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Sammanfattning 
 
Att få nyanlända flickor att aktivt delta i skolämnet idrott och hälsa har visat sig vara 

problematiskt. Konsekvenser av kultur och religion har tidigare uppmärksammats som 

möjliga bakomliggande faktorer för detta, men idrottslärarna på en svensk gymnasieskola har 

identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors potential till deltagande i 

ämnet idrott och hälsa – bristfällig rörelseförståelse.  

     Denna studie syftar till att studera lärares och elevers erfarenheter av begränsande faktorer 

för flickornas deltagande, vilka åtgärder som vidtas för att hantera dessa begränsande faktorer, 

samt vilken mening de nyanlända flickorna skapar baserat på dessa åtgärder.  

     För att undersöka detta har data samlats in löpande genom deltagande observation och 

informella samtal. Dessutom kompletterades dessa med intervjuer, där både lärare och elever 

intervjuades enskilt och i grupp. Denna studie tar sin utgångspunkt i en didaktisk teori på 

pragmatisk grund och analys sker utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

     Resultaten av denna studie visar att de nyanlända flickorna begränsas i sitt deltagande i 

idrott och hälsa på grund av kulturskillnader, att de besitter en bristfällig rörelseförståelse, 

samt att de upplever en osäkerhet inför ämnet. Vidtagande åtgärder för att hantera dessa 

begränsande faktorer innefattar införandet av en praktisk stödstuga, i form av extrainsatta 

lektioner i motorik och hälsa, där flickorna får möjlighet att träna sin rörelseförståelse. Under 

lektionerna i motorik och hälsa skapar flickorna mening i gemenskapen som uppstår, men 

också i ”roligheten”, i språket och i mötet med den nya kulturen. Dessutom möjliggörs 

meningsskapande i utvecklingen av rörelseförståelse, i den motoriska och fysiska 

utvecklingen, vilket vidare öppnar upp för potentiellt meningsskapande i utvecklingen av 

flickornas självkänsla och identitet.  
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Inledning 
 
     Sedan mitten på 1990-talet har Sverige ansetts vara ett multikulturellt land gällande 

etnicitet, språk och kultur där den svenska skolan fungerat som en arena där minoritet- och 

majoritetskulturer möts (Lundvall, 2006). Dagens rådande världssituation, med oroligheter i 

form av konflikter, krig och klimatförändringar, har inneburit en ökad global migration och 

Sverige har under de senaste åren tagit emot många asylsökande. De starka 

flyktingströmmarna påverkar samhället och en ökad skolsegregering kan ses, där resursstarka 

elever söker sig bort från vissa områden, medan mångfalden av minoritetskulturer ökar i 

exempelvis många förortsskolor (Bunar, 2001; Bunar, 2009; Barker och Lundvall, 2017). 

Mellan åren 2015–2018 ankom strax över 96 000 barn och unga till Sverige 

(Migrationsverket, 2018). Detta innebär ökade krav på det svenska utbildningsväsendet och 

vidare fordringar på lärarna som arbetar där. 

     Elever som kommer från andra länder har varierade erfarenheter och skolbakgrund, vilket 

kan innebära svårigheter att tillgodogöra sig kunskap och erhålla godkända betyg i den 

svenska skolan (Huitfeldt, 2015). I en kvalitetsgranskning utförd av Skolverket (2014) 

framkom att elever födda utomlands uppvisar sämre studieresultat än elever födda inom 

landet. För ämnet idrott och hälsa gäller att nyanlända, främst flickor med icke-svensk 

bakgrund, i större utsträckning saknar underlag för betyg i ämnet, jämfört med svenskfödda 

elever och pojkar födda utomlands.  

     Ämnet idrott och hälsa har inverkan på ungas möjligheter att utvecklas och lägga grunden 

för en fortsatt hälsosam livsstil. I ämnet ska eleverna få möjlighet att erhålla kunskap om olika 

kroppsövningsformer, idrott, hälsa och livsstil, och få möjlighet att utveckla en positiv attityd 

till att vara fysiskt aktiva (Lundvall, 2015; Benn och Pfister, 2013). Av egen erfarenhet från 

VFU och vikariat, från utsagor från idrottslärarkollegor samt från flertalet studier (se 

exempelvis Barker och Lundvall, 2017) framhålls dock en problematik gällande att få 

nyanlända flickor att delta i idrottsundervisningen. Konsekvenser av kultur och religion har 

tidigare uppmärksammats som bakomliggande faktorer för detta, men ytterligare en faktor 

har, i praktisk verksamhet, identifierats kunna påverka nyanlända flickors deltagande i ämnet 

– rörelseförståelse.  

     I läroplanen under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, framkommer att 

”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, 

s. 6). Dessutom konstateras i skollagen att ”utbildningen ska [ta] hänsyn […] till barns och 

elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
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som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010: 800). 

     Med detta i åtanke förutsätts didaktiska anpassningar för att öka nyanlända flickors 

deltagande i idrottsundervisningen. Denna uppsats syftar till att undersöka lärares och elevers 

erfarenheter av nyanlända flickors möjlighet till aktivt deltagande i skolämnet idrott och hälsa. 

Studien kan bidra med kunskaper inom ett hittills begränsat forskningsområde, och ge ökad 

förståelse för komplexiteten i ämnet idrott och hälsa i det mångkulturella samhället.  

 

 

Bakgrund 
 
     I denna del beskrivs centrala begrepp relevanta för studien. En definition av begreppen 

nyanländ elev, rörelseförståelse samt skolan för denna studie redovisas. 

 

Nyanländ elev 
 
     Dagens samhälle präglas av människor i rörelse. Migrationsverket (2019) skriver att flera 

tusentals människor varje dag fattar ett beslut om att flytta, antingen frivilligt eller att 

individer tvingas på flykt. Under de senaste åren har antalet nyanlända elever som börjar i den 

svenska skolan ökat, och antalet kan förväntas stiga i takt med en allt mer oroande 

världssituation. Definitionen av vem som räknas som en nyanländ elev kan skilja, men 

Skolverket (2016) beskriver denna elev som följande: 

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 

här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre 

anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (Skolverket, 2016, s.8) 

Nyanlända elever består av en heterogen grupp individer med varierade behov och de vistas i 

Sverige på olika villkor. Dessa elever kan vara exempelvis asylsökande, barn till 

arbetskraftsinvandrare, eller anhöriginvandrare. De kan ha kommit till Sverige tillsammans 

med vårdnadshavare eller kommit ensamma. Deras bakgrunder och förutsättningar kan därför 

se väldigt olika ut. Vad dessa elever ofta har gemensamt är dock att de inte har svenska som 

modersmål, samt att de brutit upp från ett tidigare livssammanhang (Skolverket, 2016).  
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Rörelseförståelse 
 

     Termen rörelseförståelse kan översättas till physical literacy. Physical literacy är ett 

begrepp som har vuxit sig allt starkare under de senaste decennierna och som ofta används 

inom områden som rör idrott och utbildning. Physical literacy fokuserar på den holistiska 

utvecklingen av en individs fysiska potential (Whitehead, 2010). Dessutom kan begreppet ses 

som ett värde på vår fysiska existens och presenteras ofta som någonting eftersträvansvärt 

(Lundvall, 2015).  

     Begreppet physical literacy har succesivt fått en allt mer utvidgad innebörd vilket öppnat 

upp för olika tolkningar av vad physical literacy egentligen innebär. Shearer et al. (2018) 

påstår att begreppet har utvidgats till ett tvådelat koncept som innebär både en önskan om att 

delta i fysisk aktivitet samtidigt som det tillhandahåller meningsfulla, tillfredsställande 

upplevelser. Detta holistiska perspektiv av begreppet kan jämföras med den mer konkreta 

betydelsen av physical literacy, som definieras utifrån begreppets ursprung; en ”movement 

fluency”, ‘motorisk literacitet’ som liknas vid ”language literacy”, ‘språklig läskunnighet’ 

(Jurbala, 2015, s. 367).1 Physical literacy kan även förstås synonymt med begreppet motorik 

så som Ingegerd Ericsson definierar det i Rör dig – Lär dig (2005), där motorik beskrivs som 

individens totala rörelsekapacitet vilket inkluderar rörelseförmåga samt rörelsemönster.  

     Denna tolkningsbara innebörd har lett till en kanadensisk policy som förespråkar en 

gemensam definition av begreppet där physical literacy kan beskrivas som ”the motivation, 

confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take 

responsibility for engagement for physical activities for life”, ‘motivationen, självkänslan, 

rörelsekompetensen, kunskapen och förståelsen att värdera och ta ansvar för fysiska 

aktiviteter genom livet’ (Canada’s Physical Literacy Consensus Statement, 2020). Vidare kan 

physical literacy enligt denna policy också förklaras likt ett hjul eller en cirkel där de olika 

faktorerna för begreppet påverkar varandra; en god rörelsekompetens kan leda till en 

förbättrad självkänsla som i sin tur kan öka individens motivation som vidare kan resultera i 

ytterligare förbättrad rörelsekompetens. 

     Att elever i den svenska skolan ska få möjlighet att utveckla sin rörelseförståelse i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa framkommer i läroplanen för grundskolan under 

ämnets syfte. ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva” (Skolverket, 2011, s.47). 

                                                             
1 Alla översättningar av citat i detta avsnitt är mina 
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Mer specifikt nämns motorik under det centrala innehållet för idrott och hälsa och det 

framkommer att ämnet ska beröra en progression där de yngre eleverna ska möta 

grovmotoriska grundformer, så som springa, klättra och hoppa, medan de äldre eleverna ska 

få möjlighet att sammansatt möta dessa grundformer genom komplexa rörelser (Skolverket, 

2011).  

 

Skolan för denna studie 
 
     Denna studie tar sin utgångspunkt inom ramen för praktiknära skolforskning där problem 

som upptäckts i skolans verksamhet fokuseras. Målet med sådan forskning är att undersöka 

problem som påträffats i undervisningen och att identifiera faktorer som leder till förbättrade 

skolresultat. 

     Skolan för denna studie är en gymnasieskola belägen i en liten stad i Mellansverige. Under 

den senaste tiden har denna skola, som många andra skolor i Sverige, tagit emot ett stort antal 

nyanlända elever. Dessa elever läser ämnet idrott och hälsa, ett ämne där kroppsrörelse upptar 

en betydande del av undervisningen. I samband med idrottslektionerna har skolans 

idrottslärare uppmärksammat att speciellt de nyanlända flickorna har svårt att tillgodogöra sig 

undervisningen, detta trots att lärarna redan har tagit hänsyn till faktorer som tidigare 

forskning visat förekommer som begränsande i samband med idrott och hälsa och nyanlända 

flickor. Dessa idrottslärare identifierar ytterligare en begränsande faktor, nämligen bristande 

rörelseförståelse, som försvårar för nyanlända flickor i idrottsundervisningen. De nyanlända 

flickorna har inte tillräckliga rörelseerfarenheter av många av de motoriska grundformerna, så 

som exempelvis springa, hoppa och balansera. Detta förhindrar flickornas deltagande i 

idrottslektionerna, vilket vidare bidrar till att de har svårt att klara kunskapskraven.  

     Med bakgrund av detta fick denna skola under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 en 

finansiering av Skolverket för riktade insatser för nyanlända flickor. Ett pilotprojekt i form av 

en praktisk stödstuga inleddes således, där lärare och personal inom elevhälsan arbetar för att 

de nyanlända flickorna ska få träna sin motorik och sina fysiska förmågor.  

     Detta pilotprojekt ligger sedan bakom ett kommande forskningsprojekt angående 

rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och 

hälsa, som kommer att bedrivas av forskare vid Örebro universitet och som beräknas ha sin 

start i början av höstterminen 2020.  

     Denna uppsats har till syfte att studera lärares och elevers erfarenheter av begränsande 

faktorer för nyanlända flickors deltagande i skolämnet idrott och hälsa, vilka åtgärder som 
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vidtas för att hantera dessa faktorer, samt vilken mening de nyanlända flickorna skapar 

baserat på dessa åtgärder. Studien avser dels att bidra med kunskap om hur undervisningen 

kan utvecklas i syfte att främja elevers utveckling och lärande. Dels att bidra med kunskap 

inom forskningsfältet där olika faktorer som rör kultur och religion har behandlats i hög grad, 

men där nyanlända elevers fysiska förmågor inte har uppmärksammats i någon större 

utsträckning.  

 

 

Tidigare forskning 
 
     Denna del inleds med en överblick av idrott och idrottsämnet som medel för integration. 

Därefter beskrivs undervisningen av nyanlända elever, följt av undervisningen av nyanlända 

flickor, ur ett lärarperspektiv. Vidare belyses nyanlända elevers erfarenheter av idrottsämnet 

och slutligen skildras nyanlända flickors begränsningar för att kunna delta i 

idrottsundervisningen.  

 

Idrott och hälsa som integration 
 
     De senaste årens globala migration har inneburit att det svenska samhället kommit att 

representeras av en kulturell heterogenitet, något som medfört en ökad segregering. Sveriges 

regering har fastslagit att ”alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och 

rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning” (Regeringskansliet, 2015). Karin Borevi 

(2014) skriver att Sveriges integrationspolicy tar sin utgångspunkt i detta och att Sverige 

skiljer sig från många andra europeiska länder i frågan om hållning för integration. Trots 

Sveriges integrationspolitik, med traditioner i välfärdsstaten och deklarationer om allas lika 

värde, påstår Masoud Kamali (2006) i en rapport utförd på uppdrag av Regeringskansliet, att 

det svenska integrationstänket motverkas av diskriminering på både strukturell och 

institutionell nivå. Kamali framhåller att personer med invandrarbakgrund inte får lika 

möjligheter att nyttja rättigheter och att de exkluderas från ”makt och inflytande både över 

sina egna liv och samhället i övrigt” (s. 11). Vidare betonar Kamali att de goda intentionerna 

om integrering istället kan leda till en ökad segregering, och att det är den diskriminering av 

olika slag som tros vara orsaken till ”den misslyckade integreringen i Sverige” (s.11).   

