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Sammanfattning 

 

Sverige har under de senaste åren nåtts av en stor invandringsvåg, vilket innebär att många 

nyanlända elever numera ges utbildning i svensk skola. Många av dem har aldrig mött 

organiserad idrottsundervisning i deras hemländer. Läroplanen fastslår alla elevers rätt till 

anpassad och likvärdig utbildning, varför det är intressant att närmare undersöka nyanlända 

elevers upplevelse av idrottsundervisningen i bollspel och dans i syfte att förstå de hinder och 

möjligheter som kan finnas i undervisningen. För att svara på detta syfte genomfördes 

kvalitativa djupintervjuer på två olika skolor i Värmland, där totalt 8 nyanlända elever 

intervjuades. Resultatet av studien visar att den generella upplevelsen av idrottsämnet är positiv, 

där de flesta upplever undervisningen som förståelig, hanterbar och engagerande. Vissa 

skillnader fanns mellan flickors respektive pojkars upplevelse av dessa rörelseaktiviteter, men 

skillnaderna inom könen är varierande i samma utsträckning som mellan könen.  

 

Nyckelord; Bollspel, Dans, Idrottsundervisning, KASAM, Nyanlända elever 

 



Abstract 

 

Sweden has in these past couple of years given home to an increased number of newly arrived 

immigrants, which means that a lot of newly arrived pupils are now being taught in the Swedish 

schooling system. Many of them have never before been acquainted with physical education. 

The curriculum states that the education must be adapted to suit each and every pupil, so that 

everyone can be given the same opportunities to develop their skills and knowledge. Therefore, 

it is important to better understand the challenges that newly arrived pupils are experiencing in 

the subject physical education. In this paper, a closer look at how the learning situations in ball 

games and dance are experienced will take place, in order to better understand the obstacles and 

possibilities that arise in these situations. This is a qualitative study, where focused interviews 

with 8 pupils at two different schools in the Värmland region in Sweden were conducted. The 

results show that the overall experience with ball games and dance in the physical education 

subject was positive. Most of the pupils in this study admitted that they experienced an 

understanding for the content and were motivated to take part in these activities. There were a 

few differences between how the boys and the girls experienced the subject in this study, but 

the differences within the genders varies in the same way as it does between genders.  
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1. Inledning 

 

Grundskolans läroplan fastslår att skolans huvudsakliga uppdrag är att främja alla elevers 

utveckling och lärande (Skolverket, 2011, reviderad 2017). Läroplanen fastslår också att 

undervisningen ska vara likvärdig. Det innebär att skolan har en skyldighet att anpassa 

undervisningen efter den enskilda elevens förutsättningar och behov samt att alltid utgå från 

dennes tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, reviderad 2017). Vidare 

ska skolan aktivt främja kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter, och aktivt motverka 

traditionella könsmönster genom att ge varje elev chans att utveckla sin förmåga oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket, 2011, reviderad 2017).  

Under de senaste åren har tillströmningen av flyktingar i Sverige ökat, där kulmen nåddes under 

2015 då 162 877 sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 2018). Av dessa var cirka 35 000 

ensamkommande barn och ungdomar under 18 år (ibid). Denna grupp ungdomar utgör en del 

av de barn och unga som av olika skäl invandrat till Sverige. Andra utgörs av barn i familjer 

som invandrat på grund av familjeanknytningsskäl, av asylpolitiska skäl eller av 

arbetsmarknadsmässiga skäl. Oavsett bakgrund ska alla ges möjlighet till likvärdig utbildning. 

Organisatoriska riktlinjer för hur dessa nyanlända ungdomar ska ges plats i utbildningssystemet 

finns, där skollagen (SFS 2010:800) bland annat slår fast att nyanlända skall erbjudas 

undervisning i lämplig undervisningsgrupp inom två månader efter den första kontakten med 

skolväsendet.  

Forskning om nyanländas villkor i skolan utifrån elevernas egna perspektiv är mycket eftersatt 

i Sverige och samtidigt mycket angeläget, menar Bunar (2016). Detta behövs eftersom de 

nyanlända eleverna anländer i ett nytt kulturellt sammanhang med nya informella och formella 

regler och normer, där hur väl nyanlända elever integreras i skolan främst beror på individuella 

aktörer som lärare eller klasskamrater (Ibid). Samtidigt saknas ofta det mångkulturella 

perspektivet i landets lärarutbildningar (Millington m.fl. 2008, ref i Huitfeldt, 2015). Man kan 

då ställa sig frågande till hur lärare ska förväntas klara av den utmaning som det kan innebära 

att anpassa utbildningen så att den blir just likvärdig. Huitfeldt (2015) har i sin studie visat att 

många av de nyanlända ungdomarna aldrig har mött organiserad idrottsundervisning i deras 

hemländer, samt att faktorer som kön och religion påverkar nyanländas upplevelse av mötet 

med idrottsundervisningen i svensk skola. Denna studie syftar till att bättre förstå nyanlända 

elevers upplevelse av svensk skola, närmare bestämt idrottsundervisningen. Av praktiska skäl 

har en avgränsning varit nödvändig, varför denna studie kommer att fokusera nyanlända elevers 

upplevelse av idrottsundervisningen i bollspel och dans. Denna kunskap kan, hoppas jag, vara 

användbar i min och andras, framtida respektive nuvarande, roll som idrottslärare.   
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2. Litteraturgenomgång  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är Antonovskys salutogena synsätt på hälsa som 

går under parollen känsla av sammanhang, i Sverige ofta förkortat KASAM (Antonovsky, 

2005). Thedin-Jacobsson (2007) menar att en känsla av sammanhang är viktigt inte bara ur 

hälsosynpunkt men också i undervisningssammanhang, varför planeringen av undervisningen 

i idrott och hälsa bör utgå från detta tänk. Detta för att forma en undervisning som är begriplig, 

hanterbar och meningsfull för eleverna.  

Med begriplighet avses i vilken utsträckning man förstår olika situationer och huruvida man 

upplever händelser i tillvaron som konkreta, gripbara och strukturerade (Thedin-Jacobsson, 

2007). I undervisningssammanhang kan det handla om huruvida undervisningen upplevs som 

ordnad och förståelig för eleven (ibid). Quennerstedt (2006) beskriver begreppet på liknande 

sätt, där en känsla av begriplighet kan nås om erfarenheter upplevs som sammanhängande och 

strukturerade snarare än oförklarliga och slumpmässiga.  

Hanterbarhet innebär att ha en tilltro till att kunna hantera de olika situationer vi ställs inför, att 

det finns en balans mellan de resurser eller tillgångar vi har och de krav som situationen ställer 

(Thedin-Jacobsson, 2007). Det kan som elev handla om att kunna hantera sina fysiska, 

psykiska, sociala eller kognitiva resurser men också om att ha tillgång till rätt utrustning eller 

redskap för att kunna delta (ibid). Quennerstedt (2006) skriver vidare att de resurser som krävs 

för att möta olika situationer, eller lösa de problem som uppstår i mötet med situationen, kan 

utvecklas genom våra erfarenheter.  

Meningsfullhet utgör motivationskomponenten i Antonovskys teori, vilket karakteriseras av en 

positiv framtidstro, att uppleva engagemang, eget inflytande, delaktighet och intresse i de 

situationer man möter (Thedin-Jacobsson, 2007). Quennerstedt (2006) menar att detta är den 

enligt Antonovsky viktigaste aspekten för att uppnå en känsla av sammanhang, och att 

meningsfullhet uppnås genom erfarenheter som kännetecknas av en möjlighet att själva ha 

inflytande i de situationer vi möter.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Bunar (2010) beskriver hur tidigare forskning om nyanlända i svensk skola visat att nyanlända 

elever möter strukturella hinder i svensk skola, då de ständigt bedöms utifrån deras 

tillkortakommanden jämfört med jämnåriga elever med svenska som modersmål – de 

nyanlända är ”avvikande” och de svenska eleverna är ”normala”, och skolans uppgift tycks vara 

att homogenisera och försvenska de nyanlända eleverna. Dessa studier har visat att lärare 
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tenderar att utgå från ett bristtänkande där de nyanlända elevernas språkliga eller kulturella 

bakgrund utgör försvårande omständigheter (ibid). Att det ”normala”, dvs det svenska, är 

idealet, har sin grund i ett arv från kolonialtiden, där det europeiska ansetts överordnat andra 

kulturer och det funnits en misstro mot vissa etniska och religiösa grupper (ibid). Bunar (2010) 

menar att detta förhållningssätt fördjupar utanförskapet och stigmatiseringen, och utgör hinder 

för nyanlända i den svenska skolan.   

Huitfeldts (2015) har i sin studie visat att religionen påverkade flickorna i särskilt hög 

utsträckning, särskilt muslimska flickor, där berättelserna i studien vittnar om en upplevelse av 

att de normer om vad som anses kvinnligt och manligt i deras hemländer utmanades i samband 

med idrottsundervisning (Huitfeldt, 2015). Larsson (2007) menar att olika rörelseformer och 

idrotter signalerar kön i olika utsträckning. Tidigare studier om ämnet idrott och hälsa har visat 

att ämnet, på grund av sin traditionella maskulina utformning, missgynnar flickor och en del 

pojkar även i den ”svenska” kulturen (Kirk 2002, refererad i Huitfeldt, 2015). Herrting och 

Karlefors (2012) har studerat föreningsidrott ur nyanlända barns perspektiv och visat att 

nyanlända är underrepresenterade i föreningslivet, särskilt flickor. Detta påstående stärks även 

av Larsson (2007), som också påpekar att ungdomar som är födda utanför Europa är den grupp 

som deltar i minst uträckning i föreningsidrott. Det finns en önskan inom idrottsrörelsen att 

bättre involvera nyanlända och ett hopp om att kunna fungera som integrerande arena, men 

socioekonomi, kön och kultur är begränsande faktorer för detta (Herrting & Karlefors, 2012). 

De framhåller identitetsskapandet som en viktig aspekt att ha i åtanke vid diskussion av dessa 

frågor, då en individ formas av den kultur hen växer upp i och vid mötet mellan den egna 

kulturen och den nya blir identiteten ifrågasatt (ibid). Detta påverkar individens val att delta 

eller inte delta i för vissa nya kulturella sammanhang, såsom idrott (ibid). 

