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ABSTRACT 

 
Idrottsämnet som en möjlig väg till integration har under de senaste tre decennierna 

fått allt mer uppmärksamhet i forskarvärlden. Forskare har hävdat att integrering, 

både in i skolans och samhällets struktur, har stora möjligheter att ske genom 

användandet av idrott som ett internationellt och kulturöverskridande språk. 

Emellertid har dessa slutsatser till stor del dragits utan att fråga skolelever med en 

utomeuropeisk etnicitet om vad deras upplevelser kring skolidrotten som en 

integrationsarena är.    

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka vilka upplevelser elever med 

utomeuropeisk etnicitet har av idrottsämnet som integrationsarena. Genom att ta reda 

på deras åsikter och upplevelser hoppas vi kunna få en bättre uppfattning om 

idrottsämnet har eller inte har en integrerande roll och i så fall på vilket sätt.  

  

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med öppna riktade intervjuer. 

Respondenterna utgörs av sex elever med utomeuropeisk etnicitet, som alla går i 

gymnasieskolan. Samtliga elever har vistats i Sverige i högst sju år vilket gör att de 

kan antas genomgå en integrationsprocess. 

  

Undersökningen visar att elever upplever idrottsämnet som en möjlig 

integrationsarena, dock skiljer sig deras åsikter åt i många avseenden. De upplever i 

olika grad idrottsämnet som en plats där de kommer i kontakt med den svenska 

kulturen, där de får en större förståelse för olika platser i samhället samt där de har 

en möjlighet att skapa vänner som de umgås med i skolan och på fritiden. 

Undersökningen visar också att möjligheterna till integration påverkar elevernas 

förutsättningar för innanförskap. Bland annat dessa aspekter gör att idrottsämnet kan 

ses som en arena som skapar förutsättningar för integration in i den svenska skolan 

men även in i det svenska samhället. 
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1 INTRODUKTION 

 

Folkvandring likt idrottsutövning har båda i en eller annan form funnits lika länge 

som mänskligheten. Utöver detta har de också den gemensamma nämnaren att de 

sker på global skala. Den långa och parallella historiken tilltrots har dock inte 

human- och samhällsvetenskapliga forskare börjat intressera sig för deras effekt på 

varandra förrän under senare hälften av 1900-talet. Under 1980- 90- och 2000-talet 

har forskningsrapporter på området dock kommit i en allt stridare ström i takt med att 

områdets outforskade potential har blottlagts. Idrotten med sitt många gånger 

universella och välkända regelverk har tyckts vara en guldgruva för att överskrida 

kultur- och språkbarriärer och således öppna dammluckorna för en våg av lyckade 

integrationsprojekt. Röster, så som Thomas Peterson (2000), säger att invandrare och 

etniska minoriteter kan integreras på ett enkelt och identitetsbevarande sätt i ett nytt 

samhälle genom idrotten har gjort sig gällande. Man har menat att fotbollsplaner, 

hockeyrinkar och löparbanor är de arenor på vilka människor med olika ursprung ska 

kunna mötas kring gemensamma intressen, lära känna varandra och genom detta 

vinna förståelse och respekt för skilda värderingar och ideal.  

  

De positiva rösterna kring idrott och integration tycks många, ändock har forskning 

visat att personer från minoritetsgrupper i lägre utsträckning får ledarroller inom 

idrotten samtidigt som deras prestationer i mindre utsträckning uppmärksammas av 

massmedia. Forskning har vidare visat att idrotten ibland kan ligga till grund för att 

utmärka vissa karakteristika hos den enskilda gruppen (Elling & Knoppers 2005). 

Något som kan antas bli en grogrund för utanför- och innanförskap. Men hur 

uppfattar då skolungdomar från minoritetsgrupper ämnet Idrott och hälsa som en 

integrationsarena? Har de en känsla av att deras umgängeskrets vidgas till att 

innefatta fler ur majoritetsbefolkningen? Främjar skolidrotten deras språkinlärning? 

Gör redskapsgymnastiken att de får större förståelse för svenska sedvänjor?  

  

Under den utbildning som lett fram till detta examensarbete har vårt intresse för 

integrationsfrågor i skolan ökat. Med skilda studievägar och bakgrunder har de 

problem och fördelarna som uppenbarat sig i ämnet tett sig olika, likaså de lösningar 

och vägar som givit sig tillkänna. Dock har den ömsesidiga utgången blivit att vi 

insett vikten av att en gemenskapskänsla baserad på respekt, förståelse och tolerans 

uppstår inom elevgruppen för att en fruktbar lärandemiljö ska formas. I skolans värld 

är det alltid flera faktorer som samverkar för att ge en lyckad utgång. En av dessa 

faktorer, som sällan kan förringas, är elevers upplevelse av sin egen del i skolans 

sociala struktur. Upplever då elever från minoritetsgrupper att de lättare integreras i 

denna komplexa, sociala struktur genom idrottsämnet? 
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrundsdelen inleds med att definiera begreppet intergration varpå innebörden av 

utanför- och innanförskap förklaras. Efter detta följer ett resonemang kring vilken 

term som bör användas då man talar om människor med en annan etnicitet än den 

svenska. Vidare skrivs det om idrottens möjlighet att verka som en integrationsarena. 

Kapitlet avslutas med att förklara innebörden av social, kulturell och strukturell 

integration genom idrott.  

2.1 Integration 

 

1997 kom regeringens proposition, Sverige, framtiden och mångfalden, som 

markerade brytpunkten mellan den gamla invandrarpolitiken och den nya 

integrationspolitiken. Målet med invandrarpolitiken hade varit att den som anlände 

till Sverige skulle sammansmältas med det nya samhället genom att erhålla samma 

rättigheter och möjligheter, samtidigt som denne skulle ges möjlighet att utveckla 

den egna kulturella identiteten (SOU 1974:69). I och med 1997 års proposition 

ändrades dock fokus från den enskilde till att beröra befolkningen och samhället i 

stort. Nu lades istället vikten vid en ömsesidig integration av både svenskar och 

invandrare. De nya integrationspolitiska målen var hädanefter:  

 

- att lika rättigheter och möjligheter gäller för alla, oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund 

 

- att en samhällsgemenskap utvecklas med samhällets mångfald som grund 

 

- att en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 

tolerans främjas och 

 

- att alla, oavsett bakgrund, skall vara delaktiga och medansvariga för 

denna utveckling  

 

Propositionen klarlägger vidare vikten av hur skolan ska utgöra en plats där öppenhet 

råder gentemot mångfald så att elever kan lära känna varandra och lära av varandra. 

Vidare hävdas i propositionen att en sådan öppenhet inom skolan troligen kan få 

påverkan långt utanför skolvardagen (Prop. 1997/98:16).  

 

David Walker, Gary Thomas & Julie Webb (1998) hävdar att den enskilt viktigaste 

faktorn för integration i skolan är jämlikhet. Det vill säga att alla barn, oavsett etniskt 

eller kulturell bakgrund, blir lika värderade, har samma möjligheter och behandlas 

med respekt.      

 

Den svenska sociologen Aleksandra Ålund (1985) har definierat två delar av 

integration som strukturell och kulturell integration. Med strukturell integration 

avses i vilken utsträckning den invandrade populationen har fått tillgång till arenor 

för socialt nätverkande. Detta kan exempelvis vara platser där förmedling av 

ekonomiska, politiska och sociala värden äger rum och innefatta mindre nätverk så 

som umgängeskrets till större så som hela ekonomiska strukturer. Kulturell 

integration avser i vilken utsträckning majoritetsbefolkningen visar öppenhet 
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gentemot invandrade kulturinslag, samt, å andra sidan, i vilken omfattning den 

invandrade populationen har tillägnat sig majoritetsbefolkningens normer och 

värderingar. Dock medför inte en hög grad av till exempel strukturell integration per 

automatik att graden av kulturell integration är hög. Utvecklingen inom de två 

områdena kan ske i olika hastighet beroende på gruppernas vilja eller motvilja till att 

acceptera omställning.   

 

Mikael Stigendal (2004) hävdar att om skolan förmår att uppbåda en känsla av 

meningsfullhet vad gäller skolgången hos eleven ökar chansen markant för att eleven 

ska känna delaktighet. Detta är grunden i vad han benämner som social integration. 

Dock kan social integration också uppstå utanför skolans strävan efter det, till 

exempel bland eleverna utanför lektionstid. Stigendal menar vidare att social 

integration inte är en automatisk följd av vänskapande utan att ett sådant måste ske 

mellan personer från skilda befolkningsgrupper för att räknas som social integration. 

Det vill säga att om umgängeskretsen utgörs av personer av till exempel olika etnisk 

bakgrund har social integration skett. Sammanslutningar av detta slag och social 

integration i stort är nära förknippat med uppfattningar av utanförskap och 

innanförskap (a.a). 

2.1.1 Utanförskap och innanförskap 
 

Att befinna sig innanför skolans gränser gör en person delaktig i skolans 

innanförskap. Detta behöver dock inte betyda att man känner delaktighet. 

Exempelvis kan man delta under en idrottslektion utan att känna någon större känsla 

av delaktighet då beslut fattas över ens huvud samtidigt som man har svårt att förstå 

sina klasskamrater på grund av språkförbistringar. Ett starkt innanförskap å andra 

sidan karaktäriseras av att känslan av delaktighet sammanfaller med en stor del av 

faktiskt deltagande. Det vill säga att man som deltagare på idrottslektionen inte bara 

medverkar utan att man också är med och påverkar de beslut som fattas samtidigt 

som man känner ett deltagande i kommunikationen. Ett sådant kompetenskrav som 

förmågan till kommunikation utgör är en viktig del för att kunna bli delaktig i en 

strukturs sociala relationer. En person inom, till exempel, en struktur som skolan 

måste kunna förstå andra samtidigt som han eller hon gör sig själv förstådd. Utöver 

kommunikationen är också förtroendet viktigt för att personer ska kunna verka 

tillsammans. Utan tillit, ingen väl fungerade relation (Stigendal, 2004).  

 

Vad är det då som skapar en känsla av utanförskap i sociala sammanhang? Stigendal 

(2004) hävdar att det finns fyra orsaker. För det första kanske man helt enkelt inte 

vill vara en del av det sociala sammanhanget, man har inte vilja nog att engagera sig. 

Att avsiktligen ställa sig utanför kan också antyda att kommunikationsproblem eller 

tillitsproblem föreligger. För det andra kan utanförskapet bero på att man stängts ute 

ur det sociala sammanhanget, till exempel genom mobbing. För det tredje kan 

utanförskapet bero på brister som gör att man inte uppfyller innanförskapets villkor. 

Detta kan vara brister i exempelvis språkkunskaperna, hälsan eller 

utbildningsgraden. Slutligen kan utanförskap uppstå på grund av outtalade villkor 

inom den sociala strukturen. Dessa villkor utgör det som kallas strukturell 

selektivitet, eller strukturell rasism, och kan försvåra för människor med till exempel 

ett från majoritetsgruppen avvikande etniskt ursprung (a.a.). 
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Giddens (1984) hävdar i sin struktureringsteori att även då vardaglig social 

interaktion leder till social integration så bidrar det också till att reproducera de 

social strukturer inom vilka de sker, även om dessa strukturer i sig både kan försvåra 

eller möjliggöra vidare interaktion. 

2.2 Invandrare, utländsk bakgrund eller etnisk identitet? 

 

Termen invandrare fyller i strikt terminologisk mening ingen annan innebörd än att 

beskriva en person som vid något tillfälle flyttat från ett land till ett annat. Termen 

går att applicera på exempelvis till Sverige inflyttade danskar, mongoler eller 

nigerianer. Grupper av individer som i erfarenheter, immigrationsskäl och tidpunkt 

för flytt skiljer sig markant åt. Heterogeniteten till trots används dock ofta 

invandrartermen helt godtyckligt för att beskriva stora, mindre eller sammanslagna 

minoritetsgrupperingar som i något avseende skiljer sig från majoritetsbefolkningen. 

Istället för sin ursprungliga betydelse har termen i folkmun förskjutits till att få 

representera det som ses som icke-svenskt, det som avviker från det vanliga och 

välbekanta. En följd av detta är ibland, och kan lätt bli, att personer som inte alls 

invandrat till Sverige kategoriseras som invandrare. Kategoriseringar av detta slag 

har givit termen en stigmatiserande och negativ ton och kan i många fall te sig 

diskriminerande. En annan följd är att dikotomiseringen svenskar och invandrare 

uppstår där ingen hänsyn tas till det rättsliga medborgarskapet eller till hur personen 

uppfattar sig själv. Dikotomiseringen vilar således på en förgänglig uppfattning av 

vad svenskhet torde vara och gentemot detta ställs således den invandrade (SOU 

2004:48). 

 

Vidare om termen och begreppet invandrare skriver Stigendal (2004) att det är 

bristfälligt då det inte tar någon hänsyn till hur länge en person har vistats i Sverige. 

Han instämmer vidare i SOU 2004:48 hävdande i det avseende att han ser begreppet 

så som bristande då det i vissa fall kan kategorisera människor som bott i Sverige 

under decennier som invandrare utan att ta någon hänsyn till deras uppfattning av sig 

själva. Stigendal hävdar vidare att även begreppet och termen utländsk bakgrund, likt 

invandrare, har sina brister. En av bristerna är dess uddlöshet då det innefattar både 

svensk- och utlandsfödda. En ytterligare brist är att begreppet för många konnoterar 

bristande språkkunskaper vilket inte alls behöver vara fallet med tanke på att 

begreppet som tidigare nämnts innefattar både svensk- och utlandsfödda. Begreppet 

möjliggör alltså ingen egentlig kategorisering då ingen gemensam nämnare tvunget 

sammanför människor av utländsk bakgrund. Det begrepp som av Stigendal istället 

förespråkas är etnicitet. Anledningen till det är att detta begrepp, till skillnad från de 

tidigare nämnda, enligt honom är flerdimensionellt och ickevärderande samtidigt 

som det ger utrymme för att beskriva så vitt skilda faktorer som till exempel 

medborgarskap, kultur, språk och identitet (a.a.). 

 

Även Ahmadi (1998) framför användandet av ordet etnisk, eller etnisk identitet, så 

som mest befogat. Anledningen är att begreppet etnisk identitet möjliggör 

definierandet av en psykosocial identitet ”… som är förankrad i en social gemenskap 

eller grupp vars medlemmar upplever sig tillhöra ett speciellt folk med gemensamt 

ursprung och gemensam härstamning.” (a.a. s. 119). Författaren hävdar vidare att 

etniska grupper ofta bär en känsla av gemensamt ursprung reproducerat över 

åtskilliga generationer samtidigt som de identifierar sig själva och andra genom 

egenheter och skillnader inom de olika kulturerna. Sammanslutandet kring en etnisk 
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tillhörighet kan dock ske baserat på olika faktorer så som språk, seder, religion eller 

fysiska särdrag. På likartat sätt kan grunderna på vilka man drar upp gränserna 

gentemot utomstående vara mer eller mindre tydliga och basera sig på sådant som 

rena landsgränser eller vilka man inom den egna gruppen gifter sig med. 

Uppfattningen av den etniska identiteten är inte heller konstant utan kan skifta under 

en persons levnadslopp. Det är exempelvis inte ovanligt att uppfattningar om den 

egna etniska identiteten inte uppstår förrän den sätts i kontrast till en annan 

befolknings etniska uppfattning av sig själva. Således är begreppet relationellt vilket 

för somliga människor tycks strida mot det sunda förnuftet. Ett förnuft som 

vanligtvis säger att etniciteten är något medfött som oberoende av socialt 

sammanhang är statiskt (a.a.). 

 

Om denna skillnad mellan ett föränderligt och icke-föränderligt synsätt på etnicitet 

skriver Ehn i Kultur och erfarenhet (1993) följande:  

 
Man kan t.ex. se etnicitet som en grundläggande mänsklig identitet, en egenskap 

som man föds med och aldrig kommer undan. Med ett sådant synsätt framställs 

etniska grupper som relativt fasta och slutna system som går att klart skilja från 

varandra. Denna infallsvinkel kallas essentialistisk då den betonar ett koncentrat 

av härstamning, endogami, primär identitet och kulturell särprägel. Ett annat 

perspektiv är det konstruktivistiska, som mer utgår från att etnicitet är något som 

skapas och omskapas i socialt liv, och att etnisk identitet har en relativ betydelse, 

beroende på sammanhang (a.a. s. 67ff)              

 

Den konstruktivistiska synen på etnisk identitet, menar Ehn, präglas av dess intresse 

för hur etniska grupper formas i olika sociala sammanhang. 