      Skolan som institution kan därför ses spela en viktig roll i arbetet mot diskriminering och 

för integrering. Gert Biesta och Gunnar Sandin (2012) skriver i sin bok Bortom lärandet: 
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demokratisk utbildning för en mänsklig framtid att den svenska skolan bär på två uppdrag: ett 

kunskapsuppdrag respektive ett demokratiuppdrag. Det senare kan ses innefatta strävan efter 

alla elevers lika möjligheter, motverkandet av diskriminering, vilket också är en målsättning 

med integration.  

     Idrottsämnet kan ha särskilda möjligheter för främjandet av integration. Att idrott i sig kan 

verka som medel för möten, där individer socialt kan interagera, illustreras i en norsk 

intervjustudie av Kristin Walseths (2008). Walseths beskriver att idrott kan fungera som ett 

sätt för unga kvinnor med invandrarbakgrund att skapa relationer både med individer av 

samma etnicitet, bonding, och med individer av olika etnicitet, bridging. Walseths menar att 

det genom idrott kan uppstå en lagkänsla som kan bidra till skapandet av samhörighet och 

ökad förståelse för kulturer, men samtidigt framhåller Walseths också att en utmaning i idrott 

kan vara att inte enbart uppnå bridging mellan olika minoritetskulturer, utan även mellan 

minoritet- och majoritetskultur. Denna utmaning framträder även i Björn Tolgfors (2019) 

studie utförd i samband med ett politiskt initiativ att bussa elever från förorten till mer 

centrala skolor i syfte att främja integration och förbättra skolresultat. Tolgfors skriver att 

idrottsämnets praktiska natur lämpar sig väl för att överbrygga kulturella gränser, en 

förutsättning för integration. Samtidigt visar han på vikten av att läraren aktivt arbetar för 

främjandet av interkulturella möten, vid exempelvis uppdelning i grupper. Utan lärarens 

påverkan tenderar elever att hellre umgås med individer liknande dem själva.  

     Även Tracy Taylor och Alison Doherty (2005) framhåller idrottens möjlighet för 

integration. De hävdar att integrationsmöjligheten beror på de sociala inslagen, något de 

beskriver i sin studie om kanadensiska ungdomars möte med idrottsämnet. Vikten av de 

sociala inslagen belyser också Nihad Bunar (2015) då han skriver att idrott och hälsa 

möjliggör för nyanlända elever att praktiskt träna det svenska språket, vilket underlättar för 

eleverna att komma in i skolmiljön.  

     Att undervisningen i idrott och hälsa har god potential för integration påvisar också Åke 

Huitfeldt (2015) i sin studie om nyanlända elevers upplevelse av idrottsämnet. Huitfeldt 

menar dessutom att undervisningen i idrott och hälsa kan fungera som en väg in i 

föreningsidrotten och vidare in i det svenska samhället. David Ekholm (2016) formulerar i sin 

avhandling att idrott kan användas som ett verktyg för att lösa sociala samhällsproblem. Detta 

innebär att ett deltagande i ämnet idrott och hälsa skulle kunna minska nyanlända elevers risk 

att hamna i socialt utanförskap, och istället öka deras chanser att bli en del av det svenska 

majoritetssamhället.  
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Att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa 
 
     Barker och Lundvall (2017) visar i en forskningsöversikt om nyanlända elever att 

bedrivandet av idrottsundervisning ofta är svårare i skolor med fler minoritetsgrupper av 

elever än i skolor där eleverna har en liknande bakgrund, något som tros bero på den ökade 

variationen av religioner och kulturer. Barker och Lundvall understryker att det är viktigt att 

lärarna besitter kulturell kompetens för att kunna möta de utmaningar som ökad mångfald 

innebär. De menar att det ofta finns en kulturell okunskap hos lärarna, som generellt kommer 

från den vita medelklassen, som kan leda till att den traditionella idrottsundervisningen inte 

lyckas möta elever från minoritetskulturers behov. Detta eftersom det kulturella avståndet 

mellan lärare och elev kan vara stort. Lundvall och Barker skriver att mångfald i klassrummet 

kan vara en värdefull tillgång, något Huitfeldt (2015) också framhåller. Många lärare saknar 

dock kunskap om hur de ska arbeta för att ta till vara på mångfalden. Detta eftersom området 

ofta inte tas upp i lärarutbildningen (Barker och Lundvall, 2017; Lundvall, 2006).  

     Elever med invandrarbakgrund kan komma från olika minoritetsgrupper och måste ses 

som en heterogen grupp bestående av individer med varierade erfarenheter och kunskaper.  

I Huitfeldts (2015) studie framkommer att det kan vara svårt för läraren att veta tillräckligt om 

de nyanlända elevernas skolbakgrund, om deras tankar och kunskaper inom idrottsämnet. 

Huitfeldt nämner vikten av att lärare har vetskap om exempelvis att många nyanlända flytt via 

båt och varit med om traumatiska upplevelser och att dessa elever därför kan uppleva 

momentet simning som extra obehagligt och krävande. Även Bunar (2010) visar i en 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan att det är viktigt att läraren får 

kännedom om vilka kunskaper dessa elever besitter. Bunar demonstrerar en möjlig språklig 

problematik, där elev och lärare kan ha problem att kommunicera, vilket kan försvåra 

kartläggningen av elevernas erfarenheter och mående. Likaledes framhåller Barker och 

Lundvall (2017) att lärares språkkunskaper kan påverka kommunikationen med eleverna. I 

exempelvis USA är det vanligt att lärare endast talar ett språk, vilket kan komplicera 

kommunikationen med elever som kommer från minoritetsgrupper och talar olika språk. 

Huitfeld (2015) beskriver att elevers mående och hälsa beror av deras livssituation och syn på 

framtiden, och att språket är ett viktigt redskap för att bli medveten om elevernas 

levnadsvillkor.  
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Att undervisa nyanlända flickor i idrott och hälsa 
 
     En didaktisk medvetenhet hos läraren i samband med undervisningen av nyanlända elever i 

idrott och hälsa är en förutsättning för god undervisning, och detta är speciellt betydande då 

elevgruppen består av flickor från minoritetskulturer. Tansin Benn, Symeon Dagkas och 

Haifaa Jawad (2011a; 2011b) undersöker i två studier elevers, föräldrars och lärares 

upplevelser av utmaningar och villkor för muslimska flickor att delta i idrottsundervisningen i 

England. De understryker att sambandet mellan klädkod, identitet samt muslimska kvinnors 

möjligheter att delta i sport och fysisk aktivitet behöver betonas. Något som också framhålls 

av Suzanne Lundvall. Som följd av hennes pilotstudie (2005) – vilken behandlar ungdomar 

från etniska minoritetsgrupper och deras syn på fysisk aktivitet och det svenska idrottsämnet – 

belyser Lundvall frågan om vad som anses rätt och fel i arbetet med nyanlända, idrott och 

undervisning. Exempel på frågor hon tar upp är: Är det rätt eller fel att könssegregera 

simundervisningen? Kan man förvänta sig att eleverna ska delta i fysisk aktivitet under 

Ramadan? Är det rätt att befria flickor från undervisningen på grund av religiösa skäl? 

(Lundvall, 2005, s.11).  

     I Benn, Dagkas, och Jawads (2011a; 2011b) studier framkommer att lärarna efterlyser 

strategier för att öka deltagandet i idrottsundervisningen bland muslimska flickorna och 

samtidigt bibehålla en balans mellan skolors och elevers behov, samt mellan skola och 

föräldrar. Barker och Lundvall (2017) menar att försiktighet bör iakttas mot 

universallösningar, men att forskare har tagit fram rekommendationer för muslimska flickors 

ökade deltagande i idrottsundervisningen. Benn, Dagkas och Jawad (2011a) föreslår en 

flexibilitet i klädsel som exempelvis tillåtelsen att bära hijab samt betydelsen av 

könssegregerad undervisning och kvinnliga lärare, som villkor för att kunna delta i 

idrottsundervisningen. Dessutom framhålls betydelsen av att idrottsämnets värden förmedlas 

till hemmen, något även Kelly Knez, Doune Macdonald och Rebecca Abbot (2012) belyser i 

sin studie om australienska, muslimska flickors engagemang i fysisk aktivitet. De föreslår att 

skolor kan bjuda in föräldrar eller muslimska ledare för att diskutera ämnets syfte och 

förhållande till läroplanen. Lundvall (2006) menar att vad flickor av minoritetsbakgrund 

behöver är stöttande aktiviteter där de kommer i kontakt med olika rörelseaktiviteter, vilket 

också Knez, Macdonald och Abbot (2012) skriver då de förespråkar möjligheten för dessa 

flickor att varje vecka kunna utöva sportaktiviteter i skolans regi.  

     Barker och Lundvall (2017) menar att lärare behöver vara medvetna om sina egna 

föreställningar och förutfattade meningar angående kultur och religion och utmana dessa. 
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Lärarna behöver bortse från stereotypa föreställningar, inte generalisera och inte automatiskt 

se muslimska kvinnor som inaktiva. Istället behöver lärarna vara öppna och föra en diskussion 

med dessa kvinnor angående deras behov (Knez, Macdonald och Abbot, 2012). 

     Resultaten av Benn, Dagkas och Jawads (2011a; 2011b) studier ledde till att det 

utformades riktlinjer för hur deltagandet i idrottsundervisningen i England bland muslimska 

flickor kan ökas (BCC, 2008). Det är dock inte möjligt att fullt ut applicera samma riktlinjer i 

den svenska idrottsundervisningen. Detta eftersom könsuppdelad undervisning är accepterad 

på ett annat sätt i England än i Sverige, vilket gör det lättare för de engelska muslimska 

kvinnorna att delta i idrottslektionerna.  

     Håkan Larsson (2012) skriver i Lika för alla – om likabehandling i Idrott och hälsa, om 

överväganden gällande praktiska lösningar idrottslärare i den svenska skolan behöver göra. 

Exempelvis nämner han dilemmat om arbetssätt i simundervisningen. I detta moment behöver 

läraren, i sitt val av att bedriva undervisningen som sär- eller samkönad, väga skapandet av 

måluppfyllelse och positiva erfarenheter av undervisningen för flickor med 

minoritetsbakgrund, mot ”motverka[ndet av] stereotypa föreställningar om vad som anses 

vara manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s.84), det senare något som framgår att 

idrottsämnet ska medvetandegöra. 

 

Nyanlända elevers upplevelser av idrottsämnet 
 
     Idrottsundervisning och idrott har varierad status i världen och nyanländas erfarenheter 

skiljer sig åt. I en studie utförd av Joe Marshall och Ken Hardman (2000) beskrivs hur 

idrottsämnets ställning ser ut i olika länder. I vissa delar av världen finns idrott inte med i 

läroplanen, det kan finnas brister i ämnet och idrott kan bortprioriteras till förmån för andra, 

mer akademiska ämnen. I en pilotstudie som undersökte ungdomar från etniska 

minoritetsgruppers syn på fysisk aktivitet och idrottsämnet framhåller Lundvall (2005) att 

ungas erfarenheter och kunskaper om det svenska ämnet idrott och hälsa skiljer sig åt 

beroende på vilket land eleven kommer ifrån. Detta betyder att elever födda utomlands kan 

komma att möta områden och aktiviteter i idrott och hälsa som hen inte tidigare varit i kontakt 

med. Huitfeldt (2015) skriver att okända ämnesområden för dessa elever kan vara vintersport, 

orientering, dans och simning. Utevistelse i form av friluftsliv samt området dans benämns 

även av Lundvall (2005) som moment som kan vara obekanta för många elever med 

minoritetsbakgrund. Taylor och Doherty (2005) skriver att en svårighet för nyanländas 

deltagande i idrottslektionerna var just det främmande ämnesinnehållet. 
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    Idrott och hälsa är ett ämne som nyanlända elever ofta kommer tidigt i kontakt med, 

eftersom dess praktiska karaktär inte anses kräva lika höga språkkunskaper som i andra 

ämnen (Bunar, 2015). I Huitfeldts studie (2015), vilken undersöker hur elever vid 

Språkintroduktionsprogrammet upplever ämnet idrott och hälsa, framkommer det att språkliga 

barriärer förekommer i undervisningen, vilket leder till att eleverna har svårt att förstå syftet 

med ämnet. Huitfeldts studie visar alltså att de bristande språkkunskaperna hos elevgruppen 

riskerar att påverka elevernas motivation att delta i undervisningen. Samtidigt visar denna 

studie att eleverna inte anser att språket är en begränsning för själva deltagandet i 

undervisningen med de andra eleverna.  

     I Lundvalls (2005) studie framkommer att många elever är positiva till kroppsrörelse. 

Parallellt visar resultaten att det finns en skillnad mellan könen, där både pojkar och flickor 

framhåller flickors lägre idrotts- och prestationsförmåga. Få av flickorna i studien var aktiva 

inom organiserad föreningsidrott och det var svårt för dessa flickor att delta i 

idrottslektionerna. Att flickor möter större begränsningar i idrottsämnet än pojkar är även 

något Huitfeldt (2015) åskådliggör. 