 

2.2.1 Begriplighet 

På grund av begränsade kunskaper i svenska tycks de nyanlända eleverna ha svårt att förstå 

såväl syfte som innehåll i idrottsundervisningen, menar Huitfeldt (2015), och således drar han 

slutsatsen att språket är centralt för att de nyanlända eleverna ska förstå syftet med 

undervisningen. De lärare som intervjuades i samband med Huitfeldts (2015) studie uttryckte 

att nyanlända elever sällan frågar om det är något de inte förstår då det inte är naturligt för dem, 

varför vikten av att ge tydliga instruktioner då en aktivitet ska introduceras, avseende 

exempelvis genomförande eller regler, är särskilt viktigt vid undervisning av nyanlända. En 

annan studie har undersökt nyanlända elevers inställning till introduktionsprogrammet i svensk 

skola och där uttrycker de en medvetenhet om att bristande kunskaper i svenska språket utgör 

ett hinder för att kunna lyckas med studierna (Sharif, 2016). Tillägas bör att denna studie 

fokuserade introduktionsprogrammet i allmänhet, inte idrottsämnet i synnerhet.  



                 4 
 

2.2.2 Hanterbarhet 

Idrottsundervisningen upplevs ofta som positiv men nyanlända pojkar har generellt lättare för 

att delta i idrott än flickor, enligt Huitfeldts (2015) studie. Pojkarna i studien har i större 

utsträckning getts möjlighet att vara fysiskt aktiva på fritiden under sin uppväxt och är därmed 

bättre rustade för mötet med idrottsundervisningen, i alla fall så länge innehållet inriktas mot 

för dem välbekanta aktiviteter som fotboll och basket (ibid). Flickorna i Huitfeldts (2015) studie 

har i hög utsträckning fått träna sig till många av sina idrottsliga färdigheter på 

idrottslektionerna, såsom simning, bollspel och styrketräning, men har bättre förkunskaper i 

dans. Vid mötet med nya aktiviteter såsom dans, simning och traditionella svenska aktiviteter 

tycks pojkarna har svårt att visa för sin omgivning att de är nybörjare (ibid). Huitfeldt (2015) 

uttrycker detta i termer av att de nyanlända pojkarna har svårt att ta av sig sin ”machokostym”.  

 

En engelsk studie har undersökt muslimska flickors deltagande i physical education (eng. idrott 

och hälsa) och fann att det fanns en skillnad mellan hur låg- respektive högstadieflickor 

uttryckte sin inställning till ämnet där flickorna på lågstadiet generellt förhöll sig mer positiva 

(Dagkas, Benn & Jawad, 2011). Flickorna på högstadiet beskrev hur medvetenheten om 

religionens betydelse ökade med åldern och för många var könsuppdelad undervisning ett 

absolut krav för att kunna delta (ibid). Huitfeldts (2015) studie påvisade inte ett upplevt behov 

av könsuppdelad undervisning bland de muslimska flickorna, förutom vid undervisning i 

simning. Däremot utgjorde kroppskontakt med pojkar en begränsning för dem, vilket påtalades 

i samband med diskussioner om dansundervisning (ibid).   

 

2.2.3 Meningsfullhet 

Huitfeldt (2015) skriver att idrottsämnet i skolan har goda förutsättningar att skapa social 

gemenskap, då fysisk aktivitet och rörelse kan genomföras även om språkkunskaperna är 

bristande. Studien visade att fysisk aktivitet upplevdes som särskilt viktigt bland pojkarna, dels 

som ett sätt att få utlopp för sin energi men också som ett sätt att umgås och skapa nya kontakter. 

Deltagarna i Huitfeldts (2015) studie uttryckte också att de motiverar sitt deltagande utifrån 

möjligheten att få ett betyg i ämnet, att de lär sig något och att de känner sig bekräftade av såväl 

lärare som klasskamrater. Hessle (2017) undersökte i sitt självständiga arbete några nyanlända 

elevers upplevelse av idrottsämnet och kom fram till att deras syn på idrottsämnet, fysisk 

aktivitet och hälsa hade förändrats på ett positivt sätt, där deltagandet i fysiska aktiviteter blivit 

mer meningsfullt för dem, sedan de kom till Sverige. Detta motiverades främst utifrån 

hälsomässiga effekter, samt att kunskaper som erhålls i undervisningen också kan vara 

användbara på fritiden (Hessle, 2017).   
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2.3 Styrdokument 

Enligt ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan (Skolverket, 2011) skall 

undervisningen i ämnet utformas så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

delta och utvecklas i fysiska aktiviteter. Det centrala innehållet i idrottsundervisningen är 

uppdelat i tre delar; rörelse, friluftsliv och utevistelse samt livsstil och hälsa. Innehåll som 

kopplas till rörelse har visat sig vara det dominerande ämnesinnehållet enligt den flygande 

tillsyn som Skolinspektionen genomförde 2010, där aktiviteter som bollspel och bollekar var 

det mest återkommande innehållet (Skolinspektionen, 2011). Enligt det centrala innehållet skall 

undervisningen bland annat innehålla spel och idrotter, samt dans och rörelse till musik, och 

dessa former av fysisk aktivitet återkommer även i ämnets kunskapskrav. I denna studie 

definieras bollspel som ”spel i vilket hantering av boll är det grundläggande inslaget” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Dans definieras som ”rörelser till rytm och melodi, där rörelser 

ges en speciell form och utförs i en viss tid i ett visst rum” (Nationalencyklopedin, 2018). Dessa 

aktiviteter kan dessutom sägas utgöra typexempel på maskulint- respektive feminint kodade 

rörelseformer.  

Skolverket har framtagit riktlinjer och allmänna råd för hur skolväsendet kan arbeta med 

nyanlända elever (Skolverket, 2016). Med nyanländ avses en elev som tidigare bott utomlands 

men som nu är bosatt i Sverige, som påbörjat sin skolgång i Sverige senare än den hösttermin 

de fyllde sju år, och som inte gått mer än fyra år i svensk skola (SFS 2010:800). Skolverket 

(2016) skriver att nyanlända elever måste betraktas som en heterogen grupp; de kan vara 

asylsökande, anhöriga invandrare eller papperslösa. De kan vara ensamkommande eller ha 

anlänt med sina familjer (ibid). Det som förenar gruppen är att de inte sällan under dramatiska 

omständigheter lämnat ett sammanhang där de tidigare levt, att de har olika skolbakgrund och 

att de oftast inte har svenska som modersmål (ibid). En del nyanlända placeras i 

förberedelseklasser, där de ges de kunskaper de behöver (avseende såväl ämneskunskaper som 

språkkunskaper) för att så tidigt som möjligt kunna ta del av undervisningen i ämnet i den 

ordinarie undervisningsgruppen (ibid).    

2.4 Sammanfattning 

KASAM, det vill säga känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, bör enligt 

Thedin-Jacobsson (2007) genomsyra såväl planering som genomförande av undervisning. 

Långt ifrån alla nyanlända elever har erfarenhet av organiserad idrottsundervisning när de 

kommer till Sverige, och denna grupp är också underrepresenterad inom föreningsidrotten 

(Huitfeldt, 2015; Herrting & Karlefors, 2012). Tidigare studier har belyst några 

problemområden för dessa elever mot denna bakgrund, där muslimska flickor tycks brottas med 

att normer avseende kvinnlighet och manlighet ifrågasätts i samband med idrottsundervisning, 

och där pojkar generellt har bättre förutsättningar för att delta men tycks ha svårt att visa att de 
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är nybörjare i vissa sammanhang (Huitfeldt, 2015). Tidigare studier som undersökt nyanlända 

elevers uppfattning om svensk skola i allmänhet har visat att eleverna är medvetna om språkets 

centrala roll för att lyckas i skolan och att många upplever detta som ett hinder (Sharif, 2016). 

Överlag saknas dock forskning om nyanländas upplevelse av mötet med svensk skola utifrån 

elevernas perspektiv (Bunar, 2010), vilket är problematiskt med tanke på att frågan blivit allt 

mer aktuell i takt med att andelen nyanlända elever ökat i svensk skola. Om forskningen om 

elevernas upplevelse av svensk skola i allmänhet är begränsad, är forskningen om hur de 

upplever just idrottsämnet än mer så.  Denna forskning kan bidra med ytterligare förståelse för 

hur specifika delar av det centrala innehållet inom ämnet idrott och hälsa upplevs av nyanlända 

elever, och sådan kunskap kan vara användbar för att skapa en undervisning som upplevs som 

begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever oavsett bakgrund.  

 3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka nyanlända elevers upplevelse av bollspel och dans 

inom idrottsundervisningen. Att utveckla kunskap om och i så fall hur olika delar av 

ämnesinnehållet kan utgöra en begränsning för vissa elever, kan vara användbart för en 

idrottslärare då undervisningen enligt läroplanen ska anpassas så att alla elever ska kunna 

utveckla och visa sitt kunnande.  

 

Frågeställningar; 

• Hur uppfattar de nyanlända eleverna undervisningens innehåll avseende bollspel och 

dans? 

• Hur upplever de nyanlända eleverna sin prestation vid mötet med aktiviteterna bollspel 

och dans? 

• Hur uttrycker de nyanlända eleverna sig angående nyttan av kunskaper i bollspel och 

dans?  
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4. Metod  

 

4.1 Design 

Vetenskapligt arbete brukar delas in i två olika metoder; kvalitativ respektive kvantitativ 

forskningsmetod. Kvantitativ forskning innebär något förenklat att man söker finna en större 

mängd övergripande information om exempelvis en större grupp individer, samt att det som 

studeras ska vara tydligt definierat och mätbart. Forskaren är här intresserad av att producera 

statistiska data om den undersökta gruppen, och utifrån denna kunna generalisera på en större 

population (Hassmén & Hassmén, 2014).  

Den kvalitativa forskningen syftar i sin tur till att producera beskrivande data och skapa 

förståelse för människans upplevelser, känslor och erfarenheter (Hassmén & Hassmén, 2014). 

Forskaren är intresserad av att få djup information om ett mindre antal individer (ibid). I denna 

studie var syftet att få en djupare förståelse för nyanlända elevers upplevelse av 

rörelseaktiviteter i idrottsundervisningen och därmed valdes den kvalitativa ansatsen. Fördelen 

med denna ansats är att en djupare förståelse kan nås, men nackdelen är att resultatet endast 

speglar ett fåtal personers upplevelse.  

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod. Hur de olika 

intervjuformerna beskrivs skiljer sig mellan olika litteratur. Trost (2010) menar att intervjuer 

kan vara standardiserade och strukturerade i varierande grad, där standardisering avser i vilken 

utsträckning intervjufrågorna och intervjusituationen är desamma för alla respondenter i 

studien. Strukturering kan, menar Trost (2010), innebära antingen graden av struktur i frågorna, 

dvs om svarsalternativen är öppna eller låsta, eller om frågorna i intervjun håller sig till ett ämne 

jämfört med om respondenten tillåts att styra riktningen i intervjun. Trost (2010) ifrågasätter 

användandet av termen ”semistrukturerad intervju” då det inte helt framkommer vad som avses 

med begreppet. I denna studie har graden av standardisering varit låg, då respondenterna av 

praktiska skäl har intervjuats vid olika tidpunkter på dagen, på olika skolor och i olika typer av 

rum (exempelvis lärarrum och grupprum) och respondentens svar under intervjun har dessutom 

fått styra ordningsföljden på frågorna. Intervjuerna kan betraktas som strukturerade om man ser 

till att frågorna i intervjun höll sig till ett specifikt ämne och dess olika teman, men kan också 

betraktas som mindre strukturerade om man ser till det faktum att frågorna var öppet ställda.   