 

Med detta som bakgrund kommer vi framledes i rapporten att använda oss av 

begreppen etnisk identitet och etnicitet med ett konstruktivistiskt synsätt. 

Anledningen till att vi inte uteslutande kommer att använda begreppet etnicitet är att 

vi anser att integrationsprocessen förändrar en persons identitet, dock förändras inte 

personens etnicitet. Personen, i detta fall eleven, får genom integrationsprocessen 

möjligen upp ögonen för sin egen etnicitet då denna sätts i kontrast till svensk 

etnicitet. Detta menar vi inte förändrar elevens etnicitet utan hans eller hennes 

etniska identitet, alltså uppfattningen av sig själv så som både exempelvis iranier och 

svensk. Det vill säga att vi skiljer mellan identitet, vilket är personens uppfattning av 

hela den egna identiteten så som till exempel modig, snabb, fotbollsspelare, 

romantisk osv., och den etniska identiteten, med vilket vi åsyftar personens 

uppfattningar av sig själv så som tillhörande detta folkslag med den kulturen och det 

språket samt dessa traditioner och seder (Ehn, 1993).     

2.3 Idrotten som en integrationsarena 

 

Tomas Peterson (2000) skriver att idrotten idag utgör en av de viktigaste sociala 

miljöerna där barn och ungdomar med utländskt bakgrund kan träffas och verka med 

etniskt svenska barn och ungdomar. Även Åse Strandbu (2002) menar att idrotten 

utgör en god mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och etnicitet.  

 

På grund av idrottens sociala karaktär, där olika etniciteter har möjlighet att mötas, 

tar Peterson (2000) upp begreppet integrationsarena. Detta begrepps innebörd 

förklarar han i två led. Han menar att idrotten är en verksamhet som kan bidra till att 
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integrera barn och ungdomar med utländsk bakgrund in i den svenska skolan och in i 

det svenska samhället. Begreppet arena tolkas här som avgränsande och åskådande. 

Med avgränsande menas att inom idrotten är det idrottens lagar som gäller, lagar som 

öppnar för gemenskap och vänskap på ett annat sätt än vad lagar i övriga samhälliga 

sammanhang gör. Med åskådande menar han att det är uppvisandet, resultatet och 

engagemanget som står i fokus. Han skriver vidare att inom och genom idrotten 

ägnar sig barn och ungdomar åt en verksamhet vars form och innehåll de är överens 

om, samtidigt som de umgås på lika villkor. 

 

Även Strandbu (2002) tar upp begreppet och menar att idrotten har någonting som 

många andra samhälliga sammanhang saknar, nämligen internationalitet. Idrotten är 

internationell, den språkliga kompetens som krävs i andra sammanhang är av mindre 

vikt inom idrotten. Även de regler som idrotten är uppbyggd kring är mindre 

komplicerade vilket erbjuder deltagarna en chans att samverka i större utsträckning. 

Av denna anledning kan många språkliga och kulturella barriärer överkommas inom 

och genom idrotten. Peterson (2000) nämner också den språkliga kompetensens 

ringa betydelse som en fördel inom idrottssammanhang och gör även kopplingar till 

skolans värld. Han skriver att idrotten inte är språkberoende på samma sätt som 

övriga ämnen i skolan. Idrottens språk är ett internationellt språk som är entydigt och 

förståligt för alla, de krav på språket som många andra ämnen i skolan har kommer 

inte till uttryck på samma sätt inom idrotten.  

 

Inom idrotten stöter barn och ungdomar även på en miljö där de inte bedöms utifrån 

sin bakgrund eller etnicitet menar Peterson (2000), här är det insatsen som står i 

fokus. Diskriminering som förekommer inom andra sammanhang i samhället är svår 

att upprätthålla inom idrotten. Lagidrotten utgör i många fall en grund för att alla ska 

samarbeta tillsammans mot ett gemensamt mål vilket leder till att diskriminering 

hamnar vid sidan om. 

2.3.1 Social integration genom idrott 
 

Skolverket (1994) har betonat vikten av social utveckling och betydelsen av lärande 

av social kompetens. Helle Rønholt, Claes Annerstedt & Birger Peitersen (2001) 

påpekar att idrott som ämne erbjuder utsökta möjligheter att träna detta eftersom 

ämnet integrerar både praktik och teori. Lars-Magnus Engström (2002) skriver även 

han om idrottens roll som en arena för social integration. Han menar att den sociala 

relationen i sig är viktig för individen oavsett om den är i ett kamratgäng, ett 

fotbollslag eller i en parrelation, känslan av samhörighet som uppnås genom 

relationer är viktig för individens självkänsla. Han skriver vidare att individen genom 

idrotten har en möjlighet att kommunicera och ta kontakt med andra människor och 

på så sätt även andra kulturer.  

 

Strandbu (2002) menar att social integration i idrotten utgörs av att ha eller få nära 

vänner och knyta kontakter i samband med eller genom idrott och idrottsaktiviteter. 

Den största anledningen till att barn och ungdomar börjar med idrott eller utövar 

idrott är att de vill hålla sig i form och att de tycker om det sociala livet runt idrotten. 

Med andra ord kan man säga att det sociala livet är viktigare för barn och ungdomar 

än att lära sig visa färdigheter inom en viss idrott . Man skulle också, enligt Strandbu, 

kunna dra slutsatsen att idrott är en viktig arena för att få vänner och knyta nya 

kontakter vilka man skulle kunna nyttja även i andra sammanhang utanför idrotten. 
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2.3.2 Kulturell integration i och genom idrott 
 

Rønholt m.fl. (2001) skriver att kulturen uppfattas som en viktig del av den 

mänskliga existensen och eftersom idrott är ett tydligt kulturfenomen i vårt samhälle 

utgör den en viktig arena för integrering över kulturgränserna. Rønholt skriver vidare 

att den kulturtillgodogörelse som ungdomar gör genom sin uppväxt i ett samhälle 

påverkar deras uppfattningar av idrott. Hon menar att olika aktörer i samhället så 

som barnomsorgen, skol- och utbildningssystemet samt arbetsplatsen påverkar deras 

uppfattningar om och kring idrott. De erfarenheter som barn får av idrott genom 

kulturen avgör också hur de ska förhålla sig till idrott under sitt liv. Strandbu (2002) 

väljer att belysa det ovannämnda ur motsatt perspektiv. Hon menar att kulturell 

integration handlar om att sluta upp kring normer och värden som gjort sig gällande i 

idrott, det vill säga att de kulturtillgodogörelser som barn och ungdomar gör i 

idrotten påverkar deras uppfattningar om samhället de lever i. Ungdomar med en 

annan etnisk identitet än svensk tillskriver sig värden ur majoritetskulturen genom att 

delta i olika idrottsaktiviteter som är typiska för den dominerande kulturen. 

 

Men kulturell integration i idrott handlar också om ett upptagande av normer och 

värden åt det andra hållet enligt Strandbu (2002). Med det menar hon att ungdomar 

från majoritetskulturen tillskriver sig värden från minoritetskulturen. Genom att de 

får syn på och utöva idrottsaktiviteter som är typiska för minoritetskulturen skapar 

ungdomar från majoritetskulturen en uppfattning om värden och normer som görs 

gällande i minoritetskulturen. Som ett exempel tar hon upp den orientaliska 

kampsportens intåg i Danmark under 1970- talet. Flera grupper i samhället fick en 

annan syn på hur kroppen kan uppfattas och hur viktig träning av kroppen kan vara 

för att uppnå en sundare livsstil. 

 

Kulturell integration genom idrotten innebär å andra sidan enligt Strandbu (2002) att 

normer och värden överförs från idrotten på ett sätt så att de får en betydelse för den 

generella samhällsmässiga kulturella integrationen. Exempel på sådan integration 

kan vara att de existerande uppfattningarna om etnicitet, kön och nationalitet kan 

förstärkas av idrottsmän som har en betydande roll i samhället. Man kan exempelvis 

tänka sig att ungdomar med utländsk bakgrund i landslagsfotbollen kan bidra till att 

förstärka de rådande uppfattningarna om vad som utgör svenskhet eller norskhet 

d.v.s. den dominerande kulturens grundläggande värden och normer. Kulturell 

integration genom idrotten kan också innebära tillägning av värden som tolerans och 

acceptans av pluralism. Arbetet mot rasism inom idrotten skapar förutsättningar hos 

individerna att respektera och acceptera varandras olikheter.  

2.3.3 Strukturell integration genom idrott 
 

Strukturell integration genom idrotten innebär enligt Strandbu (2002) att idrotten kan 

vara en inkörsport till andra arenor i samhället, till exempel att det medför bättre 

integrering inom arbetssektorn eller inom skolsammanhang. Deltagandet inom idrott 

ökar individens chanser att verka på andra platser på grund av dennes insatser i 

idrotten. Exempelvis kan individens framträdande position inom idrotten underlätta 

då den ska söka jobb inom olika sektorer. Peterson (2000) tar även han upp idrottens 

förmåga att skapa möjligheter för individer att verka på andra platser i samhället. 

Idrotten är en social företeelse, en mötesplats som också kan fungera som en 

förberedelse för att mötas och verka på andra platser i samhället. 
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Idrotten kan bland ungdomar med utländsk bakgrund även utgöra en möjlig 

karriärväg enligt Peterson (2000): 

 
Man ska inte heller underskatta betydelsen av idrotten som möjlig karriärväg, 

även om det fortfarande i praktiken bara är ett fåtal som lyckas nå ändå fram. 

Många ungdomar med invandrarbakgrund har föräldrar som trots hög utbildning 

går arbetslösa eller har lågkvalificerade yrken. För dem kan idrotten (eller 

musikbranschen) te sig som en lika realistisk karriärväg som skolsystemet.  

(Peterson s.156)  

 

Även Strandbu (2002) påpekar idrottens roll som en möjlig karriärväg för barn och 

ungdomar med utländsk bakgrund men ställer sig även frågande kring den 

möjligheten då satsningen görs på bekostnad av skolan och studierna. Hon menar att 

eftersom det är svårt att lyckas inom idrotten och eftersom det finns en risk att 

misslyckas bör individen se över sina alternativ. 

 

En annan form av strukturell integration genom idrotten är att idrott kan utgöra en 

fast punkt i livet för invandraren enligt Strandbu (2002). Genom att den utgör detta 

kan idrotten ha en betydande roll för vidare integration. Hon menar att asylsökande, 

genom att vara delaktiga i idrotten, kan fokusera på sin idrott och ha en fast punkt i 

vardagen vilket kan hjälpa den asylsökande att överkomma eventuella svårigheter i 

livet. 
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3 SYFTE 

 

Syftet med rapporten är att undersöka hur elever med utomeuropeisk etnicitet 

upplever idrottsämnet som en möjlig integrationsarena, det vill säga hur eleverna ser 

på idrottsämnet som en möjlig väg till integrering i den svenska skolan och till viss 

del även samhället. Vilka faktorer anser eleverna som hjälpande vid 

integrationsprocessen samt på vilka olika sätt upplever eleverna att integration sker 

genom idrottsundervisningen? Detta avser vi undersöka i uppsatsen. Utifrån 

elevernas svar samt utifrån bakgrundskapitlet kommer ett resonemang att föras som 

förhoppningsvis besvarar våra frågeställningar och på så sätt uppfyller vårt syfte. 

3.1 Frågeställningar  

 

För att kunna uppfylla syftet med vår undersökning har vi valt följande 

frågeställningar: 

 

- Vilka faktorer för integration upplever elever med en utomeuropeisk etnicitet 

i ämnet Idrott och hälsa? 

- Vilka faktorer för innanförskap tillhandahåller idrottsundervisningen?  

- Vilka faktorer för utanförskap tillhandahåller idrottsundervisningen?  

- På vilka sätt upplever elever att social integration sker genom 

idrottsundervisningen? 

- På vilka sätt upplever elever att kulturell integration sker genom 

idrottsundervisningen? 

- På vilka sätt upplever elever att strukturell integration sker genom 

idrottsundervisningen? 
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4 METOD 

 

Metodkapitlet inleds med en motivering och förklaring av undersökningsmetoden. 

Därpå förklaras intervjuguidens utformning och urvalsprocessen. Sedan beskrivs 

genomförandet och tillvägagångssättet, det vill säga på vilket sätt kontakt togs med 

de tänkta respondenterna och hur detta genomfördes. Efter detta följer en redovisning 

för hur våra insamlade data bearbetades. Vidare förs en diskussion kring rapportens 

validitet och reliabilitet. Metodkapitlet avslutas med metoddiskussion.  

4.1 Val av undersökningsmetod 

 

Metoden för denna undersökning är kvalitativa, riktade öppna intervjuer. Detta 

ansågs som den mest relevanta metod då det som avses undersökas är elevers 

uppfattning av ett specifikt fenomen, nämligen idrotten som integrationsarena (jfr 

Lantz, 1993).  

  

Vidare fanns behovet av en metod som gav god inblick i varför eleverna upplever 

eller inte upplever idrotten på det sätt som de gör. Dessa behov tillgodoses i och med 

användandet av ett kvalitativt angreppsätt (jfr Trost, 2005).    

  

Utifrån de fördelar och möjligheter som tillhandahålls genom användandet av riktade 

öppna intervjuer anser vi det motiverat att använda sådana för att besvara våra 

frågeställningar och genom detta utröna huruvida eleverna upplever idrottsämnet 

som en integrationsarena.  

  

Våra frågeområden är de frågeställningar som tidigare redogjorts för medan 

följdfrågorna utgörs av de konkreta frågor (se bilaga 1) som ställs till respondenten 

(jfr Lantz, 1993). 

4.2 Intervjuguidens utformning 

 

Intervjuguiden delades in i sex frågeteman: Integrationsfrågor, Utanförskap- och 

innanförskapsfrågor, Idrotten som integrationsarena, Social integration genom 

idrott, Kulturell integration i och genom idrott och slutligen Strukturell integration 

genom idrott. Frågorna, som utformades och baserades på den bakgrundslitteratur 

som redogjorts för i bakgrundkapitlet, är 25 till antalet, samt 14 följdfrågor: sju 

huvudfrågor med fyra följdfrågor som berör integration i det första temat, åtta 

huvudfrågor med tre följdfrågor som handlar om elevens upplevelser av utanför- och 

innanförskap i det andra temat. I det tredje temat, som syftar till att få reda på 

huruvida eleven uppfattar ämnet Idrott och hälsa som en integrationsarena i 

förhållande till språkkunskaper och vad gäller förutsättningar för att umgås och 

samarbeta, är huvudfrågorna tre till antalet samt fyra följdfrågor. Därefter avslutas 

intervjuguiden med frågor rörande de tre områden inom vilka idrottsämnet kan 

tänkas hjälpa till med integration.  Social integration berörs med tre huvudfrågor, 

kulturell integration med tre huvudfrågor samt en följdfråga och slutligen så berörs 

strukturell integration med tre huvudfrågor och två följdfrågor. Intervjuguiden 

avslutas med en förfrågan till respondenten om han har någonting ytterligare att 

berätta angående sina upplevelser på idrottsundervisningen, detta för att försöka 
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förhindra att diskussioner rörande sådant skulle uppstå efter avslutad intervju, vilket 

heller inte uppstod.  

 

Intervjuguiden såg således likadan ut vid användandet gentemot alla respondenterna. 

Anledningen till att intervjuguiden utformades på detta vis var för att underlätta 

tematiseringen samt möjliggöra en liknande rubriksättning genom rapporten (jfr 

Gillham, 2005).          

4.3 Urval 

 

De sex elever som valdes ut för intervju är alla av mannligt kön och elever vid lokala 

gymnasieskolor. Att respondenterna endast var pojkar är en ren slump då urvalet 

gjordes av lärarna (jfr rubrik 4.4). Inga flickor gallrades bort eller dylikt för att 

avgränsa respondentgruppen till att endast bestå av pojkar. Eftersom syftet är att 

undersöka hur integrering genom idrott ter sig i skolan är det av vikt att personerna 

som intervjuas är elever med annan etnicitet än den svenska, mer precist elever med 

utomeuropeisk etnicitet. Kraven från vår sida var att de skulle kunna tala relativt god 

svenska samt att de inte hade vistats i Sverige i mer än sju år. Anledningen till att 

begränsningen sattes vid sju år är att vi då tror att personerna tillgodogjort sig 

tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna ge tillräckligt uttömmande samt 

förståeliga svar samtidigt som de fortfarande kan antas genomgå en 

integrationsprocess.      

