgränsande och den åskådande. Arenan 
avgränsar idrottens rum, innanför den är det idrottens lagar som gäller, men den är också 
symbolen för uppvisandet och åskådandet, resultatet och engagemanget. I dess nutida form 
närmar sig idrotten och samhället varandra på ett sätt som gör det svårt att se var den ena 
slutar och den andra börjar. 
 
För att kunna diskutera idrottens verksamhet måste vi enligt Peterson (2000) ta hänsyn till två 
centrala aspekter. Den första är att idrotten är en del av samhället, det är svårt att tänka sig 
idrott utan samhälle, men vi kan, i alla fall till en viss del tänka sig ett samhälle utan idrott. 
Idrotten är historiskt sätt en social företeelse, ett mötande människor emellan utifrån regler 
som har det sociala som sin förutsättning. 
 
Vidare skriver Peterson (2000) att den andra aspekten är att idrotten lever sitt eget liv, mitt 
ibland oss. Den mäts, vägs och klockas. Vi kan inte påstå att idrottsverksamheten är poänglös 
utan tävlan men det är ofta tävlingsverksamheten som drar barn och ungdomar till idrotten. 
Tävling är dock inte allt inom idrottslivet även utan samvaro, resor, relationer barn emellan 
och relationer mellan barn och vuxna är en del som skapar detta miniatyrsamhälle med egna 
regler, värderingar och sociala relationer. Det gäller att ta hänsyn till dessa två aspekter när 
idrotten som integrationsarena och uppfostringsmiljö diskuteras. Idrotten är en del av 
samhället men lever även ett eget liv. 
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2.6.1. Hot mot idrotten som integrationsarena 
 
Idrottens förutsättningar att fungera som en integrationsarena hotas enligt Peterson (2000) 
från olika håll. Den allmänna tillgängligheten hotas av resursneddragningar. Många sociala 
förutsättningar som delas av olika invandrargrupper - arbetslöshet, små ekonomiska resurser, 
avvikande kulturella traditioner – påverkas av den minskade tillgängligheten. Det är inte bara 
sporter som golf, tennis och segling som är ”etniskt rena” idrottsgrenar i dagens samhälle. 
Även lagidrotter som ishockey med stora kostnader och krav på bland annat aktiva föräldrar 
med bil, slår ofta ut de mindre resursstarka oavsett talang. Å andra sidan domineras 
exempelvis basket och boxning av invandrargrupper vilket i sin tur leder till minskad 
integration. Men hotet kommer även från andra håll. Hur förhåller sig de ”etniskt svenska” 
idrottsledarna till invandrarbarnen? Idrottsföreningen och dess användning är en svensk 
uppbyggnad, där det mest förekommer etniskt svenska föräldrar som ledare. Deras krav på att 
uppföra sig rätt – vara punktlig, skötsam, uppmärksam, målmedveten och hängiven - kan 
skapa problem för invandrarbarnen då de inte alltid uppfyller dessa krav. Följs inte dessa krav 
brukar det ofta leda till att de inte får någon speltid, och därför väljer att hoppa av idrotten 
som bedrivs. På det här sättet förhalas integrationen. 

 

2.6.2. Idrotten som skola 
 
Enligt Peterson (2000) är idrotten inte språkberoende på samma sätt som den vanliga skolan. 
Idrottsverksamheten har en tydlig struktur och tydliga mål, den är omedelbart belönande och 
bekräftande. De bedöms inte utifrån sin hudfärg eller bakgrund utan utifrån sin prestation som 
idrottsutövare. Detta leder till att segregationsmekanismer som verkar i andra sociala 
sammanhang hamnar i bakgrunden. Den dolda diskrimineringen som uppkommer på andra 
platser i samhället är svåra att upprätthålla inom idrotten, de är svårare att upprätthålla inom 
individuella idrottsgrenar än inom lagidrotter. Just inriktningen mot tävlan kan konstigt nog 
fungera som ett skydd mot diskriminering. 
 
En viktig skillnad finns enligt Peterson (2000) mellan obligatoriska allmänna skolgången och 
idrottens frivilligkaraktär. Idrottsledaren kan påpeka för utövarna att de inte behöver vara där 
om de inte vill, men om de vill vara med så måste de följa vissa regler, till skillnad från den 
allmänna skolan där elever kan skapa problem utan att bli utslängda. Om de agerar på ett 
störande sätt inom idrotten blir de bestraffade genom att exempelvis bänkas eller i värsta fall 
kastas ut ur föreningen. Idrotten är även en möjlig karriärväg för många av invandrarbarnen, 
även om det är väldigt få som lyckas ända fram. Många ungdomar med invandrarbakgrund 
har föräldrar som går arbetslösa trots att de har en hög utbildning, för de kan det kännas mera 
sannolikt att lyckas inom idrotten och skapa sig en karriär där än att jobba sig genom 
skolgången och ändå gå arbetslösa. 
 
Föräldrarna har en stor betydelse för barnens motivation för att ägna sig åt idrott enligt 
Schelin i Den ojämlika idrotten: om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av idrott. 
(1985) De ställer upp som ledare, de följer träningarna och säljer lotter och annat. Dock är 
andelen invandrarföräldrar som blir ledare relativt liten, men de uppmuntrar ändå sina barn att 
delta. Peterson (2000) anser att många av föräldrarna till invandrarbarn vill att deras barn ska 
ta åt sig av den form av fostran som föreningsidrotten ändå ger, samtidigt som de känner sig 
mera främmande för det svenska skolsystemet. Det handlar inte bara om ett främlingskap 



15 
 

utifrån det skolsystem som de växte upp med, utan också om vad de tror att deras barn 
behöver för att lyckas i det svenska samhället. 
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3. Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka idrottslärares syn på hur ämnet Idrott och hälsa 
fungerar som en integrationsarena, det vill säga hur lärarna ser på problem och möjligheter i 
undervisningen när det gäller att integrera invandrarelever i skolans värld och i det svenska 
samhället. Undersökningens fokus ligger dels på hur lärarna ser på invandrarelever, dels på 
hur lärarna uppfattar sin lärarroll och sin undervisningsmetodik vid mötet med dessa elever. 
Inom tidigare forskning har man främst studerat lärare i de teoretiska ämnena. Vi kommer att 
anknyta till detta forskningsläge och utifrån våra resultat föra ett resonemang om likheter och 
skillnader i förhållningssätt hos idrottslärare respektive lärare i de teoretiska ämnena. Med 
utgångspunkt från syftet har vi valt följande frågeställningar: 

 
• Hur ser idrottslärare på invandrarelever i undervisningen när det gäller faktorer som 

t.ex. kulturell bakgrund, språk och gruppdynamik?    
 