 

Nyanlända flickors begränsningar i idrottsundervisningen 
 
     En stor mängd av de studier som undersöker flickor från minoritetskulturers upplevelser av 

idrottsämnet visar att många av dessa flickor uppskattar ämnet. Samtidigt finns det faktorer 

som påverkar och förhindrar flickor med utländsk härkomst att delta i undervisningen (se 

exempelvis Benn, Dagkas och Jawad, 2011a; Huitfeldt, 2015; With-Nielsen och Pfister, 

2011).  

    Resultaten av Benn, Dagkas och Jawad (2011a; 2011b) studier visar att problematik uppstår 

i samband med flickornas pubertet då den kroppsliga och religiösa medvetenheten ökar. 

Huitfeld (2015) menar att existerande könsnormer försvårar för nyanlända flickor att delta i 

idrott, något som också överensstämmer med resultaten från Taylor och Dorothys (2005) 

studie som visar att religion och familjetraditioner försvårar flickornas utövande av fysisk 

aktivitet. Lundvall (2006) utvecklar detta och påstår att religiösa högtider, exempelvis 

Ramadan under fastan, kan medföra ytterligare svårigheter för vissa flickor att delta. 

     Tansin Benn och Gertrud Pfister (2011) undersöker, i en jämförande artikel, två tidigare 

studier av muslimska flickors upplevelse av idrottsundervisning med utgångspunkt i kön, 

etnicitet och religion. Resultaten demonstrerar att hur de muslimska flickorna förhåller sig till 

idrott beror på sättet de uttrycker sin religion, familjernas och samhällets traditioner. 
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Dessutom beror deras förhållningssätt gentemot idrott på vilka resurser och möjligheter 

skolorna har till anpassning, samt på flickornas förmåga att använda strategier för att kunna 

delta i undervisningen. Vidare visar artikeln att flickornas möjlighet att delta beror på om 

lektionerna bedrivs som sär- eller samkönade, i stängd miljö med endast kvinnor eller i öppen 

miljö där även män kan vistas, lärarnas resurser och attityder, föräldrars erfarenheter och 

åsikter samt kompisarnas inställningar.  

     Huitfeldt (2015) menar att en av anledningarna till att idrott och hälsa ses som mer 

problematiskt för de nyanlända flickorna än för pojkarna kan bero på pojkarnas överlägsna 

erfarenhet av kroppsrörelse från deras tidigare hemländer. Generellt har inte flickorna varit 

tillåtna att vara fysiskt aktiva på samma sätt som pojkarna och de har därför inte haft 

möjlighet att utveckla samma erfarenhet av olika idrotter. Lundvall (2006) belyser stora 

variationsskillnader i förmågor hos elever, och att vissa elever har undermålig kroppslig 

medvetenhet, att de exempelvis upplever rädsla när hjärtat börjar slå snabbare. 

     Enligt Lundvall (2005) bär ämnet idrott och hälsa på en idrottslig diskurs. Vidare menar 

Lundvall att flickor från minoritetsgruppers möjlighet att utöva idrott varierar och beror på 

vilka möjligheter för fysisk aktivitet som finns i närheten av där flickorna bor. Dessutom 

betonar Lundvall balansen mellan fritid och hushållsarbete, synen på vad som anses vara 

acceptabelt att som kvinna delta i, samt föräldrars åsikter och inflytande, och eventuellt 

engagemang i den organiserade idrotten, som betydande för flickornas möjlighet att utöva 

idrott. Nina With-Nielsen och Gertrud Pfister (2011) undersöker i sin studie diskurser 

gällande kön och etnicitet i idrottsundervisningen i Danmark för att urskilja möjligheterna 

flickor har att delta i ämnet. Resultaten visar att idrottsundervisningen domineras av pojkar 

och aktiviteter och idrotter som de förespråkar, exempelvis tävling och bollspel. Dessutom 

framkommer att flickor med minoritetsbakgrund ibland gömmer sin sportidentitet för att 

kunna upprätthålla sin identitet som värdig muslimsk kvinna. I studien belyses en flicka som 

utövar sport på fritiden i könssegregerade miljöer där hon inte behöver bära hijab. Utanför den 

miljön anser hon dock hijaben vara en nödvändig del av hennes identitet som muslim, 

samtidigt som hon anser den hindra henne från att ses som en idrottskvinna. I skolan där 

samundervisning bedrivs bär hon hijab och under de mansdominerade idrottslektionerna gör 

hon inte anspråk på att tävla med pojkarna och aktivt delta. Genom detta får hon respekt bland 

de andra muslimska flickorna, men inte hos de danska klasskamraterna som tolkar att vara 

idrottskvinna och muslim som två skilda identiteter. Benn och Pfister (2013) utvecklar detta 

och diskuterar hur muslimska flickor förhåller sig och upprätthåller dubbla identiteter. De 

beskriver en västlig skolkultur som kan kräva att flickorna beter och klär sig på sätt som 
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utmanar deras andra identitet – den habitus de utvecklat tidigare under livet. Att det är 

individens habitus och inte enbart religion som påverkar flickors möjlighet att delta i 

undervisningen illustrerar Lundvall (2005) när hon skriver att ”[f]lera forskare konstaterar att 

religionen i sig inte hindrar människans deltagande i idrott och fysisk aktivitet, men indirekt 

kan tolkningar av olika trosinriktningar få konsekvenser för kvinnors och flickors möjlighet 

att delta” (s.259).  

     Knez, Macdonald och Abbot (2012) betonar att muslimska kvinnor förväntas uppföra sig 

enligt Islam, men att tolkningar av vad detta innebär skiljer sig åt mellan olika familjer. Vissa 

föräldrar är av åsikten att idrottsundervisningen är i regel med Islam och att rörelse är 

hälsosamt för deras flickors kroppar, medan andra föräldrar ser idrottsämnet som en 

motsägelse till Islam vilket gör flickornas deltagande i undervisning och fysisk aktivitet 

problematisk. En vanlig bild av hur den muslimska kvinnan förväntas bete sig visas i 

Lundvalls (2006) artikel där bilden av den ”passiva tjejen” och den ”förtryckta kvinnan” 

identifieras. Det framkommer att flickor från minoritetsgrupper inte hävdar sig på samma sätt 

som pojkar gör under idrottslektionerna, vilket antas bero på hierarkiska traditioner. 

     Vissa moment i idrott och hälsa skapar större hinder för flickor av minoritetsbakgrund att 

delta i än andra, där simning och dans anses vara de områden som skapar störst svårigheter. 

Simning eftersom den oftast bedrivs i allmänna simhallar där garanti inte kan ges att endast 

kvinnlig personal arbetar. Dans eftersom den kan anses syndig och sexualiserad (Knez, 

Macdonald och Abbot, 2012; Benn, Dagkas och Jawad, 2011a). Huitfeldt (2015) tillägger att 

flickor kan uppleva obehag och känna sig begränsade inför dessa moment eftersom de ibland 

vid dessa aktiviteter uppfattar sig negativt iakttagna av pojkar av samma kultur.     

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 
     Elever från andra länder har varierade kunskaper och erfarenheter av idrott och ämnet 

idrott och hälsa kan vara speciellt problematiskt för nyanlända flickor. Existerande forskning 

visar att begränsningar för nyanlända flickors deltagande ofta beror på kultur och religion. 

Följande huvudfaktorer kan identifieras som försvårar för icke-svenskfödda flickor i 

idrottsundervisningen: klädseln för idrottsutövande, som ofta visar delar av kroppen; vissa 

moment och aktiviteter, såsom dans och simning; undervisning då pojkar eller män är 

närvarande; religiösa högtider, exempelvis ramadan. I forskningen nämns att flickornas 

bristande kroppsmedvetenhet kan påverka deras deltagande i idrottsämnet, men i dagsläget 
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saknas studier som vidare undersöker detta. Därför avser denna studie att undersöka 

nyanlända flickors rörelseförståelse som begränsning för deras deltagagande i idrott och hälsa.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 
     Denna studie vänder sig mot en skola som uppmärksammat och tagit hänsyn till faktorer 

som tidigare forskning visat förekommer som begränsande i samband med idrott och hälsa 

och nyanlända flickor. Vad som är utmärkande för denna skola är att skolans idrottslärare 

identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors möjligheter för deltagande i 

ämnet idrott och hälsa – nämligen bristfällig rörelseförståelse. Det övergripande intresset med 

denna studie är att undersöka nyanlända flickors möjlighet till aktivt deltagande och ökad 

måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa. Mer specifikt innebär det att syftet är att studera 

lärares och elevers erfarenheter av begränsande faktorer för flickornas deltagande, åtgärder 

som vidtas för att hantera dessa faktorer samt vilken mening de nyanlända flickorna skapar 

baserat på dessa åtgärder. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

1. Vilka faktorer identifieras som begränsande för nyanlända flickors deltagande i 

undervisningen av ämnet idrott och hälsa? 

 

2. Vilka åtgärder vidtar lärarna för att hantera dessa begränsande faktorer för deltagande 

i undervisningen i ämnet idrott och hälsa, och hur motiveras dessa åtgärder?  

 

3. Vilken mening skapar de nyanlända flickorna baserat på dessa åtgärder? 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
     Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är en didaktisk teori på pragmatisk grund. 

Johan Öhman (2014) menar att pragmatismen väl lämpar sig för didaktiska studier eftersom 

”att båda karaktäriseras av praktikens primat” (Öhman, 2014, s. 38). Genom att utgå från den 

didaktiska triangeln och didaktikens grundfrågor: Vad? Hur? Varför? När? Och Vem? 
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kommer lärarnas perspektiv att studeras. För att undersöka elevernas perspektiv kommer 

utgångpunkt tas i pragmatismen, i John Deweys begrepp om meningsskapande.  

 

Didaktik 
 
     Ninni Wahlström (2016) skriver att termen didaktik kan härledas från grekiskan och att 

den kan översättas till ”visa”, att visa på något för någon, liknande undervisa. Wahlström 

förklarar att didaktik handlar om hur undervisning kan förstås och hur den tar form. Hon 

klargör att didaktik brukar delas in i allmändidaktik och ämnesdidaktik där den första 

innefattar övergripande didaktik, medan den senare fokuserar på didaktik specifikt för ett 

ämne. Johan Öhman (2014) framhåller den didaktiska triangeln, där lärare, elev och innehåll 

innehar varsitt hörn, som kärnan i didaktisk verksamhet. Han förklarar att dessa hörn påverkar 

varandra och att deras samspel är väsentligt för lärande. Dessutom betonar han att triangeln 

måste ses i en kontext, i ett institutionaliserat och samhälleligt sammanhang.  

 
Figur 1. Den utökade didaktiska triangeln. 

 

     Lärares didaktiska val är viktiga för elevernas inlärning. Öhman menar att vilka val lärarna 

gör delvis beror på den ämnesdidaktiska kompetens de besitter, men också på vilka resurser, 

riktlinjer, normer och värderingar lärarna måste förhålla sig till. För att skapa goda 



15 
 

inlärningsmöjligheter och för att motivera sina val bör lärare använda sig av didaktikens 

grundfrågor: Vad? Hur? Varför? När? Och Vem?. Vad-frågan innebär vad som är målet med 

undervisningen, vad som ska beröras i undervisningen. Hur-frågan belyser hur 

undervisningen ska läggas upp. Varför-frågan motiverar varför ett innehåll ska läras. När-

frågan uppmärksammar när det passar att genomföra undervisningen. Vem-frågan förtydligar 

för vem undervisningen sker (Wahlström, 2016). I denna studie fokuseras frågorna Vad? 

Hur? och Varför?. 

 

Pragmatism 
 
     Pragmatiskt betyder ändamålsenligt och pragmatisk didaktik handlar om att skapa ett 

”samspel i klassrummet mellan elevernas tidigare erfarenheter, sammanhanget för stunden 

och vad som är syftet framåt med lektionen” (Jakobsson, Lundegård och Wickman, 2014, 

s.17). Pragmatismen har sitt ursprung i den amerikanske filosofen John Deweys tankar om 

utbildning och skola där meningsskapande är centralt för elevers lärande. Meningsskapande 

kan definieras som ”hur vi i en viss situation gör vår verklighet begriplig” (Almqvist et. al., 

2008, s.13). Enligt Öhman (2014), som hänvisar till Dewey, är en förutsättning för lärande att 

utbildningen i sig själv är meningsfull. Hur läraren väljer att genomföra sin undervisning är 

betydelsefullt för vilket meningsinnehåll eleverna erbjuds, och vidare för elevernas 

meningsskapande. Det är viktigt med kompetenta lärare, som kan anpassa sin undervisning 

utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Viktigt är också att eleverna själva kan förstå 

syftet med undervisningen och värdet i det de gör. För detta är det betydelsefullt att det som 

lärs i skolan ska ha ett sammanhang inte bara i den enskilda lektionen, utan i livet som helhet 

(Jakobsson, Lundegård och Wickman, 2014). 

     Dessa teorier kommer att användas för analys av det insamlade datamaterialet och med 

hjälp av dessa kan en förståelse uppnås för hur lärares didaktiska val påverkar elevernas 

meningsskapande. Den didaktiska teorin på pragmatisk grund lämpar sig väl för denna studie 

eftersom den undersöker hur de nyanlända flickorna gör lektionerna begripliga samt hur 

flickorna skapar mening i undervisningen.   

     Den första forskningsfrågan är av beskrivande karaktär och kommer åskådliggöra de 

begränsande faktorerna för de nyanlända flickornas deltagande i idrottsundervisningen. 