 

Valet av denna grupp elever baseras på de eventuella kulturella, sociala och 

traditionella skillnaderna som kan uppkomma då eleverna går i skolan i Sverige. 

Genom att intervjua dem och få insyn i deras tankar om den svenska skolan och 

idrottsämnet samt till vis del även samhället, hoppas vi kunna skaffa oss en 

uppfattning om vad de anser kring idrotten som en möjlig integrationsarena. 

 

För att bestämma urvalet användes bekvämlighetsurval som metod (jfr Trost, 2005). 

Denna metod innebär i stora drag att man tar vad man råkar finna. Kravet från vår 

sida var att respondenterna skulle vara elever med utomeuropeisk etnicitet som inte 

hade vistats i Sverige i mer än sju år.  

4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

 

För att hitta möjliga kandidater till intervjuerna togs kontakt via mejl med samtliga 

lärare vid tre av de lokala gymnasieskolorna. I mejlet förklarades syftet med 

undersökningen samtidigt som lärarna ombads att ge oss mejladresser till elever som 

passade in på undersökningens kriterier. Ansåg lärarna detta opassande föreslog vi 

att vidare korrespondens kunde ske genom dem. Endast i ett fall såg läraren detta 

som lämpligast. En nackdel med att be andra om hjälp för att få intervjupersoner är 

enligt Trost (2005) risken för att hjälppersonen kan styra urvalet. Detta skulle betyda 

att klasslärarna i vårt fall kanske valt att ge oss elever som är kunniga inom ämnet, 

eller elever som har starka åsikter kring temat. En annan nackdel kan vara att 

insamlingen av namn kan ta lång tid.  

 

Efter att elevernas mejladresser samlats in skickades ett mejl (se bilaga 2) till dem 

där syftet med undersökningen förklarades samtidigt som deras viktiga roll i 

sammanhanget betonades. Enligt Jacobsen (1993) är det viktigt att vid första 
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kontakten ge respondenten en uppfattning om vad undersökningen handlar om samt 

förklara att deras medverkan är av stor vikt. Han skriver vidare att man i god tid ska 

upplysa intervjupersonen hur och när intervjun ska göras, i vilket sammanhang den 

ska publiceras samt hur lång tid det hela kan ta. Dessa punkter anses viktiga och de 

förklarades via mejl samt vid mötet med respondenten. Vi påpekade även att 

intervjun var helt frivillig så att de inblandade inte skulle känna sig tvungna att 

medverka. För att ytterligare ge eleven möjlighet att göra sig införstådda med vad 

han eller hon gav sig in på skickades intervjufrågorna i förväg, något som Bell 

(2006) anser vara en fördel.  

 

Intervjun genomfördes på elevens skola för att denne skulle känna sig trygg till följd 

av den bekanta miljön, vilket är viktigt för en lyckad intervju (jfr Trost, 2005). 

Skolan är en miljö som eleven vistas i under större delen av vardagen vilket gör att 

han/hon känner igen sig och förhoppningsvis kan slappna av.  

 

Intervjun inleddes enligt de punkter som Ejvegård (2009) lyfter som viktiga. Det vill 

säga att intervjuaren presenterade sig själv, projektet och hur intervjumaterialet 

kommer att användas framöver. Intervjuaren påpekade också att intervjumaterialet 

framöver skulle behandlas konfidentiellt samt upplyste, precis som då första 

kontakten skedde, att respondentens medverkan var av stor betydelse för 

allmännyttan. Intervjun genomfördes på så sätt att frågorna ställdes i en bestämd 

ordning, och så ordagrant som möjligt, utifrån den intervjuguide (se bilaga 1) som 

tidigare utformats. Detta tillvägagångssätt menar Ejvegård ökar möjligheten att på ett 

tillförlitligt sätt jämföra respondenternas svar senare i arbetsprocessen. När intervjun 

rundats av tackade intervjuaren respondenten för dennes medverkan samt frågade om 

det var möjligt att ytterligare kontakt togs ifall någon mer fråga skulle uppkomma. 

Avslutningsvis tillfrågades respondenten om denne ville ta del av den färdiga 

rapporten. I de fall vi fick tveksamma svar är avsikten att i alla fall skicka den 

färdiga rapporten då detta, enligt Ejvegård, ökar graden av seriositet.   

 

För att registrera svaren användes en digital diktafon. Ejvegård (2009) menar att man 

efter genomförd intervju och transkribering bör återsända transkriptionen till 

intervjupersonen för att denne ska få möjlighet att göra eventuella rättningar. Att ge 

respondenten möjlighet att korrekturläsa transkriptionen har också den fördel att 

denne då kan komma med möjliga ändringar där intervjuaren har missuppfattat det 

som upptagits av diktafonen. Av dessa två anledningar återsändes transkriptionen 

varpå de rättelser och förtydliganden som återkom infördes i protokollet och således 

kom med i rapporten. 

 

Intervjuerna tog mellan 50 minuter och 80 minuter, den sammanlagda tiden som 

samtliga intervjuer tog var ca sex timmar.  

4.5 Databearbetning  

 

Efter att intervjuerna slutförts lyssnades materialet igenom och intervjuerna 

transkriberades. Enligt Kvale (2009) erbjuder en transkriberad intervju möjlighet för 

en djupare analys av materialet. Vidare skriver han att det inte finns någon universell 

form eller kod för hur man ska transkribera en intervju, men man kan göra vissa val. 

Valet för denna undersökning föll på att transkribera ord för ord. Det vill säga att 

intervjuerna transkriberades ordagrant och på talspråk. Endast i vissa fall gjordes 
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valet att förtydliga genom att ändra vissa ord från talspråk till skriftspråk. Valet 

gjordes också att inte transkribera yttranden som ehh och mmh. Med ett 

intervjuunderlag transkriberat på detta vis anser vi att respondenternas svar görs 

störst rättvisa samt på lämpligast sätt gagnar syftet för denna undersökning. En annan 

viktig aspekt som Kvale tar upp är att man ska vara överens om hur transkriberingen 

ska ske då man är fler än en som genomför transkriptionen. Eftersom vi var två som 

transkriberade intervjumaterialet försökte vi att använda oss av så lika 

tillvägagångssätt som möjligt. Vi valde att transkribera intervjun samma dag som den 

genomförts vilket Gillham (2005) påpekar fördelen med. Han hävdar att det är av 

vikt att man gör detta då det underlättar transkriberingen. Man kommer enklare att 

minnas det som har sagts under intervjun och på så sätt ha en bättre uppfattning av 

vad respondenten menade när hon svarade på ett visst sätt.  

När transkriberingen hade slutförts började analysen av intervjuerna. Med 

utgångspunkt i syftet, frågeställningarna samt bakgrundskapitlet tematiserades och 

kategoriserades elevernas svar efter de rubriker som tas upp i resultatdelen.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

 

Undersökningen grundas på elevers upplevelser kring integration genom ämnet 

Idrott och hälsa. Med anledning av detta anser vi att undersökningen är valid då 

respondenterna för tillfället kan antas genomgå en integrationsprocess (jfr Thomsson,  

2002). Enligt Trost (2005) strävar man efter att komma åt och förstå vad den 

intervjuade menar eller hur hon uppfattar en företeelse då man utför kvalitativa 

intervjuer. Vi anser att kvalitativ intervju erbjuder goda möjligheter att komma åt de 

uppfattningar som respondenten har kring integration genom idrott. När det gäller 

intervjufrågorna anser vi att de är utformade på ett sätt som skapar god validitet i 

undersökningen (jfr Thomsson). Det vill säga att frågorna är uppbyggda på ett sätt så 

att de förhoppningsvis ger oss de svar vi behöver för att uppfylla rapportens syfte.  

Eftersom frågorna i intervjun handlar om integration genom idrott anser vi att elever 

med utomeuropeisk etnicitet är rätt målgrupp att ställa frågorna till. Deras 

erfarenheter kring integration kan förhoppningsvis ge oss värdefull information som 

gör att vårt syfte uppfylls. Med anledning av detta anser vi att de svar som eleverna 

ger på frågorna är tillförlitliga då deras erfarenheter kring integration genom idrott 

ger oss insyn i vad de upplever, känner och tycker. 

Intervjuerna genomfördes på så liknande villkor som möjligt, med det menas att vi 

försökte ställa frågorna i samma inbördes ordning från intervju till intervju. Detta ger 

enligt Trost (2005) hög reliabilitet, men han tillägger att reliabilitet kan anses 

egendomligt att tala om vid kvalitativa intervjuer då intervjusituationen bör vara 

standardiserad för att man ska kunna tala om hög reliabilitet.  

4.7 Metoddiskussion 

 

I och med det arbete som det innebär att förbereda, genomföra och transkribera 

intervjuerna genomfördes sex intervjuer. Detta, i kombination med intervjuns 

subjektiva nivå, kan ha medfört att skevhet uppstått då fler intervjuer hade givit ett 

mer omfattande material att arbeta med (jfr Bell, 2006).  
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Då det vid intervjutillfället ålades respondenten att reflektera över det förgångna kan 

även detta ha inneburit att missvisande uppgifter insamlats. Vidare kan användandet 

av upptagningsutrustning ha inneburit att respondenten förlitade sig på att denna i 

efterhand skulle klarlägga vad han försökte säga och den kan ha medfört att 

respondenten inte uttryckte sin åsikt eller dylikt lika klart och tydligt. Ett ytterligare 

problem kan vara att materialet övertolkats då det fanns transkriberat vilket kan leda 

till en fokusering på enskilda yttranden och petitesser (jfr Wiss m.fl., 1999).    
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5 RESULTAT 

 

I resultatdelen presenteras respondenternas svar på de frågor som ställts under 

intervjun. Svaren kommer att presenteras nedan under valda kategorier som belyser 

rapportens syfte. 

 

Dessa kategorier är: 

 

 Förutsättningar för integration 

 Utanförskap och innanförskap  

 Upplevelse av personlig förändring genom idrottsundervisning 

 Idrotten som integrationsarena 

 Social integration genom idrott och hälsa 

 Kulturell integration i och genom idrott och hälsa 

 Strukturell integration genom idrott och hälsa 

 

Vi kommer att presentera våra respondenter under fingerade namn. Namnen som 

används är Markus, Oskar, Erik, Simon, Viktor och Sven.   

5.1 Förutsättningar för integration 

 

I bakgrunden nämns vikten av att man bemöts på ett respektfullt och rättvist sätt för 

att integration ska kunna ske. Utöver detta måste bemötandet ske i en verksamhet 

som upplevs som meningsfull. Då resultatet redovisas görs det således under tre 

rubriker för att ge en tydligare bild av respondenternas svar. 

5.1.1 Respekt 
 

Markus, Erik, Simon och Viktor anser alla att de blir respektfullt bemötta av både 

lärare och elever. Dock på olika grunder. Markus och Simon säger uttryckligen att de 

aldrig blivit behandlade på ett respektlöst sätt av läraren medan de båda två menar att 

den respekt de får av sina klasskamrater åternjuter de tack vare sin skicklighet i 

bollsporterna. Viktor å sin sida menar att läraren behandlar honom med respekt 

genom att visa omtanke: 

 
[…] för mig det känns som att han bryr sig om mig och på det sättet också 

medfört att det visat lite respekt att han bryr sig om mig och så vidare. Så att jag 

tycker att jag bemöts av respekt från idrottsläraren och inte haft några problem 

med det.   

 

Han menar vidare att han inte blir respektlöst bemött av eleverna trots att det 

förkommer rasistiska tillmälen, vilka han dock ser som skämt.  

 

Erik å sin sida beskriver respekt så som att man visar tillit till sina kamrater. Att man 

visar att man litar på dem och de gör det samma tillbaks. Han beskriver detta som 

”Grundpelarna för respekt.”. Vidare exemplifierar han på följande sätt: 

 
Som exempel har vi fått tillfälle av vår lärare att ha egna lektioner. Det tycker jag 

visar en tillit från läraren till mig som elev, att vi får ta hand om en lektion och vi 
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själva får bygga upp och med uppvärmning. Vi hade en fotbollslektion nu, eller 

nu när jag hade det och fick stretcha och sånt efteråt. Men jag kände så här skönt, 

alla andra i klassen lyssnade på mig och sånt när jag hade min lektion och visade 

dom verkligen ville vara med och delta i min lektion. Så jag tyckte verkligen 

dom visade respekt för mig.  
 

Oskar menar likt Markus och Simon att han får respekt av sina klasskamrater 

tackvare sin skicklighet i bollsporter. Likt Erik tycker han också att denna respekt 

visas genom att de lyssnar och är tysta när han ska visa någonting. Dock upplever 

inte Oskar att han blir respektfullt bemött av sin lärare då denne vid något tillfälle 

berättat ett rasistisk skämt. 

 

Sven tycker till skillnad från de övriga varken att han bemöts av respekt från läraren 

eller eleverna:  

 
Jag kan inte direkt säga att jag är behandlad med respekt i och med att det är 

mycket svartsjuka på idrottslektionerna, mellan dom duktiga idrottseleverna. Det 

är mer att dom du kommer bra överens med skapar ett lag och mellan det laget 

har du respekt men alla andra vill man ju liksom, dom vill skapa skit för en. Man 

vill skapa skit för dom. Och så är det. Så jag kan inte säga att det finns mycket 

respekt ibland oss i klassen.  
 

Vad gäller läraren anser Sven att han inte blir behandlad med respekt från denne då 

han inte får en rättvis bedömning i och med lärarens favoriserande av vissa elever. 

5.1.2 Rättvisa 
 

Fyra av sex elever anser att idrotten till största del vilar på en rättvisegrund vad 

gällande bedömningen. De är eniga om att deras lärare bedömer utveckling, 

engagemang och närvaro vilket leder till rättvisa betyg. Viktor uttrycker det på 

följande sätt: 

 
[…] även om man inte är duktig inom nån sport så så länge man kämpar och 

visar sin närvaro, att man har bra närvaro och försöker göra sitt bästa så tycker 

jag att man kan ändå prestera till ett bra betyg och kunna få sig ett bra betyg.    
 

Oskar och Sven å andra sidan anser att idrottsbetygen sätts på orättvisa grunder. 

Dock av skilda anledningar. Sven anser att ”[…] idrottslärarna framförallt har sina 

favoriter och är du dålig så märker du det hårt från läraren. Han visar det, eller man 

märker det. Det är orättvist.”. Oskar å sin sida tycker att idrottsläraren favoriserar 

visa idrottsgrenar vilket leder till orättvisor: 

 
[…] och han gillar dom mest så dom ligger väl högre upp än såna saker som 

fotboll, basket och såna saker. Vi har det knappt heller. Man får aldrig visa den 

sidan, att man är duktig på det här. Och dom tar inte hänsyn till det här[…] Så att 

jag kommer ihåg att jag har fått godkänt eller VG på nånting medan andra 

människor, som inte, som kanske, som enbart är bättre än mig på skridskor och 

simning har fått MVG. Vilket jag anser är orättvist. Bara för att jag är dålig på 

två sporter borde inte det drabba hela min, hur jag är på idrott.   

5.1.3 Meningsfullhet 
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Tre av de sex respondenterna upplever idrottsämnet som meningsfullt, dock av olika 

anledningar.  

 

Samarbeta och göra saker tillsammans: Både Markus och Viktor anser att 

meningsfull idrottsundervisning går ut på att samarbeta och göra saker tillsammans 

som en grupp samtidigt som man har roligt. Markus förklarar meningsfull 

idrottsundervisningen som en lektion ”[…] där man kan lära sig liksom och 

samarbeta med sina kamrater, ha kul […]”. Båda upplever också att 

idrottsundervisningstiden tillbringas med att göra just detta.  

 

Utveckla sig och sitt idrottande: Simon upplever också idrottsundervisningen som 

meningsfull, dock av en annan anledning. Han anser att den ska gå ut på att utveckla 

sig och sitt idrottande samt att bli motiverande, inte bara i skolan utan även på 

fritiden: 

 
Att man verkligen blir, att man blir motiverad att träna även på sin privatliv. 

Lyckas läraren då göra det så roligt att du tycker att springa och träna är kul, så 

att du då, på din privatliv deltar i olika aktiviteter så som kanske fotboll, 

boxning, basket eller handboll[…] Det är meningsfullt för att det är ändå därifrån 

man utvecklas till den person man blir senare.   
 