• Vilken är idrottslärares syn på sin lärarroll och sina undervisningsmetoder i mötet med 

invandrarelever?  
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4. Metod 
 
 

4.1. Undersökningsgrupp och Urval 
 
Vi har intervjuat fem lärare som är verksamma inom läraryrket. De undervisar alla i ämnet 
Idrott och hälsa och möter dagligen elever med olika kulturella och religiösa bakgrunder, 
vilket innebär att de har erfarenhet av det ämne som vi undersöker. Lärarna är verksamma 
inom grundskolans senare år och har samtliga behörighet att undervisa i ämnet Idrott och 
hälsa. Deras yrkeserfarenhet som idrottslärare är varierad och sträcker sig från ca ett till 
tjugofem år inom yrket. De undervisar både inom teoretiska och praktiska ämnen. Vi har valt 
att inte presentera intervjupersonerna var för sig eller mer ingående då vi inte anser att den 
informationen är relevant för vår undersökning, samtidigt som vi vill skydda lärarnas 
identitet. 

 

4.2. Mätmetod 
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Utifrån den insamlade informationen från litteratur har vi kunnat skapa 
frågor som är relevanta för intervjun. Widerberg (2002) skriver i Kvalitativ forskning i 

praktiken att kvalitativ forskning kan uppnås genom olika metoder som t.ex. observation, 
intervjuer, bild och textanalyser i syfte att upptäcka och inhämta kunskaper om ett fenomen, 
dess karaktär och egenskaper. Målsättningen med denna sorts undersökning blir att förstå vad 
fenomenet handlar om och vad det betyder. Rosengren och Arvidson (2002) menar i 
Sociologisk metodik att målet med en kvalitativ undersökning blir att komma så nära 
undersökningsobjektet som möjligt. Jämfört med den kvantitativa undersökningsmetoden 
upptäcker den kvalitativa undersökningsmetoden det partikulära och specifika istället för det 
generella.  

 

4.3. Validitet och Reliabilitet 
 
Patel och Davidson (2007) skriver i Forskningsmetodikens grunder att det alltid finns två 
aspekter som påverkar resultatets utgång. Dessa två aspekter är validitet och reliabilitet. Det 
första vi måste ställa oss är frågan om vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka, 
alltså om undersökningen har god validitet. Den andra frågan som måste ställas är om 
undersökningen har en god reliabilitet, dvs. om vi gör undersökningen på ett tillförlitligt sätt.   
 
Vi anser att vi har en god validitet i vår undersökning inom ämnet Idrott och Hälsa som 
integrationsarena, eftersom vi kommer att intervjua verksamma idrottslärare inom det 
obligatoriska skolväsendet. Dessa lärares vardag präglas av möten med elever från olika 
kulturer och bakgrunder.  
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Våra intervjufrågor är utformade på så sätt, för att kunna undersöka idrottslärares syn på 
ämnet Idrott och Hälsa. Detta gör att reliabiliteten i arbetet blir hög. Genom de kvalitéer som 
läraren besitter anser vi att svaren som vi får utifrån våra frågor har stor trovärdighet. Genom 
att vi använder oss av intervju, ger det oss möjligheten att ställa följdfrågor för att göra svaren 
tydligare och djupare, vilket t.ex. den kvantitativa undersökningsmetoden i form av enkäter 
inte kan erbjuda.  
 
Vi vill påpeka att vi har gjort en undersökning med ett begränsat empiriskt underlag, vilket 
gör att vi inte kan göra några generella anspråk med denna. Däremot hoppas vi kunna 
identifiera lärares syn på olika aspekter inom deras yrkesroll när det gäller mötet med 
invandrarelever, såsom deras lärarroll, undervisningsmetoder och eventuella förutsättningar 
för integration.  
 

4.4. Genomförande – Tillvägagångssätt   
 
För att få grundfakta använder vi oss av litteratur i form av böcker, artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, samt rapporter. Genom att undersöka denna litteratur anser vi att vi 
fått ett bra underlag i form av olika teorier om undervisningsmetoder med invandrarbarn i 
skolan. Genomgången utav denna litteratur har hjälpt oss att hitta det som är väsentligt inom 
vårt problemområde så att vi successivt kunnat göra en avgränsning. Detta underlag blev vår 
grundpelare när vi sedan skapar frågor för våra intervjuer med idrottslärare angående deras 
undervisningsmetoder med invandrarbarn (Patel, R. & Davidsson, B. 2007). 
 
Efter att vi har tagit kontakt med personerna via telefon bestämde vi tid och plats för 
intervjun. Patel och Davidson skriver att vi på plats måste klargöra syftet med intervjun så att 
vi betonar individens roll i att få till stånd en förändring det vill säga förklara att just 
individens bidrag är viktig för vår undersökning. Det har varit viktigt för oss att förklara för 
individen hur dess bidrag kommer att användas. Under intervjun bör vi visa ett intresse och en 
förståelse för personen så att intervjupersonen inte intar en försvarsattityd och upplever att vi 
kritiserar eller dömer. 
 
Eftersom vi gjorde en kvalitativ intervju behövde vi enligt Patel & Davidson (2007) ställa 
frågor som gav utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, alltså en hög grad av 
standardisering men vi har även haft en hög grad av strukturering i våra frågor, det vill säga 
att vi ställde frågorna i den ordning som passar bäst in i intervjun. Frågorna i intervjun (se 
bilaga 1) har vi delat in i olika kategoriseringar som täckt upp invandrarelevens vardag i möte 
med den svenska skolan utifrån ett integrationsperspektiv. Syftet med intervjun har varit att 
upptäcka eller identifiera olika undervisningsmetoder och integrationsmetoder vilket inneburit 
att vi inte i förväg kunnat bestämma några ”sanna svar” på frågorna. 
 
Intervjuerna  har genomförts genom inspelning på digital diktafon, detta material har vi sedan 
bearbetat och nedskrivit genom en sekventiell transkribering.  
  
Genom vår undersökning i form av litteratur och intervjuer har vi hela tiden i tankarna att se 
till att undersökningen inte skadar eller påverkar någon negativt. Då utgår vi från de individer 
som har medverkat eller individer som blir berörda utav resultatet (Patel, R. & Davidsson, B. 
2007). 
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I vår undersökning har vi använt oss av begreppen, invandrarelev och elev med 
invandrarbakgrund vid intervjuer och i vår text. Vi hänvisar här till den benämning av dessa 
begrepp som vi skrivit om i vår bakgrund. Vi använder också benämningen svenska elever. I 
detta fall menar vi elever som är födda i Sverige, med föräldrar födda i samma land. Vi är 
medvetna om att dessa begrepp generaliserar och placerar elever i grupperingar. Anledningen 
till denna generalisering, från vår sida, är för att ge läsaren en mer åtkomlig och begriplig text.  
 
Vi har gjort en rimlighetsbedömning och anser att genomförandet utav vår frågeställning varit 
rimlig med tanke på tiden och resurserna.  
 
 

4.5. Metodkritik  
 
Vi är väl medvetna om att de källor som vi presenterar i vår bakgrund kan vara gamla, men 
det är dessa källor som varit tillgängliga för oss under den korta tidsram som vi haft till vårt 
förfogande. En annan anledning till att våra källor kan anses gamla är för att det är ett 
outforskat område som vi undersöker, och därmed har vi fått använda oss av dessa.  
 