Hassmén och Hassmén (2014) menar att intervjuer kan placeras på en skala mellan två 

ytterligheter; helt strukturerad eller helt öppen. Då en studie tar sin utgångspunkt i en modell 

över verkligheten förespråkas vad Hassmén och Hassmén (2014) benämner en 

halvstrukturerad- eller riktat öppen intervju. Skillnaden mellan dessa är att i den förstnämnda 

är frågeområdena förbestämda i en bestämd ordningsföljd och svarsalternativ kan ges, medan 

den senare istället utgår fokuserade frågeområden och öppna frågor som avhandlas i den 
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ordning som passar (ibid). I denna studie var syftet att skapa en förståelse för nyanlända flickor 

och pojkars upplevelser och beskriva denna utifrån en modell, KASAM (se Antonovsky, 2005). 

Den riktat öppna intervjun skapade ett mer avslappnat intervjuklimat för respondenten 

samtidigt som större utrymme skapades för berättandet av personliga upplevelser och bedömdes 

därför som mer ändamålsenlig för att besvara studiens frågeställningar.  

4.2 Urval 

Hassmén och Hassmén (2014) beskriver olika sätt att göra ett urval för en studie. Ett av dessa 

benämns bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet består av de som på ett bekvämt sätt 

kunnat kontaktas (Hassmén & Hassmén, 2014). Denna urvalsmetod valdes då tidsramarna och 

de ekonomiska resurserna var en starkt begränsade faktor. Nackdelen med bekvämlighetsurval 

är att representativiteten kan ifrågasättas, och detta gäller vid såväl kvantitativ som kvalitativ 

forskning (Hassmén & Hassmén, 2014; Trost, 2010).  

Då tyngdpunkten inom kvalitativ forskning ligger på att producera informationsrik och djup 

data, har hänsyn vid urvalet också tagits till individens verbala förmåga, vilket Hassmén och 

Hassmén (2014) skriver är brukligt. Vidare krav för att kvalificeras för deltagande i studien var 

att eleven skulle uppfylla Skollagens (SFS 2010:800) definition av nyanländ; det vill säga att 

eleven gått max fyra år i svensk skola. Dessutom krävdes att eleven skulle läsa mot betyg i 

idrott och hälsa i grundskolans årskurs 9. Eleverna skulle också under sin tid i skolan ha getts 

möjlighet att delta i rörelseaktiviteterna dans och bollspel i idrottsundervisningen.  

Elever valdes ut på två olika gymnasieskolor i Värmland, en belägen i en större stad och en i 

en bruksort, genom kontakt via redan bekanta idrottslärare. Samtliga elever i studien läste på 

ett så kallat språkintroduktionsprogram, där de följer grundskolans läroplan för att bli behöriga 

för studier på gymnasienivå. Fyra pojkar och fyra flickor intervjuades, vilket resulterade i att 

sammanlagt åtta personer i åldrarna 16–18 år deltog. Eleverna hade bott i Sverige mellan 1–2 

år, och de kom från spridda delar av världen; Afghanistan, Albanien, Argentina, Iran, Somalia 

och Syrien. I denna studie har de fått de fiktiva namnen Aisha, Sara, Leah, Fatima, Karim, 

Adnan, Yussuf och Levi. 

4.3 Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes som en riktat öppen intervju utifrån några fokuserade frågeområden. 

Inför studien så valdes en teoretisk utgångspunkt, i detta fall KASAM; känsla av sammanhang. 

Detta begrepp innefattar tre teman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och valdes 

då modellen ger ett ramverk att strukturera respondentens upplevelser kring. Dessa tre teman 

utgjorde de fokuserade frågeområdena i denna studie, utifrån vilka en intervjuguide 

konstruerades. En intervjuguide syftar till att säkerställa att intervjuaren behåller rätt fokus och 

kan säkerställa att viktiga frågor inte glöms bort under själva intervjutillfället (Hassmén & 
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Hassmén, 2014). Trost (2010) skriver att en intervju helst ska ge den intervjuade möjligheten 

att styra ordningsföljden i frågorna, och då behöver intervjuaren konstruera en lista över 

frågeområden och bekanta sig väl med dessa.   

En pilotintervju genomfördes varpå frågorna i intervjuguiden korrigerades något inför 

återstående intervjuer. Intervjuguiden bifogas som bilaga i slutet av rapporten (se bilaga 1). 

4.4 Genomförande 

Inför genomförandet av denna studie gjordes först en överskådlig litteraturbearbetning för att 

se vilken forskning som redan fanns inom området. Därefter skickades ett informationsmail ut 

till två idrottslärare i Värmland. Respektive idrottslärare blev informerade om urvalskriterierna, 

varpå de gjorde en bedömning om vilka elever som besatt de språkliga kunskaper som krävdes 

för att en intervju skulle kunna vara möjlig. Därefter kontaktades de för studien aktuella 

eleverna med information om studiens syfte och förfrågan om att delta. Ett missivbrev 

skickades ut till den idrottslärare som hade minderåriga elever för påskrift av målsman inför 

intervjun (se bilaga 2). I ena fallet kontaktades klassläraren för att bestämma lämplig tid för 

intervjuerna, i andra fallet skedde intervjuerna på idrottslärarens egna lektioner.  

Intervjuerna ägde rum under fyra dagar; först spenderades två dagar på skolan i bruksorten där 

totalt fem intervjuer ägde rum. Eleverna fick vid intervjutillfället muntlig information om 

studiens syfte och de etiska förhållningssätten såsom tystnadsplikt, anonymitet och rätten att 

när som helst avböja en fråga eller avsluta intervjun. Varje intervju tog mellan 35–50 minuter. 

Under intervjuerna gjordes en ljudupptagning med hjälp av en mjukvara på en smartphone. 

Dessa förvarades lösenordskyddade och raderades efter transkriberingen.  

De svårigheter som var väntade vid intervjutillfället var språkliga problem. Eleverna pratade 

alla bra svenska men en del behövde längre betänketid och någon använde ett digitalt lexikon 

för att översätta några ord. Dessa språksvårigheter, i kombination med en ovan intervjuare, 

gjorde att en del av frågorna i intervjuguiden lämnades delvis obesvarade i enstaka fall, och 

ibland endast besvarades på ett sätt som omöjliggjorde citering.  

4.5 Databearbetning 

Det inspelade ljudmaterialet transkriberades i ett ordredigeringsprogram. Vid transkriberingen 

förblev tre ord svåra att tolka, vilket resulterade i ett bortfall på en mening i en intervju. Detta 

bortfall kan betraktas som lindrigt då den totala mängden transkriberad text var ungefär 40 

sidor, men även beklagligt då viss för studien intressant information kan ha gått förlorad. 

Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys av det transkriberade materialet, utifrån de olika 

intervjutemana. Hassmén och Hassmén (2014) menar att kvalitativa innehållsanalyser kan ske 

på olika sätt, varav ett är det problemdrivna. Där utgår man från en specifik forskningsfråga 



                 10 
 

och försöker via innehållsanalysen besvara den. Innehållsanalysen genomfördes inspirerad av 

de steg som Hassmén och Hassmén (2014) övergripande beskriver; utifrån forskningsfrågorna 

valdes relevant text, därefter identifierades vilka data som skulle användas för att besvara 

studiens frågeställningar. Relevanta citat presenterades och tolkades utifrån de på förhand 

bestämda temana, det teoretiska ramverket. Därefter analyserades resultatet avseende mönster, 

likheter och skillnader i elevernas svar.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Nyckelbegrepp inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet, men 

hur man definierar dessa begrepp kan skilja sig något inom de olika forskningstraditionerna 

även om innebörden i stort åsyftar samma saker, nämligen tillförlitlighet och giltighet i en studie 

(Hassmén & Hassmén, 2014).  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, avser upprepbarheten i en studie; om samma undersökning 

skulle genomföras igen, med samma mätmetod, hur väl skulle resultaten likna de i den första 

studien? Inom den kvantitativa forskningstraditionen, där resultatet ofta är mätningar av något 

slag, kan reliabiliteten vara lättare att avgöra (Hassmén & Hassmén, 2014). Inom den kvalitativa 

forskningstraditionen är det något svårare eftersom den sociala kontext som undersökningen 

genomförts i är svår att återskapa (ibid).  God reliabilitet inom kvalitativ forskning kan istället 

bedömas utifrån hur väl en forskarens tolkning av intervju- eller observationsdata stämmer 

överens med en utomstående forskares tolkning av densamma (ibid). I denna studie stärks 

reliabiliteten genom att citat presenteras i resultatet tillsammans med en tolkning. Vidare skriver 

Kvale & Brinkmann (2015) att vid kvalitativa forskningsintervjuer diskuteras huruvida 

oavsiktligt ställda ledande frågor kan påverka reliabiliteten i resultatet och om respondenten 

skulle ge samma svar vid ett senare tillfälle. I denna studie har intervjuguiden syftat till att 

undvika ställandet av ledande frågor inledningsvis, samtidigt som ledande frågor i ett senare 

skede i intervjun var ett sätt att pröva tillförligheten i ett tidigare uttalande hos respondenten 

och därmed öka reliabiliteten, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2015). 

Validitetsbegreppet avser giltigheten i en studie, det vill säga hur väl undersökningen har 

lyckats med att mäta eller observera det som studien syftade till att undersöka (Hassmén & 

Hassmén, 2014). I denna studie stärks validiteten tack vare att en pilotintervju genomfördes i 

syfte att testa intervjufrågorna. Därmed kontrollerades att intervjuerna gav förutsättningar att 

erhålla den information som krävdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Hassmén & Hassmén (2014) skriver att ett etiskt förhållningssätt bör genomsyra hela 

forskningsprocessen, från planering och datainsamling, genom bearbetningen, till färdig 

uppsats, i syfte att skydda undersökningsdeltagarnas integritet och säkerställa god forskning. 
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De etiska råd och riktlinjer kopplade till deltagare i en studie har tidigare uttrycks på olika sätt 

av olika forskningsråd, men är sedan 2001 samlat i ett forskningsråd, Vetenskapsrådet, VR. 