Lära känna andra människor: Erik tycker, likt Markus och Viktor, att meningsfull 

idrottsundervisning går ut på att lära känna andra människor: 

 
En meningsfull idrottsundervisning för mig är väl att man lär känna andra 

människor, som lagsporter till exempel så lär man sig spela med andra 

människor som man inte känner, vilket gör för mig att jag skapar bättre sociala 

relationer.  
 

Dock anser han att idrottslektionens meningsfullhet har avtagit något efterhand i och 

med att den givit allt den kan vad gällande skapandet av sociala relationer och 

således spelat ut sin roll: 

 
I början när man inte kände någon så var det klart att jag tyckte den var mer 

meningsfull då, men sen när man känner alla andra i klassen så har man redan 

lärt känt varandra på det sättet så man utvecklas inte så mycket mer socialt. 

 

Meningsfullhet beroende på gren som utövas: Sven anser att idrottslektionens 

meningsfullhet beror på vilken gren som utövas: 

 
Är det någonting man är tvungen att vara ett team i då är det roligt. Så fort han 

börjar med gymnastik och bockar, där du är själv och ska, då börjar klassen 

skolka. Visst, det finns ju dom som älskar dom ämnena men vi till exempel som 

var med fotboll, basket och som, vi går ju inte till dom för det känns helt 

meningslöst för oss.   

 

Oskar upplever att meningsfull idrott är träning där utövaren inte inser att han 

genomför en fysisk aktivitet: 

 
Men alltså meningsfull idrott är väl ett sätt att kunna. Allstå för mig är det så här 

att om du kan utöva sport och ha roligt utan att tänka på vad du ens gör, alltså att 

du inte tänker på att du rör din kropp. Det tycker jag är otroligt bra. Om du spelar 
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fotboll så glömmer du att du springer efter en boll. Spelar du basket så glömmer 

du att du springer och hoppar. Så en meningsfull idrott är väl såna saker.    

 

Dock fortsätter han med att säga att utövandet av dessa sporter inte så ofta sker ”[…] 

i och med att det, man är ju så många i lektionen som gör att vissa saker kanske inte 

man kan göra bara för att då behöver man vara fler lärare eller ha mer tid eller 

mindre grupp.”.  

5.2 Utanförskap och innanförskap 

 

Likt integration sker skapandet av utanför- och innanförskap genom ett antal 

faktorer: kommunikation, inflytande, tillit och engagemang. Dessa faktorer utgör 

nedan rubriker under vilka respondenternas upplevelser kring de olika faktorerna 

redovisas samt om de upplevt något hinder för att på samma villkor som övriga 

elever kunna delta i idrottsundervisningen. 

5.2.1 Kommunikation  
 

Väljer att inte vara delaktiga i samtalen: Fyra av de sex respondenterna säger att de 

kan men oftast väljer att inte vara delaktiga i samtalen. Anledningarna till att de 

väljer att inte vara delaktiga i samtalen skiftar. Markus menar att det är ren lydnad 

från hans sida då han ser det som ett ifrågasättande när man tar en diskussion med 

läraren. Sven å sin sida menar att: 

 
Jag kan alltid säga det jag vill. Men i och med att läraren sällan tar tag i det man 

säger för att han redan har bestämt sig kanske två dagar innan att vi ska köra den 

lektionen. Ibland är det meningslöst att säga ’Men kan vi inte köra något annat?’. 

Så jag föredrar faktiskt att inte säga nåt för man vill inte alltid vara den som 

sticker ut.  
 

Erik uttrycker sig enligt följande på frågan gällande i vilken utsträckning han 

samtalar på idrottslektionen: ”Jag säger inte så mycket utan det läraren säger att vi 

ska göra det gör vi helt enkelt[…]” han fortsätter ”Det känns inte som vi har riktigt 

så stor möjlighet eftersom läraren redan bestämt vad vi ska göra på lektionen.” på 

frågan angående hans möjlighet att vara delaktig i de samtal som förs under 

idrottslektionen. 

 

Oskar uttrycker sig på följande vis vad gällande sin delaktighet i idrottslektionens 

samtal: 

 
Det är bara det att det är känsligt beroende på vad du säger för att om det är 

något riktigt personligt, alltså det finns ju flera gånger när läraren säger ’Vad 

tyckte ni om den här idrottslektionen? Var den bra?’. Då säger alla den var bra. 

För säger man att den inte var bra så frågar han varför och säger du nånting som 

inte, nånting som inte. Spelar ingen roll vad du säger där, så länge det inte är nåt 

riktigt duktigt, alltså konstruktiv kritik så skulle han bli riktigt lack. Så det är det 

här att man inte vågar i och med att man är yngre och han är äldre och man har 

den här och han, förekommer väl att man känner den här spänningen, att det 

finns ’Du är äldre, vi vet det och.’. Man vill inte trampa på tår. Det är det.   
 

Väljer att vara delaktig i samtalen: Simon och Viktor tycker att de kan vara delaktiga 

i idrottslektionens samtal. Viktor ger inte uttryck för att det skulle finnas några 
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hinder, varken för att delta i samtalen eller säga vad han tycker. Simon å andra sidan 

hittar på en skala mellan ett och tio, där tio alltid är att säga vad man tycker. På 

denna skala menar han att han är en åtta. Han fortsätter vidare med att prata om sina 

och andras möjligheter att vara delaktig i samtalen som förs på idrottslektionen: 

 
Möjligheterna är faktiskt. För det första, det som öppnar för en vara att alla är så 

glada för just den lektionen. Så man kommer dit, man har förhoppningar. Det är 

verkligen rolig lektion och det är väldigt enkel, även för en väldigt blyg person 

att öppna sig och säga sitt. Det är inga liksom, inga sura miner eller så vidare, 

tjej som kille, även om du gillar sport eller inte. Det är verkligen som att man får 

sitt sagt. På nåt sätt, genom skratt om man inte vågar säga det allvarligt eller men 

jag tycker det är väldigt, en öppen grupp. Även om vi är många, vi är 40 

personer. Så jag tycker vi kan samsas så.     

5.2.2 Inflytande 
 

Simon och Viktor menar båda två att de kan påverka idrottsundervisningen. Viktor 

säger att: 

 
Dom [möjligheterna] är faktiskt stora för att vi kan alltid tycka och tänka om vad 

som är bra och vad som är mindre bra och så kan vi påverka kommande veckor 

vad som vi kan göra, alltså någon roligare aktivitet eller något som hör till, så att 

påverka, vi kan påverka ganska väl faktiskt. 

 

Markus uttrycker sig på följande vis angående sin möjlighet att påverka 

idrottsundervisningen och i vilken utsträckning han väljer att utnyttja denna: 

 
Ja det finns möjligheter liksom. Hade jag velat så men jag, som sagt, jag är 

påverkar inte så mycket. Jag mer så här move with the flow. Klart jag kan vara 

med och styra upp lag så här bara ’Du kan spela på topp. Du kan spela på 

kanten.’ så här, men inte mer än så.  

 

Erik, Sven och Oskar tycker också att det finns möjligheter till att påverka 

idrottsundervisningens innehåll men att dessa är små då läraren oftast inte är lyhörd 

för elevernas önskemål. Sven förklarar det på följande vis: 

 
Men i och med att läraren sällan tog tag i det man sa för att han hade redan 

bestämt sig kanske två dagar innan att vi ska köra den lektionen. Ibland var det 

meningslöst att säga ’Men kan vi inte köra något annat?’. Så jag föredrog 

faktiskt att inte säga nåt för man vill inte alltid vara den som sticker ut heller. 

5.2.3 Tillit 
 

Alla respondenterna, med undantag för en, upplever att de bara till viss grad kan lita 

på sina klasskamrater, men att de litar på sin idrottslärare. Sven menar att han inte 

litar på alla, ”Absolut inte. Visst, jag kan vara vänligt och snacka och så men aldrig 

öppna mig. Nej.”. Viktor menar att: 

 
[…] just på idrottsundervisningen så har jag inte den där. Jag känner att jag kan 

prata om vissa saker men till den graden att jag kan lita fullständigt på en person, 

det har jag inte direkt för då har jag kompisarna som är utanför min skolan, 

utanför, på fritiden som jag kan lita på, som jag kan berätta saker och ting för 

dom. Men när det gäller idrotten så är det inte nivån på den graden att jag kan 

berätta vad som helst för folk utan det är mindre. 
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Simon upplever att han ”[…] litar på läraren faktiskt. För att jag tror att jag tyckte 

om honom från början.” men att tilliten till eleverna varierar.  

 

Oskar har likt de andra viss tillit till de övriga eleverna men saknar helt förtroende 

för läraren efter det rasistiska skämt som tidigare nämnts. 

5.2.4 Engagemang 
 

Tre av de sex respondenterna ser sitt engagemang på idrottslektionen som stort. 

Anledningarna till att de anser det värt att engagera sig varierar dock något.  

 

Klassamhörighet: Viktor förklarar anledningen till sitt engagemang på följande sätt: 

 
[…] dels för samhörigheten i klassen. Att man får bättre samhörighet till alla 

andra. Att man får kontakt med alla andra och sen är ju självklart och en sak 

betygen. Att man vill sträva efter så höga betyg som möjligt. 

 

Sportintresse: Simon och Sven lyfter, likt Viktor, också det faktum att de är 

sportintresserade. Simon menar att han ”[…] från början är en sportmänniska.” och 

att han tycker att idrott är ”jättekul”. 

 

Lärarens kompetens: Samtidigt som Sven och Simon är genuint sportintresserade 

nämner de också sina respektive lärares enskilda kompetens som en källa till 

engagemang. Sven beskriver sin idrottslärare enligt följande:  

 
Men det beror ju på läraren också, för att läraren tar ändå ställning till vad 

klassen vill ha. Det är ju ömsesidigt. Är läraren bra så är man engagerad. Jag har 

tur att vi har en bra gympalärare.  

 

Roliga idrottslektioner: Utöver lärarens kompetens betonar Sven och Simon också att 

de anser att deras idrottslektioner är roliga, vilket de ser som ett skäl att engagera sig. 

Sven förklarar det enligt följande: ”Det är ju att det är roligt.  Det är ingenting som 

du ska sitta med matte, biologi, fysik. Det är roligt.” 

 

Bristande engagemang: Erik sträcker sig inte så långt som att säga att hans 

engagemang är stort utan menar istället att det ”[…] är okej[…]” och fortsätter 

vidare ”Jag försöker så gott jag kan, dom dagarna jag kan helt enkelt. Det är inte ofta 

man har ork och sånt[…]”. Anledningen till att orken tryter menar han är 

lektionspassens sena placering i schemat. 

 

Även Oskar ser sin grad av engagemang som något lägre och menar att orsaken till 

detta är skaderisken i och med att: 

 
[…] när man utövar idrott med folk som inte är så vana vid att kanske röra sig 

och saker så kan det bli, det kan gå snett. Alltså på det sättet att han, att dom 

omedvetet kan skada en. Att man gör en fint på fotbollen som gör att en, en 

normal fotbollspelare skulle gå åt ett håll, alltså bli lurad, medan en sån här 

person står stilla eller han går bara rakt in i dig, eller tacklar dig stenhårt utan att 

förstå vad han gör. Har kör all in typ så där. Då blir man försiktig i högre grad… 
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5.2.5 Hinder 
 

Endast Simon av de sex respondenterna anser att han har stött på hinder för att på 

samma villkor som de övriga eleverna kunna delta i idrottsundervisningen. Han 

förklarar: 

 
Alltså när vi skulle hoppa isvak. Jag och kyla, det går inte ihop. Och där jag 

känner jag kunde inte. Folk som kanske mina svenska vänner brukar göra det 

någon gång då och då[…] Jag kunde inte. Och då var det ett hinder. Jag tror det 

var mer min bakgrund, att vi hoppar inte i isvak där jag är ifrån.  

5.2.6 Upplevelser kring rasism 
 

Av de sex respondenterna är det endast Oskar som menar att han upplevt rasism som 

han tar illa vid sig av, ”Han kan säga att jag är dum i huvudet, att jag är skadad, att 

jag är, ja vad som helst men det tar inte. Jag bara skrattar. Men om han säger ordet 

neger, då flippar jag. Då blir jag skitarg!”.  

 

De övriga eleverna har också upplevt rasism men menar att de inte uppfattat denna 

som kränkande utan endast som skämt. Simon säger att: 

 
Det [rasism] har jag aldrig upplevt faktiskt, även om det kanske förekommer till 

exempel om man löper ifrån någon i klassen så ’Ja men ni afrikaner springer.’, 

men det ser jag inte som rasism. Det är någonting, skämt, jag ser det inte plus att 

det kommer från mina vänner och då vet jag att dom inte menar det. Att ni 

afrikaner springer snabbt och så vidare. Så jag upplever inte rasism på det viset 

även om det kan tolkas som det är någon slags rasism. 

 

Vidare menar de att man till viss grad ska kunna uttrycka sig rasistiskt utan att någon 

ska ta illa vid sig. Sven förklarar att:  

 
[…] det är egentligen inte kränkande utan samtal i gympalektionen som man 

uttrycker sig ’Din jävla svenne!’, ’Din jävla blatte!’. Det ska man kunna ta och 

ge utan att känna sig kränkt. Sen om det går överstyr då kan man göra någonting 

åt det men oftast gör det inte det. 

5.3 Personlig förändring genom idrottsundervisning 

 

Tre av de sex respondenterna upplever att de har förändrats som person tackvare 

idrottsundervisningen.  

5.3.1 Blivit mer tillmötesgående 
 

Erik upplever att han har blivit mer tillmötesgående och fått en större förståelse, ”Jag 

har blivit mer, vad ska jag säga? Tillmötesgående[…], mer förstående. Jag har 

förståelse. Alla kan inte göra lika bra som alla andra.”  

5.3.2 Ökad öppenhet 
 

Viktor anser att han har blivit mer öppen och släppt in personer i sin umgängeskrets 

som han annars inte skulle umgåtts med. Han menar att han har förändrats ”I den 

aspekten att den aspekten […] att man låter folk komma in innanför gruppen som 
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man har umgåtts med, att man har låtit dom komma in och som sagt, raderat bort 

dom här väggarna[…]”. 

5.3.3 Förändring av den privata idrottsutövningen 
 

Sven å sin sida upplever att den teoretiska idrotten har gjort honom mer införstådd 

med vikten av att träna och att detta i sin tur har förändrat hans privata 

idrottsutövning.  

 
Man får ju i gymnasiet en teoretisk kunskap också. Så det har ju gjort att man har 

sett vikten av hur viktigt det är att idrotta och det får man ju via idrottslektionen 

framför allt. Vissa personer får det själva, att dom alltid är engagerade men jag 

fick den där teoretiska kunskapen i idrottslektionerna. 

5.3.4 Oförändrad personlighet  
 

Oskar upplever inte att skolidrotten har förändrat hans personlighet, ”Nej den har väl 

inte [förändrat] i den graden. Har den nog inte. Den har inte så stor påverkan, har den 

inte, i och med att det inte är så ofta så har den inte så stor påverkan.”.  

 

Simon upplever att: 

 
[…] man är annorlunda mot vänner under lektionen sen direkt efter, sen är man 

tillbaks till sin person igen. Alltså den vanliga personen du vet. Man umgås med 

dom personerna man gillar och det blir inte den här hela klassen 

sammanhållningen. Och det blir automatiskt och först hade vi en gång i veckan, 

idrott, sen ökade skolan, två. Fick vi ännu bättre sammanhållning i klassen och 

det tycker jag är bra.  

5.4 Idrotten som integrationsarena 

 

I bakgrundskapitlet tas språkets betydelse i idrottsundervisningen samt idrotten som 

en möjlig plats för möten på samma villkor upp. Utifrån detta och utifrån de svar 

som vi har fått från respondenterna har vi urskiljt två underkategorier: Idrottsämnet 

som en möjlig arena för umgänge och samarbete och Språkets betydelse för 

deltagande i idrottsundervisningen. Dessa underkategorier har i sin tur sina 

underkategorier som också presenteras. 