En eventuell felkälla är att en av oss har invandrarbakgrund, vilket kan påverka de 
intervjuades svar angående frågor kring invandrare och lärares upplevelser av dessa elever. 
Svaren kan också ha påverkats av att det anses ”politiskt korrekt” att ha en positiv syn på 
invandrare och integration av dessa. Ytterligare en aspekt är att lärarna vill lyfta upp sitt ämne 
mot andra ämnen och därmed vill de påpeka och framhäva positiva sidor av ämnet.  
 
I vår uppsats nämner vid flera tillfällen positiva egenskaper med invandrarelever i 
undervisningen som framkommit när vi arbetat med tidigare forskning samt de intervjuer som 
vi genomfört. När vi tar upp dessa positiva egenskaper så har vi inte gjort någon jämförelse 
med svenska elever, vi har därför inte tagit ställning till om svenska elever har de egenskaper 
som invandrareleverna visat. Vi har valt att studera invandrarelever i undervisningen och 
därmed redovisar vi endast resultat kring detta. I några enstaka fall kan det stå att 
invandrarelever presterar bättre än svenska elever och då har vi endast redovisat det som de 
intervjuade lärarna har sagt, vi har inte valt att ta ställning här heller.  
 
Vi har endast fått fem lärare som kunnat medverka i vår undersökning, vilket gör att vi inte 
kan göra några generella anspråk med den. I vår diskussion gör vi kopplingar mellan tidigare 
litteratur och undersökningar. Detta gör vi för att visa på eventuella likheter och skillnader 
som finns med det materialet och det resultat som vi funnit. Detta innebär dock inte att vi 
jämställer vår undersökning med tidigare undersökningar, då vi är väl medvetna om att dessa 
undersökningar är betydligt större och omfattande än den vi presenterar. Det är en liten 
undersökning, men vi hoppas att den kan väcka intresse för ämnet och vidare undersökningar.  
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5. Resultat 
 
I resultatdelen presenterar vi vad som framkommit i intervjuerna. Den utvalda summeringen 
av intervjumaterialet kommer att redovisas i kategorier under rubrikerna: 

• Invandrarelevens roll i undervisningen  

• Lärarrollen i möte med invandrarelev  

• Vi och dem – grupperingar  

• Undervisningsmetoder i möte med invandrarelever  

• Skolans insatser för invandrarelever  

• Språket i idrottsämnet  

• Ämnet Idrott och hälsa som integrationsarena  

 

Vi redovisar intervjumaterialet i form av övergripande sammanfattningar, citat och slutsatser 
där vi valt ut delar av intervjuerna som är av relevans för vår undersökning.  

Vid presentation av intervjumaterialet kommer vi att redovisa intervjupersonernas svar med 
hjälp av fingerade namn. Dessa har vi valt och har ingen koppling till deras person, namnen är 
Ibrahim, Johan, Harry, Gunnar och Hannes. 

 

5.1. Invandrarelevens roll i undervisningen 

 
Lärarna i undersökningen hävdar att de inte kan finna något negativt med invandrareleverna i 
undervisningen, däremot känner de att dessa kan vara en tillgång. Det framkommer dock 
några problem som har uppstått, men detta vill inte lärarna förklara med elevernas kultur eller 
deras bakgrund, utan mer utifrån sociala förhållanden. Hannes talar om att problemet inte är 
kulturellt utan att det är den sociala bakgrunden som påverkar eleverna. Att några elever inte 
dyker upp på idrotten menar han inte beror på kulturen, utan det kan vara så att barnen har 
större problem i sin vardag än en missad idrottslektion. Även Harry menar att det är 
hemförhållanden som påverkar eleverna mest och att det är svårt att generalisera. Han anser 
dock att invandrarelever ofta är mycket positiva.  
 
Lärarna upplever att det kan finnas vissa luckor i invandrarelevernas kunskaper. De hävdar att 
detta beror på att eleverna stöter på nya moment, eller en annan undervisning än de är vana 
vid sedan tidigare. Ibrahim berättar att vissa invandrartjejer kan vara tillbakadragna, särskilt 
under dansundervisning. Han ger också exempel på att höjdhopp innebar stora problem för 
några invandrartjejer. De var mycket rädda för ribban och tyckte det var en hemsk aktivitet. 
Han förstod att det inte var något de gjort tidigare och att de nog var rädda för det okända.  
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Alla de intervjuade framhåller tydligt att de ser invandrareleverna som en tillgång i sin 
undervisning. De kan medföra annorlunda aktiviteter och få en annan prägel på lektionerna 
genom mångkulturella inslag. Johan säger: 
 

Vissa är med i karatelandslaget och de har hållit i lektioner i karate vilket de har 
gjort bra och på så sätt har de varit en tillgång. Kommer in nya sporter eller 
kunskaper som inte alls är fel att ta med in i undervisningen. 

 
Lärarna påpekar att invandrarelever inte skall ses som en brist i ämnet utan det finns flera 
positiva aspekter som visar på att invandrarelever måste uppfattas som en tillgång i 
undervisningen byggt på deras erfarenheter. Gunnar påpekar:  
 

Inte som en brist eller något negativt, genomgående eller på senaste tid så har 
invandrarbarnen varit något bättre och duktigare än svenska barnen…de kan stötta 
varandra också så, de kanske har förståelse för andra som vi svenskar inte har. 

 

 

5.2. Lärarrollen i möte med invandrareleven 
 
Att bemöta invandrarelever med en mera auktoritär roll finner flera av de intervjuade inte som 
någon lämplig metodik då de inte anser att dessa elever utgör något problem i undervisningen. 
Att invandrarelever är mer vana vid en mer auktoritär roll kan ha mycket med deras 
familjeförhållanden och uppväxt att göra. Flera av intervjukandidaterna menar på att ämnet i 
sin natur kräver en mera auktoritär roll eftersom ämnet i sig är väldigt komplext. Att göra sig 
hörd, tänka på säkerheten och ge tydliga instruktioner gör att det krävs en mera auktoritär roll, 
men inte specifikt inriktad mot någon elevgrupp. Harry berättar att han anser idrottsämnet 
vara ett ämne där det naturligt blir en auktoritär roll. Detta på grund av att det är mycket 
rörelse, men han poängterar att detta inte har med om det är invandrarelever eller inte med i 
undervisningen. Det har mer med klassens uppförande att göra. Gunnar talar om sin lärarroll 
på följande sätt: 

 
Ibland kan det vara så att en elev behöver tydligare instruktioner eller känner man att 
det är läge att någon grupp eller elev behöver ha tydligare instruktioner så blir det att 
man tar det så (auktoritär roll) för eleven och gruppens bästa . Man tar inte i mera än 
vad nöden kräver men det är absolut inte så jag är hårdare mer mot invandrarbarnen 
än mot svenska barn. Jag vet att en del av de jobbigaste eleverna som vi har haft på 
senare tid har haft invandrarbakgrund, de har varit jobbiga men det är så kanske att 
de har haft och är vana vid en lite mera tuffare uppfostran. Jag har inget speciellt 
upplägg att handskas med invandrarbarn än vanligt 