Vidare kommer den andra forskningsfrågan att besvaras utifrån den didaktiska teorin, och 

slutligen kommer den tredje forskningsfrågan att ta sin utgångspunkt i pragmatismen, där 

meningsskapande är ett centralt begrepp.  
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Metod 
 
     I detta avsnitt presenteras arbetets metodologiska process. Inledningsvis beskrivs de 

metoder för datainsamling som använts – deltagande observation samt intervju, både enskilt 

och i fokusgrupp. Vidare följer information om studiens urval och respondenter, 

forskningsetiska överväganden, genomförande, analys samt reliabilitet och validitet.  

 

Deltagande observation och intervju 
 
     För att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor måste ett avgörande om vilken 

metod som bäst lämpar sig för studien göras. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

skriver att kvalitativa metoder är passande att använda då studier syftar till att undersöka hur 

människor resonerar kring fenomen. Då denna undersökning studerar lärares och elevers 

erfarenheter av begränsande faktorer och didaktiska anpassningar lämpar sig en kvalitativ 

metodansats.  

     Men hur gör man om man vill undersöka nyanlända ungdomars upplevelser av ett 

fenomen, om en språklig barriär mellan ungdomarna och forskaren försvårar 

kommunikationen? För denna studie togs utgångspunkt i deltagande observation där data 

samlades in löpande via informella samtal. Dessutom kompletterades detta med intervjuer, där 

både lärare och elever intervjuades enskilt och i grupp.  

     Patrik Aspers (2011) skriver att deltagande observation har sitt ursprung i antropologin och 

han förtydligar att metoden bygger på att forskaren samlar in data genom att hen deltar i 

vardagslivet av den grupp som studeras. Aspers förklarar att forskaren studerar hur deltagarna 

agerar i situationer och att hen dessutom kan inleda samtal och konversera med deltagarna för 

att undersöka deras tolkningar av olika situationer. För denna studie betydde detta att jag som 

forskare deltog, observerade och talade med flickorna när tillfälle gavs under deras lektioner i 

motorik och hälsa. Sammanlagt innebar detta fyra lektioner under en tvåveckorsperiod. Denna 

metod användes eftersom flickornas svenskkunskaper var bristande. Genom möjligheten att 

kunna ta hänsyn även till flickornas kroppsspråk, gester och mimik, kunde mer information 

framkomma, än vad flickorna verbalt kunde uttrycka. Att dessutom kunna samtala informellt 

med flickorna vid flera tillfällen möjliggjorde för språkliga förtydliganden. Louis Cohen, 

Lawrence Manion och Keith Morrison (2011) beskriver deltagande observation som 

utmanande eftersom det kräver att forskaren behöver vara en empatisk och sympatisk del av 
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gruppen, samtidigt som hen måste balansera deltagandet med sin forskarroll. Vidare skriver 

de att det finns olika grader av deltagande i observation – från att forskaren tar på sig rollen 

som full deltagare till att forskaren istället enbart, och omedvetet av deltagarna, observerar. 

Denna studie har utgått från ett mellanting av dessa skildringar, något Cohen, Manion och 

Morrison benämner ” the participant- as-observer” eller ”the observer-as-participant” (s. 465). 

Detta innebär att eleverna har varit medvetna om att jag som forskare samlat in data, samtidigt 

som jag har deltagit i deras vardag av lektioner i motorik och hälsa. Under dessa lektioner har 

informella samtal ägt rum och fältanteckningar har förts, något som Cohen, Manion och 

Morris skriver även det kan ske på olika nivåer. Under mina observationer har jag beskrivit 

vad som observerats och ordagrant antecknat vad elever och lärare sagt under våra samtal. 

     Deltagande observation kompletteras ofta med andra former av metoder för datainsamling 

(Cohen, Manion och Morrison, 2011). För denna studie har kompletterande intervjuer 

genomförts. Kathleen Armour och Doune Macdonald (2012) menar att syftet med intervjuer 

är att få en djupare bild av deltagarnas erfarenheter av forskningsämnet. De framhåller att 

intervjustrukturer varierar från att vara strukturerade till att vara öppna, beroende på studiens 

syfte, antal respondenter samt förtroligheten mellan intervjuare och respondent. I denna studie 

har data samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Alan Bryman (2011) utgår 

semistrukturerade intervjuer från en intervjuguide, som fungerar som en mall med i förväg 

konstruerade frågor, samtidigt som dessa intervjuer tillåter både respondent och den som 

intervjuar att utveckla samtalet. Genom detta har respondenten möjlighet att utveckla sina 

tankar och forskaren kan ställa sonderingsfrågor vilket gör att intervjun blir mer flexibel. För 

denna studie var flexibiliteten väsentlig, då frågor ofta språkligt behövde formuleras om för 

att underlätta deltagarnas förståelse.  

     Bryman (2011) menar att ledande frågor bör undvikas, något som togs i beaktning vid 

utformandet av intervjuguiderna (Appendix A; Appendix B). Under intervjuerna försökte 

därför öppna frågor att ställas, där respondenterna själva fick reflektera över svaren på 

frågorna, utan risken att bli ledd i en viss riktning.  

     Intervjuerna av lärarna och eleverna skedde både som enskilda intervjuer och som 

fokusgruppsintervjuer. Armour och MacDonald (2012) skriver att fokusgruppsintervjuer 

innefattar fyra till tio deltagare där syftet är att uppmuntra deltagarna att prata med varandra 

och utveckla varandras perspektiv och tankar. Ian Jones (2015) menar att 

fokusgruppsintervjuer kan generera mer information än individuella intervjuer och förklarar 

att intervjuaren ska anta rollen som diskussionsledare och stimulera samtal relevanta för 

ämnet. Dessutom ska diskussionsledaren se till att alla deltagare får möjlighet att komma till 



18 
 

tals och att diskussionen inte domineras av enskilda individer. Jones rekommenderar 

fokusgrupper då data ska samlas in från unga individer, eftersom ungdomar kan känna en 

ovilja att prata individuellt med forskare, men gärna kan diskutera ämnet som del av en grupp. 

Fokusgruppsintervjuer var därför speciellt lämpliga som metod för att intervjua de nyanlända 

flickorna. Genom att flickorna intervjuades i grupp upplevdes de vara trygga, och de vågade 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. När språkliga barriärer förekom kunde 

elever med samma modersmål hjälpa varandra med tolkning och översättning. Eftersom det i 

denna studie är en gruppnarrativ snarare än maximal spridning i erfarenheter som eftersöks, 

var fokusgruppsintervjuerna passande som forum där flickornas erfarenheter kunde samlas 

och få mening.  

 

Urval 
 
     Valet av respondenter för studien utgår från två urvalsmetoder: ändamålsenligt urval samt 

bekvämlighetsurval. Armour och MacDonald (2012) förklarar ett ändamålsenligt urval som 

en selektion då deltagare väljs ut eftersom de besitter särskilda kvaliteter relevanta för studien. 

För denna studie gjordes ett urval av elever och lärare eftersom de arbetar eller går på den 

specifika skolan. Dessutom valdes lärarna eftersom de är involverade i pilotstudien och i det 

kommande projektet, har erfarenhet av att arbeta med nyanlända flickor och därtill undervisar 

dem under de extrainsatta motoriklektionerna. Eleverna i studien valdes ut eftersom även de 

är involverade i pilotstudien och det kommande projektet, studerar vid 

Språkintroduktionsprogrammet, är flickor, räknas som nyanlända och deltar i motorik- och 

hälsalektionerna. 

     Utöver detta valdes skolan och deltagarna eftersom de finns i en geografiskt tillgänglig 

miljö, det vill säga, de valdes utifrån vad Kvale och Brinkman (2009) benämner ett 

bekvämlighetsurval.  

 

Presentation av respondenter 
 
     Respondenterna för denna studie består av två kvinnliga lärare och två grupper av 

nyanlända flickor. De kvinnliga lärarna har arbetat inom yrket i nitton respektive elva år och 

båda har arbetat aktivt med nyanlända elever de senaste fyra åren.  

     De nyanlända flickorna är mellan 16–19 år gamla, har varit i Sverige mellan ett till fyra år 

och är födda i följande länder: Afghanistan, Irak, Iran och Syrien. Majoriteten av flickorna är 

muslimer.  
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Forskningsetiska överväganden 
 
     I forskning är det väsentligt att hänsyn tas till etiska aspekter. Innan studiens påbörjan fick 

respondenterna information angående etiska överväganden både muntligt och via ett 

missivbrev (Appendix C). Dessutom påmindes deltagarna om de etiska aspekterna 

regelbundet under den deltagande observationen samt i samband med starten för intervjuerna.  

     Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns fyra forskningsetiska principer som bör tas i 

beaktning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom att information om studien gavs, och en redogörelse för dess syfte gjordes, kunde en 

trygghet bland deltagarna uppnås, det vill säga, de var införstådda med vad studien innebar.  

Samtyckeskravet betyder att deltagarna förstår att det är frivilligt att delta i studien och att de 

när som helst, utan att behöva uppge anledning, kan välja att avbryta sin medverkan i studien. 

I denna studie gavs samtycke till att spela in intervjuerna samt att få observera och delta under 

lektionerna. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas identiteter inte kommer att kunna 

identifieras. Deltagarnas personuppgifter sparades i enlighet med GDPR och eftersom det inte 

var väsentligt för undersökningens resultat, vem som sagt vad, används inga namn i studien. 

Konfidentialitetskravet var viktigt i denna studie eftersom en maktbalans kunde urskiljas 

mellan lärare och elever, då eleverna i denna studie tillfrågades om vad de ansåg om lärarnas 

undervisning. Eftersom konfidentialitetskravet följdes var lärarna inte medvetna om vad de 

individuella eleverna uttryckte, utan åsikter kunde endast urskiljas på gruppnivå. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat datamaterial enbart används till vad det är avsett att göra, 

vilket deltagarna i denna studie informerades om och samtyckte till. 

     Alla deltagare var över 15 år, vilket innebar att medgivande från vårdnadshavare inte 

krävdes. Då respondenterna endast varit i Sverige en kortare tid fanns språkliga barriärer, 

vilket innebar att översättning och förenklat språk behövde användas och anpassas till de 

enskilda respondenterna. Deltagarna informerades om att det inte fanns något rätt eller fel 

svar och att vad de svarade inte på något vis skulle komma att påverka deras möjligheter att 

stanna i Sverige. Detta var av extra vikt då alla deltagare ännu inte fått uppehållstillstånd. 

Dessutom fanns en medvetenhet att intervjuer och samtal kunde framkalla känslor av obehag 

hos deltagarna, exempelvis då flickor med traumatiska upplevelser tänkte tillbaka på 

händelser från deras tidigare hemländer. Det fanns därför tillgång till stöd av sjuksköterska 

om behov för detta skulle uppkomma, något som dock inte behövdes. 
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Genomförande 
 
     Det kom till min kännedom att en gymnasieskola hade vidtagit åtgärder genom att införa 

extra lektioner i motorik och hälsa för nyanlända flickor, eftersom dessa flickor hade 

svårigheter att delta i idrott och hälsa och uppnå målen för ämnet. Den faktor de undervisande 

lärarna identifierat som orsak till de nyanlända flickornas bristande deltagande i 

idrottsundervisningen var begränsad rörelseförståelse. Idén för studien var väckt, och närmare 

efterforskningar visade att det verkade råda bristande forskning i ämnet i den här specifika 

kontexten. Jag tog därför kontakt med de två berörda idrottslärarna på skolan och det visade 

sig att dessa två lärare redan var involverade i ett kommande forskningsprojekt via 

universitetet, angående rörelseförståelse för nyanlända flickor, varvid de var villiga att ställa 

upp även för denna studie. 

     Den första kontakten med lärarna skedde via mejl där syftet med undersökningen kort 

förklarades och ett första planerat besök och möte bokades in. Det första besöket innefattade 

en observation och deltagande i en lektion i motorik och hälsa. Inledningsvis fick lärarna och 

eleverna information om undersökningens syfte, genomförande och etiska överväganden. 

Både lärarna och eleverna fick läsa igenom medtaget missivbrev och skriva under att de 

samtyckte till att delta i studien. För eleverna förtydligades missivbrevet muntligt genom 

språkliga anpassningar.  

     Denna första lektion var redan planerad för kartläggning av flickornas bakgrund av fysisk 

aktivitet, vilket lämpade sig ypperligt för denna studie. Lektionen innebar att eleverna fick 

fylla i ett formulär om deras erfarenheter av idrott och idrottsämnet både från deras tidigare 

hemländer och från deras tid i Sverige. Dessa formulär med bakgrundsfaktorer användes som 

komplement till intervjuguiden för eleverna och var mycket behjälpliga eftersom de gav en 

djupare förståelse för elevernas tidigare erfarenheter. Under lektionen kunde en 

fokusgruppsintervju hållas, där två elever och en lärare deltog. Intervjun spelades in med hjälp 

av en mobiltelefon och pågick cirka 45 minuter. I anslutning till lektionen hölls sedan en 

enskild intervju med läraren. Denna intervju tog cirka 70 minuter. 

     Det andra planerade tillfället för besök av skolan tvingades avbokas eftersom läraren 

behövde stanna hemma för vård av sjukt barn, varvid även lektionen i motorik och hälsa 

ställdes in.  

     Vid det tredje tillfället togs sällskap med forskare från Örebro universitet och tillsammans 

observerade vi en lektion i motorik och hälsa där eleverna genomförde en motorikbana, och i 

anslutning till detta diskuterades sedan det kommande forskningsprojektet. Under och efter 
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lektionen gavs även möjlighet till samtal med flera elever, både i grupp och enskilt. Två 

fokusgruppsintervjuer hölls med fyra respektive fem elever och intervjuerna pågick cirka 30 

minuter vardera. Dessutom intervjuades en elev enskilt. Denna intervju pågick i cirka 10 

minuter.  