5.4.1 Idrottsämnet som en möjlig arena för umgänge och 

samarbete 
 

Umgänge och samhörighet: Viktor påpekar att idrott är något som skapar 

samhörighet hos alla och att det är just samhörigheten som skiljer ämnet Idrott och 

hälsa från de övriga skolämnena. Markus menar också att samhörigheten stärks 

genom idrotten och tar upp ett exempel från idrottsundervisningen. Han säger att 

läraren: 

 
[…] anordnade en idrottsutflykt som var under en helg och där vi höll på med 

olika saker samtidigt som samhörigheten förbättrades mellan oss elever och kom 

varandra närmare. 
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Erik och Sven anser också att idrotten skapar möjligheter för umgänge och 

samarbete. Erik påpekar att det blir någon slags laganda i idrotten som gör att man 

kan lita på varandra och få förtroende för varandra vilket i sin tur skapar goda 

möjligheter för samarbete. Sven har en liknande åsikt, han anser att: 

 
Skillnaden är att du får en lagkänsla, du får, du skapar dina relationer med andra 

i klassen också, oftast är man ju kanske två tre personer som alltid hänger, 

idrottslektionen gör att du träffas med hela klassen vilket är jättebra. 

 

Oskar anser även han att man i idrotten har förutsättningar att umgås och samarbeta 

med andra. Han menar att man i idrotten får möjlighet att i större utsträckning, än i 

andra ämnen, jobba i grupper vilket skapar förutsättningar för samarbete. 

 

Idrottsämnet för människor närmare varandra: Simon upplever att idrotten ”[…]för 

folk närmare varandra[…]” och menar att detta skulle skapa förutsättningar för 

umgänge och samarbete. Han menar vidare att man i idrotten kan umgås med 

människor och vara sig själv.  

 

Försämrade förutsättningar för umgänge och samarbete: Sven och Simon anser att 

det finns saker som skapar sämre förutsättningar för att umgås och samarbeta med 

andra. Simon anser att det som kan skapa sämre förutsättningar för umgänge och 

samarbete är att vissa elever kan få en bra sammanhållning och på så sätt trycka ner 

andra. Sven menar att den egna förmågan att bedriva en idrott kan vara en möjlig 

nackdel när det gäller samarbete och umgänge i idrotten, han beskriver det på 

följande sätt: 

 
Ja, jag tycker att dom idrottsaktiviteterna man gör, vad ska jag säga löpning, 

gymnastik, tipsrunda och sånt, alltså såna grejer tycker jag, är jag duktig på att 

springa då skiter jag i resten, jag vill visa mig för läraren att jag är duktig och jag 

tar den rundan själv, är jag duktig på att simma då simmar jag för mig själv, är 

jag duktig på idrott då gör jag det för mig själv för att visa mig för läraren och 

det leder till att de som inte är lika bra blir arga, ’Ja va fan att du är duktig på nåt 

men du behöver inte visa det hela tiden.’. Jag tycker att man ska ha mindre såna 

aktiviteter, och mer gruppaktiviteter.  

5.4.2 Språkets betydelse i idrottsundervisningen 
 

Tre av sex elever anser att man behöver kunna språket väldigt bra medan de övriga 

anser att den har mindre betydelse för deltagandet i idrottsundervisningen. 

 

Språket som viktig del för deltagandet i idrottsundervisningen: Erik, Markus och 

Oskar anser att man måste kunna språket väldigt bra för att kunna delta i 

idrottsundervisningen. Erik menar att det är viktigt för att kunna prata och diskutera 

saker och för att göra sig förstådd. Marcus tar upp samma anledning och lägger till 

att man måste kunna språket för att förstå det läraren har att säga. Oskar väljer att 

betona språkets vikt i samband med respekt samt för att få samma förutsättningar till 

lärande som övriga elever, han menar att språket betyder: 

 
[…] otroligt mycket, kan du inte språket så så då respekteras du inte, det är ändå 

någonting jag inte fått problem över. Har man brytning är det alltid jobbigt [---] 

När man inte kan ett språk får man inte samma förutsättningar som andra. 
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Språket har mindre betydelse för deltagandet i idrottsundervisningen: Simon, Viktor 

och Sven upplever att språket har en mindre betydelse för deltagandet i 

idrottsundervisningen. Simon påpekar att språket inte spelar någon roll bara man 

förstår vad aktiviteten man ska bedriva går ut på. Viktor anser att språket inte är en 

viktig faktor i idrott, det är viktigare i andra ämnen som exempelvis matematik där 

läraren behöver förklara den bakomliggande teorin för eleven. Sven tar upp 

kroppsspråket som det viktigare språket, han menar att: 

 
Själva språket, alltså i idrottslektionen kroppsspråket säger mest, visst sen att 

kunna prata svenska i Sverige det är ju viktigt men det räcker att du kan ett fåtal 

ord för att kunna bli duktig i idrottslektionerna har jag känt[…] så 

språkkunskaperna det kommer lite lägre ner tycker jag. 

 

Språkets betydelse i idrottsämnet jämfört med i övriga skolämnen: Om man jämför 

språkets betydelse för deltagandet i idrottsundervisningen med språkets betydelse för 

deltagandet i andra ämnen så anser de flesta eleverna att det har mindre betydelse i 

Idrott och hälsa. Endast Erik tycker att språket är av lika stor vikt i alla ämnen. Han 

upplever att: 

 
Jag tycker den är lika viktig i alla ämnen, man måste kunna prata för att göra sig 

förstådd, och den är lika viktig i andra ämnen som i historia eller religion som i 

idrott då tycker jag.  

 

De övriga eleverna anser att språket har en mindre betydelse i ämnet Idrott och hälsa 

än i övriga skolämnen. Simon anser att man genom att se hur läraren gör lätt kan 

imitera och göra likadant, han menar att kroppsspråket utgör en viktig del. Även 

Sven och Markus delar denna uppfattning och lyfter möjligheten att se hur andra gör 

för att på så sätt kunna göra likadant själv. Viktor upplever att idrottens praktiska 

karaktär gör att språket inte behövs i lika stor utsträckning som i övriga ämnen, han 

menar att språket har: 

 
[…] helt klart mindre betydelse, den har mindre betydelse än i de andra ämnena, 

för det är inget, det är inget som sagt typ, som i engelska, svenska eller matte att 

man ska behöva läsa någonting och ta till sig utan det är någonting som ska 

utövas. Det är inget som man ska, ja det är ingen teori utan det är praktik det är 

någonting du gör så att den har inte nåt som i dom andra ämnena.  

5.5 Social integration genom idrott och hälsa 

 

Nedan belyses social integration genom ämnet Idrott och hälsa med hjälp av 

rubrikerna Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskapande i skolan och 

Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskapande som sträcker sig utanför skolan, 

då våra intervjufrågor berör vänskapande i och utanför skolan.   

5.5.1 Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskapande 

i skolan 
 

Alla elever upplever att idrottsämnet i skolan har en vänskapande effekt. I vilken 

utsträckning vänskapen uppkommer genom idrottsundervisningen finns det dock 

skilda åsikter kring. 

 



27 

Markus anser att idrottsämnet har gett honom en möjlighet att skaffa kompisar, han 

menar att om man är duktig på idrotten så tycker folk om en, vilket resulterar i att 

man umgås i skolan. Oskar menar att idrott är det viktigaste ämnet för honom när det 

kommer till att få vänner, att man pratar på idrottslektionen gör att man även pratar i 

andra ämnen. Han påpekar även att det var under idrottslektionerna som han skaffade 

sina nuvarande vänner.  

 

Simon upplever att idrottsundervisningen erbjuder honom möjligheter att träffa och 

ta kontakt med elever även i andra ämnen, men han tillägger att de flesta kontakterna 

knyts genom fritidsaktiviteter, han menar att: 

 
Det blev lättare för mig att ta kontakt med dom människorna som jag lärde känna 

under idrottslektionen, till exempel skoja med dom under klassen och så, och 

självklart blev många av dom mina vänner och även om vi inte blev väldigt bra 

som vänner så har vi, vi vet ungefär var vi hade varandra även under andra 

ämnen, vilket jag tyckte var tack vare idrotten som ledde till det, självklart [---] 

Många av mina vänner har kommit, speciellt när man var ny och inte kände 

någon i skolan så var det faktiskt via idrotten och sportaktiviteter i privatlivet 

som ledde till att man umgicks med de här människorna och blev kompisar. 

 

Erik, Viktor och Sven anser också att idrottsämnet skapar möjligheter att skaffa 

vänner som man umgås med i skolan, men samtidigt påpekar de att det inte endast 

var under idrottsundervisningen som de skaffat sina vänner. Erik menar att man 

genom idrottsundervisningen lär känna varandra och skapar en kontakt vilket i sin tur 

leder till att man pratar under rasten och även när man är på andra lektioner. Men han 

påpekar också att det är främst under rasterna i skolan samt genom tidigare kompisar 

som han har lärt känna andra elever. Viktor menar att han inte har fått jättemånga 

nya vänner via idrottslektionen, men han tycker att idrottsämnet gör så att man bättre 

knyter kontakter vilket leder till att man hälsar på varandra i skolan. Han påpekar 

vidare att kontakten som han har fått med vissa elever genom idrottsämnet gett 

honom möjligheter att umgås med dem i andra ämnen. Sven delar Viktors 

uppfattning och berättar: 

 
För min del så har det inte gett så jätte, idrottslektionen i sig har inte gett en stor 

utsträckning på mina vänskaper, för att jag, jag har alltid tyckt om att umgås med 

folk alltid tyckt om att få nya vänner och så, i gympalektionen gjorde bara att 

våra band blev starkare, men inte att jag fick en ny kontakt med en person som 

jag inte hade kontakt med utan lektionen gjorde att vi blev lite mer sammansatta 

[---] Oftast är det ju så en person som är duktig på ett ämne är inte duktig bara på 

ett ämne utan dom är duktiga på många ämnen och idrottslektionerna kan visa att 

är man engagerad i en idrottslektion det är ett tydligt tecken på att man är 

engagerad på många andra ämnen också, därför kan man, därför har jag många 

kompisar som jag alltid kan få hjälp i någon annan ämne och det var ju, 

idrottslektionerna kunde ju leda till att när man spelar fotboll, ’men du X nästa 

mattelektion kan du väl sitta bredvid mig jag behöver lite hjälp’, det var bra på 

det sättet också. 

 

5.5.1.1 Elevernas umgängeskrets i skolan 

 

Av de sex respondenterna umgås alla i umgängeskretsar bestående av människor av 

olika etnicitet då de befinner sig i skolan. Viktor berättar att hans ”[…] närmaste 

vänner i skolan är bland annat från mellanöstern, araber, Iran och, men mest från 

mellanöstern[…]”. Sven å sin sida umgås mest med ”[…] jugoslaver, balkanfolk. 
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Kroater, bosnier[…]” i skolan. Eriks vänner i skolan är till största delen av 

östafrikansk härstamning men även han berättar att umgängeskretsen innefattar 

människor av balkansk etnicitet. Oskar berättar att han har tre vänner i skolan, två 

eritreaner och en alban. Endast två respondenter, Markus och Simon, omnämner att 

de har vänner som de kallar för svenskar. Markus berättar att han har mest somaliska 

vänner i skolan men även en svensk. Simon å sin sida umgås i skolan främst med två 

bosnier och två svenskar.   

5.5.2 Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskapande 

som sträcker sig utanför skolan 
 

Fem av sex elever anser att idrottsämnet har gjort att de har skaffat vänner som de 

även träffar på fritiden. Oscar påpekar att han började umgås med andra elever under 

idrottslektionerna vilket också har lett till att deras vänskap fortsatt på fritiden. 

Marcus har en liknande upplevelse och nämner att de band som stärkts under idrotten 

i skolan har gjort att relationen utvecklats även utanför skolan. Sven menar att hans 

vänskap med en kompis har lett till att de börjat träna tillsammans på fritiden. 

Grunden till detta var att kompisen tyckte att Sven var duktig på en viss sport och 

därför erbjöd honom att spela i hans lag, det var under idrottslektionen som 

kompisen uppmärksammade hans kvaliteter. Viktor har varit med om en liknande 

upplevelse och berättar att han under idrottsundervisningen uppmärksammade en 

klasskamrats kvaliteter i en viss sport vilket ledde till att de började träna 

tillsammans på fritiden. Simon påpekar att han träffat sin bästa vän under en 

idrottslektion: 

 
Ja, jag kan säga att jag träffade X som är min bäste vän via träning faktiskt, sån 

här, det var frivillig idrottslektion där man fick välja om man ville gå på gym om 

man skulle gå till simhallen så drog jag till gymmet och skulle träna mycket ben 

och då var han där och träna så genom att jag träffade honom där, och han gick 

liksom ett år yngre, ett år vad ska jag säga, ett års skillnad, och jag träffade 

honom där så började vi träna tillsammans även på privatlivet[…] och så har jag 

liksom skapat många av mina vänner faktiskt. 

 

Erik påpekar att han ”[…] inte umgåtts så jättemycket på fritiden[…]” med de elever 

som han har fått kontakt med under idrottsundervisningen och tillägger att det är 

hans närmaste kompisar som utgör umgängeskretsen på fritiden.  

 

5.5.2.1 Elevernas umgängeskrets utanför skolan 

 

Utanför, likt i skolan, består elevernas umgängeskretsar av människor med blandade 

etniciteter. Av de sex respondenterna är det endast Simon som berättar att han 

umgåtts med svenskar på fritiden, detta har emellertid förändrats efter en flytt. ”Jag 

bodde lite utanför samhället så det var väldigt många svenskar. Men sen när jag 

flyttade in[…] då blev det mycket kurder, kan vara araber, även somalier och 

albaner, bosnier.”. Viktor uttrycker det som att hans umgängeskrets på fritiden är 

”[…] mer med invandrarbakgrund[…]” och tillägger att många kommer från Balkan 

men även Iran. Sven umgås till största del med araber, iranier och ex-jugoslaver på 

sin fritid. Erik beskriver sin umgängeskrets på fritiden som till största del bestående 

av människor från Balkan men även Somalia, Etiopien och Eritrea. Oskar har, likt 

Erik, vänner på fritiden som härstammar från Eritrea men umgås även med albaner 
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och serber. Markus är inte lika specifik som de övriga i sitt svar utan uppger endast 

att ”[…] dom flesta är nog utländska.”.  

5.6 Kulturell integration i och genom idrott och hälsa 

 

Fem av sex elever känner att de har upplevt något som de anser är svensk kultur i 

och genom idrottsundervisningen. De beskriver skilda kulturuttryck och ger ibland 

även uttryck för vad de anser vara typiskt svenskt. 

5.6.1 Dans som en del av den svenska kulturen 
 

Erik och Oskar nämner olika former av dans som typiska för den svenska kulturen. 

Erik påpekar ” […] ja när jag kom hit fick jag lära mig dansa till exempel det såg jag 

som svensk kultur för jag är inte van att dansa vals och foxtrot och så”. Oskar anser 

att folkdans är något som är typiskt svenskt: 

 
Folkdans, när man ska lära sig dansa på lektionerna de här, vad är det bugg och 

vad det är. Jag vet inte varför det förekommer det är väl svensk tradition.  

 

5.6.2 Det är svenskt att inte sticka ut 
 

Något annat som är typiskt svenskt och som speglar det svenska samhället är enligt 

Oskar att man inte ska skryta och dra uppmärksamhet till sig, han menar att man: 

 
[…] inte [ska] sticka ut, det är väl en otroligt, den syns otroligt mycket på 

idrotten. Ingen som säger att man är bättre än någon annan, ingen som vågar 

säga det[…] så det var ju också en sån sak, så det är ju otroligt typiskt svenskt 

uppfattar jag då. 

5.6.3 Det är svenskt att vara blyg 
 

Erik nämner också att blyghet är någonting som är typiskt svenskt ” […] i början när 

jag kom till klassen så var de lite blyga de ville inte prata med mig så mycket[…] det 

är det jag ser som svensk mentalitet[…]”. 

5.6.4 Det är svenskt att ha fördomar 
 

Marcus syn på vad som är typiskt svenskt beskriver han på följande vis: 

 
 […] när jag skulle spela fotboll så tog alla för givet när jag kom från X att jag 

kunde spela fotboll, ja att jag var mycket bättre än de andra[…] men det kanske 

är lite typiskt svenskt att man tror att vissa människor kan vissa saker bättre. 

5.6.5 Uppmärksammandet av en tradition 
 

Erik påpekar att det var under idrottsundervisningen som han fick höra talas om 

valborgsmässoafton: 

 
[---] plus så har jag kommit i kontakt med, pratat och skojat mycket och sånt till 

exempel några kompisar till mig som är från Sverige under idrottslektionerna 
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skoja mycket där runt maj att man skulle tända brasor och sånt, jag förstod sen 

att det var valborgsmässoafton som det var tal om, så absolut man har fått lite 

kontakt med den svenska kulturen. 