 
Ibrahim beskriver att han känner sig accepterad i sin lärarroll och har inte känt något behov av 
att ändra på sin roll. Om en förändring skulle ske, skulle den inte bli mer auktoritär utan mot 
en kompisroll. Han menar att de jobbar tillsammans, men behåller ändå distansen.  
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En av de intervjuade lärarna berättar att det ibland krävs att han som lärare faller tillbaka i en 
mera auktoritär roll just för att bemöta elevernas förväntningar om mötet mellan vuxna och 
barnen. Johan om två olika synsätt på auktoritet i sin lärarroll: 
 

Det är framför allt förväntningar från invandrarelever. De kan ju ha vant sig vid 
olika auktoritära roller vilket kan skapa en osäkerhet hos dem. De kan ofta vara så 
att det är invandrareleverna som ställer sig upp först eller alternativt att det är dem 
som börjar stimma först. Jag kan se två olika typer, de som ställer upp på det här 
auktoritära och lyssnar jättenoga eller en grupp invandrare som stimmar mera för att 
de är vana vid det auktoritära.  
 
 

5.3. Vi och dem – grupperingar 
 
I intervjuerna har det framkommit att det förekommer grupperingar i klasserna, då invandrare 
bildare en grupp tillsammans. Där detta förekommer försöker lärarna splittra dessa grupper 
för att få elever med olika förutsättningar och bakgrund att jobba med varandra. Hannes 
förklarar att detta inte är något som han arbetar speciellt mycket med i idrottsämnet, men han 
försöker förmedla för eleverna att de tillsammans utgör en enhet. Han menar dock att skolan 
har en policy att alla är lika värda och att det är viktigt vad han själv utstrålar när man jobbar i 
en sådan grupp. Vidare säger Hannes, att det är jätteviktigt att öppna och splittra grupperingar 
och där har idrottsämnet en stor roll. Gunnar har liknande tankar kring grupperingar: 
 

Dyker det upp något så tar jag upp det med hela gruppen att alla har rätt till att vara 
som dem är att vi alla är olika och har rätt till att vara olika. Det har varit lika 
mycket grupperingar med svenska barn som med invandrarbarn. Det är inte speciellt 
att utländska barn gör det. 

 
 
Lärarna säger sig således använda sig av undervisningen för att bryta grupperingar och få 
olika elever att arbeta tillsammans.  
 
Harry har märkt att eleverna vid något enstaka tillfälle spelat lite på sin invandrarbakgrund: 
 

Få med alla, spelar ingen roll om man är bra på idrottsämnet eller om man kommer 
från en annan kultur, det är nog viktigt att reflektera över det men jag tänker inte så 
mycket på det. Det har förekommit grupperingar i någon klass men det har inte varit 
nåt stort problem. Man har hört någon gång att de gör grej av det, att det skulle vara 
bara för vi är invandrare och då säger man till dem att lägga av med det. Att vi är 
alla lika. Det är väl när de går in i den där rollen och raljerar liksom över det. Då 
försöker man bryta det. 
 

 

5.4. Undervisningsmetoder i möte med invandrarelever  
 
Lärarna i undersökningen menar att de inte tänker på att tillämpa några speciella metoder i sin 
undervisning av invandrarelever, utan använder den metod som de brukar bedriva sin 
undervisning efter. Då tar de ingen hänsyn till hur klassen är formerad utifrån olika etnicitet. 
Lärarna menar att de mer ser till den enskilde eleven i sin planering och undervisning. Harry 
talar om en kombination av metoder i sin planering. Han menar att det måste ske en 
gemensam planering så att alla kan förbättra sig utifrån sina egna förutsättningar, oberoende 
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kultur eller bakgrund. Johan anser att undervisningen som är anpassad efter den enskilde 
individens behov stämmer bäst överens med läroplanerna men att det inte alltid är så lätt att 
genomföra i praktiken. 
 
Lärarna anser att det är viktigt att invandrareleverna snabbt lär sig de svenska normer och 
regler som gäller, så att de snabbt kan anpassa sig till det svenska samhället. Även om de inte 
ska assimileras så ska eleverna ändå verka i Sverige. Gunnar säger:  
 

Efter svenska normer, det är bra och viktigt att man kommer in i den svenska 
kutluren och följer svensk undervisning, men det är viktigt att man känner att man 
har kvar sina rötter kvar även att modersmålen får parallellt följa med. Det får inte 
gå så snabbt att man inte hinner med. 
 

Johan menar att det kan vara väldigt trångsynt och begränsat att endast jobba efter det svenska 
skolsystemet, men det finns fördelar med att de lär sig om den svenska kulturen eftersom det 
är här de ska verka.  
 
Det anses viktigt att det är ordning under lektionerna och att det finns regler som alla elever 
förhåller sig till. Här ser lärarna dock ingen skillnad på invandrarelever och andra elever, utan 
alla har samma regler uppsatta och alla ska följa dessa på samma sätt. Hannes uttrycker det så 
här: 
 

A och o för mig är att det är ordning på lektionerna. Sen om det är invandrarelever 
eller svenska det spelar ingen roll. Det är öppenhet men det ska vara ordning o reda. 

 
Ibrahim menar att alla regler som sätt in för att främja bättre ordning i skolan är bra. Detta är 
ett viktigt moment de jobbar med varje dag.  
 
Däremot använder sig flera av lärarna av speciella insatser i delar av undervisningen. Många 
nämner här särskilt de teoretiska delarna av ämnet. Ibrahim talar om att det kan vara väldigt 
svårt att undervisa invandrarelever med bristande språkkunskaper, inom det teoretiska ämnet 
kan de jobba med andra lärare och annat material. De får även lite längre tid på sig. Även 
Gunnar ger exempel på detta: 

 
Det gäller att vara tydlig vid genomgångarna, man vet att de inte har lika stort 
svenskt ordförråd. På idrotten är det väldigt viktigt att vara övertydlig 
provtillgångarna då man vet att de inte har lika stort svenskt ordförrådd, Man får 
hela hitta vart barnen är, kan vara svenska barn som är svagt presterande eller om 
invandrarbarnen har problem med kulturen eller språket. 