     Det fjärde tillfället var även det en deltagande observation av en lektion i motorik och 

hälsa. Även denna gång gavs flera tillfällen till samtal och intervjuer, och 

fokusgruppsintervjuer hölls med grupper om två respektive fyra elever. Efter lektionen i 

motorik och hälsa observerades även en lektion i idrott och hälsa där de nyanlända flickorna 

spelade jägarboll med resterande delar av språkintroduktionsprogrammet, under denna lektion 

undervisades alltså pojkar och flickor tillsammans.  

 

Analysförfarande 
 
     I denna undersökning kommer en kvalitativ innehållsanalys att användas som 

analysmetod. Enligt Berit Lundman och Ulla Graneheim (2012) baseras kvalitativ 

innehållsanalys på olika sorts insamlat datamaterial, exempelvis texter från intervjuer, varvid 

datamaterialet i denna studie består av de transkriberade intervjuerna samt fältanteckningarna. 

Den första forskningsfrågan är av beskrivande karaktär och kommer med hjälp av 

innehållsanalysen att åskådliggöra de begränsande faktorerna för de nyanlända flickornas 

deltagande i idrottsundervisningen. Vidare kommer den andra och tredje frågeställningen att 

analyseras utifrån en didaktisk teori på pragmatisk grund. Vid analysen för att kunna besvara 

den andra frågeställningen tas grund i förståelsen av relationen mellan lärare, elev och 

innehåll i den didaktiska triangeln samt i de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför?. För 

att besvara den tredje frågeställningen tas utgångspunkt i pragmatismen och John Deweys 

begrepp om meningsskapande, det vill säga, i den mening som flickorna skapar i den 

undervisning som de deltar i.  

     Kvalitativ innehållsanalys går ut på att forskaren bearbetar texter genom att identifiera 

mönster i form av likheter och skillnader. Detta sker enligt ett strukturerat arbetssätt som 

följer olika steg: analysenheten, kodning, kategorisering och tematisering.  

     Den text som ska analyseras kallas för analysenheten, vilket också är namnet på 

analysprocessens första steg. Lundman och Graneheim (2017) menar att detta steg innebär att 

forskaren skaffar sig en helhetsbild över det insamlade datamaterialet. I denna studie har 

därför intervjutranskripten och fältanteckningarna grundligt lästs igenom, tankar har 

antecknats och understrykningar av relevanta passager har genomförts. På grund av språkliga 
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problem har jag, under den deltagande observationen, tagit flickornas gester, ansiktsuttryck 

och kroppsspråk i beaktning. Genom detta har jag, i viss mån, kunnat uttala mig om deras 

känslor och upplevelser. Exempelvis genom att jag kunnat se glädje i flickornas 

ansiktsuttryck.  

     Nästkommande steg i analysprocessen är kodning och kategorisering. Lundman och 

Graneheim (2017) beskriver dessa steg som att meningsbärande textenheter identifieras och 

grupperas varvid delar som inte relaterar till studiens syfte raderas. De meningsbärande 

enheterna kodas, det vill säga materialet bryts ner för att hitta sammanfattningar. Med 

utgångspunkt i studiens syfte organiserades dessa koder efter likheter och skillnader där 

liknande koder bildade kategorier. Identifierade kategorier för denna studie resulterade för 

den första frågeställningen i kulturskillnader, bristande rörelseförståelse och osäkerhet. För 

den andra frågeställningen identifierades den praktiska stödstugan och motivering till den 

praktiska stödstugan. För den tredje frågeställningen kunde sedan gemenskap, 

rörelseförståelse samt självkänsla identifieras som kategorier.  

     Den sista delen i analysen kallas tematisering vilket enligt Lundman och Graneheim 

(2017) innebär att kategorier som har gemensamma nämnare binds samman. I denna studie 

motsvarar temana studiens frågeställningar.  

     I en kvalitativ innehållsanalys ska studiens syfte och frågeställningar vara i fokus 

(Lundman och Graneheim, 2012). Genom att utgå från mina valda teorier – den didaktiska 

triangeln och de didaktiska frågorna, samt pragmatismen och John Deweys begrepp om 

meningsskapande – kunde en djupare analys nås, vilken väl kunde besvara studiens 

frågeställningar. I nedanstående figur ges exempel på hur analysprocessen har gått till: 

 

 

Analysenhet Kodning Kategorisering Tematisering 

Vi hade skola bara 
tjejer. Från klass 7 
bara tjejer. Vi bara 
gick, promenad, det 
var inte uppstyrt. Vi 
kan göra vad som 
helst. Om du vill, du 
kan bara sitta och 
prata. 

Könssegregerad 
undervisning. 
Ostrukturerad. Låga 
krav. 

Kulturskillnader Vilka faktorer 
identifieras som 
begränsande för 
nyanlända flickors 
deltagande i 
undervisningen av 
ämnet idrott och 
hälsa? 
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Vi försöker träna 
motorik och puls och 
styrka, på olika sätt. 
Vi tränar på 
grundformer i 
motorik, 
motorikbanor. Vi går 
med fötter mycket, 
tränar korsmönster, 
grundformer 

Färdighetsträning, 
olika grundformer 
och mer komplexa, 
sammansatta 
rörelser. 

Vad? Vilka åtgärder vidtar 
lärarna för att 
hantera dessa 
begränsande faktorer 
för deltagande i 
undervisningen i 
ämnet idrott och 
hälsa, och hur 
motiveras dessa 
åtgärder? 

De filmat oss, förra 
året, det här året 
också. Bra filma, för 
i början, vi kunde 
inte röra benen så 
mycket, till exempel, 
till sisa termin vi kan 
röra så mycket och 
vi kan göra allt. 

Motorisk 
progression. 

Utveckling av 
rörelseförståelse 

Vilken mening 
skapar de nyanlända 
flickorna baserat på 
dessa åtgärder? 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen har gått till. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
     För att säkerställa kvalitén i både kvantitativ och kvalitativ forskning är begreppen 

reliabilitet och validitet centrala. I kvalitativa studier bedöms reliabiliteten utifrån den grad 

resultaten överensstämmer om studien skulle genomföras igen av andra forskare. Det är dock 

vanligt att begreppen pålitlighet, tillförlitlighet och uppenbarhet istället används för att 

beskriva reliabiliteten i kvalitativa studier (Hassmén och Hassmén, 2008). Genom att tydligt 

beskriva forskningsprocessen, det vill säga metodologi, metod, datainsamling, urval, etiska 

överväganden och analys, är det möjligt för andra forskare att använda samma ”glasögon” vid 

en återupprepning av studien, och på så vis stärks tillförlitligheten. Trots detta kan dock 

reliabiliteten i en kvalitativ intervjustudie vara svår att avgöra eftersom kontexten för 

intervjuer aldrig helt är densamma.  

     Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) menar att hur den som intervjuar tolkar sitt 

material påverkar reliabiliteten. Därför är det viktigt att forskaren inte bortser från risken att 

egna värderingar kan komma att påverka analysen av insamlat datamaterial. I denna studie 

kan språkliga barriärer förekomma eftersom respondenterna har ett annat modersmål än 

svenska. Viktigt att ta i beaktning kan därför vara att frågor och svar från intervjuerna kan 
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komma att behöva moduleras för att förståelse mellan intervjuare och respondent ska kunna 

uppnås, vilket kan leda till en risk för misstolkningar.  

     En studies validitet innebär att det som undersöks är det som är avsett ska mätas. Nathalie 

Hassmén och Peter Hassmén (2008) skriver att det i kvalitativa studier är vanligt att 

begreppen trohet, sanning, giltighet och styrka används för att bestämma validiteten. Genom 

att utgå från studiens syfte och frågeställningar i valet av datainsamlingsmetod och i 

utformandet av intervjuguide, samt att knyta dessa till tidigare forskning, stärks validiteten. 

Dessutom genomfördes en pilotstudie av intervjuguidens frågor för att ytterligare stärka 

validiteten. Därtill stärks validiteten då urvalet av informanter består av lärare och elever 

passande för studiens syfte.  

 

 

Resultat 
 
     Studiens resultat kommer att presenteras utifrån de tre frågeställningarna: (1) Vilka 

faktorer upplevs och identifieras som begränsande för nyanlända flickors deltagande i 

undervisningen av ämnet idrott och hälsa på den för studien utvalda gymnasieskolan? (2) 

Vilka åtgärder vidtar lärarna för att hantera dessa begränsande faktorer för deltagande, och 

hur motiveras dessa åtgärder? (3) Vilken mening skapar de nyanlända flickorna baserat på 

dessa åtgärder? 

     Resultaten kommer att presenteras utifrån elevröster, lärares yttranden samt utifrån egna 

observationer. Eftersom frågeställningarna, det vill säga de olika temana, och de identifierade 

kategorierna har varierande fokus, kommer dock de skilda rösterna att vara olika 

framträdande. Kategorierna är av narrativ karaktär. 

     I resultatpresentationen av den första frågeställningen demonstreras flickornas tidigare 

hemländer. Då detta inte anses relevant för besvarandet av den andra och tredje 

frågeställningen, kommer de tidigare hemländerna inte att presenteras för dessa 

frågeställningar. 

 

1. Begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande i idrott och hälsa 
 
     Detta tema är av beskrivande karaktär och berör upplevda och observerade begränsande 

faktorer som hindrar de nyanlända flickorna från att aktivt delta i ämnet. Tre kategorier har 

kunnat identifierats: (I) kulturskillnader, (II) bristande rörelseförståelse och (III) osäkerhet. 
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(I) Kulturskillnader 
 
     Kulturella skillnader gällande de nyanlända flickornas förväntningar på 

idrottsundervisningen, normer de som kvinnor förväntas följa samt religiösa faktorer, kan 

agera begränsande för flickornas möjlighet att delta i ämnet idrott och hälsa.  

 

     Skillnader i idrottsundervisningen. Flickorna förklarar att idrottsundervisning 

förekommer i deras hemländer, men att den svenska idrottsundervisningen skiljer sig 

kulturellt från den idrottsundervisning de är vana vid. En majoritet av flickorna hade tidigare 

erfarenhet av idrottslektioner från de länder där de bott förut. Några flickor från Syrien 

beskriver deras erfarenheter av tidigare idrottslektioner i hemlandet: 

Vi hade skola bara tjejer. Från klass 7 bara tjejer [innan hade de undervisning med pojkarna]. 

Vi bara gick, promenad, det var inte uppstyrt. Vi kan göra vad som helst. Om du vill, du kan 

bara sitta och prata. Ibland vi göra fotboll, snacka med kompisar, men ingen dans. Bara fotboll. 

Eller promenera, men inte ute [utanför skolområdet], bara i skolan. De stänger dörren. Alltid 

ute i solen, om det regnar, det finns ingen lektion.  

Citatet visar att idrottsundervisningen i Syrien bedrivs könssegregerad från den tid då 

eleverna börjar kommer in i pubertet och flickorna förklarar att undervisningen delas upp vid 

den tid då flickorna börjar menstruera. Till skillnad från i Sverige där idrott och hälsa är ett 

kunskapsämne, finns i Syrien inte samma struktur. En större valfrihet hos eleverna när det 

gäller lektionernas upplägg förekommer, där eleverna ges möjligheten att inte aktivt delta i 

aktiviteter om de inte vill. Vid dåligt väder ställs lektioner in, medan den svenska 

idrottsundervisningen ofta präglas av ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.  

     Även en grupp flickor från Afghanistan framhåller stora skillnader mellan idrott och hälsa 

och den idrottsundervisning de mött tidigare: 

I Afghanistan inte alla idrott. Några. Skillnad killar och tjejer, absolut, 100%. En skola bara 

tjejer. Tjejer skola bara förmiddag, så eftermiddag, det bara killar som är. Tjejer går från 

klockan sju till tolv, och sen killar går från tolv till sexton eller sjutton. Tjejerna idrott, ja, fast 

inte som här. Alltså uppvärmning och sånt där dom gör, men alltså det inte elever som 

bestämmer, bara lärare som säger åt, ibland dom spelar volleyboll. 

Också i Afghanistan har flickor och pojkar idrott för sig. Till skillnad från i Syrien där 

eleverna ses kunna påverka vad de gör på lektionerna, betonar flickorna från Afghanistan 

lärarens auktoritet där denne bestämmer vad som ska göras. De framhåller att 

idrottsundervisningen i Afghanistan, likt i Sverige, innefattar uppvärmning, men att den i 
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övrigt skiljer sig mycket från idrott och hälsa. På vilket sätt undervisningen annars skiljer 

sig åt utvecklar de dock inte.  

     En grupp av flickor från Irak berättar om hur idrottsämnet bedrivs där: 

Bara tjejer, på hela skolan. Idrott, en gång per vecka. Och ibland nej, en gång per månad. I mitt 

hemland, idrott inte så viktig. Istället vi tar kemi, fysik, istället [för] idrott. Dom säger att extra 

viktigt kemi och fysik. Till exempel om vi har idrott-lektion dom säger nej, ska vi ta kemi på 

den lektion. Dom byter lektion. De inte så viktig. I Irak basketboll nästan, ja, men inte så 

mycket röra. Ibland lärarna bara står och vi spelar fotboll mellan två lager flickor eller 

basketboll.  

Likt i Syrien och i Afghanistan bedrivs den irakiska idrottsundervisningen även den som 

könssegregerad, vilket också gäller annan undervisning eftersom pojkar och flickor 

undervisas vid olika skolor. Idrottsämnets lägre status, i förhållande till mer akademiska 

ämnen, framkommer här som anledning till att vissa idrottslektioner ställs in och byts ut till 

lektioner i naturkunskap. Trots att bollspel som basketboll och fotboll nämns som aktiviteter, 

framkommer att lektionerna inte präglas av fysisk aktivitet. Likt i Syrien uttrycker de irakiska 

flickorna lärarens roll som passiv.  