5.6.6 Särskilda aktiviteter som svenska 
 

Simon, Oskar och Sven nämner olika aktiviteter som man utför under 

idrottsundervisningen som svensk kultur. Oskar nämner alla slags is- och snösporter 

som typiskt svenska ” […] Sen är väl sånna här sporter som jag, jag ser issporter i 

allmänt eller alltså sånna snösporter som svenska sporter[…]”. Simon anser att hoppa 

isvak, bada bastu, spela ishockey samt spökboll är typiskt svenska aktiviteter. När 

det gäller dessa aktiviteter förtäljer han följande: 

 
Jag skulle kunna säga att hoppa isvak, är typiskt svenskt, sen kan jag säga att jag, 

att sitta bastu var typiskt svenskt, vilket jag, bastu gillar jag, men inte isvak, 

spökboll, vaddå spökboll liksom, men man kommer att lära känna de sporterna 

och nu är de delar av mig, liksom så. 

5.6.7 Förståelse för det svenska samhället genom 

idrottsundervisningen  
 

Simon tar även upp att han genom skolidrotten och genom sin lärare fått en bättre 

förståelse för det svenska samhället: 

 
Jag kan säga att genom att se hur som läraren dirigerar oss, ’så här gör vi det 

här[…] det här är vårt program’, men också att, på det sätt som läraren fick 

eleverna att delta och bestämma och tyckte jag var väldigt typiskt svensk stil, 

som har fått mig liksom förstå så här funkar det liksom… till exempel man ska 

göra det här och man ska försöka få med sig så många som möjligt och göra det, 

väldigt demokratiskt, vilket inte var min stil[…] men man får liksom 

kommunicera fram och tillbaka. 

5.7 Strukturell integration genom idrott och hälsa 

 

Respondenternas upplevelser kring hur idrottsundervisningen har hjälpt dem att nå 

en större förståelse för hur olika platser, företag och föreningar i samhället skiljer sig 

åt, dock har alla någon sådan erfarenhet.  

5.7.1 Förståelse för hur olika företag bedriver sin 

verksamhet 
 

Markus anser att han har fått en större förståelse för hur olika företag bedriver sin 

verksamhet, han menar att det finns likheter med idrottsundervisningen: 

 
[…] det är jättemånga stora företag som har någon slags laganda om man ska 

uttrycka det så, på samma sätt som det var under en basketmatch eller turnering 

där man liksom man bygger en identitet och står bakom eller att man har något 

att stå för och det man står för är det man visar. Ja, jag kan tänka mig vissa 

telefonbolag kanske, Tre, Telenor dom går runt på stan och värvar människor 

och försöker fixa abonnemang, säger att ’det här är så bra och kom till oss och 

vi, vi på Tre eller vi på Telenor vi på det här företaget’, det är mycket snack om 

vi en sån här gruppkänsla man får nästan, det fungerar ungefär på samma sätt 

liksom. 
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Han tar upp lagidrott i idrottsundervisningen som ett exempel som skapar denna 

möjlighet för förståelse. 

5.7.2 Förståelse för föreningslivet 
 

Erik, Viktor och Simon påpekar att de har fått en större förståelse för hur en förening 

fungerar. Simon berättar att det var hans idrottslärare som var en bidragande faktor 

bakom denna nyvunna förståelse: 

 
Det var liksom att han själv läraren tror jag sa, mycket att han liksom ja vi[…] 

den här föreningen har anordnat brännbollsturnering, kom dit så får du känna 

mer människor, du vet han lockade oss dit, och när man då kom dit så förstod 

man vad det handlade om [---] Så det har gett mig bättre förståelse just för hur 

såna små organisationer fungerade och deras värde. 

5.7.3 Förståelse för skogen 
 

På frågan om respondenterna kunde ge exempel på platser utanför skolans värld som 

de har fått en större förståelse för genom något som de upplevt på 

idrottsundervisningen nämner Simon och Oskar att de har fått en ökad förståelse för 

skogen, och då främst genom orientering. Oskar berättar att han: 

 
[…] aldrig gått ut i skogen om det inte hade varit för orientering[…] då var man 

inte i skogen fast man hade fullt med skog runtomkring, så gick man inte ut där 

om det inte var för för idrott kan man säga. 

5.7.4 Förståelse för hur man undsätter en nödställd vid 

stranden 
 

Sven nämner i sin tur, på samma fråga som ovan, att idrottsundervisningen har gett 

honom kunskaper vilket hos honom skapat en större förståelse för hur man agerar för 

att undsätta en nödställd vid stranden: 

 
[…] alltså hjärt- och lungräddning och sånt det fick jag i gympan och en gång 

vid stranden fick jag faktiskt användning av den och det var tack vare min 

idrottslärare lärde mig hur man kan rädda en person ur vattnet och hjärt- och 

lungräddning gjorde jag själv inte men att ta ut och hur man ska närma sig en 

person allt det där, jag var ju en duktig simmare hade jag inte kunnat det hade 

jag direkt simmat ut till personen som kanske hade lett till att båda oss hade 

drunknat men dom kom och visade ’först simmar du dit, du sträcker fram 

någonting hit och dit och sen tar du in honom’ och så upp, och det var ju via, det 

var den största största tacksamheten för idrottslektionen.    
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6 DISKUSSION 

 

I diskussionen kommer olika faktorer och enskilda upplevelser inte att diskuteras för 

sig. Diskussionerna kommer istället att ske under sammanfattade rubriker för att 

möjliggöra ett mer uttömmande och omfattande reflekterande.     

6.1 Integrations- och innanförskapsmöjligheter i ämnet Idrott 

och hälsa och deras påverkan sinsemellan  

 

I bakgrunden lyfts hur vikten av ett respektfullt och rättvist bemötande i en 

meningsfull miljö är avgörande för att möjliggöra en integrationsprocess (jfr 

Stigendal, 2004. Prop.1997/98:16, Walker m.fl., 1998). Upplever då eleverna sin 

idrottsundervisning på detta sätt? Svaret på den frågan är inte helt oväntat både och. 

Markus, Simon och Viktor upplever alla tre att deras idrottsundervisning är 

meningsfull, vilket Stigendal (2004) lyfter vikten av, samtidigt som de blir 

behandlade med respekt, av både från läraren och de övriga eleverna, något som 

både (Prop. 1997/98:16) och Walker m.fl. (1998) betonar vikten av, samt får en 

rättvis bedömning, vilket även det betonas som mycket viktigt av (Prop. 1997/98:16) 

och Walker m.fl. (1998). Även Erik skulle kunna sägas tillhöra denna grupp då han 

anser sig bli bemött med respekt både från lärare och elever samtidigt som han får en 

rättvis bedömning. Dock upplever Erik, som tycker att meningsfull idrott går ut på 

att utvecklas socialt, att idrottsundervisningen var mer meningsfull i början av 

gymnasiet då han inte kände så många. Utifrån hans yttranden kan man dock sluta 

sig till att han har upplevt skolidrotten som integrerande i det avseende att den hjälpt 

honom komma in i skolans sociala struktur, i alla fall i det avseende att den hjälpt 

honom knyta kontakter med de övriga eleverna.  

 

Oskar och Sven å sin sida upplever, tillskillnad från de andra, inte att de 

tillhandahålls dessa tre viktiga faktorer för att underlätta en integrationsprocess. 

Oskar upplever visserligen att de övriga eleverna ger honom ett respektfullt 

bemötande men utöver detta tillgodoses de övriga integrationsfaktorerna inte, det vill 

säga en upplevd meningsfullhet samt en rättvis bedömning (jfr Stigendal, 2004. 

Prop.1997/98:16, Walker m.fl., 1998). Visserligen antyder han att 

idrottsundervisningen vid vissa tillfällen, då bollsporter utövas, känns meningsfull. 

Sven anser likt Oskar att idrottsundervisningen bara blir meningsfull om han får 

utöva de idrottsgrenar som tilltalar honom, vilket i första hand tycks vara basket och 

fotboll. Tillskillnad från Oskar upplever dock Sven inte att han åtnjuter respekt från 

någon, varken lärare eller elever.  

 

Något som är gemensamt för alla respondenter är hur utövandet av lag- och 

bollsporter är avgörande för att de ska uppfatta idrottsundervisningen som 

meningsfull. De sex eleverna lyfter alla någon gång vikten av att detta utövas 

regelbundet, dock av skilda anledningar. Vissa av respondenterna tycker att det är 

viktigt för att skapa en samhörighet i klassen vilket hjälper dem att skapa relationer 

och knyta kontakter. Majoriteten anser att detta är det som bör utövas då det är roligt 

vilket i sin tur leder till att de upplever det som meningsfullt att medverka på 

idrottsundervisningen. Som lärare inser man efter ett tag på fältet omöjligheten i att 

alltid tillgodose allas behov och önskningar. Man inser också det orimliga i att varje 

lektion spela basket eller fotboll. Dock kan det alltså som idrottslärare vara värt att ta 



33 

i beaktande att somliga elever med utomeuropeisk etnicitet inte inser eller känner 

meningen med individuellt idrottsutövande. Det bör givetvis poängteras att detta 

antagligen inte är någonting unikt för gymnasieelever med utomeuropeisk etnicitet 

utan i så fall universellt för gymnasieungdomar som heterogen grupp. 

 

De fyra elever som anser att de blir rättvist bedömda under idrottsundervisningen är 

eniga om att detta beror på att de bedöms efter sin utveckling, sitt engagemang och 

sin närvaro. Detta tyder på att eleverna anser att det råder jämlikhet i 

betygssättningen oavsett etnicitet. Walker m.fl. (1998) menar att den enskilt 

viktigaste faktorn för integration i skolan är jämlikhet i bland annat bedömningen. 

Utifrån detta kan man alltså dra slutsatsen att eleverna har en möjlighet att integreras 

i skolan då de känner att de har samma möjligheter som övriga elever. De 

missförhållanden som Sven och Oskar upplever råder bör nog emellertid inte kopplas 

till deras etnicitet, en koppling som de i respektive intervju inte heller ger uttryck för. 

Antagligen hade fler elever i deras respektive klasser, oavsett bakgrund, lyft dessa 

förfaranden från lärarnas sida så som orättvisa.   

 

Vad gäller ett respektfullt bemötande går åsikterna isär om vad detta innebär, dock 

nämner flera av respondenterna att de åtnjuter respekt tackvare sin skicklighet i 

bollsporter. Man skulle kunna dra slutsatsen att det är elevernas insatts som gör att de 

får ett respektfullt bemötande, något som Peterson (2000) tar upp. Han menar att 

idrotten är en arena där eleverna inte bedöms utifrån bakgrund eller etnicitet utan 

utifrån sina insatser, vilket här skulle kunna antas vara fallet. Man skulle emellertid 

också kunna anta att detta är generellt bland gymnasieungdomar. Dock är tidigare 

införskaffad individuell skicklighet inte någonting som idrottsläraren kan påverka, 

men denne bör se till att sådana färdigheter lyfts fram då detta uppenbarligen kan 

leda till positiva erfarenheter för den enskilde eleven.    

 

I övrigt är de faktorer som de lyfter av allmän värdegrundskaraktär så som tillit och 

omtanke. Sven upplever att svartsjukan mellan eleverna är anledningen till att han 

inte blir respekterad, detta i kombination med att han, som nämnts tidigare, anser att 

han blir orättvist bedömd gör att han upplever att han inte bemöts med respekt från 

varken lärare eller elever. Att Sven upplever ett dåligt klassklimat och att han har en 

orättvis lärare bör dock ingen kopplas till hans etnicitet eller etniska identitet utan 

kan snarare antas vara ett resultat av allmänna misslyckanden från lärarens och 

skolans sida vilket i din tur hela klassen på ett eller annat sätt lär känna av. Endast i 

Oskars fall kan upplevelsen av ett respektlöst bemötande kopplas till hans etniska 

identitet i och med det skämt som yttrades av läraren och anspelade på hudfärg och 

etniskt ursprung. Detta är ett tydligt exempel på det som Stigendal (2004) omnämner 

som strukturell rasism och utgör således ett stort hinder för Oskars innanförskapande. 

Att poängtera det orimliga i sådana yttranden känns enbart befängt men det kan 

konstateras att Oskars skolidrottsupplevelse, enligt honom själv, var avsevärt mycket 

bättre innan lärarens tilltag. Detta kan tyckas självklart men i och med lärarens 

uttalande blev Oskar inte bara respektlöst bemött, det påverkade även honom på 

andra sätt, exempelvis hans möjligheter till ett innanförskap vilket det återkoms till 

nedan.          

 

Endast i Viktors och Simons svar ser man tydliga tecken på innanförskap. Båda två 

upplever att de han möjlighet att påverka samtidigt som de väljer att göra det. Utöver 

detta känner de också mening med att engagera sig i idrottsundervisningen och väljer 
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att göra så till hög grad, vilket alla är faktorer som Stigendal (2004) nämner i 

samband med innanförskap. Tilliten till de övriga eleverna är visserligen inte 

gränslös för någon av de två men detta är inte heller någonting man kan förvänta sig, 

dock är tilliten till läraren stor. Visserligen ser Simon det som ett hinder för honom 

att bada i isvak men detta bör inte kopplas till hans etnicitet eller etniska identitet 

utan snarare bara ses som ett personligt hinder som vem som helst, oavsett bakgrund 

eller dylikt, skulle kunna känna.  

 

Fyra av de sex respondenterna känner att de kan vara delaktiga i kommunikationen 

men väljer att inte vara det. Till stor del verkar detta bero på att eleverna uppfattar 

det som lönlöst då de känner att läraren inte tar tillvara deras åsikter. Det vill säga att 

läraren misslyckas med att uppbåda den meningsfullhet som Stigendal (2004) 

omnämner som grundläggande för att social integration ska kunna ske. Här har 

idrottslärare, likt övriga medlemmar av lärarkåren, en viktig uppgift; att både förmå 

och låta eleverna idka sin rätt till elevdemokrati. Även om läraren inte alltid kan vara 

lyhörd för elevernas åsikter så bör i alla fall öppenhet och intresse visas för deras 

åsikter och tankar. Detta får man inte uppfattningen av att tre av de fyra 

respondenternas idrottslärare är. Emellertid är fallet även här, likt det varit tidigare, 

att detta till största del inte kan ses som en följd av elevernas etniska identiteter utan 

snarare som en följd av individuella misslyckanden från respektive idrottslärare. 

Visserligen skulle outtalade kommunikations- eller tillitsproblem kunna föreligga (jfr 

Stigendal, 2004) vilket gör att eleverna väljer att ställa sig själv utanför i just detta 

avseende. Dock har ingen av de fyra respondenterna gett uttryck för att några sådana 

problem skulle föreligga.      

 

Som nämnts ovan kan man inte förvänta sig att en elev ska känna gränslös tillit till de 

övriga eleverna. Dock kan man förvänta sig att en viss grad av tillit ska finnas mellan 

eleverna, och så verkar också vara fallet. Detta skulle kunna antyda att det i vissa 

avseenden råder en relativt god social integration, om inte inom alla ämnen så i alla 

fall inom idrottsundervisningen (jfr Stigendal, 2004).     

 

Engagemanget hos de sex respondenterna får överlag ses som stort och hos vissa 

väldigt stort. De hinder som föreligger för att alla fullt ut ska engagera sig i 

idrottsundervisningen bottnar inte i deras etniska identitet, utan är likt flera av de 

tidigare nämnda faktorerna av en mer allmän karaktär.  

 

Hos två av respondenterna kan man se flera tecken som tyder på utanförskap. Oskar 

upplever att han inte säger mycket under idrottsundervisningen då detta är lönlöst 

vilket får till följd att han inte är med och påverkar. Oskars grad av engagemang är 

också lägre samtidigt som han inte litar på sin lärare. Bristande tillit och dåliga 

möjlighet till att påverka samt lågt engagemang och deltagande i kommunikation är 

alla, enligt Stigendal (2004), tecken på utanförskap. Här kan det vara värt att notera 

att Oskar är en av de två elever som har absolut sämst förutsättningar för en lyckad 

integrationsprocess. Den andra eleven som upplever att han har dåliga förutsättningar 

för integration är Sven. Sven, likt Oskar, visar upp färre faktorer som skulle tyda på 

ett innanförskap. Bland annat upplever han det som lönlöst att yttra sin åsikt och 

även om han i ett svar uppger att han till viss del litar på de andra eleverna säger han 

samtidigt att de inte visar honom respekt. Detta kan uppfattas som motstridigt då det 

kan antas svårt att lita på någon som inte ger ett värdigt bemötande. Oavsett hur detta 

förhåller sig kan man alltså se en relativt tydlig koppling mellan närvaron av 
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främjande integrationsfaktorer och innanför- respektive utanförskap i 

idrottsundervisningen. 