 
Harry pratar också om detta och menar att läraren kan behöva vara flexibel vid teoretiska 
arbetsområden till exempel när det gäller redovisningar eller användandet av material. Han 
menar att man måste vara flexibel i sin bedömning när det gäller detta. Även tydlighet och 
formulering är oerhört viktigt vid undervisningen av invandrarbarn. 
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Några av lärarna ger också exempel på andra situationer som kan uppstå vid undervisning av 
invandrarelever och menar att metoderna då får justeras lite. Det förekommer här händelser 
som har med simundervisningen att göra, men även andra områden inom undervisningen 
påverkas. Hannes berättar: 
 

 
Det man kan se e det här med ramadan då, att de inte får äta när det är ljust, att de 
inte har nån energi. Det accepterar jag, det är väldigt stor majoritet i världen som har 
den tron. Men däremot får de ju ändå komma till mina idrottslektioner, de får vara 
med på det de kan då. Känner de att de inte kan vara med får de jobba med 
teoretiska uppgifter. De blir ju inte lediga från mina lektioner.  

 
 

5.5. Skolans insatser för invandrarelever 
 
Lärarna i undersökningen var klart överens om att det egentligen inte görs några speciella 
insatser just för elever med invandrarbakgrund i ämnet idrott och hälsa, dock är skolorna 
högst villiga att tillmötesgå elever som har behov av extra stöd eller undervisning i ämnet. 
Den egentliga insatsen som skolan bekostar och den insats eller stöd som lärarna i intervjun 
har erfarit handlar om simundervisningen. De lärare vi talat med berättar att elever med 
invandrarbakgrund oftast har bristande kunskaper i simning och därför anordnas det extra 
undervisning i mindre grupper. Harry berättar i sin intervju det inte gjordes några insatser 
riktade mot just invandrarbarn, men han kunde märka att vissa av invandrareleverna hade 
brister i simkunskaperna, vilket gjorde att de fick extra stöd. Även Johan är inne på att det 
behövs extra stöd i simundervisningen att eleverna kan få enskild undervisning, men han 
anser att det inte behövs några större insatser.  
 
Även om ämnet Idrott och Hälsa i är grunden ett praktiskt inriktat ämne så förekommer det 
inslag av teori. Just de teoretiska momenten i ämnet kan medföra viss problematik vid möte 
med invandrarbarn i klassrummet. Problematiken grundar sig i att elever med 
invandrarbakgrund kan få det svårt att förstå terminologin och på så sätt blir det svårigheter 
med att införskaffa sig nödvändiga kunskaper för betygsättning. Övertydlighet och samarbete 
med övrig kunnig personal som exempelvis lärare i förberedelseklasserna är en viktig grund 
för elevernas införskaffande av kunskaper. Ibrahim berättar om detta: 
 

Den teoretiska biten sköter vi ihop på två plan, både i själva idrottsundervisningen 
har jag gått igenom den teoretiska biten, och sen får de göra det i sina 
förberedelseklasser där de får extra hjälp i svenska, där de får jobba med frågor o 
med stencilerna lite extra. Det har varit den största biten, som varit jobbigast att 
jobba med, den teoretiska biten….det kunde varit mycket mer att man gått igenom 
mer praktiskt hur man ska tänka hur man ska göra när man har 50% invandrarbarn, 
hur ska man praktiskt tänka runt det där o hur kan man lägga upp det. 
 

Harry talar också om extra insatser för nyanlända invandrarelever, där några får gå i 
förberedelseklass blandat med undervisning i en ”vanlig klass”. 
 
Däremot lyfter Gunnar fram en annan insats som behövs för elever med invandrarbakgrund. 
Vissa kulturer tillåter inte exempelvis fysisk kontakt eller samundervisning av killar och 
tjejer. Detta medför även att barnen ibland inte får visa hud inför varandra. Han menar att 
skolan försöker ta individuell hänsyn vid exempelvis ombyte. Några elever kan uppfatta det 
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som jobbigt att byta om inför andra, dessa kan då få gå tidigare från lektionen för att duscha 
eller byta om i ett privat rum.  
 

5.6. Språket i idrottsämnet 
 
Det framgår klart och tydligt att lärarna tycker det är väldigt svårt att arbeta med främjandet 
av tvåspråkigheten i ämnet eftersom det inte är det muntliga språket som sätts i fokus utan det 
kroppsliga. Däremot ser de inte några problem alls med att invandrareleverna uttrycker sig på 
sitt eget språk under lektionstillfällen, vilket sällan sker att eleverna gör och så länge det inte 
stör undervisningen. Ibrahim berättar att han inte arbetar något med tvåspråkighet, även om 
eleverna får uttrycka sig på sitt hemspråk under lektionerna. Harry menar att i 
undervisningsläget måste de prata svenska så att alla har möjlighet att förstå. Samtidigt som 
också han påpekar att eleverna får uttrycka sig på annat språk än svenska i samtal med 
varandra. Det är dock inte något som förekommer ofta. Johan skildrar sin syn på språket i 
ämnet: 
 

Rätt så dåligt med tvåspråkigheten, men eleverna får uttrycka sig på sitt eget språk. 
Men problemet kan vara att de använder det när de blir arga exempelvis, men annars 
är det inga problem så länge det inte är riktat mot någon eller kränkande.  

 
Idrottslärarna är enhälligt överens om att idrottsämnet har ett gemensamt språk som de flesta 
förstår, ett universellt språk. Som tidigare nämnt är inte det muntliga språket i centrum utan 
det kroppliga. Lärarna påpekar att det egentligen inte spelar någon roll om man har ett stort 
eller litet ordförråd, alla kan delta. Genom att aktivt delta på idrottslektionerna kan alla elever 
känna samhörighet med det dem håller på med. Idrottslärarna påpekar att ämnet har en 
gemensam terminologi oftast världen över och därför behöver det inte tillkomma några svåra 
ord vid de praktiska momenten. Idrottsämnet erbjuder eleverna ett annorlunda möte som 
andra ämnen inte kan. Ibrahim berättar: 
 

Idrotten har ett universellt språk. Kroppen står i centrum. Man gör saker med 
kroppen. Man gör saker efter regler och normer men inom den ramen gör man saker 
med kroppen.  

 
Gunnar talar om sin syn på idrottens språk, och har liknande åsikter som Ibrahim: 
 

Ja det kan jag tycka att idrotten har ett universellt språk i stora delar genom att man 
har gemensamma termer som man använder i bollspel. Det är inte så mycket 
fackspråk som man har i vissa andra ämnen i skolan utan att det är lättare att hänga 
med även om det finns svåra begrepp vid förklaring av exempelvis lekar. Lättare är 
då att man kan visa det och sedan springa iväg och göra det, vilket kan vara svårt i 
andra teoretiska ämnen.  

 
 

5.7. Ämnet Idrott och Hälsa som integrationsarena 
 
Samtliga intervjukandidater är överens om att ämnet Idrott och Hälsa kan fungera som en 
integrationsarena för invandrarelever både in till skolan och samhället. Det som genomgående 
har varit tydligt under intervjuerna är att det verbala språket inte är något hinder för ett aktivt 
deltagande i ämnet vilket oftast är ett avgörande verktyg vid deltagande i de teoretiska 
ämnena. Idrotten blir en arena där gemensamma intressen möts, med kroppen som det 
centrala verktyget för deltagandet.  Johan berättar i sin intervju:  
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Idrotten har inte det språkliga hindret utan det är ett väldigt universellt ämne där 
man agerar med kroppen oftast. Man behöver ofta inte förstå instruktionerna, utan 
gör som alla andra så blir det rätt. Man kan delta här redan från första dagen, just att 
eleverna får vara med andra, svenska elever, leder det till en integration. 