Detta råd ersatte alltså det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) men de 

riktlinjer som HSFR förespråkade bör ändå beaktas, menar Hassmén & Hassmén (2014). Dessa 

konkretiserades i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1991). Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera respondenterna om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt, och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan (ibid). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta 

respondentens samtycke till att delta i studien (ibid). Om undersökningsdeltagaren är under 18 

år skall målsmans tillstånd ges (ibid). Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och 

information som respondenter delar med sig av i studien skall skyddas så att ingen obehörig 

kan få tillgång till den och så att respondenternas identitet förblir skyddad (ibid). 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast får användas i forskningssyfte (ibid).  

Respondenterna i denna studie blev informerade om studiens syfte och för minderårigas 

medverkan krävdes målsmans tillstånd. Respondenterna blev informerade om att deltagande 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller avböja frågor. 

Respondenternas namn är fingerade i denna rapport, i syfte att skydda deltagarnas identitet. Allt 

källmaterial, det vill säga transkriberingar, lagras i minst ett år i enlighet med vad Hassmén & 

Hassmén (2014) föreslår för studenter som skriver examensarbete. Den information som 

samlades in i samband med intervjuerna användes endast för studiens syfte och förvarades på 

så sätt att ingen obehörig kunde ta del av materialet. Därmed uppfylldes de fyra huvudkraven.  

Vidare finns det en mängd etiska aspekter som forskaren, eller i detta fall studenten, måste 

beakta som rör det egna arbetssättet i forskningsprocessen. Det handlar exempelvis om hur valet 

av undersökningsdeltagare kan nyttjas för att styra resultaten av en studie i en särskild riktning, 

eller genom att inom kvalitativ forskning bearbeta data på ett sätt som framhäver vissa delar 

och helt bortser från andra (Hassmén & Hassmén, 2014). I denna studie gjordes urvalet inte av 

forskaren själv, utan av de nyanlända elevernas lärare, och således har inte möjligheten att 

handplocka de elever som tros skulle stärka en viss tes funnits. Vidare har varsamhet beaktats 

vid hantering av datan för att förhindra en snedvridning av resultatet. 

  



                 12 
 

5. Resultat  

 

Resultatet presenteras i två delar, en beskrivande del och en analyserande del. I den beskrivande 

delen presenteras citat i relation till de olika temana (begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet), och i analysdelen kartläggs mönster i respondenternas svar samt likheter och 

skillnader mellan pojkars och flickors uttalanden. 

Det kan vara på sin plats att kort sammanfatta de olika intervjutemana; begriplighet handlar om 

huruvida eleven uppfattar aktiviteten som förståelig och strukturerad. Hanterbarhet handlar om 

balansen mellan aktivitetens krav och de resurser (fysiska, psykiska, sociala och kognitiva) som 

eleven upplever att den har. Meningsfullhet avser huruvida eleven finner aktiviteten 

motiverande, engagerande och om eleven kan se någon nytta med att delta i aktiviteten.  

 

5.1 Begriplighet  

5.1.1 Bollspel  

I relation till begriplighet uttrycker sig Aisha på följande vis; 

Reglerna dom är lite svår att komma ihåg och veta allt…men efter en lång tid man bara ah, jag visste den 

regel…så det kommer bli lättare. (Aisha) 

Citatet ovan tolkas som att begripligheten för Aisha i bollspel är något låg på grund av 

svårigheter att minnas regler.  

Några av respondenterna berättar i relation till begriplighet; 

Man ska skjuta bollen. Man måste stå med kroppen, finns många platser, man måste byta platser. Man 

måste inte bara skjuta på andra sidan, man också måste skjuta bollen för gruppen också… det är lättare att 

förstå hur man ska röra sig. (Sara) 

Att man jobbar i grupper är viktigt. Liksom i volleyboll… att man passerar till nån som passerar till nån 

och dom gör ett mål. (Leah) 

Hur jag ska kunna, kunna spela och regler och hur jag ska behandla med dom andra kompisar…hur jag ska 

spela med dom och passa dom och när. (…) Läraren säger en gång och jag kommer ihåg. (Adnan) 

I dessa citat påvisar respondenterna förståelse för regler och spelets idé, och citaten kan förstås 

som att de upplever att aktiviteten därmed har en viss inneboende ordning eller struktur som de 

kan förhålla sig till och som gör aktiviteten bollspel begriplig för dem.  

Fatima och Karim berättar om lektionernas innehåll vid bollspelsaktiviteter; 

Först måste vi ha som hur man ska spela och alla regler. Sen vi kan börja träna. (Fatima) 
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Först vi som är elever vi samlas och vi måste ha nån bra kläder till aktiviteten och sen vi tar fortsatt med att 

värma upp och sen vi tar spela volleyboll eller fotboll. (…) För mig det är lite svårt att dom förklarar till 

mig i svenska…om man måste göra så, och vilken position... Att bara spela fotboll det är lätt men det är 

svenskan, det är lite svårt att man förstår. (Karim) 

I ovanstående citat tolkas både Fatima och Karim som att de upplever att idrottslektionerna har 

en viss inneboende ordning eller struktur. Karim uttrycker dock svårigheter att förstå 

exempelvis taktiska instruktioner i bollspel på grund av språket, vilket tolkas som ett hinder för 

att aktiviteten ska upplevas som helt begriplig för honom.  

Levi och Yussuf berättar om sina upplevelser av att förstå instruktioner och vad de ska göra på 

lektionerna vid bollspelsaktiviteter; 

Nej alltså med bollspel, det är lätt, på dom sporterna som fotboll, tennis eller basket… Dom spel som jag 

har spelat, jag tror att det är lätt. (Levi) 

Det är lätt för mig. (…) Jag vet sen förut också. Mmm. (Yussuf) 

I detta citat uttrycker Yussuf och Levi att de upplever att det är lätt att förstå vad de ska göra 

under lektioner med bollspel tack vare sina tidigare erfarenheter.  

5.1.2 Dans 

Angående aspekter av begriplighet i dans berättar några av respondenterna; 

Här i Sverige man kanske bara kollar på en dator eller nånting sånt…kollar och gör samma sak. (Aisha). 

Jag ska dansa så bra fint som jag kan, ja. Eller samma sak som läraren visar. (Adnan) 

Citaten tolkas som att Aisha och Adnan båda upplever att dansundervisningen går ut på att 

härma rörelser, vilket gör aktiviteten förståelig för dem och bidrar med struktur. 

Att härma rörelser återkommer i fler av citaten. Några respondenter uttrycker dessutom 

följande; 

Bugg vi dansade bugg. Först var det viktigaste att dansa med takt. Hon började med oss steg steg steg… 

jag tittade bara på läraren och ville göra som hon. (Leah) 

Det som läraren lärde mig var liksom en kvinna och en man som dansar denna svenska låten. Du måste 

göra så, så, så, sen går vi lite runt. (Levi) 

Citatet tolkas som att Leah upplevde det som enkelt att förstå vad hon skulle göra på lektionen 

och att förutom att härma läraren så utgjorde takt och danssteg delar som gav aktiviteten 

struktur. När Levi ska berätta om hur han upplevde aktiviteten dans i relation till aspekter av 

begriplighet ställer han sig upp och visar dansen han lärt sig. Detta tolkas som att han upplevt 
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att han lärt sig danssteg i en svensk pardans vilket gör att aktiviteten upplevs som begriplig för 

honom. 

Fatima och Sara berättar; 

Dansen som heter bugg! Man gör så 1-2-3-4 så. Benen bak, rak, bak sen man snurrar så. Fyra gånger. Nästa 

ska vi träna som två personer, att vi ska dansa som tjej och kille så. (Fatima) 

Vi träna först om först själv…vad heter det. Jag vet inte vad det heter på svenska men när man dansar på 

fötterna så…gå två steg dansa. Sen vi måste dansa två och två. (Sara) 

I citatet uttrycker Fatima och Sara att de först lär sig stegen i bugg, för att sedan kunna dansa 

tillsammans med någon, och därmed tolkas dans som en strukturerad aktivitet för dem. Att de 

också uttrycker att det finns ett syfte, det vill säga en progression, med de danssteg de lär sig på 

lektionerna tolkas som att de upplever aktiviteten som förståelig.  

Karim och Yussuf har svårt att beskriva vad de gjorde på lektionen då de hade dans, och de kan 

inte heller svara på vad det är för dans de lärt sig. Karim säger; 

Mhmm. Det är svårt. Jag har lärt mig bara nånting hur röra med kroppen. Det är lite svårt och jag vet inte 

varför jag göra såhär. (Karim) 

Citatet tolkas som att Karim upplever aktiviteten som något ogreppbar, och det faktum att 

Yussuf har svårigheter att berätta vad han gjorde på lektionen tolkas som att inte heller han kan 

greppa lektionsinnehållet.  

 

5.2 Hanterbarhet  

5.2.1 Bollspel 

I relation till hanterbarhet berättar några respondenterna om sin upplevda fysiska förmåga;  

Jag tycker det är bra att jag kan spela tillsammans med mina pojkar kompisar, men jag blir trött. Jag har 

inte samma energi som dom och, jag kan inte röra mig så snabbare som dom när dom spelar fotboll. (Aisha) 

Även om jag kan inte, jag känner att jag måste vara med. Därför det är en lektion. Och prova, och försöka. 

(Leah) 

Dessa citat tolkas som att de upplever sina fysiska resurser som otillräckliga, men att de ändå 

vill delta i aktiviteten. En respondent uttrycker sin upplevelse av tillkortakommande avseende 

sin fysiska förmåga jämfört med pojkarna i klassen. 

En upplevelse i likhet med ovan illustreras även i nedanstående citat. Fatima och Karim 

uttrycker sin upplevelse av bollspel i relation till hanterbarhet på följande vis; 
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Jag är nybörjare. Volleyboll behöver mer tid att träna mycket sen man kommer bli perfekt… och ibland 

bollen gör ont i handen. (…) Vi invandrare när vi spelar det är okej när man gör fel för vi skrattar och så 

men med svenska elever känner du också litegrann blyg. (Fatima) 

Om jag är bra på nån spel jag känner mig såklart glad, men om jag vara dålig på nån spel jag känner sån 

stress och inte så bra. (…) Om jag vara dålig på den, dom andra kommer också att ta inte mig i spel. (Karim)  

Ovanstående citat tolkas som att de i vissa avseenden känner en bristande tilltro till sin 

kroppsliga kompetens, även om Karim också uttrycker en god tilltro till sin egen förmåga, och 

därmed hanterbarhet, i vissa för honom bekanta bollspel. Citaten tolkas också som att de 

uttrycker vikten av en social trygghet, vilket tydliggörs särskilt i Fatimas citat, som speglar 

hennes upplevelse av goda sociala resurser som stärkande. Karims citat kan tolkas som att han 

upplever en oro i de bollspel som han inte behärskar på grund av en upplevd risk att inte 

inkluderas i gruppen, vilket kan tolkas som en sviktande tilltro till de sociala resurserna och ett 

hinder för att han ska uppleva hanterbarhet i situationen.   