 

Vidare kan tilläggas att de sociala interaktioner som ger upphov till de i denna 

undersökning nämnda former integration reproducerar idrottens, och till vid del även 

samhällets sociala struktur (jfr Giddens, 1984). Det vill säga att så länge förändring 

inte sker till det bättre för de elever med nu dåliga integrationsmöjligheter kommer 

inte heller de elever som senare slussas in i skolidrottens struktur att ha några större 

möjligheter.  

6.2 Upplevelse av personlig förändring genom 

idrottsundervisning 

 

Att hälften av respondenterna upplever att personlig förändring har skett genom 

idrottsundervisningen är i sig intressant, dock inte för att uppfylla syftet med denna 

undersökning då den personliga förändringen inte har inträffat på så sätt att den 

påverkar bilden av den egna etniciteten, alltså att en förändring sker hos den enskilde 

av synen på den egna etniska identiteten (jfr Ehn, 1993). Det skulle visserligen kunna 

hävdas att ökad öppenhet och en större benägenhet att vara tillmötesgående gentemot 

andra skulle öka Viktors och Eriks chanser att få tillgång till sociala strukturer och att 

till större del bli socialt integrerade. Dock är det ingen av de två respondenterna som 

klart uttrycker att så skulle vara fallet.          

6.3 Idrotten som integrationsarena 

 

Under nedanstående två rubriker kommer kategorin Idrotten som integrationsarena 

att diskuteras. I bakgrundskapitlet tas idrottsämnets förmåga att verka som en möjlig 

integrationsarena upp, fokuset ligger på ämnets förmåga att skapa umgänge och 

samarbete mellan eleverna samt språkets betydelse i idrottsundervisningen. 

6.3.1 Idrottsämnet som en möjlig arena för umgänge och 

samarbete 
 

Peterson (2000) liksom Strandbu (2002) utrycker att idrotten utgör en möjlig arena 

för möten och samarbete mellan ungdomar med olika utländsk bakgrund och 

etnicitet. Samtliga elever i vår undersökning anser att ämnet Idrott och hälsa skapar 

goda förutsättningar för umgänge och samarbete. Erik och Simon nämner att man får 

en slags laganda i idrottsämnet som gör att man lär känna människor på ett helt annat 

sätt, detta skapar en samhörighetskänsla vilket i sin tur skapar förutsättningar för 

samarbete och umgänge. Viktor menar att det finns skillnader mellan idrottsämnet 

och andra ämnen när det gäller samhörighet, och påpekar att det är just 

samhörigheten som skiljer idrottsämnet åt från de övriga ämnena. 

 

Eleverna i undersökningen anser som nämnts ovan att idrottsämnet är en plats, en 

arena, där man har möjlighet att i större utsträckning mötas och samarbeta med 

övriga elever. De nämner lagidrotter och det faktum att man arbetar i grupper som en 

anledning till att dessa möjligheter uppkommer. Även aktiviteter i idrottsämnet så 

som utflykter skapar möjligheter till en större gemenskap och samarbete. Detta kan 

tyckas gå hand i hand med begreppet integrationsarena (jfr Peterson, 2000). De 
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möjligheter till möten som ges genom idrottsundervisningen skapar vidare 

möjligheter att träffas och samarbeta, vilket kan underlätta integrationen. 

 

Samtidigt som idrottsämnet, enligt vissa respondenter, skapar bättre förutsättningar 

för samarbete kan det även, enligt två respondenter, skapa sämre förutsättningar. 

Simon uttrycker hur grupperingar i klassen kan vara en möjlig källa till ovilja att 

samarbeta. Han menar att vissa grupper under idrottslektionerna kan trycka ned 

andra vilket leder till att samarbetet och umgänget hämmas. Detta kan anses gå emot 

Strandbu (2002) och Peterson (2000) påstående om att idrotten utgör en plats, en 

arena, där deltagarna har en chans att samverka i större utsträckning. Upplevelsen av 

att idrotten utgör en plats där det finns förutsättningar för samarbetet skiljer sig från 

individ till individ. Detta bör emellertid inte ses som specifikt för 

idrottsundervisningen utan kan antas förekomma i alla skolämnen. Grupperingar av 

olika slag kan bildas och på så sätt skapa en osämja mellan eleverna, det behöver 

dock inte betyda att man trycks ned på grund av sin etnicitet. 

 

Sven anser att den individuella prestationen under idrottslektionerna kan skapa sämre 

förutsättningar till umgänge och samarbete. Han menar att om man är duktig i någon 

idrott kan detta medföra att andra elever tycker att man visar upp sig, vilket i sin tur 

skulle få till följd att dessa i lägre utsträckning är villiga att samarbeta. Även detta 

kan antas förekomma i andra ämnen och bör alltså inte ses som något specifikt för 

idrottsundervisningen. Övriga ämnen i skolan kan, likt idrottsundervisningen, ha 

moment där elevens kunskaper leder till att de övriga anser att denne visar upp sig. 

Peterson (2000) nämner att idrotten i sig är en arena där uppvisandet, engagemanget 

och resultatet står i fokus samt att detta skulle öppna upp för gemenskap och vänskap 

eftersom eleverna umgås på lika villkor. Utifrån Svens åsikter kan man dock dra 

slutsatsen att den egna prestationen, engagemanget och resultatet även kan ha en 

negativ inverkan på möjligheterna till umgänge och samarbete mellan elever, vilket 

alltså strider mot Petersons slutsats. Detta skulle i sin tur kunna innebära att 

idrottsämnets förmåga att verka som en integrationsarena missgynnas. 

6.3.2 Språkets betydelse för deltagande i 

idrottsundervisningen 
 

Eleverna i vår undersökning var delade kring språkets betydelse för deltagandet i 

idrottsämnet. Simon, Viktor och Sven anser att språkets betydelse i 

idrottsundervisningen är av mindre vikt. Sven nämner kroppsspråket som det 

viktigare språket, enligt honom kan man medverka om man endast kan ett fåtal ord. 

Simon menar att man endast behöver förstå vad idrottsaktiviteten går ut på för att 

delta. Viktor nämner att språkets betydelse är viktigare för deltagandet i övriga 

skolämnen. Eftersom man i idrottsämnet inte alltid behöver förstå vad som sägs kan 

det tyckas att språket inte utgör en lika väsentlig del för deltagandet. Kan man 

reglerna för fotboll, basket eller någon annan sport så kan man utöva dem överallt i 

världen, reglerna är de samma till största delen. Detta får till följd att många av 

lagsporterna blir internationella, det vill säga att elever med olika etnicitet redan vid 

ankomsten till Sverige kan antas veta vad dessa sporter går ut på och veta hur man 

ska bedriva dem. Strandbu (2002) påpekar just idrottens internationalitet som en 

fördel inom idrotten. Hon menar att de språkliga barriärerna som finns i många andra 

sammanhang kan överbryggas inom idrotten. Detta kan anses skapa förutsättningar 

för deltagande då individen inte har utvecklat det svenska språket till fullo. Vidare 
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kan man anta att elever med utomeuropeisk etnicitet i själva interaktionen med elever 

med svensk etnicitet kan erbjudas möjligheter att förbättra sina kunskaper i det 

svenska språket. Genom att elever med utomeuropeisk etnicitet kommer i kontakt 

med etniskt svenska elever under idrottslektionen skapas möjligheter för kontakt med 

det svenska språket. Kontakten med det svenska språket kan i sin tur möjliggöra ett 

eventuellt lärande av språket. Strandbu (2002) påpekar att eleverna erbjuds en 

möjlighet att samverka i större utsträckning under idrottslektionerna, dessa 

möjligheter till en större samverkan kan alltså antas skapa möjligheter för inlärning 

av det svenska språket.    

 

Alla elever i undersökningen känner dock inte att språket är av ringa betydelse. Erik, 

Markus och Oskar anser att språket har betydelse för deltagandet i 

idrottsundervisningen. Erik och Markus anser att språket behövs då man ska 

diskutera saker samt för att man ska göra sig förstådd. Oskar tar upp språkets 

betydelse då det kommer till hur andra uppfattar honom under idrottsundervisningen. 

Han menar att man får mer respekt om man kan språket vilket leder till att man kan 

delta under samma förutsättningar som övriga elever. Man kan anta att dessa elever 

inte instämmer med Strandbu (2002) som menar att den språkliga kompetensen är av 

mindre vikt inom idrotten än inom andra sammanhang. Strandbu påpekar vidare att 

idrotten är internationell, och menar att denna ”internationallitet” är en av styrkorna 

med idrotten, den gör att språket får en mindre betydelse här vilket i sin tur skulle 

kunna antas underlätta ett deltagande för elever med en annan etnicitet än den 

svenska. Utifrån elevernas upplevelser kan det antas att idrotten inte är så 

internationell då språket enligt dem spelar en roll för deltagandet.  

 

Samtidigt tycker de flesta respondenter att språket spelar en mindre roll i 

idrottsämnet än i övriga ämnen. Eleverna uttrycker hur idrottsämnets praktiska 

karaktär skiljer det från de övriga skolämnena. De menar att man som elev inte 

behöver kunna språket till fullo då man kan se vad och hur läraren gör och sedan 

göra på ett liknande sätt. Detta uttrycker alla elever i större eller mindre utsträckning. 

Peterson (2000) tar upp språkets mindre betydelse som en fördel inom idrottsämnet 

tillskillnad från i de övriga skolämnena. Han menar att de krav på språket som 

många andra ämnen har, inte kommer till uttryck i idrottsämnet. Idrottsämnet kan, på 

grund av språkets mindre betydelse ha en mer integrerande roll än övriga ämnen. 

Endast Erik anser att språket har lika stor roll i alla ämnen. Det kan antas att Erik inte 

instämmer med Peterson:s (2000) påstående då han har en annan syn på språkets vikt 

i idrottsämnet kontra övriga skolämnen.  

 

Samtidigt som idrottsämnet består av utövandet av olika fysiska aktiviteter, där man 

inte behöver kunna språket i större utsträckning, får man inte glömma bort den 

teoretiska delen av ämnet där språket faktiskt behövs i en relativt stor utsträckning. 

För att förstå vad som sägs och för att kunna tillämpa det som läraren tar upp behövs 

språket i stor utsträckning. Det är möjligt att Erik åsyftar detta då han påpekar att 

språket har lika stor vikt i alla ämnen samt att man måste kunna prata och diskutera 

saker på det svenska språket för att göra sig förstådd. 

6.4 Social integration genom idrott och hälsa 

 

I bakgrundskapitlet tas social integration genom ämnet Idrott och hälsa upp, 

nedanstående rubriker belyser de viktigaste aspekterna av social integration. 
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6.4.1 Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskap i 

skolan 
 

Eleverna i undersökningen upplever att idrottsämnet utgör en plats där man kan 

skaffa sig vänner som man umgås med i skolan, dock i olika utsträckning. De 

relationer som upprättats under idrottsundervisningen upplever respondenterna även 

att de har kunnat överföra till andra ämnen. Detta kan antas styrka Strandbu:s (2002) 

påstående om att idrotten utgör en arena där man kan få vänner och knyta nya 

kontakter som man kan nyttja i andra sammanhang. Man kan även dra paralleller till 

Engström (2002) som menar att idrotten utgör en viktig arena för upprättande av 

sociala relationer. Markus påpekar att han genom att vara duktig i idrottsämnet fått 

kompisar som han även har kontakt med i andra sammanhang i skolan. Oskar 

uttrycker att den kontakt han fått med andra elever genom att prata med dem under 

idrottsundervisningen har han kunnat upprätthålla även i andra ämnen. Simon delar 

Oskars upplevelse men tillägger att han främst genom idrotten på fritiden skapat 

kontakter med andra personer som har lett till att de umgås i skolan. De övriga 

eleverna; Sven, Viktor och Erik anser att idrottsämnet i mindre grad erbjudit dem 

möjligheter att skaffa vänner men att det har förekommit, de påpekar att 

vänskapandet främst skett inom andra sammanhang i skolan så som under raster. 

Viktor påpekar att han genom idrottsundervisningen stärkt de band som redan funnits 

mellan honom och hans vänner, vilket också har gjort att de umgåtts mer i andra 

ämnen i skolan.  

 

Respondenternas upplevelser kring huruvida idrottsämnet har erbjudit dem 

möjligheter att skaffa sig vänner som de umgås med i skolan skiljer sig åt. Men man 

kan dra slutsatsen att det har förekommit och att möjligheten till att knyta kontakter 

under idrottsundervisningen finns. Utifrån detta kan hävdas att idrotten i skolan utgör 

en möjlig arena för vänskap i skolan och då även skapar möjligheter för social 

integration. Strandbu (2002) menar just detta, att social integration i idrotten utgörs 

av att knyta kontakter i samband med eller genom idrott och idrottsaktiviteter. Det 

viktiga i sammanhanget är att möjligheten till skapande av sociala relationer finns, då 

sociala relationer är en viktig del i individens vardag. Man kan tänka sig att den 

sociala relationen som antigen uppstår eller stärks genom idrottsämnet kan erbjuda 

eleven med utomeuropeisk etnicitet möjligheter att komma i kontakt med andra 

kulturer, vilket i sin tur skulle gynna den generella integrationen (jfr Engström, 

2002).  

6.4.2 Idrottsämnet som en möjlig arena för vänskap 

utanför skolan 
 

När det gäller möjligheten att skaffa vänner som man umgås med utanför skolans 

värld är respondenterna relativt eniga. De flesta eleverna, det vill säga fem av sex, 

anser att de genom idrottsundervisningen har kunnat skaffa vänner med vilka de har 

umgåtts på fritiden. Endast Erik anser att han inte har skaffat vänner som han umgås 

med utanför skolan tackvare ämnet Idrott och hälsa.  

Simon påpekar att han genom idrottsundervisningen träffat sin bästa vän, som han då 

självklart umgås med på fritiden. Han menar att det var under idrottsundervisningen 

som den första kontakten skedde vilket ledde till att de började umgås på fritiden. Ett 

gemensamt intresse för styrketräning kan antas vara grunden till denna vänskap. 
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Strandbu (2002) påpekar att den största anledningen till att ungdomar börjar med 

idrott eller utövar idrott är för att de vill hålla sig i form, vilket verkar stämma in i det 

här fallet. Sven och Viktor uttrycker, liksom Simon, till en viss del, att det 

gemensamma intresset var grunden till att de började umgås med sina vänner på 

fritiden. Ämnet Idrott och hälsa erbjuder möjligheter för elever som har idrott och 

sport som intresse att knyta nära band med varandra, vilket kan ses som en naturlig 

följd. Men man kan också göra antagandet att liknande relationsbildningar kan 

förekomma i andra ämnen, exempelvis att elever som har matematik som intresse 

under matematikundervisningen skapar kontakt vilket gör att de sedermera även 

umgås på fritiden. Oskar och Markus anser att de genom idrotten har kunnat 

upprätthålla kontakter med sina vänner vilket har lett till att de umgås på fritiden. 

De flesta elever anser alltså att idrottsämnet erbjudit de möjligheter att knyta 

kontakter med elever vilket i sin tur har gjort att de umgås på fritiden. Detta verkar 

gå hand i hand med Strandbus (2002) åsikt, då hon påpekar att idrottsämnet skulle 

kunna utgöra en viktig arena för att få vänner och knyta kontakter vilka man senare 

skulle kunna nyttja i sammanhang utanför idrotten. Man skulle utifrån elevernas svar 

kunna dra slutsatsen att de flesta elever upplever att en social integration sker genom 

idrottsämnet då social integration utgörs av att få eller ha nära vänner och knyta 

kontakter i samband med eller genom idrotten (jfr Strandbu, 2002).  