 
Vidare framkommer det utifrån intervjuerna att idrott och hälsa är ett ämne där man oftast 
jobbar i grupp. Lärarna menar att denna unika gruppdynamik förenar elever med varandra 
oavsett kulturell bakgrund. Samtidigt måste man vara väldigt uppmärksam på hur eleverna 
kommer att förhålla sig till varandra, vilket kan ibland uppfattas som problematik. Harry 
menar att det blir naturligt att eleverna deltar tillsammans i lag.  
 
 
Eftersom ämnet idrott och hälsa erbjuder möte kring gemensamma mål blir idrotten en arena 
för integration i klassrummet och skolan samt att den öppnar dörrar till andra områden i 
samhället, exempelvis andra idrottsföreningar och så vidare. Vid möte med andra föreningar i 
samhället kan detta leda till ett större socialt umgänge vilket i sin tur leder till en möjlig 
integration. Ett belysande exempel är Gunnars uppfattningar och han talar om en koppling 
mellan idrott i skolan och aktivitet på fritiden: 
 

Man kan integreras både i en klass eller samhället runt ett gemensamt intresse så det 
kan jag tycka att idrotten är en arena för att man kommer in i ett samhälle och kan få 
vänner och kommer in i andra områden genom idrotten. Hade en elev som var 
duktig på bollspel och kompisar tog med dem till en idrottsförening som de håller på 
utanför skolan och knöt kontakt och de blev kompisar och de träffas mera på fritiden 
genom det. 

  
Johan är inne på samma spår: 
 

Eleverna kan stöta på aktiviteter som de gör tillsammans sedan på fritiden. På så viss 
kan man skapa sociala kontakter. Fysisk kontakt river murar. Annan typ av kontakt 
är viktigt…eftersom elever med invandrarbakgrund skiljer sig kulturellt och 
traditionellt innebär det också att de har olika normer som de följer. Men i ämnet 
idrott och hälsa följer alla samma regler för att nå gemensamma mål....Ser det bara 
positivt för eleverna att samlas kring idrotten.  Idrotten är som sagt ett annat forum 
som skapar bra förutsättningar att mötas som elev. Man jobbar t.ex. i lag för att nå 
ett gemensamt mål. 

 
 
Lärarna uttrycker alltså att idrotten i skolan kan leda till att eleverna får ett utökat socialt nät 
även på sin fritid eftersom de träffar kompisar på lektionerna som de märker att de delar ett 
intresse med, oavsett deras tidigare kulturella bakgrund och benämning.  
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6. Diskussion 
 
För att ge en tydlig struktur på vår diskussion har vi valt att dela in diskussionen i samma 
rubriker som de vi använt i resultatdelen. Under varje rubrik diskuterar vi resultatet kopplat 
mot den tidigare forskning som  presenterats i vår bakgrund.  
 

6.1. Invandrarelevens roll i undervisningen  
 
De intervjuade lärarna upplever inte att elever med invandrarbakgrund som ett negativt inslag 
i undervisningen, snarare som en tillgång. Att det ibland uppstår problem eller osämja i 
undervisning av invandrarbarn anser lärarna inte ha något med deras kultur att göra utan 
snarare beror på sociala förhållanden oberoende kulturer och traditioner. Även andra faktorer 
spelar in vid undervisning av invandrarelever. Detta tycker vi är intressant att diskutera. Först 
menar lärarna att invandrareleverna endast berikar undervisningen, men under intervjuns gång 
nämner de ändå flera negativa aspekter som kan utgöra ett problem i undervisningen av 
invandrarelever. Här verkar det som att lärarna velat visa en positiv syn på invandrarelever 
och försöker att förklara problem utifrån deras sociala förhållanden. Det nämns bland annat 
att dans och höjdhopp inneburit problem då eleverna inte varit vana vid antingen samkönad 
undervisning eller aktiviteterna i sig. Andra problem är simundervisning där invandrarelever 
ofta behöver stödundervisning för att bli godkända. Ramadan är ytterligare något som 
påverkar eleverna i undervisningen. Oavsett vilken anledningen är till att eleverna inte kan 
genomföra aktiviteterna på ett tillfredsställande sätt, så är det ju ändå en utmaning för lärarna 
som de först inte vill nämna, men ändå nämner under samtalet. Vi misstänker att detta beror 
på att det, precis som vi skrev i vår metod, inte anses ”politiskt korrekt” att säga något 
negativt om invandrarelevern. Det visar sig dock att det finns några negativa inslag i lärarnas 
positiva syn på invandrarelever.  

Invandrarelever blir en tillgång i undervisningen genom exempelvis att idrottslärarna erbjuder 
elever med invandrarbakgrund möjligheter att visa och lära ut fysiska aktiviteter från 
hemlandet till resten av klassen. På detta sätt inkluderar idrottslärarna invandrarelevernas 
egna erfarenheter av ämnet. Vidare anser idrottslärarna att elever med invandrarbakgrund 
oftast upplevs som positiva och villiga till samarbete. Även Mayi (2004) påpekar vikten av att 
skolan måste betrakta invandrarelever som en tillgång och som ett berikande inslag i skolan. 
De ska inte ses som ett problem vilket kan orsaka konsekvenser mellan skola och föräldrarna.  

Däremot anser Mayi (2004) att det kan vara väldigt svårt för lärarna att skapa 
förutsättningarna för en väl fungerande mångkulturell skola då elever med invandrarbakgrund 
ibland kan kännas sig utanför eftersom lärarna inte tar upp ämnen som de kan relatera till. 
Även när det sker så menar Mayi att de berörda uppgifter oftast kan vara felaktiga. Precis som 
de intervjuade idrottslärarna skriver Kernell (2002) att arbetsmoralen hos invandrarelever som 
grupp är hög.  

Benhabib (1992) skriver att invandrareleven måste ses som en unik individ med en specifik 
livshistoria och inte bara som en företrädare av ett folkslag. Detta menar också lärarna i 
undersökningen eftersom de helst vill jobba utifrån varje individs förutsättningar och inte vill 
bunta ihop eleverna i grupperingar.  
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6.2. Lärarrollen i möte med invandrarelev 
 
Som tidigare nämnts framkommer det i litteraturen att lärare i de teoretiska ämnena ibland 
känner att de behöver inta en mera auktoritär roll vid undervisning av invandrarbarn. Westin 
(1973) skriver att invandrarelever kan känna att den responsen som de tidigare fått i sitt 
hemland inte existerar i det nya landet. Detta kan i sin tur leda till de svar eleven får i den nya 
omgivningen leder till att känslan av sammanhang går förlorad. De intervjuade lärarna håller 
inte riktigt med i denna teori. De anser att ämnet Idrott och hälsa har en egen karaktär där 
lärarollen blir mera auktoritär än i andra ämnen eftersom det är mycket rörelse under 
lektionen. Det handlar inte om att lärarna intar en mera auktoritär roll bara för att det finns 
invandrarelever i klassrummet. De har inte stött på att eleverna med invandrarbakgrund 
förväntar sig en mer auktoritär lärarroll, utan de har godtagit den roll som läraren har, därmed 
emotsäger de den forskning som vi tidigare redovisat i vår bakgrund.  