Nedanstående citat tangerar de ovan, då vikten av en känsla av trygghet i gemenskapen också 

kan kopplas till språket. Vad gäller aspekter av hanterbarhet berättar Levi; 

När jag inte kunde språket först, jag var lite ensam eftersom du måste fatta vad läraren och andra säger. Jag 

sa till dig att jag blev nervös eftersom språket men inte längre alltså.  (Levi) 

Citatet tolkas som att Levi upplever bollspel som mer hanterbart nu jämfört med förr, tack vare 

att han nu behärskar språket. Detta gör att han inte längre känner sig nervös, och därmed 

tryggare ur en social aspekt. 

Sara och Yussuf berättar i relation till hanterbarhet; 

Jag har ont i knät. Fotboll, jag är helt nöjd, jag känner inte ont… för det är väldigt roligt. (…) Jag kan fotboll 

och volleyboll ganska bra. I volleyboll inte så duktig men det är okej. (Yussuf) 

Jag känner mig bekväm. Kanske mer glad… Kanske för att det är inte så svårt att lära sig hur man måste 

spela dom. (Sara) 

Citatet tolkas som att Yussuf och Sara upplever fotboll som hanterbart tack vare att de finner 

aktiviteten rolig, trots att Yussufs fysiska resurser skulle kunna utgöra en begränsning för 

honom. Citatet tolkas också som att han finner andra bollsporter hanterbara för att han kan 

acceptera sin förmåga som den är. Saras citat tolkas som att hon upplever bollspelsaktiviteter 

som hanterbara och att hon upplever att hon har de resurser som krävs för att lära sig hur 

bollspelen skall gå till.  

5.2.2 Dans 

Aisha och Leah berättar om sina upplevelser av aktiviteten dans i relation till aspekter av 

hanterbarhet; 
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Jag tänker att om dansa själv, jag tänker ååh, det kan bli bra. Men dansa med nån annan…det kan bli nervös. 

Jag brukade dansa med tjejer och nån gång jag har dansat med kille och det var lite svårt att röra samtidigt 

för att ja, vi var kompisar men inte så mycket som tjejerna. (Aisha) 

Jag älskar att dansa! (…) Egentligen, jag kan inte dansa med en kille som jag inte vet, som jag inte känner. 

Men en kille som jag känner väl, ja jag kan dansa med han. (Leah) 

Detta citat tolkas som att Aisha upplever dans som en hanterbar aktivitet för henne om hon ska 

dansa ensam eller med tjejkompisar, men inte om hon ska dansa med en kille. Det är hennes 

sociala resurser, dvs att hon blir nervös, som utgör en begränsning. Leah uttrycker att hon älskar 

dans, men citatet tolkas också som ett klargörande över vad som krävs för att hon ska kunna 

dansa med en danspartner av motsatt kön för att det ska råda balans mellan hennes resurser och 

situationens krav. 

Några respondenter uttrycker sig på följande vis; 

Jag tänkte Fatima, du kan inte klara dansen. (…) Litegrann stress. Det är en ny sak för mig den här saken. 

Om andra gör som rätt och jag gör som fel, om de tittar på dig. (Fatima) 

Aaa, lite stress. Jag tycker det är rolig, men jag kan inte. (Karim) 

Ibland jag tror att jag kan inte dansa men ändå läraren försök, du har gjort så bra. Ja men jag tror inte kunnat 

dansa för jag har inte dansat i hela Afghanistan eller nån annanstans. (…) Alla kan inte röra sig på samma  

sätt, röra sig fint. Det är svårt. (Adnan) 

Ovanstående citatet tolkas som att de uttrycker en sviktande tilltro till sin fysiska förmåga, och 

detta leder till känslor av stress eller otillräcklighet, samt att de jämför sina prestationer i dans 

med andra i gruppen. Karim uttrycker dock också att han känner glädje vid mötet med 

aktiviteten vilket till viss del väger upp obalansen mellan hans resurser och situationens krav. 

Yussuf och Sara berättar; 

Jag känner att jag kan inte, det är inte kul för mig. Det är helt nytt för det…jag har läst åtta år i Afghanistan 

men vi hade inte dans. Jag tänkte det att dansa det är inte för mannen. Det passar bara för kvinnor. Det 

känns konstigt för mig. (Yussuf) 

Jag tycker inte om det. Från Syrien, det är…när vi går till en fest och så jag bara sitter, jag vill inte dansa. 

Jag känner mig inte att jag är den flicka som dansar. Det är inte mig. (Sara) 

Ovanstående citat tolkas som att Yussuf känner en bristande tilltro till sin fysiska förmåga i 

dans, då det är en ny erfarenhet för honom. Dessutom uttrycker både Yussuf och Sara att mötet 

med aktiviteten dans utmanar deras identitet, och därför upplevs inte aktiviteten som hanterbar.  

Levi berättar; 
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Det var kul, lätt alltså, alla kan göra det. (…) Det måste man göra kroppen också, inte bara gymma som jag 

gör. Man måste vara lite elegant. (…) Mmm alltså jag hade en party för två dagar sen och jag var bäst, alla 

ville dansa med mig. (Levi) 

Citatet tolkas som att Levi har gott självförtroende i dans, och att han därför upplever aktiviteten 

som rolig då hans resurser står i balans med situationens krav.  

 

5.3 Meningsfullhet 

5.3.1 Bollspel 

Sara uttrycker sig på följande vis om nyttan av att delta i bollspel; 

Man spelar dom för att inte bara sitta, för att man känner glad. Det är bra för kroppen, det är jättebra för 

kroppen. (Sara) 

Ovanstående citat tolkas som att Sara upplever att det finns en nytta med att delta i 

bollspelsaktiviteter då det kan ge upphov till glädje och är bra för hälsan. 

I likhet med ovanstående citat berättar Aisha berättar i relation till aspekter av meningsfullhet; 

För att kroppen måste röra sig och med bollspel hjälper mycket. Sen för att bli sociala. Kanske få hälsa 

också…det gör bra. (Aisha) 

Citatet tolkas som att Aisha ser bollspel som en meningsfull aktivitet då det bidrar till rörelse 

och hälsa, samt för att det är en relationsskapande aktivitet. 

De sociala aspekterna av bollspel uttrycks av fler respondenter under intervjuerna; 

Om jag sitter med nån annan person, några person som dom pratar om till exempel basketboll och om det 

kommer… då tycker jag att jag måste veta om nån spel med boll. (Karim) 

Så viktigt att med bollsporter du kan känna folk, du kan ha kompisar. (Levi) 

Att vi spela fotboll, det är idrott…bättre för gruppen. Ja och på fritiden, med kompisar som vi bor 

tillsammans i boende. (…) Och det är bra för vår hälsa också. (Yussuf) 

Citaten tolkas som att meningsfullheten för Karim, Levi och Yussuf motiveras utifrån sociala 

aspekter, där kunskaper om och skicklighet i bollsporter kan vara användbart för att skapa och 

bibehålla relationer. Yussuf uttrycker också en uppfattning om att bollspelet kan ha positiva 

effekter för hälsan. 

Leah och Fatima berättar; 

Inte så viktigt för mig att kunna bollspel, men det gör att man gör mer saker… träffa nya vänner, det man 

gör i fritid. (…) Jag vill lära mig för det är en lektion. Betyg är viktigt för mig. (Leah) 
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Så använda den här tiden på lektionen så…det är bra för betyget också, sen jag kan spela på fritiden också 

för det är bra för hälsan. (…) Det är viktigt att veta allt om idrott. Om du ska vara mamma och dina barn 

behöver att du ska vara deras lärare. (Fatima) 

Citatet tolkas som att de båda kan se en mening med att kunna delta i bollspelsaktiviteter även 

utanför skolan. De uttrycker också att betyget är en motiverande faktor för att delta i aktiviteten. 

Fatima uttrycker även att kunskaper i bollspel kan vara meningsfulla för framtiden, samt att 

bollspelsaktiviteter kan främja god hälsa. 

Adnan uttalar sig på följande sätt i relation till aspekter av meningsfullhet; 

Kanske i framtiden jag ska bli lärare i idrott, då ska jag komma ihåg vad han har sagt läraren… om man 

gifter sig och barn, om man spelar med dom man kan lära dom. (…) Man vara med kompisar då är det 

bättre att man ska kunna nånting. (Adnan) 

Adnans citat tolkas som att han ser kunskaper i bollspel som meningsfulla utifrån ett 

framtidsperspektiv och också utifrån ett socialt perspektiv.  

5.3.2 Dans 

Några respondenter berättar i relation till frågor om meningsfullhet i dans; 

Dans är bra att man kan kunna dansa och vara bli glad. När dom dansar, alla är glad. (Karim) 

För mig, det är bara nånting som jag tycker om, något jag kan göra i min fritid. Det är något som man när 

man känner stress, när man har inga roliga saker som händer, man kan dansa till exempel. (Leah) 

I detta citat tolkas Karims uttalande som att hans motiverar sitt och andras deltagande i dans 

utifrån att det är en aktivitet som ger en känsla av glädje. Leahs citat tolkas som att hon finner 

aktiviteten engagerande då det är något hon gärna gör på sin fritid, för att det är roligt och för 

att må bättre. 

Adnan ser dans som en skön aktivitet, men uttrycker sig också om framtida användning av 

kunskaper i dans; 

Det är jättebra, jätteskönt att kunna dansa. Vi blir vuxna och ska dansa dit och hit, i disco och om man gifter 

sig kanske nån dag min fru säger vi ska dansa. (Adnan) 

Citatet tolkas som att dans blir meningsfullt för Adnan eftersom kunskaperna kan vara till nytta 

i framtiden. 

Aisha uttrycker sig på ett liknande vis, men tillägger angående meningsfullhet i dans; 

Om man vill gå till en fest kanske man måste dansa där. (…) Finns några danser som jag vill lära mig och 

jag tror att jag ska kolla på dom och det kännas viktigt att kunna dansa dom för att jag vill det…. Streetdance 

och bachata (Aisha). 
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Ovanstående citat tolkas som att Aisha kan se att det kan finnas användning för kunskaper i 

dans i framtiden, och att hon dessutom uttrycker en önskan om att på eget bevåg lära sig dansa 

tolkas som att hon finner dans både engagerande och motiverande.  

En önskan likt ovanstående om att lära sig mera streetdance återkom i flera av intervjuerna. 