     Dessa elevcitat visar att de nyanlända flickornas tidigare erfarenheter av vad idrottsämnet i 

deras hemländer innebär, många gånger inte överensstämmer med funktionerna för det 

svenska ämnet idrott och hälsa. Trots att eleverna nämner olika bollspel som förekommande 

aktiviteter för undervisningen i deras hemländer, som också anses vara vanliga aktiviteter för 

det svenska idrottsämnet, skiljer sig lektionerna åt gällande ämnets väsentlighet, lärarkontroll 

samt hur pojkar och flickor undervisas som sär- eller samkönat.  

     Skillnaderna i elevernas erfarenheter av idrottslektioner från deras hemländer och idrott 

och hälsa nämner lärarna som en möjlig förklaring till varför flickorna ibland inte handlar 

som lärarna förväntar sig: 

Alltså vi tänker ju att dom läser idrott, i deras hemländer, men dom gör ju kanske inte det. Här 

är ju idrott ett kunskapsämne, men där [i Syrien], var det ju mer att dom satt och pratade. Jag 

har fått några ”aha” av det här. För de här eleverna går och sätter sig. När dom blir trötta går 

dom och sätter sig, och det gör man ju där. Dom är liksom inte vana med sådan här 

idrottsundervisning.  

Lärarna menar att skillnaderna i elevernas tidigare och nuvarande idrottsundervisning kan 

vara en förklaring till att flickorna ibland agerar på ett sätt lärarna anser annorlunda. I citatet 

framkommer att trots att flickorna läst idrott i deras hemländer är det inte säkert att ämnets 
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fokus i Sverige är detsamma, och vad som förväntas av eleverna i de olika länderna skiljer sig 

därför åt.  

     Av elevernas och lärarnas utsagor att döma finns det kulturella skillnader i hur 

idrottsämnet bedrivs i flickornas tidigare hemländer och i Sverige, vilka begränsar flickornas 

möjlighet att aktivt deltaga i undervisningen. Det meningserbjudande flickorna är vana att 

möta i idrottsundervisningen skiljer sig från det meningserbjudande eleverna möter i det 

svenska ämnet idrott och hälsa, något som försvårar flickornas förståelse för ämnets innebörd 

och vidare komplicerar deras deltagande i undervisningen.  

 

     Kulturella normer. Det finns en kulturell skillnad i vad som förväntas av de nyanlända 

eleverna, där flickorna antas följa vissa normer och bete sig på vissa sätt, vilka speglar och 

formar flickornas vanor. Flickor och pojkar har olika erfarenheter av fysisk aktivitet på 

fritiden från deras hemländer. Några flickor från Syrien förklarar att det är ovanligt att flickor 

ägnar sig åt sport i deras tidigare hemland. ”Det finns människor som gör det [idrottar] men vi 

gör det inte”. Flickorna framhåller att kvinnor kan ägna sig åt idrott – ”Ja, absolut. Men de 

mesta tycker inte om. Man mest spelar piano, målar, syr. Pojkar kan flest göra som idrott och 

såhär. Flickor kan göra, men de tycker om spela piano”. Flickorna från Syrien menar att det är 

möjligt för individer av det kvinnliga könet att vara fysiskt aktiva, men trots detta ägnar sig få 

åt idrott. Dessa citat tolkas som att det finns en kulturell norm, en förväntan, på vad som anses 

lämpligt för pojkar respektive flickor att göra.  

     Lärarna framhåller också de att de upplever en kulturell skillnad i vad pojkar och flickor 

ska göra: 

En elev sa något jätteintressant, han sa. Jag delade lag och han sa, ”men vi är ju tre tjejer, de är 

bara en tjej”. Jag bara, men skärp dig sådär säger man inte, och han svarade ”men vadå, hon 

ska laga mat”. Först blev jag arg, men sen bara tänkte jag, ja men det är ju så, i hans land då 

lagar dom mat. Han gjorde det inte av ondo liksom.  

Vad denna pojke uttryckte tolkades av läraren som sexistiskt, där pojken framhävde 

traditionella könsroller med kvinnan vid spisen och mannens överlägsenhet. Först väckte detta 

frustration och ilska hos läraren, men vid eftertanke fick hon en förståelse att pojken inte 

menade något illa med detta, utan att hans uttalande hade att göra med kulturella skillnader i 

synsätt om vad flickor och pojkar anses lämpade att göra. I pojkens kultur existerar troligen 

könsroller där kvinnor kan anses vara underordnade männen.  

     Några flickor från Irak förklarar att det finns förväntningar på dem, hur de bör bete sig, och 

att detta kontrolleras av pojkar med samma kulturella bakgrund: 
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Jag känner att [det är] många killar som tittar, ibland dom tittar mycket och så. När en flicka tar 

kort kläder dom känner att hon inte är så bra flicka, därför dom pratar om en, om jag till 

exempel står med en kille och pratar dom ska prata skit om mig och säga hon är dålig, för hon 

prata [med] kille. Killar som arabiska från mitt hemland, svensk kille nej, för mig ingen fara 

för han inte säger varför du pratar med kille så.  

Dessa flickor berättar att de känner sig observerade av killar med samma kulturella bakgrund 

under lektionerna i idrott och hälsa. Om flickorna inte beter sig enligt den kulturella normen, 

gällande klädsel och hur man pratar med motsatt kön, kan detta få konsekvenser för tjejerna i 

form av nedvärderande ryktesspridning. Flickorna framhåller att detta sker i samband med 

undervisning tillsammans med pojkar som kommer från samma hemland, och att pojkar födda 

i Sverige inte beter sig på samma sätt. 

     Lärarna bekräftar att det är mer problematiskt att ha samundervisning med flickor och 

pojkar från samma kultur, än att undervisa de nyanlända flickorna tillsammans med pojkar 

födda i Sverige: 

Det är okej att simma med svenska killar, det har vi lärt oss, men det som är problem för oss är 

deras egna. De vet hur dom ska vara. Svenska killar har ingen aning, då kan dom vara som 

vilken tjej som helst, så det går oftast bra. Men med sina egna där har man, antar jag, rangen.  

Att flickorna inte på samma sätt behöver tänka på hur de beter sig i sammanhang där de vistas 

med svenska pojkar menar lärarna beror på att de svenska killarna inte har präglats av samma 

könsroller och inte har förväntningar på hur de nyanlända flickorna ska bete sig, något som 

pojkar från samma kultur har. Detta försvårar samundervisning av pojkar och flickor med 

samma bakgrund. Lärarna antyder, liksom eleverna, en hierarki där flickornas underordnade 

status antas. I flickornas tidigare hemländer besitter de ofta en lägre rang än pojkarna, vilken 

ses framträda även i deras nya hemland. 

     Ovanstående citat visar att det finns kulturella normer för hur de nyanlända flickorna ska 

bete sig och både flickor och pojkar framhåller de olika förväntningarna på könen. Dessa 

förväntningar skiljer sig kulturellt från den strävansvärda jämställdhet som det svenska 

samhället präglas av. Det existerar alltså en diskrepans mellan dessa nyanlända ungdomars 

syn på vad som anses som kvinnligt respektive manligt, och det svenska samhällets syn på 

könsroller. Detta betyder att det uppstår en konflikt i mötet mellan flickornas tidigare kultur 

och den svenska samhällskulturen, vilken begränsar flickornas deltagande i undervisningen av 

idrott och hälsa. 
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     Religiösa hinder. Religion som en möjlig kulturell faktor som hämmar och begränsar de 

nyanlända flickornas deltagande i det svenska idrottsämnet framkommer. Många av flickorna 

är muslimer och beroende på hur troende de är kan religiösa faktorer innebära problem för 

deltagandet i undervisningen. 

     Några flickor från Irak påstår att undervisningen i idrott och hälsa inte påverkas av deras 

religion, Islam, så länge klädkoder följs. Under idrottslektionerna bär de slöja och vid 

simundervisning bär de heltäckande kläder i form av burkini. ”Vid simning, vi [har] långa, 

speciell simkläder för muslim, simma [går] bra, vi simmar bara tjejer simningen, men om 

killar, det också okej”. Dessa flickor menar att så länge de kan anpassa sin klädsel så är inte 

religionen ett problem, och dessa flickor framhåller dessutom att simning tillsammans med 

pojkar fungerar så länge klädkoden följs.  

     En grupp av flickor av blandad nationalitet, från Syrien, Iran , Irak och Afghanistan, 

diskuterar slöjans roll för att kunna delta i idrottsundervisningen i Sverige. Vissa av dessa 

elever bär slöja och andra inte. ”Jag har slöja, men inte här, här bara tjejer”. Bland dessa 

muslimska flickor framkommer en variation, där några av dem alltid bär slöja, andra aldrig 

bär slöja och några bär slöja utanför denna könssegregerade undervisningskontext. Även 

dessa flickor menar att så länge de har möjlighet att anpassa sin klädsel, hindras inte deras 

deltagande i idrottsämnet, men hur de väljer att klä sig beror för vissa av flickorna på om 

undervisningen bedrivs som sär- eller samkönad.  

     Under firandet av religiösa högtider som exempelvis Ramadan uppfattar vissa av de 

nyanlända flickorna att högtiden påverkar deras möjligheter att vara med under 

idrottslektionerna. En flicka från Syrien berättar att ”för mig känner normal om jag äter inte 

mat, men i maj, jag kunde inte för solen och jag kunde inte springa med dom 

[klasskamraterna], men jag gick och kollade med dom”. Denna flicka framhåller att hon oftast 

brukar kunna delta i undervisningen även under Ramadan, men att det under de ljusa 

månaderna kan vara problematiskt att vara fysiskt aktiv på samma nivå. En flicka från 

Afghanistan förklarar att ”har jag mens [under Ramadan] kan jag komma för då jag få äta”. 

Flickornas upplever det problematiskt att vara fysiskt aktiva på samma nivå då de inte ätit 

ordentligt, vilket de inte får göra under delar av dygnet då de firar Ramadan.  

     Det existerar en spänning mellan det religiösa synsätt flickorna är vana vid från deras 

hemländer och det svenska samhällets normer. Många av flickorna är uppvuxna i muslimska 

länder där seder ibland skiljer sig från svenska värderingar, vilka ofta vilar på kristen grund. 

Dessa religiösa skillnader begränsar flickornas möjlighet till aktivt deltagande i ämnet idrott 

och hälsa. 
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(II) Bristande rörelseförståelse  
 
     De nyanlända flickornas rörelsekapacitet är bristfällig jämfört med andra elever i deras 

ålder och denna bristande rörelseförståelse begränsar dessa flickors deltagande i ämnet idrott 

och hälsa. Den bristande rörelseförståelsen kan handla både om nedsatt motorisk färdighet 

samt om svag fysisk förmåga.  

 

     Nedsatt motorik. Vid observationerna synliggörs att flickorna har motoriska svårigheter. 

Under uppvärmningsövningar med fokus på koordination, motorik och fötter märks tydligt att 

flickorna har svårigheter med grundformer som att springa och hoppa. Lärarna betonar att: 

Vi märker att de grundmotoriska grejerna, fötter framförallt, har dom problem med. Att sätta i 

fot och gå på tå, det är hela fötter istället för häl till tå. Och att vrida, det är svårt. Fötter är ett 

problemområde för dem.  

Under observationerna blir det påtagligt vad lärarna menar då det synliggörs att 

flickorna ofta landar på hälen, dunsar och sätter i hela fötter samtidigt. Detta 

framkommer extra tydligt under stegen lärarna kallar för ”cancan” då eleverna ska 

studsa på tå, men istället landar på hela foten. Även under ett moment i hopprep är 

detta påtagligt då vissa av eleverna dunsar och har svårt att hoppa på tå, rulla på foten 

och göra mellanstuds i hoppen. 

     Moment utförda vid en motorikbana visar flickornas problematik med att starta och 

stoppa samt byta riktning. Eleverna tränar skridskohopp, en rörelse som kan ses som 

grunden till rörelsemönster i många lagspel, och där synliggörs flickornas svårigheter 

att snabbt kunna anpassa sin kropp till riktningsförändringar. Fickorna har svårt att 

trycka ifrån och vill, i vissa fall, nästan falla åt ena hållet. De koncentrerar sig så hårt 

på fotarbetet och hoppen att de har svårigheter att titta upp, en väsentlig förutsättning 

för att aktivt kunna delta i exempelvis lagspel.  

     Att flickorna har svårt att delta i spel blir uppenbart under en lektion då eleverna 

spelar jägarboll. Flickorna har svårt att förhålla sig till djupet i rummet och det syns 

tydligt att flickorna saknar säkerhet i grundformer som att kasta och fånga, samt att de 

har svårigheter med hand-ögakoordination. Flickorna saknar kraft i kasten, har svårt 

att fånga bollen när den passas till dem och deras händer är ofta placerade långt ifrån 

där bollen passas till dem.  
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     Lärarna förtydligar att händernas och armarnas placering i förhållande till kroppen 

kan vara svårt för flickorna och de menar att specifikt korsmönster observerats som 

problematiskt för flickorna. Lärarna exemplifierar detta: 

Att spela badminton funkar så länge bollen är i luften men när man ska serva, då korsar man ju 

mittlinjen och det går inte, dom kan inte korsa mittlinjen [visar att bollen landar bredvid]. Det 

förväntar man sig ju att de kan.  