6.4.3 Elevernas umgängeskretsar i och utanför skolan 
 

Det som snabbt kan konstateras är att respondenterna i låg utsträckning umgås med 

människor som de anser vara svenskar, varken i eller utanför skolan. Detta innebär 

dock inte att eleverna inte är socialt integrerade då många av dem, särskilt på 

fritiden, umgås med vänner som har olika etniska bakgrunder. Tvärtom, resultatet 

tyder på att alla respondenterna i detta avseende är socialt integrerade (jfr Stigendal, 

2004). Endast i ett fall, Markus, kan detta sägas vara osäkert då han på frågan om 

från vilka länder hans vänner utanför skolan kommer svarar att ”[…] dom flesta är 

nog utländska.” varpå han uppger att hans vänner i skolan är från Somalia samt att 

han har en svensk vän. Hans svar på frågan om från vilka länder hans vänner utanför 

skolan kommer ger inte klarhet i om dessa utländska vänner kommer från samma 

land eller inte. Det skulle det kunna antas att alla dessa, dom flesta, även de är från 

Somalia.    

6.5 Kulturell integration i och genom idrott och hälsa 

 

Fem av sex elever i vår undersökning upplever att de genom idrottsämnet på något 

sätt kommit i kontakt med det som de anser vara svensk kultur. Man skulle kunna dra 

parallellen till Rönholt m.fl. (2001) som menar att idrott är ett tydligt kulturfenomen. 

Genom att eleverna kommer i kontakt med den svenska kulturen skulle de kunna 

skapa en uppfattning av vad som anses vara svenskt, vilket skulle kunna leda till en 

eventuell kulturell integration då de erbjuds möjligheter att ta upp normer och 

värderingar som speglar det svenska samhället (jfr. Strandbu, 2002). Oskar och Erik 

anser att de genom att bedriva olika danser i idrottsundervisningen fått en insyn i den 

svenska kulturen. Erik tillägger att han genom idrottsundervisningen fått höra talas 

om vad valborgsmässoafton är för något, genom att en klasskamrat bärättade för 

honom vad det var kunde han senare förstå innebörden av den. Sven och Simon 

nämner även de olika aktiviteter så som spökboll, hoppa isvak samt olika is sporter 
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som typiska för den svenska kulturen. Viktor å andra sidan har inte kommit i kontakt 

med något som han anser kännetecknar den svenska kulturen eller som han anser 

vara typiskt svenskt. Man kan anta att eleverna genom att bedriva olika aktiviteter, så 

som olika danser, får en insyn och förståelse för vad som kännetecknar svensk 

kultur. Detta skulle leda till att de genom idrottsundervisningen får en möjlighet att ta 

upp normer och värden från ”det svenska” som skulle underlätta en eventuell 

kulturell integration (jfr. Strandbu, 2002). Ett exempel som Simon tar upp, där han 

påpekar att bland annat bada bastu har blivit en del av honom, visar på att eleven 

tagit upp en del av det som han anser vara svensk kultur. Detta kan anses gå hand i 

hand med Strandbu (2002) som menar att ungdomar med en annan etnisk identitet än 

svensk genom olika idrottsaktiviteter tar upp värden som är typiska för den 

dominerande kulturen.  

Om elever med utomeuropeisk etnicitet tar upp värden ur den svenska kulturen kan 

det antas att det omvända kan ske, det vill säga att elever med svensk etnicitet tar upp 

värden som är typiska för minoritetskulturen. Idrottsämnet utgör en arena där olika 

kulturer möts, anser vi. Med anledning av detta skulle det mycket möjligt kunna vara 

så att elever med svensk etnicitet genom interaktionen med elever med 

utomeuropeisk etnicitet tar upp värden som är typiska för deras kultur. Strandbu 

(2002) menar att kulturell integration i idrott innebär just detta ett överförande av 

värden från minoritetskulturen till elever från den dominerande kulturen.   

Simon anser att han genom idrottsundervisningen fått en större förståelse för hur det 

svenska samhället fungerar. Genom det sätt som läraren under idrottsundervisningen 

fick eleverna att delta och bestämma bildades en förståelse hos honom som han anser 

speglar det svenska samhället. Strandbu (2002) tar upp just förståelsen för hur det 

svenska samhället fungerar som en viktig del av den kulturella integrationen.  

Vidare tar eleverna upp vad de anser vara typiskt svenskt. Oskar tar upp att ”man inte 

ska sticka ut” som en egenskap som är typiskt svensk. Erik menar att ”blyghet” är 

något som han anser vara typiskt svenskt. Markus tar upp att han genom 

idrottsundervisningen fått en insyn i vad han anser vara svenskt nämligen ”att man 

ibland tror att vissa människor kan vissa saker bättre”. Enligt Strandbu (2002) 

handlar kulturell integration genom idrott om just detta, nämligen att normer och 

värden överförs från idrotten så att de får en betydelse för den samhällsmässiga 

kulturella integrationen. Själva anser vi att man ska vara försiktig med att dra 

generaliseringar om vad som är svenskt och inte svenskt, dessa egenskaper har 

människor överallt i världen, men det ger ändå en insyn i hur de uppfattar det som är 

typiskt för svenska kulturen.  

Utifrån elevernas svar och utifrån de upplevelser som elever med utomeuropeisk 

etnicitet har av idrottsämnet som en möjlig arena för möte med den svenska kulturen 

anser vi att kulturell integration har stor möjlighet att ske, dock på relativt låg nivå, 

samtidigt som goda förutsättningar för detta verkar råda i idrottsämnet. 

6.6 Strukturell integration genom idrott 

 

Strukturell integration genom idrott handlar om att idrotten kan verka som en 

inkörsport till andra arenor i samhället. Det handlar emellertid också om att elever 

genom idrotten kan skapa en förståelse för andra platser i samhället (jfr Strandbu, 

2002. Petersson, 2000). I undersökningen upplevde samtliga elever att de på ett eller 
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annat sätt genom idrottsundervisningen fått en förståelse för hur olika platser, 

föreningar eller företag i samhället fungerar. Deras upplevelser visar att idrottsämnet 

kan verka som en arena som främjar strukturell integration. Det finns dock skillnader 

eleverna emellan, vissa har i större utsträckning fått en förståelse för andra platser i 

samhället, medan andra har fått en förståelse för hur olika föreningar eller företag i 

samhället fungerar.   

 

Oskar och Simon anser att de genom idrottsundervisningen har fått en förståelse för 

skogen. Sven i sin tur nämner att han genom idrottsundervisningen fått en större 

förståelse för hur man undsätter en nödställd vid stranden. Idrottsundervisningen 

erbjuder möjligheter att vistas i olika miljöer vilket hos eleven kan antas skapa en 

större förståelse för de här miljöerna. Om eleven inte är van vid att vistas i sådana 

miljöer kan idrottsundervisningen verka som en inkörsport som hos eleven skapar ett 

intresse att verka i sådana miljöer. 

 

Markus upplever att han genom idrottsundervisningen kunnat skapa en förståelse för 

hur olika företag inom arbetssektorn arbetar. Han nämner att det finns likheter 

mellan idrottsämnet och de stora företagen. Den gruppkänsla som man skapar under 

idrottsundervisningen anser han även finns inom arbetssektorn. Stora företag skapar 

likt elever under idrottsundervisningen en gruppkänsla som gör att de arbetar mot 

samma mål. Genom att påpeka detta kan man anta att Markus förstått vikten av att 

samarbeta för att nå ett gemensamt mål, vilket skulle kunna hjälpa honom till att 

lättare integreras i arbetssektorn. Strandbu (2002) och Peterson (2000) påpekar just 

detta, nämligen att idrotten utgör en plats där elever skapar sig möjligheter att verka 

på andra platser i samhället. Elever kan genom idrottsämnet ta upp värden som är 

viktiga inom arbetssektorn för att på så sätt enklare komma in i den samma.   

 

Simon anser att han genom idrottsundervisningen fått en större förståelse för hur 

olika föreningar fungerar, något som även Erik och Viktor till en viss del anser. De 

nämner att det är främst genom läraren som denna förståelse har uppstått, det vill 

säga att läraren erbjudigt de möjligheter att ta kontakt med olika föreningar vilket i 

sin tur har gjort att de fått en uppfattning om hur föreningarna bedriver sin 

verksamhet. Idrottslärarens roll i sammanhanget är förstås viktig, men vad är det som 

säger att lärare från de övriga ämnena inte kan erbjuda eleverna samma möjligheter? 

Detta behöver alltså inte vara något specifikt för idrottsämnet utan lärare från andra 

ämnen kan likaväl erbjuda eleverna samma möjlighet. 

6.7 Idrottslektionens utformning  

 

Flera av eleverna tar upp hur de tror att idrottsundervisningen skulle kunna påverka 

deras möjlighet till ytterligare social integration om den bara gavs mer tid. Flera av 

dem påpekar att de har haft möjlighet att skaffa vänner i och med 

idrottsundervisningen men att detta vänskapande inte riktigt har kunnat nå sin fulla 

potential då idrottslektionen har avbrutits för lektioner av mer individuell karaktär. 

De tycks ha upplevelsen av att detta vänskapande skulle ges större möjligheter om 

idrottsundervisning förekom mer frekvent. Vidare är fleras upplevelse att lagsport är 

nödvändig för att denna sociala integration ska ske. Av detta kan dras slutsatsen att 

idrotten skulle ha större möjlighet att verka som integrationsarena om den bara gavs 

större utrymme samtidigt som fokus låg på lagsportande.   
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6.8 Vidare forskning 

 

Slutligen kan tilläggas att det i vidare forskning skulle vara intressant att undersöka 

hur flickor med utomeuropeisk etnicitet upplever idrottsämnet som en möjlig 

integrationsarena. Slumpen gjorde att respondenterna i vår undersökning endast var 

killar. Flickornas åsikter och upplevelser anser vi vara av lika stor vikt som pojkarnas 

och skulle med all säkerhet tillföra nya och intressant aspekter av idrottsämnet som 

en möjlig integrationsarena. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide  

 

Integrationsfrågor 
 

- Berätta om hur du bemöts på idrottslektionerna. 

- Vad innebär det för dig att bli behandlad med respekt på 

idrottsundervisningen? 

o Följdfråga: På vilka sätt känner du att du behandlas med respekt under 

idrottsundervisningen? 

o Följdfråga: På vilka sätt känner du att du inte blir behandlad med 

respekt under idrottsundervisningen? 

- Berätta om hur bedömningen sker under idrottsundervisningen. 

o Följdfråga: Berätta om du anser att det finns några orättvisor i detta. 

- Vad innebär meningsfull idrottsundervisningen för dig? 

o Följdfråga: Upplever du din idrottsundervisning på detta sätt? 

- Hur ser du på möjligheten att få vänner utanför skolan genom 

idrottsundervisningen? 

- Från vilka länder kommer dina närmaste vänner utanför skolan? 

- Från vilka länder kommer dina närmaste vänner i skolan? 

 

Utanförskaps- och innanförskapsfrågor 

 

- I vilken utsträckning säger du vad du tycker under idrottslektionerna? 

- Hur samtalar ni under idrottsundervisningen?   

o Följdfråga: Berätta om hur du ser på dina möjligheter att vara delaktig 

i dessa samtal. 

- Hur ser du på din möjlighet att påverka idrottsundervisningen? 

- Vad innebär det för dig att lita på någon? 

o Följdfråga: Känner du så inför personerna som är delaktiga i 

idrottsundervisningen? 

- Hur ser du på din grad av engagemang under idrottslektionerna? 

o Följdfråga: Varför anser du att det är värt/inte värt att engagera sig i 

idrottslektionerna? 

- Berätta om det finns några hinder för att du, på samma villkor som övriga 

elever, ska kunna delta i idrottsundervisningen. 

- Berätta om det finns tillfällen under idrottslektionerna då du upplevt rasism. 

- Har idrottsundervisningen ändrat dig som person på något vis? 

 

Idrotten som integrationsarena  

 

- Vad tycker du skiljer ämnet idrott och hälsa från övriga ämnen? 



 

- Hur ser du på idrottsämnets möjligheter att skapa förutsättningar för att 

umgås och samarbeta med andra? 

o Följdfråga: Vad inom idrottsämnet tycker du skapar bättre 

förutsättningar för att umgås och samarbeta med andra? 

o Följdfråga: Vad inom idrottsämnet tycker du skapar sämre 

förutsättningar för att umgås och samarbeta med andra? 

- På vilket sätt känner du att du behöver kunna språket för att delta i 

idrottsundervisningen? 

o Följdfråga: Tycker du språkkunskaper spelar någon roll för att du ska 

kunna delta i idrottsundervisningen. Förklara i så fall hur? 

o Följdfråga: Om du jämför med andra ämnen i skolan, tycker du att 

språket har större eller mindre betydelse i idrottsämnet än i övriga 

skolämnen. På vilket sätt har det större/mindre betydelse? 

Social integration genom idrott 

- På vilket sätt känner du att idrotten i skolan erbjuder dig möjligheter att träffas 

och göra saker tillsammans med andra människor? 

- I vilken utsträckning har du genom idrotten i skolan lyckats knyta kontakter 

med andra elever? 

- I vilken utsträckning har du kunnat upprätthålla dessa kontakter i andra 

sammanhang på skolan, som exempelvis på andra skolämnen? 

Kulturell integration i och genom idrott  

- Berätta om det finns tillfället under idrottslektionerna då du bättre lärt känna 

någon vilket gjort att ni senar umgåtts på fritiden. 

- Berätta om du har någon upplevelse från idrotten av någonting som du tycker 

är svensk kultur. 

o Följdfråga: Finns det några idrottsaktiviteter som du har utövat under 

idrottslektionen som har get dig möjligheter att få en bättre förståelse 

för den svenska kulturen?  

- Har du genom idrottsundervisningen fått en större förståelse för hur det 

svenska samhället fungerar? Berätta i så fall på vilket sätt? 

- Om det finns, berätta då om tillfällen när du genom idrottsundervisningen 

blivit uppmärksam på något som är typiskt ”svenskt”? 

Strukturell integration genom idrott 

- Kan du ge exempel på platser utanför skolans värld som du känner att du fått 

större förståelse för genom någonting som du har upplevt på 

idrottsundervisningen? 

 



 

o Följdfråga: Vad inom idrottsundervisningen var det som gav dig 

denna förståelse? 

 

- Kan du ge exempel på föreningar eller företag i samhället som du känner att 

du fått större förståelse för genom någonting som du har upplevt på 

idrottsundervisningen? 

 

o Följdfråga: Vad inom idrottsundervisningen var det som gav dig 

denna förståelse? 

 

- Finns det någonting övrigt som du skulle vilja berätta angående dina 

upplevelser på idrottsundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

 
Hej [Mottagarens namn]! 

  

Våra namn är Irfan Zuko och Martin Zetterbjörk. Vi håller för närvarande på att 

avsluta våra lärarutbildningar och behöver din hjälp!  

  

Just nu skriver vi en uppsatts om elevers uppfattning av idrottsundervisningen i 

skolan och du skulle passa jättebra för vår undersökning och därför skulle vi vilja 

komma och intervjua dig. Syftet med intervjun är att få reda på just din uppfattning 

av idrottsundervisningen och hur du tycker att den har påverkat dig, både i och 

utanför skolan. Om du skulle vilja vara med, vilket skulle hjälpa oss jättemycket, så 

kan vi bestämma en tid som passar dig då vi kommer ut till dig på skolan och ställer 

de frågor som bifogats med detta mejl. Intervjun tar ca en timme.  

  

Vi har givetvis fullförståelse för om du inte vill bli intervjuad och du har all rätt att 

tacka nej, men läs gärna igenom frågorna som bifogas detta mejl innan du fattar ditt 

beslut. Om du går med på att genomföra intervjun så kommer vi att spela in den med 

en liten bandspelare och vid intervjun är det bara du och en av oss närvarande. I 

efterhand skickar vi sedan ut en utskriven version till dig som du kan läsa igenom 

och komma med synpunkter på saker som du anser att vi bör ändra eller om vi har 

missförstått någonting du sagt. Du har också all rätt att säga att du inte vill att vi 

använder intervjun efter att du har läst den.  

  

Allt detta sker givetvis helt anonymt och ingen kommer i efterhand kunna ta reda på 

att det är du som deltagit i undersökningen. Vi kommer inte ha med ditt namn, din 

klass, din skola, någon beskrivning av dig eller liknande. Om du känner att du inte 

har tid att genomföra intervjun för att du har mycket lektioner, men i alla fall gärna 

skulle vilja vara med, så kan vi prata med din lärare för att ordna så du får en timme 

ledigt för att göra intervjun.    

  

Vill du delta i undersökningen kan du svara på detta mejl med en tid som passar dig. 

En undanskymd plats för intervjun ordnar vi. Om du undrar någonting får du givetvis 

mejla oss dina frågor så ska vi svara så fort som möjligt.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Irfan & Martin 

Högskolan i Kalmar  

 
 