Sara och Levi uttalar sig på följande vis; 

Varför vi måste ha dans, det finns något annat, bättre, det finns något annat roligare så. Det finns till exempel 

streetdance, det är roligare än dom andra danser. (Sara) 

Mmm men till exempel om du går till en disco, du kan inte dansa vad fan ska du dansa du står så 

liksom…det går inte. Bättre om du hänger med. (…) Du ska dansa streetdance och inte denna som vi gjorde. 

(Levi) 

Citaten tolkas som att de inte finner lektionsinnehållet (i detta fall bugg) särskilt motiverande 

eller engagerande men att det finns andra typer av dans som de skulle uppleva som roligare och 

som därmed skulle kunna göra dans mer meningsfullt för dem. Citaten kan tolkas som att de 

uttrycker en önskan om att utöva inflytande över innehållet i undervisningen i större 

utsträckning av vad de gör idag, och att bristen av densamma gör aktiviteten mindre meningsfull 

för dem. 

För några utgör betyget den största motivationsfaktorn, vilket återspeglas i följande citat:  

Bara den här buggen kan bli slut så jag kan ta betyget. Det är bara viktigt för betyg. (Fatima) 

Du måste kunna för betyg i idrotten…men jag tänkte samma som du fråga mig. Men jag vet inte faktiskt 

varför vi hade dansa i idrott. (Yussuf) 

I citatet uttrycker Yussuf inte riktigt ser någon framtida användning av kunskaper i dans, 

förutom för att få ett betyg i idrott och hälsa. Aktiviteten dans i sig tolkas inte som särskilt 

motiverande eller engagerande för honom utifrån detta citat. Detta gäller också för Fatima, och 

utifrån detta citat tolkas betyget vara den motiverande faktorn för henne. 
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5.4 Analys 

I detta avsnitt presenteras en tabell över elevernas upplevelse av aktiviteterna bollspel och dans 

i relation till de olika temana i KASAM för att tydliggöra mönster och skapa en överblick. 

Därefter analyseras respektive tema i KASAM och likheter och skillnader i respondenternas 

svar/citat kartläggs.  Avslutningsvis lyfts skillnader och likheter mellan flickors och pojkars 

upplevelse av rörelseaktiviteterna. 

5.4.1 Tabell 1 

Elevers upplevelse av idrottsundervisningen 

 
 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

 Bollspel Dans Bollspel Dans Bollspel Dans 

Aisha Låg Hög Låg Delvis hög Hög Hög 

Sara Hög Hög Hög Låg Hög Delvis hög  

Leah Hög Hög Hög  Delvis hög Delvis hög Hög 

Fatima Hög Hög Delvis hög Låg Hög Delvis hög  

Karim Delvis hög Låg Delvis hög Låg Hög Hög 

Adnan Hög Hög ? Låg Hög Hög 

Yussuf Hög ? Hög Låg Hög Låg 

Levi Hög Hög Hög Hög  Hög  Delvis hög 

Note.  ? = information saknas 

Tabellen visar grovt förenklat huruvida undervisningen kännetecknas av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för de nyanlända eleverna. Tabellen indikerar att 

undervisningen generellt upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna, inom 

såväl bollspel som dans. Skillnaderna mellan upplevelserna av bollspel och dans är inte så stora 

om man ser till temat begriplighet, där eleverna tycks uppleva begriplighet i näst intill lika hög 

grad. Sett till temat meningsfullhet ser man att bollspel upplevs som meningsfullt i något högre 

grad jämfört med dans. De största skillnaderna återfinns i temat hanterbarhet, där fler än hälften 

av respondenterna upplever en låg känsla av hanterbarhet i dans, jämfört med bollspel där detta 

endast uttrycks av en respondent.  

Intressant är att en upplevd låg känsla av begriplighet återföljs av en låg känsla av hanterbarhet, 

vilket indikerar att situationens krav blir för höga om förståelsen är bristande. Detta gäller för 

två av respondenterna, varav en (flicka) inom bollspel och en (pojke) inom dans. 

Meningsfullheten för båda dessa respondenter tolkas däremot som hög. En respondent upplever 

en låg känsla av såväl hanterbarhet som meningsfullhet i dans, och avsaknaden av data avseende 
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temat begriplighet indikerar att denna elev upplever en låg känsla av sammanhang i denna 

aktivitet rörande samtliga perspektiv i KASAM.  

5.4.2 Upplevelser av begriplighet 

Av elevernas resonemang avseende begriplighet i bollspel framgår att förståelse för regler och 

spelidé är återkommande inslag i respondenternas svar, vilket tolkas som en viktig aspekt för 

att aktiviteten ska upplevas som begriplig och strukturerad. I ett citat uttrycks en förhoppning 

om att en förståelse för regler kan komma att underlätta deltagandet i aktiviteten. Några av 

respondenterna uttrycker att deras tidigare erfarenheter av bollspel gör lektionsinnehållet 

begripligt. Några respondenter uttryckte sig även i termer av att lektionerna har en viss 

inneboende struktur, med uppvärmning, genomgång, följt av färdighetsträning och spel.  En 

respondent uttrycker att hans kunskaper i svenska är en begränsande faktor för att han ska 

uppleva begriplighet då han inte alltid förstår lärarens instruktioner.  

Gällande begriplighet i dans var det några respondenter som hade svårt att beskriva hur 

idrottsundervisningen i dans gått till, vilket kan tolkas som att innehållet upplevts som 

ostrukturerat och svårgreppbart för dessa elever. För många av respondenterna tolkades takt 

och danssteg och att härma läraren som faktorer som bidrog med struktur och ordning i 

aktiviteten. Några av respondenternas uttalanden kan också tolkas som att de upplevde 

dansundervisningen som en del i en sammanhängande helhet, då de kunde berätta att det fanns 

en tänkt progression i dansen och att nästa steg var att kunna dansa med en danspartner.  

5.4.3 Upplevelser av hanterbarhet 

Framträdande i respondenternas svar avseende hanterbarhet i bollspel var upplevelsen av de 

fysiska resurserna, där en upplevd bristande fysisk förmåga var ett återkommande inslag vid 

intervjuerna. Detta uttrycktes i termer av att ”vara nybörjare” eller ”inte kunna”, och en 

respondent uttryckte också att hon upplevde sig själv som långsammare och mindre uthållig 

jämfört med pojkarna i klassen. Det som upplevdes som en stärkande faktor för att aktiviteten 

skulle bli hanterbar för många var den sociala tryggheten i gruppen och vetskapen om att det 

är okej att göra misstag, att man måste få tid att öva. En respondent uttryckte en oro och stress 

över att inte bli inkluderad i spelet av gruppen i de bollspel han inte behärskar, för en annan 

respondent var språket och kommunikationen med andra klasskamrater problematiskt i början 

och en källa till nervositet. Dessa citat kan tolkas som att det i vissa sammanhang finns, eller 

har funnits, brister i den sociala tryggheten och det utgör en försvårande omständighet för dessa 

elever. Ett återkommande tema var också förhållningssättet good enough, det vill säga en 

inställning om att det är gott nog att göra sitt bästa utan att för den skull vara bäst. Detta var ett 

tankesätt som gjorde aktiviteten hanterbar för många av respondenterna. Avslutningsvis 
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uttrycktes också en glädje i att möta aktiviteten bollspel hos några av respondenterna, vilket 

tolkas som att det finns en upplevd balans mellan resurser och krav för dessa respondenter.  

Gällande hanterbarheten i dans var det några av respondenterna som uttryckte en känsla av 

glädje vid möte med aktiviteten vilket tolkas som att dans upplevs som hanterbart, men 

samtidigt identifierades flera försvårande faktorer. För några av flickorna i studien utgjorde 

dans med motsatta könet ett orosmoment, och för en av dessa respondenter var detta i många 

fall helt omöjligt. Några av respondenterna uttryckte att de kände en bristande tilltro till sin 

fysiska förmåga, då dans är en ny företeelse för dem och för att de jämför sig med andra. För 

några av respondenterna gav mötet med dans en upplevelse av en identitetskrock. Detta 

uttrycktes bland i annat i termer av att ”dansa är inte för mannen” eller ”jag är inte den flicka 

som dansar”.  

5.4.4 Upplevelser av meningsfullhet 

Samtliga respondenter i studien uttrycker att de upplever bollspel i idrottsundervisningen som 

en meningsfull aktivitet. Ett återkommande inslag för många av respondenterna i studien var 

relationsskapande, där bollspelsaktiviteter ansågs viktigt på grund av dess förmåga att skapa 

och bibehålla relationer med vänner såväl i skolan som på fritiden. Att kunna delta i bollspel 

med vänner är det påstående där samstämmigheten mellan respondenterna i studien är som 

störst. För många av respondenterna motiveras deltagande i bollspel med att det också är bra 

för deras hälsa. Några av respondenterna anger att kunskaper i bollspel är viktigt för betyget. 

En viktig meningsbärande aspekt för några av respondenterna i studien var nyttan av kunskaper 

i bollspel i ett framtida perspektiv, i uttalanden som handlar om att lära framtida barn eller 

elever.  

Gällande dans uttryckte många av eleverna i studien en uppfattning om att kunskaper i dans är 

användbara även på fritiden, exempelvis på fest, discon eller bröllop, vilket tolkas som att de 

upplever att det finns en nytta med att ha kunskaper i dans i ett fritids- och framtidsperspektiv. 

Några av respondenterna såg dans som en aktivitet som gav upphov till glädje och välmående. 

Några av respondenterna i studien motiverar sitt deltagande i dans med att det är ett krav för att 

få betyg, och en respondentens uttalande tolkas som ett ifrågasättande av dansens plats i 

undervisningen – för honom tycks aktiviteten upplevas som helt meningslös. Ett återkommande 

inslag bland respondenterna i studien gällande dans var också en efterfrågan efter mer modern 

dans, särskilt streetdance, då denna typ av dans upplevdes som mer användbar för eleverna av 

deras uttalanden att döma.  
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5.4.5 Likheter och skillnader mellan pojkar respektive flickors upplevelser 

För samtliga flickor i studien kunde uttalanden om begriplighet i bollspel kopplas till regler och 

spelförståelse, men bland pojkarna är de endast en pojke som reflekterar över detta. Tidigare 

erfarenheter omnämns som en faktor som stärker begripligheten, och detta omnämns främst av 

av pojkarna, men avspeglas ej bland flickorna. Gällande dans visar resultatet att samtliga flickor 

och några av pojkarna i studien uttrycker att dansundervisningen gick ut på att lära sig danssteg, 

ofta genom att härma rörelser. Några av pojkarna har dock svårt att uttrycka vad de gjort under 

lektionerna och ingen av dem nämner dessa begrepp.  För dessa elever verkar aktiviteten dans 

svårare att greppa. 