Av detta framgår att lärarna uppmärksammat att flickorna saknar grundläggande motoriska 

färdigheter, sådana som förväntas att elever vid denna ålder hunnit skaffa sig. Vidare berättar 

lärarna att de varit med om fler tillfällen då de överskattat flickornas motoriska förmågor. 

Tidigare har de uppmärksammat att flickorna behöver träna på att hoppa och de planerade 

därför en hopplektion:  

Vi gjorde en hopplektion faktiskt och så kom vi på det att, Gud, dom har aldrig lärt sig att 

landa. Dom skulle klättra upp på ett räck och sen hoppa ner, och först, bara att klättra upp på 

det här räcket, vi har inga bommar, och så hoppa ner på tjockmatta, det var inte så jättehögt, det 

kanske var såhär [visar med handen], så hoppar dom håååååå [ljud] och vi såg men Gud, dom 

vet inte hur det är att landa. De har inte tränat på att landa. 

Även här visar lärarna på att de nyanlända flickornas motoriska förmåga är eftersatt. Dels att 

de har svårt att klättra upp, men också att landa var mycket bekymmersamt. Detta kunde 

också tydligt observeras då eleverna tränade vid motorikbanan. Flickorna var inte förberedda 

på att landa med hela sin kroppsvikt, vilket resulterade i att de hade svårt att placera vikten 

och finna balansen, möta med benen och inte ramla framåt. Eftersom flickorna saknar 

väsentliga motoriska erfarenheter är det inte möjligt för dem att tillgodogöra sig den kunskap 

som ämnet erbjuder, vilket leder till att de begränsas i sitt deltagande i undervisningen.  

 

     Fysisk förmåga. Många av de nyanlända flickorna har bristande fysisk förmåga. En grupp 

av flickor från tillfrågades om de brukar träna och vara fysiskt aktiva på sin fritid. Flickorna 

berättade att de brukar dansa, vissa någon gång ibland och andra nästan varje dag. En av 

flickorna svarade att hon tränar karate och en annan att hon tränar på gym ibland. Fyra andra 

flickor förklarade:  

Min övning är att gå handla, det min övning. Jag gå då.  

Jag ibland hemma städar. Man aktiv då.  

Ingenting, nej, jag kommit med bussen, jag inte gå till skolan.  

Sova [skratt]. Bästa. Det min träning. Det är det viktigaste i livet. 
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Få av flickorna är aktiva på sin fritid bortsett från de tillfällen då de dansar eller hjälper till 

med hushållsarbetet, och många elever rör sig minimalt i sin vardag. Detta kan förklara varför 

många av flickorna är i undermålig fysisk form.  

     Flickorna framhåller att de anser att lektionerna i idrott och hälsa är synnerligen fysiskt 

krävande. En flicka från Syrien säger: 

Springa [är] tråkigast. Man blir jättetrött. Man måste göra, så därför… [Hon pekar på halsen 

och gör ljud av andfåddhet]. För mig jag har problem med den [pulsen], och jag blir jättetrött. 

Jag kan inte andas. Så därför svårt för mig.  

Denna flicka betonar att den fysiska ansträngningen som upplevs vid löpning är anledningen 

till att hon upplever att springa som svårast i idrott och hälsa. Dessutom belyser hon kravet på 

att vara fysiskt aktiv under lektionerna. En flicka håller med om att ”man blir trött. Om jag 

blir trött, jag kan inte säga till att jag trött, jag vill inte spela, även om jag är trött. ” Denna 

flicka beskriver att hon finner idrottslektionerna fysiskt ansträngande, och också hon 

framhåller att det krävs av henne att vara fysiskt aktiv.  

     Likaledes betonar lärarna flickornas bristande fysiska förmåga. ”Men de är just det, de är 

fysiskt svaga. De saknar styrka, muskelstyrka. Och kan inte riktigt stödja”. Lärarna förklarar 

att eftersom flickorna inte besitter tillräcklig styrka får detta vidare konsekvenser för 

motoriken, där eleverna inte fysiskt orkar stödja för att kunna balansera. Detta framgick också 

under observationerna då flickorna exempelvis inte orkade stå kvar i med benen böjda för att 

hitta balansen vid landning då de hoppar från en plint.  

     Lärarna berättar att de uppmärksammat att flickorna inte är vana vid att vara fysiskt aktiva, 

men att de trots detta ofta anstränger sig hårt under lektionerna: 

Förra året körde vi lite knäböj och så såg jag hur elev blev alldeles vit, hon svimmande nästan, 

så vi fick lägga henne ned, och det händer liksom. Så vi har haft lite prat om frukost. Efter den 

gången så äter hon frukost. Så det är jätteviktigt så man orkar.  

Citatet visar att flickorna ibland anstränger sig på gränsen till vad de är fysiska kapabla till. 

Det framkommer också att flickorna inte alltid har rätt förutsättningar för att kunna prestera 

på topp. I fallet ovan eftersom flickan inte har tillräckligt med energi för att klara av den 

fysiska ansträngningen. Att flickorna fysiskt kämpar under lektionerna går inte att ta miste på 

under observationerna, då flickorna både flåsar och svettas och i perioder behöver sätta sig ner 

för att vila, ibland även då aktiviteterna fortgår. Trots att flickorna kämpar har de dock svårt 

att klara av och kunna ta del av den kunskap undervisningens kan erbjuda. Detta eftersom den 

fysiska aktivitetsnivån ofta är högre än vad flickorna är kapabla till att klara av.  
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     Väl utvecklad motorik är en förutsättning för att kunna vara fysiskt aktiv. Samtidigt krävs 

också god fysik för att bemästra motorik. Det vill säga, en elev behöver båda delarna. Om 

flickorna inte utvecklat dessa förmågor begränsas de i sina möjligheter att kunna tillgodogöra 

sig det kunskapserbjudande idrott och hälsa företer, vilket förhindrar deras möjligheter att 

delta i ämnet.  

(III) Osäkerhet 
 
     Flickorna är osäkra och rädda inför många moment i ämnet idrott och hälsa, och de 

hämmas i sitt deltagande i undervisningen av de dominerande pojkarna. 

 

     Rädsla för aktiviteten. Under observationerna framgick tydligt att många av flickorna fann 

moment i idrottsundervisningen skrämmande. Vid en lektion då eleverna genomförde en bana 

med olika motoriska övningar med bland annat hopp från en höjd och landning på tjockmatta 

var det visuellt tydligt att flickorna fann detta obehagligt. Några av flickorna var mycket 

tveksamma till att klättra upp på höjden, via en snedlutad bänk på räck, och flickorna höll sig 

gärna i den intilliggande ribbstolen med ena handen och någon av lärarna i den andra, medan 

några av flickorna nästintill skakade. Lärarna uppmuntrade hela tiden flickorna, som samtidigt 

försökte uppmuntra både sig själva och varandra, att de skulle våga genomföra övningen. 

     Lärarna berättar om en liknande lektion då flickorna varit rädda för att hoppa ner från en 

höjd: 

De står där först och ‘jag kan inte, hu jag kan inte’ och så gick de förbi den där [den övningen]. Jodå, vi 

hjälper dig och håller i. Och hon ber till Gud och till sin mamma. Det var jätteläskigt och så hoppar dom 

håååååå [ljud].  

I citatet framkommer att flickorna verbalt formulerar att de inte kan, vilket de också uttrycker 

genom ett flyktbeteende där denna flicka hellre undviker än konfronteras med sin rädsla. Att 

flickan ber till högre makter och till sin mor kan i det sekulariserade samhället ses som 

ironiskt, men med bakgrunden av att många av dessa flickor är religiöst troende bör detta 

uttalande istället tolkas som att flickan på allvar är rädd.   

     Vissa moment i idrott och hälsa framkallar mer rädsla hos flickorna. En flicka från Irak 

förklarar att hon är rädd för undervisningen i simning: 

Jag rädd från vatten. Jag rädd. För att när vi kommer på havet till Sverige, många sjönk i vatten 

därför jag känner [ohörbart]. Många dog av simning i mitt hemland av havet och därför jag 

blev så rädd. Därför när jag går in i vattnet, jag kommer ihåg bilder. Därför jag säger jag kan 
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inte. Jag kan men den liten bad, den med varmt vatten bara, med den jag kan simma men med 

den stora, nej jag kan inte. Jag tänkte att den havet. Jag känner att jag ska försvann in. 

Flickans berättelse visar att de traumatiska upplevelser hon har genomlevt inverkar på hennes 

möjligheter att delta i simundervisningen då hon associerar badhusets stora bassäng med 

havet. Flickornas rädsla står alltså i vägen för deras chanser att tillgodogöra sig 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta betyder att flickornas möjligheter till aktivt 

deltagande i ämnet begränsas av känslan av osäkerhet.  

 

     Pojkarna tar plats. Under observationen av en lektion där pojkar och flickor undervisas 

tillsammans framkommer att medan pojkarna rör sig i hela salen, hörs och syns, håller sig 

flickorna på sin kant och gör inga väsen ifrån sig.  

     Några flickor från Syrien förklarar varför de vidtar en lågmäld profil under 

idrottslektionerna: 

Ibland vi vill inte spela med pojkarna, dom skriker mycket, dom spelar mycket. Det finns en 

kille här, jag tycker inte om att spela med honom. Han alltid göra såhär [visar med armarna] 

som virvelvind. Ibland han blir galen.  

Citatet uppenbarar det faktum att pojkarna upptar mycket plats och dominerar lektionerna, 

både verbalt och fysiskt, och att detta är en anledning till att flickorna ogärna spelar med 

pojkarna. En flicka från Irak förklarar vidare att: 

Spela fotboll svårt för att killar dom vill vinna. Till exempel, om jag blir vakt mål [målvakt] 

alla blir arga på mig för jag kunde inte hålla bollen och killar sa till mig att spela inte för du 

göra oss att inte vinna.  

Detta citat visar exempel på att elevernas syfte med idrottsundervisningen skiljer sig åt mellan 

könen. Pojkarna värderar tävling och vinst högre än vad flickorna gör. Här framhålls också att 

pojken bokstavligen uttrycker en önskan om att flickan inte ska spela med dem. Detta 

motverkar flickans motivation att delta i idrottsundervisningen. 

     Att flickorna kuvas i pojkarnas närvaro uttrycker lärarna och de nämner att: 

Det blir speciellt problem när pojkarna och flickorna är av samma nationalitet. Tjejerna står 

bredvid, dom är inte intresserade av att ‘tuppa’ med killarna, eller fightas med dem. Flickorna 

är hämmade. Alltså det är ju deras normala, som kvinnor är där [i deras hemländer]. Men nu, 

dom har ju kommit till en annan kultur, där man har rätt, där man måste få känna jag kan, jag 

vill, och jag vågar göra det där. 
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Även lärarna har uppmärksammat att flickorna begränsas i sitt deltagande i undervisningen på 

grund av att pojkarna är dominanta. Att de nämner en större problematik med elever som har 

liknande bakgrund, visar på att kulturella normer som existerar i elevernas tidigare hemländer 

är högst levande även i den svenska undervisningskontexten. För att flickorna ska känna att de 

kan, vill och vågar behöver dessa normer brytas. Först då kan flickorna ta del av den mening 

ämnet idrott och hälsa har att erbjuda. 

 

Sammanfattning av begränsande faktorer 
 
     Som begränsande faktorer för de nyanlända flickornas deltagande i ämnet har kulturella 

skillnader, bristande rörelseförståelse samt osäkerhet identifierats. Andra erfarenheter av 

tidigare idrottsundervisning, kulturella och religiösa normer förhindrar idag, och har under 

flickornas uppväxtår förhindrat, att de har möjlighet att vara kroppsligt aktiva. Detta har 

bidragit till att flickorna har en bristande rörelseförståelse där både deras motorik och fysiska 

förmåga är eftersatt. Vidare medverkar detta till en osäkerhet där flickorna räds olika moment 

i undervisningen och följaktligen inte känner sig trygga nog att utmana pojkarna i ämnet. 

Detta gör att flickorna begränsas i sitt deltagande av ämnet idrott och hälsa.  

 

2. Åtgärder för att hantera begränsande faktorer för nyanlända flickors 
deltagande 

 
     Detta tema berör vilka åtgärder som gymnasieskolan för denna studie har vidtagit i syfte 

att arbeta mot den problematik som identifierats i samband med nyanlända flickor och ämnet 

idrott och hälsa. Med utgångspunkt i en didaktisk teori, den didaktiska triangeln och de 

didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför?, fokuseras lärarnas didaktiska val i förhållande 

till elev och innehåll. Två kategorier uppmärksammas – (I) den praktiska stödstugan och (II) 

motiveringen till den praktiska stödstugan. 

 

(I) Den praktiska stödstugan 

 
     Gymnasieskolan för denna studie har infört en form av praktisk ”stödstuga” med syfte att 

utveckla nyanlända flickors möjlighet till deltagande och ökad måluppfyllelse i ämnet idrott 

och hälsa. Detta innebär att flickorna, utöver undervisningen i idrott och hälsa, har en timmes 

motorisk färdighetsträning två gånger i veckan under en lektion som fått namnet Motorik och 



36 
 

hälsa. Under dessa lektioner får flickorna träna sina motoriska färdigheter samtidigt som de 

teoretiskt får möjlighet att lära sig om hälsa och livskvalitet.  

     Flickorna tillfrågades vad de brukar göra under lektionerna i motorik och hälsa. ”Vi gör 

allt. Jag vet inte vad heter den faktiskt” svarade en flicka. En annan flicka utvecklar: ”vi tränar 

mycket, puls. Med benen, med fötterna, jag vet inte. Svårt att förklara”. Flickorna har 

svårigheter att tydliggöra vad de gör under dessa lektioner, men det framkommer att de ägnar 

sig åt färdighetsträning av olika slag, i exemplen nämns träning av pulshöjande karaktär och 

av de undre extremiteterna.  