 

6.3. Vi och Dem - Grupperingar  
 
I vår bakgrund redovisade vi att Kernell (2002) säger att invandrarelever håller ihop i en 
gruppering. De intervjuade lärarna har alla stött på diverse grupperingar i sin undervisning 
men de anser att det förekommer grupperingar bland invandrarbarn liksom bland svenska 
elever, så fenomenet är egentligen inte något unikt för elever med invandrarbakgrund. Von 
Brömssen (2004) förklarar att det är lärarens uppgift att alla elever ska känna att den svenska 
skolan är en skola för alla där allas värderingar och föreställningar är välkomna. Eleverna 
måste visa varandra respekt för varandras traditioner och kultur. I våra intervjuer ansågs inte 
grupperingarna som ett stort problem, men eftersom undervisningen i idrottsämnet erbjuder 
väldigt mycket gruppaktiviteter försöker lärarna splittra de grupperingar som uppstår så att 
elever med olika förutsättningar och bakgrund ska samarbeta med varandra. Det är viktigt för 
lärarna att förmedla att alla är lika samtidigt som alla har rätt till att vara olika.   

 

6.4. Undervisningsmetoder i möte med invandrarelever  
 
Lärarna anser inte att de behöver använda några speciella metoder vid undervisning av 
invandrarbarn. Den valda undervisningsmetoden anpassas inte efter etnicitet utan mera efter 
klassen gruppdynamik. Detta skiljer från de teorier som presenterats i vår bakgrund där 
exempelvis Löfgren (1985) och även Evaldsson (2002) menar att undervisningen med 
invandrarelever i de teoretiska ämnena måste tillåtas att arbeta i egen takt så att eleven inte 
känner press eller stress, samtidigt som den personliga och kulturella identiteten måste 
stärkas. Även Bergman nämner att lärare i de teoretiska ämnena stöter på dilemmat om hur 
undervisningen skall bedrivas, om helklassens undervisning skall avstanna för att invänta 
invandrareleven eller om invandrareleven efter egen förmåga får hinna ikapp. Detta innebär 
att särskilda undervisningsmetoder skapas för invandrareleverna, vilket är tvärtemot vad 
idrottslärarna säger om den praktiska undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa, där alla deltar 
tillsammans i gemensamma aktiviteter. Inom de fåtal teoretiska moment som förekommer i 
ämnet kan undervisningen ibland anpassas efter invandrarelevens behov av stöd. Detta 
upplevs ofta kopplat till språkkunskaper och därför anordnas särskilt material och stöd för 
dessa elever.  
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Även om lärarna i intervjuerna säger att de inte jobbar efter någon metod, så kan vi se tydliga 
kopplingar till litteratur som skrivits om metoder inom de teoretiska ämnena. Lärarna anser att 
de t är viktigt att anpassa undervisningen efter svenska normer, samtidigt som eleverna ska 
stärka sitt kulturarv. De måste dock lära sig det svenska för att kunna integreras i samhället. 
Simeonsdotter Svensson (2002) menar i sin kategorisering av undervisningsmetoder att det 
svenska kan sättas i fokus av vissa lärare, och de anpassar undervisningen efter svenska 
normer för att eleverna snabbare ska anpassas till det svenska samhället. Samtidigt visar detta 
att lärarna inte vet hur de ska förändra sin undervisning efter omständigheterna som uppstår 
med invandrarbarn i klassen.  

Vidare menar Simeonsdotter Svensson (2002) att lärare kan jobba mycket efter ordning i 
klassrummet. Dessa regler anpassas inte efter invandrarelever, något som lärarna i våra 
intervjuer inte heller anser sig göra.  Detta innebär att elever med eventuella traumatiska 
upplevelser inte synliggörs, utan deras beteende istället ses som ett störande av ordningen. 
Detta medför givetvis stort lidande för den enskilde eleven.  

De lärare vi intervjuat anser att de bör jobba utifrån varje enskild elevs behov, något som 
också läroplanen för det obligatoriska skolväsendet understryker som grund i skapandet av en 
god bildningsmiljö. Detta har också Simeonsdotter Svensson (2002) med i sina kategorier. 
Hon menar att lärare här inte delar upp eleverna efter deras bakgrund, utan ser till varje elevs 
förutsättningar.  

 

6.5. Skolans insatser för invandrarelever 
 
Lärarna i undersökningen menar att skolan inte gör några särskilda insatser riktade just till 
invandrare, utan det som görs grundas mer på vilka behov den enskilde eleven har. I de 
fysiska delarna av undervisningen behövs sällan särskilt stöd, men lärarna kan se att 
invandrarelevernas kunskaper i simning många gånger inte är tillfredsställande. Då erbjuder 
de berörda skolorna dessa elever extra undervisning i simning. Det kan  dyka upp problem vid 
undervisning i de teoretiska delarna av ämnet idrott och hälsa vid undervisning av 
invandrarelever och denna problematik löses oftast genom stöd i form av samarbete med 
speciallärare som finns tillgängliga på skolan. Stödet som eleverna får berör förståelse av 
instruktioner av uppgifter och dylikt.  

Doverborg, Pramling och Qvarsell (1993) skriver vikten av att specialpedagogiska lärares 
kunskaper skall tas till använding vid arbete med invandrarbarn. Dessa lärare har kunskaper 
om hur de ska skapa en bildningsmiljö där barnen kan införskaffa sig kunskaper som de ofta 
kan uppleva som svåra i deras redan stressade vardag. 

 

6.6. Språket i idrottsämnet  
 
Magnusson (1986) skriver att alla lärare som undervisar med invandrarbarn i klassen är 
skyldiga att arbeta med tvåspråkigheten. Även Kadesjö (1996) lyfter fram vikten av 
tvåspråkighet och förklarar att det är viktigt att språket tränas i alla ämnen. Lärarna i vår 
undersökning följer dock inte dessa teorier utan anser att det är väldigt svårt att arbeta med 
tvåspråkigheten i idrottsämnet. Anledningen till detta är att ämnet inte behöver lika stor fokus 
på det muntliga språket som kommunikationsverktyg utan det kroppsliga språket räcker för att 
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ge uttryck för känslor och interaktion. En lärare menar dessutom att det finns andra ämnen 
som är mera gynnsamma att arbeta med tvåspråkigheten i och därmed behöver det inte  
arbetas med språkfrågan under idrottslektionerna.   