Resultatet visar att avseende hanterbarhet i bollspel är samtliga tankar, det vill säga bristande 

fysisk förmåga, social trygghet och glädje yttrade av såväl pojkar som flickor i ungefär lika stor 

utsträckning. Flera av flickorna i studien uttryckte sig i termer som kopplas till tankesättet 

”good enough”, att det räcker gott att försöka och göra sitt bästa, medan detta endast nämndes 

av en av pojkarna. För aktiviteten dans kan såväl flickors som pojkars uttalanden i studien tolkas 

som att de upplevde aktiviteten dans som hanterbar och att det gav upphov till en känsla av 

glädje, samtidigt som både flickor och pojkar också uttryckte en stress och en upplevd känsla 

av identitetskrock. I denna studie var det endast flickor som uttryckte att dans med motsatta 

könet var obekvämt eller i vissa fall rent av omöjligt. 

Samtliga pojkar i studien lyfte fram de relationsskapande aspekterna i intervjuerna som 

meningsbärande vid bollspelsaktiviteter, medan detta endast var fallet bland några av flickorna 

i studien. Tre av flickorna i studien beskrev att bollspel var viktigt av hälsomässiga skäl, medan 

detta endast nämndes av en av pojkarna. Det var bara för flickor som betyget nämndes som en 

motiverande faktor för att delta i bollspel. När det gäller meningsfullhet i dans är elevernas 

upplevelse sett till kön väldigt liknande. Både pojkar och flickor förhöll sig både på ett positivt 

och negativt sätt till aktiviteten dans. Lika många pojkar som flickor ansåg sig ha nytta av 

kunskaper i dans på fritiden, och lika många pojkar som flickor uttryckte att det var betyget 

som motiverade dem till att delta. Både flickor och pojkar uttryckte en önskan om att dansa 

streetdance för att göra dans till en mer engagerande och meningsfull aktivitet. 
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6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien syfte är att skapa förståelse för nyanländas upplevelse av rörelsemomenten bollspel och 

dans inom idrottsundervisningen - mer specifikt, hur de uppfattar undervisningens innehåll, hur 

de upplever sin egen prestation och vilken nytta de tillskriver de kunskaper som förvärvas. 

Genom de olika temana i Antonovskys KASAM belyses de nyanlända elevernas upplevelse av 

undervisningen utifrån aspekterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa 

begrepp tangerar varandra, och det är inte helt självklart vad som särskiljer dem. Exempelvis, 

vart går gränsen mellan en elevs kognitiva resurser kopplat till hanterbarhet, och en elevs 

förståelse kopplat till begriplighet? Eller det vid intervjuerna återkommande inslaget glädje – 

att känna glädje vid en aktivitet kan ses som ett tecken på att den upplevs som hanterbar, men 

kan kanske också kopplas också till aspekter av meningsfullhet? Verkligheten är med andra ord 

besvärlig att kategorisera i bestämda fack i en modell. Oavsett hur respondenters uttalanden 

kategoriseras så ger ändå resultatet en bild av några nyanländas upplevelse av delar av 

ämnesinnehållet i idrottsundervisningen.  

Vad gäller den första frågeställningen, som behandlade hur de nyanlända eleverna uppfattat 

innehållet i undervisningen, visar studien att många nyanlända elever verkar uppfatta bollspels-

undervisningens innehåll som strukturerat och ordnat tack vare att lektionerna har en åter-

kommande struktur, med genomgång av regler, uppvärmning, samt huvudaktivitet som stolpar. 

Ett särskilt återkommande inslag vid intervjuerna var just regler och speltaktik vid undervisning 

i bollspel, särskilt hos flickorna i studien. Detta kan diskuteras i relation till Huitfeldts (2015) 

tidigare forskning som visar att just tydlighet vid instruktioner är särskilt viktigt vid 

undervisning av nyanlända då de inte gärna ställer frågor om de inte förstår samt att flickor i 

regel har mindre erfarenhet av dessa aktiviteter från sitt hemland. För flickorna blir regler och 

spelidé särskilt viktigt för att de ska känna begriplighet, och studiens resultat visar att elevernas 

lärare i hög utsträckning har lyckats med att göra aktiviteten förståelig. Vid undervisning i dans 

var det visserligen några elever som inte tycktes uppleva en känsla av begriplighet, men för 

övriga var takt och danssteg, samt att härma läraren, faktorer som gav struktur. Detta beror 

förstås på vilken sorts dans som eleverna mött i undervisningen, men en möjlig slutsats kan 

vara att undervisningen i dans bör inledas med att härma bestämda danssteg då detta är ett 

upplägg som upplevs begripligt av de flesta, för att senare möjligtvis introducera improvisation 

och/eller skapande av egen dans. Detta stämmer också väl överens med den lärprocess inom 

dans (härma-öva-skapa) som Lundvall och Meckbach (2007) framhäver. En respondent 

uttryckte att bristande kunskaper i svenska utgjorde ett hinder i vissa fall, vilket skulle kunna 

kopplas till Huitfeldts (2015) påstående om att fysiska aktiviteter kan genomföras även om 
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språkkunskaperna är ringa, men i denna studie påvisas också att kunskaper i svenska är 

betydelsefulla för att undervisningen ska upplevas som begriplig.  

Gällande den andra frågeställningen, som handlade om hur eleverna upplever sin prestation vid 

mötet med aktiviteterna bollspel och dans, visar studien att de nyanlända eleverna upplevde en 

känsla av hanterbarhet vid mötet med aktiviteterna i varierande grad, där dansundervisningen 

sågs som mer problematisk i jämförelse med bollspelsundervisningen. Gällande dans var det 

några flickor som uttryckte att de inte ansåg sig kunna dansa och ha kroppskontakt med det 

motsatta könet, vilket Huitfeldts (2015) studie också påvisat var fallet med några muslimska 

flickor. Resultatet av denna studie visar dock att denna uppfattning inte enbart kan härledas till 

religion (även om respondenternas tro inte redogjorts för i resultatet på grund av etiska 

överväganden), utan att det är en fråga om individuell preferens. En efterfrågan om 

könsuppdelad undervisning framkom varken hos flickorna eller pojkarna i denna studie, vilket 

är intressant då det strider med de resultat som framkom i den engelska studien (Dagkas, Benn 

& Jawad, 2011). Noteras bör dock att denna studie inte endast innefattar muslimska flickor. 

Några av pojkarna i denna studie upplevde svårigheter att känna tilltro till sin fysiska förmåga 

i dans, vilket kan kopplas till Huitfeldts (2015) tidigare forskning om pojkarnas upplevelse av 

för dem nya aktiviteter. Resultaten av denna studie visar dock att många av pojkarna trots detta 

finner aktiviteten meningsfull i hög utsträckning och att de är motiverade till att lära sig nya 

saker. Tidigare forskning har påpekat identitetsskapandet som viktigt att ta hänsyn till vid 

introduktion av nya aktiviteter (Herrting & Karlefors, 2012). Deras forskning genomfördes 

förvisso inom föreningsidrotten, men att vissa aktiviteter kan ge upphov till en känsla av 

identitetskrock framkom även i denna studie och det är rimligt då idrottsämnet kan sägas vara 

influerad av föreningsidrotten. För dessa elever tolkades deras upplevelse av situationen, det 

vill säga undervisningen, som ohanterbar då den stred med deras uppfattning av sig själva.  

Quennerstedt (2006) skriver i sin definition av hanterbarhet, att känslan av hanterbarhet kan 

formas i möten med situationer. Detta kräver, menar jag, att situationen måste ställa rimliga 

krav för att eleven ska uppleva deltagandet som positivt, det vill säga att utmaningen måste vara 

på en lagom nivå. Lärarna som undervisat eleverna i denna studie verkar i stor utsträckning ha 

lyckats med att skapa en undervisning som upplevs som hanterbar i bollspel, men 

undervisningen i dans tycks inte utmana eleverna på en rimlig nivå då en majoritet av dem 

upplever detta moment som ohanterbart. Det kan vara på sin plats att särskilt beakta och 

reflektera över detta vid utformning av undervisning i dans. 

Beträffande den tredje frågeställningen, som handlade om hur eleverna uttrycker nyttan av 

kunskaper i bollspel och dans, ger studiens resultat en bild av att den generella upplevelsen av 

ämnesinnehållet bollspel och dans är positiv, där de flesta eleverna i studien kan se en mening 

med att utveckla sin kroppsliga kompetens. De nyanlända eleverna i denna studie nämner bland 
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annat att kunskaperna som förvärvas i idrottsundervisningen kan vara användbara på fritiden 

och främja god hälsa, vilket står i likhet med Hessles (2017) studie. Det som ändå är intressant 

att betona i resultatet är att flickorna motiverar sitt deltagande i bollspelsaktiviteter på många 

olika sätt (bland annat för betyg, för hälsa, av sociala skäl, samt för att berika fritiden), medan 

pojkarna nästan uteslutande betonar de relationsskapande aspekterna. Detta stämmer väl 

överens med Huitfeldts (2015) tidigare forskning som visade att bollspel var särskilt viktigt för 

pojkar i ett relationsskapande syfte. Det är intressant att resonera över dessa skillnader. Kan 

resultatet möjligtvis bero på att flickorna i högre utsträckning brottas med de normer som finns 

inom idrott avseende manlighet och kvinnlighet, och därför upplever ett behov av att förklara 

och motivera sitt deltagande? Eller påverkas de muslimska flickorna i denna studie av de 

normer som Huitfeldt (2015) menar att muslimska flickor formas av, och som senare ger 

upphov till denna variationsrikedom i hur de motiverar sitt deltagande i bollspel? Huitfeldt 

(2015) menar att muslimska flickor möter två olika normsystem, både de som har en religiös 

förankring från hemlandet och de idrottsliga normer som visserligen börjat ifrågasättas men 

som ändå fortfarande gör sig gällande i Sverige. Det som är viktigt att poängtera i 

sammanhanget är dock att variationen inom könen kan vara större än mellan könen, vilket också  

återspeglas i denna studies resultat, och som dessutom stärks av bland annat Larsson (2007). 

Vid planeringen och genomförandet av idrottsundervisning är det därför viktigt att utgå från 

den enskilde eleven i första hand, och inte göra antaganden baserade på förutfattade meningar 

om religioners eller normers påverkan.  

Vidare gällande meningsfullhet vill jag diskutera det egna inflytandet och möjligheten att 

påverka i situationer som den viktigaste meningsbärande komponenten enligt Quennerstedts 

(2006) definition av känsla av sammanhang. Resultatet visar i några fall en önskan hos de 

nyanlända eleverna om ökat inflytande över innehållet i dansundervisningen, men i övrigt 

saknas citat som påvisar deras uppfattning om att de själva är med och påverkar och formar 

innehållet och meningen med undervisningen. Påtagligt vid intervjutillfällena var att de 

nyanlända eleverna i de flesta fall har svårt att ens förstå innebörden i frågor som rör inflytande 

och möjligheten att påverka innehållet. Antagligen är deras lärare ovetande om detta önskemål 

om att dansa streetdance. En gissning är att många av de nyanlända eleverna inte är vana vid 

den (demokratiska) undervisning som förespråkas i Sverige enligt läroplanerna och att de därför 

inte ser möjligheten att vara med och påverka. Att de trots detta ändå gav uttryck för att de 

upplevde undervisningen som meningsfull i hög grad kan därför förstås på flera sätt; antingen 

så är elevernas uttalanden om meningsskapande en produkt av lärarens mantran, eller så 

upplever eleverna de facto att de har möjlighet att utöva inflytande i de situationer de möter i 

tillräcklig utsträckning, men har svårt att uttrycka det vid intervjutillfällena. En tredje alternativ 

är att aktiviteter kan upplevas som meningsfulla trots att möjligheten att ha inflytande i 
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situationen är begränsad, vilket till viss del står i kontrast till hur Quennerstedt (2006) definierar 

meningsfullhet i relation till KASAM.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att skapa förståelse för hur nyanlända upplever bollspels- och 

dansundervisningen i idrottsämnet. För att besvara detta syfte valdes en kvalitativ ansats, i form 

av djupintervjuer med riktat öppna frågor utifrån några fokuserade frågeområden (Hassmén & 

Hassmén, 2014; Trost, 2010). Detta tillvägagångssätt skapade möjligheter för en djupare 

förståelse för respondentens upplevelse och gav också möjlighet att ställa följdfrågor. Ett väntat 

problem vid intervjuerna var språkliga problem, vilket påverkade såväl själva intervjun som 

transkriberings- och tolkningsprocessen. I intervjusituationen hade dessa problem kanske 

kunnat undkommas med hjälp av tolk eller genomförande av intervju i fokusgrupp, men 

samtidigt finns en risk att alla upplevelser, såväl goda som dåliga, inte kommit till tals i en 

sådan intervjusituation. Vid transkriberingen utgjorde grammatiska och språkliga fel en källa 

till möjliga misstolkningar. För att öka reliabiliteten valdes därför att transkribera och 

presentera respondenternas uttalanden på ett autentiskt sätt, istället för att omformulera till 

perfekt svenska. Därmed kan läsaren själv göra en tolkning av citaten och bedöma om dess 

innebörd överensstämmer med författarens tolkning av desamma. Men, oavsett intentioner så 

medför transkribering en tolkningsprocess, där talat språk ska omvandlas till skrivet språk 

(Kvale & Brinkmann, 2015), där gester och tonfall faller bort och delar av data oundvikligen 

går förlorad (Hassmén & Hassmén, 2014).  

Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval, vilket som tidigare nämnts inte är att föredra 

särskilt i kvantitativa studier men också i kvalitativa (Hassmén & Hassmén, 2014). I denna 

studie var det tiden och redan etablerade kontakter med idrottslärare på språkintroduktions-

program som påtvingade ett bekvämlighetsurval. Dessa lärare hjälpte till att välja ut lämpliga 

elever för studien utifrån urvalskriterier och språkkunskaper. Det finns en risk att lärarna gjort 

medvetna val angående de elever som valdes ut för studien och att de elever som fått komma 

till tals i denna studie är de som lärarna anser starka i ämnet idrott. Samtidigt var språket en så 

pass begränsande faktor att på en av skolorna fanns det inga andra lämpliga respondenter utöver 

de som intervjuats i studien. Det faktum att goda språkkunskaper i svenska krävdes för 

deltagande i studien kan dock ha påverkat studiens resultat, då det är rimligt att tro att 

undervisningssituationerna upplevs annorlunda om man saknar tillräckliga kunskaper i 

svenska. Då undersökningen är av kvalitativ karaktär är syftet inte att kunna generalisera 

resultatet över en större population, men det är ändå värt att nämna att resultatet i studien 

omöjligt kan spegla alla nyanländas upplevelse av idrott delvis på grund av skillnader i 

språkkunskaper. 
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Sett till validiteten i studien, det vill säga noggrannheten och precisionen i datan, bör forskaren 

fråga sig själv om datan är av rätt typ för att undersöka ämnet och om det har uppmätts på rätt 

sätt (Denscombe, 2009). I denna studie valdes kvalitativa djupintervjuer varpå ett rikt och 

beskrivande material samlades in, vilket är förenligt med studiens syfte. En pilotintervju 

möjliggjorde också reflektion över huruvida frågeställningarna i intervjuguiden gav svar på det 

som eftersöktes.  

Rörande studiens tillförlitlighet, skall forskaren reflektera över huruvida forsknings-

instrumentet skulle ge samma svar vid andra tillfällen, samt om data skulle bli densamma om 

någon annan skulle genomföra studien (Denscombe, 2009). För kvalitativa studier gäller att det 

är omöjligt att återskapa den sociala inramning som studien genomförts i, men genom att tydligt 

redogöra för hur forskningen gått till kan utomstående granska processen och följa hur 

forskaren kommit fram till sitt resultat (ibid). En ökad tydlighet avseende arbetsgången då data 

i studien analyserats hade kanske varit önskvärt för att ytterligare stärka tillförlitligheten.  

Tillämpligheten avser överförbarheten i studien (Denscombe, 2009) Inom kvalitativ forskning 

utgörs det insamlade materialet ofta av begränsat antal fall, vilket väcker frågor om 

representativitet och huruvida fynden skulle kunna överföras till andra jämförbara fall (ibid). I 

denna studie utgörs materialet av åtta elevers upplevelser, och dessa elever undervisas av två 

olika lärare. Då man kan anta att det finns näst intill lika många undervisningsupplägg som det 

finns undervisande lärare är det rimligt att ifrågasätta studiens tillämplighet över en större 

population, men kanske skulle studiens resultat kunna överföras till jämförbara fall, det vill 

säga i lärsituationer som liknar de som de nyanlända eleverna upplevt i denna studie, och där 

de nyanlända eleverna har ungefär samma för- och språkkunskaper. 

6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har belyst nyanlända elevers upplevelse av bollspel och dans inom idrottsämnet. 

Det vore intressant och angeläget att också kartlägga upplevelsen av andra praktiska moment 

inom ämnet, såsom friluftsliv och simning, i syfte att ta reda på vilka hinder och möjligheter 

som finns för de nyanlända elevernas deltagande i undervisningen. Det vore också intressant 

att närmare studera hur idrottslärare skapar förutsättningar för de nyanlända eleverna, ur såväl 

ett lärar- som elevperspektiv. Dessa kunskaper kan vara till nytta för att bättre möta såväl 

nyanlända elever som aldrig tidigare mött idrottsundervisning, som ”svenska” elever med 

begränsad erfarenhet av exempelvis föreningsidrott eller friluftsutövande.   
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Informera om studiens syfte; undersöka nyanlända elevers upplevelser av rörelseaktiviteter inom 

idrottsundervisningen och se om det finns skillnader mellan pojkar och flickors upplevelser av dessa. Frivilligt 

deltagande, du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun spelas in, inspelade materialet behandlas endast 

av mig, du är helt anonym. Tidsåtgång 30-45 minuter. 

Inledande frågor/ bakgrundsinformation 

-Namn, ålder, hur länge bott i Sverige, trivseln i skolan och allmän inställning till idrotten 

-Kan du berätta om dina erfarenheter av idrott? 

Begriplighet: Med dessa frågor vill jag ta reda på om eleverna upplever att dans/bollspel är en begriplig aktivitet, 

det vill säga om eleverna upplever aktiviteten som förståelig och strukturerad.  

Öppningsfråga: Vad upplever du att läraren vill att du ska göra under ___lektionerna?  

Följdfråga 1: Kan du beskriva vad du gjorde dig på        lektionerna?  

Följdfråga 2: Är det lätt eller svårt att veta vad du ska göra på lektionerna? 

Hanterbarhet: Med dessa frågor vill jag ta reda på om eleven upplever att de har tillräckliga resurser för att 

möta aktiviteten ____ och att det finns en balans mellan de krav som situationen (aktiviteten) ställer och de 

resurser (fysiska, psykiska, sociala, omständigheter) som eleven har.  

Öppningsfråga: När du fick veta att du skulle ha         på idrotten, vad tänkte du då?  

Följdfråga 1: (bredda): hur känns det i kroppen när du _____ på idrottslektionerna?  

Följdfråga 2: (smalna) känner du dig trygg i gruppen när du ska ha ___ på idrotten? Upplever du att du får bra 

stöd från läraren? har du kläder/skor för att kunna delta? 

Meningsfullhet: Med dessa frågor vill jag ta reda på om eleven upplever ___ som engagerande, motiverande 

och om eleven kan se någon nytta med att delta i aktiviteten. En viktig aspekt för att skapa meningsfullhet är 

delaktighet och inflytande, varför frågor om det också ställs. 

Öppningsfråga: Vad tycker du om att         ?  

Följdfråga 1: (bredda) vad finns det för nytta med att kunna        , tror du? 

Följdfråga 2: (smalna)? Är det viktigt för dig att kunna ____? 

Följdfråga om inflytande: (smalna) upplever du att du kan vara med och påverka på lektionerna när ni har ____?  

 

 

 

  



    
 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

Datainsamling  - Självständigt arbete på 
idrottslärarutbildningen 
 

Hej, 

 

Mitt namn är Erica Cseplö och jag läser till ämneslärare i idrott och hälsa vid Karlstads Universitet. Jag skriver 

med anledning av det självständiga arbete om 15 hp som jag ska genomföra i min utbildning. Jag är intresserad 

av att studera hur nyanlända elever upplever några vanliga rörelseaktiviteter i skolans idrottsundervisning. 

Studien kommer att fokusera elevernas egna upplevelser, erfarenheter och tankar. 

 

För att ta reda på detta vill jag intervjua några elever om deras upplevelser. Intervjun tar 30-45 minuter och det 

är helt frivilligt att delta. Intervjuerna kommer att spelas in och dessa ljudupptagningar utgör datan i 

undersökningen. Eleverna kommer att vara helt anonyma och datan kommer endast att behandlas av mig. 

Eleven kan när som helst under intervjun avbryta sitt deltagande i studien.  

 

Om eleven är under 18 år behövs målsmans tillåtelse för att delta i studien.  

 

 

Elevens namn    Datum 

________________________________  ________________________________ 

 

Målsmans namn   Målsmans underskrift 

__________________________________  ________________________________ 

 

 

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Med vänlig hälsning Erica Cseplö 

ericacseplo@gmail.com  
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