De intervjuade lärarna är överens om att idrotten har ett gemensamt språk, ett universellt 
språk som förstås av alla oavsett bakgrund eller etnicitet.  Detta är just som tidigare nämnt att 
elevernas ordförråd inte är det mest väsentliga utan elevernas delaktighet i de praktiska 
momenten som sätts i fokus, där kroppen fungerar som kommunikationsmedel. Peterson 
(2000) skriver att idrotten är ett socialt fält där alla kan mötas och att idrott har ett 
internationellt språk som är tydligt och tillgängligt för alla.  

 

6.7. Ämnet Idrott och Hälsa som integrationsarena 
 
Vi ser att ämnet Idrott och hälsa erbjuder en unik bildningsmiljö för eleverna som skiljer sig 
markant från undervisningen i mer teoretiska ämnen, eftersom lärarna i undersökningen talar 
mycket om detta. Vi är dock medvetna om att lärarna kan försöka att ge ämnet Idrott och 
hälsa en högre status gentemot andra ämnen, och att de därför kan ha svarat positivt om ämnet 
Idrott och hälsas möjligheter. Svaren är dock entydiga hos lärarna att ämnet fungerar som en 
arena för integration av invandrarelever, både i skolan och i övriga samhället. Precis som 
Billing (1999) säger så blir idrotten en mötesplats mellan olika kulturer. Han menar också att 
denna mötesplats fungerar som en väg för sociala kontakter som blir vikiga även utanför 
idrotten. Detta tycker också lärare i vår undersökning. De ser att eleverna får ett intresse för 
gemensamma aktiviteter som de sedan bedriver utanför skolan på sin fritid. De får då också 
en djupare social kontakt med varandra och en integration i det svenska samhället har 
påbörjats. Vi har sett att Idrott och hälsa erbjuder stora möjligheter för integration, detta 
innebär givetvis inte att andra ämnen inte kan erbjuda detta, men lärarna vi intervjuat ser att 
Idrott och hälsa generellt erbjuder fler möjligheter till integration än andra ämnen.  

Lärarna menar vidare att ämnet har en dynamik där det är naturligt att jobba i grupp mot ett 
gemensamt mål, med tydliga regler. Elever kan delta i gruppens arbete och utveckling redan 
från första dagen i undervisningen, oberoende av språkliga kunskaper. Petersson (2000) 
menar också att idrotten i samhället är en naturlig miljö där alla kan samlas oavsett kultur, 
bakgrund och så vidare. Språket blir inte något större hinder för deltagaren, därför blir 
idrotten oftast en naturlig mötesplats. Många invandrarelever ser också idrotten utanför skolan 
som en karriärväg där de kan lyckas utifrån sina förutsättningar, de kan ha det svårt i skolans 
teoretiska delar och ser då en chans i idrotten. Det finns alltså kopplingar mellan studier av 
idrotten i samhället och skolans undervisning i ämnet Idrott och hälsa, båda erbjuder 
möjligheter till ökad integration.  

 

De intervjuade lärarna säger ofta att de inte tänker på något särskilt vid undervisning av 
invandrarelever, utan de menar att alla behandlas på samma sätt oavsett kulturell bakgrund. 
Fallet kan vara så att dessa lärare har valt att uttrycka sig på detta vis för att de kan tro att vi 
inte vill höra att de skiljer mellan elever utifrån etniskt ursprung. Däremot säger vår litteratur 
att elever med invandrarbakgrund måste ses som individer med unika livshistorier där vi inte 
får blunda för deras kulturella erfarenheter vid möte med den svenska skolan.  
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Bilaga 1 
 
INTERVJUFRÅGOR  
 

1. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att undervisningen skall 
anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov för att skapa en likvärdig 
undervisning. Gör skolan några speciella insatser för invandrarbarnen i ämnet idrott 
och hälsa? 
 
Saknar du något, resurser, utbildning, stöd från på skolan? 

 
 
2. Många lärare i de teoretiska ämnena kan tycka att deras arbetsvardag är väldigt 

komplex då kulturella och religiösa identiteter möts varje dag. Hur upplever du denna 
vardag i idrottsämnet? 
 

 
3. Finns det några tydliga likheter och skillnader i din undervisningsmetod, mellan 

teoretiska ämnen och ämnet idrott och hälsa vid undervisning av invandrarbarn? 
 
 
4. Hur arbetar du med att förmedla för eleverna att det inte ska finnas något Vi och Dem 

i idrottsämnet utan att det är ett ämne för alla oavsett bakgrund? 
 
Är detta ett problem i ämnet, grupperingar? 

 
5. Hur arbetar du med att främja tvåspråkigheten i ämnet, (hemspråk och svenska)? 

 
Får eleverna uttrycka sig på sitt eget språk? 

 
6. Många invandrarelever är vana vid en mera auktoritär lärarroll vilket leder till att 

läraren i de teoretiska ämnena ibland måste falla tillbaka i en mera auktoritär roll för 
att bemöta invandrarelever. Känner du att detta händer även er i idrottsämnet? 
 
Kan det uppstå några konsekvenser utav detta? 

 
7. Det finns olika former av undervisningsupplägg som lärare i de teoretiska ämnena 

använder sig utav vid undervisning för invandrarelever, dessa metoder är: 
 
(Läraren svarar på varje metod och efter samtliga där denne får jämföra metoderna, 
nackdelar, fördelar mm.) 

 



34 
 

 
8. Invandrareleven kan upplevas både som en brist och resurs i de teoretiska ämnen, hur 

upplever ni elever dessa elever i idrottsämnet? 
 
 
9. Många lärare i de teoretiska ämnena anser att invandrarbarnen har det svårt att hänga 

med i helklassens undervisning och därför anordnas det inlärningssituationer i form av 
mindre grupper och t.ex. Sv2 undervisning så att eleven kan arbeta i sin egen takt. 
Finner ni likheter i idrottsämnet, vad gör du i så fall? 

 
 
10. Hur arbetar du med att inkludera invandrarelevens kultur och normer i ämnet? 

Exempelvis kan historieläraren låta invandrareleven berätta om sitt hemland historia 
osv. 

 
11. Hur inkluderas invandrarelevens föräldrar i idrottsämnet, deras tankar, åsikter etc?   

 
Påverkar det upplägget för er som lärare att lägga upp lektioner, ex simhall eller 
kroppskontakt 

 
12. Märker du att invandrarbarnens kulturella bakgrund påverkar deras deltagande och 

lärande i undervisningen? I så fall på vilket sätt? 
 

 
13. Hur arbetar du med invandrarbarn med eventuella traumatiska upplevelser, i 

idrottsämnet? 
 
 
14. Upplever du att invandrarbarn kan skapa ett visst ”gruppskal” där de isolerar sig och 

håller sig till sin egen grupp? Försöker du i så fall splittra denna grupp? 
 
15. Anser du att idrotten är en integrationsarena, i så fall på vilket sätt? 

 
 
16. Anser du att idrotten har ett universellt språk? På vilket sätt märker du av det? 

 
 