     Lärarna utvecklar vad de brukar göra under lektionerna i motorik och hälsa: 

Vi försöker träna motorik och puls och styrka, på olika sätt. Vi tränar på grundformer i 

motorik, motorikbanor. Vi går med fötter mycket, tränar korsmönster, grundformer: 

kasta/fånga, hoppa/landa, rotera framför/bakom.  

Och så försöker vi hinna prata lite kost och hälsa och självkänsla. 

Lektionerna i motorik präglas av färdighetsträning där flickorna får möjlighet att öva på olika 

grundformer, både de grovmotoriska grundformerna och mer komplexa, sammansatta 

rörelser. Vid observation genomfördes olika övningar och lekar som alla syftade till att 

flickorna skulle få möjlighet att utveckla sin motorik. Exempelvis fick flickorna hoppa 

hopprep, gå olika linor (gå på tå, gå på häl, och baklänges) och öva varierande moment i en 

motorikbana – så som växelhopp, hoppa hage, olika balansövningar och hopp från bänkar och 

plintar.  

     Lärarna förklarar hur de går tillväga för att göra lämpliga didaktiska val gällande 

flickornas undervisning i motorik och hälsa: 

Vi gör tester på dom [flickorna] i början och så ser vi vad det är dom behöver träna, och alla 

behöver träna ganska lika och sen så bygger vi olika motoriska övningar.  

Av detta framkommer att lärarna i början av terminen undersöker på vilken kunskapsnivå 

flickorna befinner sig. Utifrån detta avgör lärarna sedan vad flickorna behöver träna. Lärarna 

planerar och strukturerar hur de ska lägga upp undervisningen i motorik och hälsa – vilka 

motorikövningar flickorna behöver träna, vilka i sin tur beror på de förmågor flickorna har 

svårigheter med.  

     Lektionerna i motorik och hälsa genomförs i en grupp bestående av endast flickor, och 

dessa undervisas av två kvinnliga lärare. Vid observationerna framkommer att 

motorikövningarna oftast genomförs gemensamt av alla flickor. Det vill säga, lärarna 

instruerar hela gruppen och alla flickor följer sedan läraren samtidigt. Både lärarna och 
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flickorna stöttar och hjälper sedan varandra, både fysiskt, socialt och språkligt. Gruppen kan 

jämföras med ett idrottslag som har gemensamma mål, och flickorna har fått både t-shirts och 

vattenflaskor med skolans logga, samma logga som även läraren har på sina kläder.  

     Trots att undervisningen i motorik och hälsa framstår som positiv uppenbarar sig 

svårigheter på en organisatorisk nivå. Lärarna understryker att tiden för undervisningen är 

problematisk. ”Passen är en timme, men de [flickorna] ramlar in, vi har en aktiv tid på kanske 

40 min”. Lärarna förklarar att flickorna har svårt att komma i tid till lektionerna i motorik och 

hälsa, som är flickornas första ämne för dagen.  

Dom kommer prick eller lite över och så frågar dom vad vi ska göra och då går dom och byter 

om, dom har sina egna rutiner, och vi har provat att låsa och stänga och ja, vi har blivit arga, 

men ja, vi är ju glada att dom är här.  

Även om lärarna har använt olika strategier för att försöka få flickorna att komma i tid har de 

inte lyckats få dem att åstadkomma detta. Lärarna understryker att ”dilemmat är att få hit 

dem”. Lektionerna i motorik och hälsa är frivilliga för flickorna att delta i och utöver att 

lektionerna äger rum tidigt på morgonen, sammanfaller de ibland med lektioner i andra ämnen 

vilka flickorna förväntas närvara vid. Detta betyder att det inte enbart är flickorna som 

individer som bär ansvar för att närvara vid motorik och hälsalektionerna, utan det existerar 

också schemamässiga problem som försvårar för flickorna att ta del av denna undervisning.     

     Lärarna menar att lektionerna i motorik och hälsa inte räcker till när det finns svårigheter 

att få eleverna att närvara två gånger i veckan under hela lektioner. De framhåller att flickorna 

behöver få tätare kontinuitet i sin träning: 

Det räcker ju inte att vi går på lina här, vi skulle önska att dom får sina egna specialprogram 

vad de har för behov. Det har vi sett i testerna och vi har träffat dom så många gånger att det 

vet vi, men dom skulle också behöva träna hemma. 

Lärarna understryker att flickorna skulle behöva träna även utanför skoltid och på de moment 

de som individer mest behöver fokusera. De betonar brist på tid som ett problem för att kunna 

åstadkomma detta. Utformandet av individuella träningsprogram kräver resurser. Samtidigt 

kanske individuella träningsprogram är vad flickorna behöver för att kunna finna 

motivationen till att träna hemma. 

 

(II) Motivering till den praktiska stödstugan  
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     På frågan varför denna gymnasieskola valt att införa lektioner i motorik och hälsa enligt 

ovan upplägg svarar lärarna ”för att det behövs. Vi behöver sopa banan lite för dem [tjejerna] 

så att de får chansen att prova att göra”. Lärarna betonar att det är de icke jämställda 

förutsättningarna mellan pojkar och flickor som är en av orsakerna till att dessa lektioner 

behövs: 

Det är inte fair game. Dom har ju idrott och hälsa som vanligt, och motorik och hälsa är extra. 

Dom har det extra för att dom ska ha jämställda förutsättningar som killarna när de kommer till 

idrott och hälsa. Dom har inte det, tycker vi. Flickorna behöver stärkas. För killarna tar över 

undervisningen.  

Motivet till flickornas extra undervisning i motorik och hälsa är att nivåskillnaden mellan 

pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa är stor. Flickorna besitter inte samma 

rörelseförståelse som pojkarna, vilket försvårar deras deltagande i den samkönade 

idrottsundervisningen. Lärarna exemplifierar: 

Vi gör pedagogiska planeringar för badminton till exempel. Då krävs det att vi gör det här och 

det här är målet, det här ska eleven uppnå och visa. Jättebra så, men det faller ju helt platt om 

flickorna inte har förmågan att träffa bollen.  

Lärarna förklarar att de nyanlända flickornas rörelseförståelse ibland är så bristfällig att det 

inte är möjlig att bedriva undervisningen i idrott och hälsa som planerad. I motorik och hälsa 

vill lärarna därför stärka flickorna och ge dem möjlighet att utveckla sin rörelseförståelse så 

att de kan klara av undervisningen i idrott och hälsa och vidare erhålla betyg i ämnet. Lärarna 

beskriver bakgrunden till varför lektionerna i motorik och hälsa uppkom: 

Det startade i där [läroplanen] det står att man ska uppfylla goda rörelsekvaliteter. Flickorna 

har inte chansen att ens ha det. Alla andra har fått förutsättningarna för det men det har inte 

dom här tjejerna på samma sätt. Man pratar också om en bredd av aktiviteter, men för att vi ens 

ska kunna börja med aktiviteterna behöver flickorna ha grunden.  

För att flickorna ska få möjlighet att nå målen i kursplanen behöver de utveckla sin motorik. 

Under lektionerna i motorik och hälsa har lärarna möjlighet att möta de nyanlända flickorna 

på den nivå de befinner sig, och arbeta med moment som de behöver utveckla.  

     Genom att undervisa flickorna för sig får de chans att utvecklas utan att tvingas ta hänsyn 

till, eller hämmas, av pojkarna. Dessutom ges tillfälle för flickorna att söka stöd hos varandra 

och hos de kvinnliga lärarna. Anledningen till att det alltid är två lärare som undervisar i 

ämnet beror på att flickorna ibland har andra behov än renodlad undervisning. En av lärarna 
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kan exempelvis behöva ta hand om och samtala med en flicka, medan den andra läraren leder 

resten av gruppen: 

Nästan en hel lektion behövde hon prata för hon mådde så dåligt och då måste man liksom ta 

det. För det kan vara lika viktigt det [som undervisningen]. Vissa mår bara jättedåligt. Hon är 

nära break, jag är helt övertygad om det. Hon luktar illa och… det är hemskt hur de har det. 

Allt ansvar ligger på henne, det är hon som får göra allt hemma.  

Citatet visar dels på hur ansträngande flickornas vardag kan vara, men också på det förtroende 

som skapas mellan flickorna och lärarna, där flickorna öppnar upp sig om sina problem.  

     Att skapa förtroende och tillhörighet är en grundtanke med lektionerna i motorik och hälsa. 

Känslan av att vara del av en grupp, ett lag, förstärks genom att flickorna får en tröja och en 

vattenflaska med skolans logga, samma logga som även lärarna bär på sina kläder. Många av 

flickorna har ingen tidigare erfarenhet av att vara del utav ett lag, en känsla av samhörighet 

som kan underlätta deras vardag. Ytterligare en anledning till att flickorna tilldelas en tröja är 

att de ofta inte äger lämplig klädsel för fysisk aktivitet och att de då har en tröja att byta till 

under dessa lektioner. Orsaken till att flickorna får en vattenflaska är dessutom för att 

underlätta för dem att få i sig vätska under lektionen, och att de då ska orka vara fysiskt 

aktiva.  

 

Sammanfattning av vidtagande åtgärder 
 
     Vad? En praktisk stödstuga i form av lektioner i motorik och hälsa. 

Hur? Flickorna får träna sina motoriska färdigheter och fysiska förmågor och lära sig om 

hälsa och livskvalitet 

Varför? För att det råder icke jämställda förutsättningar mellan pojkar och flickor i ämnet 

idrott och hälsa. Motorik och hälsa är en åtgärd mot de problem som identifierats i samband 

med nyanlända flickor och idrott och hälsa. Målet är att flickorna ska förbättra sin 

rörelseförståelse, vilket kan leda till att nivåskillnaden mellan pojkarna och flickorna minskar. 

 

3. Meningsskapande som konsekvens av dessa åtgärder 
 
     Detta tema berör den mening som upplevs av eleverna och som observeras i samband med 

åtgärder i form av lektioner i motorik och hälsa. Med utgångspunkt i en pragmatisk teori – 

Deweys begrepp om meningsskapande – har tre kategorier av flickornas meningsskapande 

kunnat identifierats: (I) gemenskap, (II) rörelseförståelse samt (III) självkänsla. 
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(I) Gemenskap 
 
     Under lektionerna i motorik och hälsa utvecklas en gemenskap där flickorna får möjlighet 

att uppleva en känsla av samhörighet. Alla flickor nämner att det bästa med lektionerna i 

motorik och hälsa är att träffa kompisarna och lärarna. ”Vill träffa vänner, därför komma”, 

förklarar en flicka. Några andra flickor fyller i och berättar att ”vi samlas alla här och skrattar 

och tränar med varandra. Vi har kul. Lärarna viktiga. Lärarna jättetrevliga. Och vi känner 

rolighet”. Flickorna skapar alltså mening i att umgås tillsammans och i ”roligheten”.  

     Flickorna och lärarna uppskattar motorik och hälsa, ett ämne som präglas av en känsla av 

gemenskap. Vid observationerna syns tydligt att både flickorna och lärarna trivs i varandras 

sällskap, i gruppen och i undervisningskontexten. De ser glada ut, skrattar och interagerar 

med varandra. Lärarna applåderar då flickorna klarar något, flickorna gör ”high five” och 

klappar vid flera tillfällen uppmuntrande varandra på axeln. Att lärarna gör mycket för den 

positiva stämningen framkommer tydligt under observationerna. Lärarna lyfter ständigt 

flickorna med positiva kommentarer och det märks att lärarna brinner för dessa lektioner, 

något de även berättar om: 

Jag älskar ju det här. Det är det roligaste jag vet att göra och jag kan åka hit hur tidigt som 

helst för att göra det här, för att träffa tjejerna. Kan man skapa känslan av det här är vi, det 

här gör vi. Då blir det något väldigt bra tror jag.  

Lärarna framhåller att de känner en passion för undervisningen i motorik och hälsa, och de 

påstår att om man lyckas åstadkomma en känsla av samhörighet så kan något bra fås utav det. 

I detta fall kan känslan av gemenskap ses vara anledningen till den öppna och tillåtande 

atmosfär som skapas i och präglar ämnet.  

     För att skapa denna känsla av tillhörighet och öppenhet krävs att inte enbart lärarna är 

positiva till undervisningen, utan även att eleverna är det. Att lärarna dock är med och bidrar 

till detta framkommer när lärarna berättar att ”de här eleverna kramar oss när vi kommer. ‘Åh, 

jag gillar dig, [namn på läraren]’, och jag tror att de gör det, alltså genuint.” Flickorna 

uttryckligen säger hur mycket de uppskattar sina lärare, vilket visar hur viktiga dessa lärare är 

för flickornas känsla för ämnet.   

     Känslan av gemenskap och samhörighet som utvecklas i ämnet sprider sig till att eleverna 

också uppmuntrar varandra. En flicka uttrycker ”jag har verkligen försökt att peppa de andra, 

men de hade annat”, när några av hennes vänner inte dyker upp till lektionen. Detta visar på 

att flickorna liknar gruppen vid ett lag där alla individer är en del. Liknande lagkänsla 
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uppmärksammas också under observationen av en lektion då en flicka är sjuk men ändå väljer 

att komma till lektionen i motorik och hälsa och sitta bredvid. Att flickan väjer att göra detta 

visar hur viktig känslan av att tillhöra gruppen, att känna samhörighet, är för många av dessa 

flickor. Det är alltså möjligt att urskilja att det framkommer ett meningsskapande i känslan av 

gemenskap. 

     Flickorna förklarar att de uppskattar att gruppen består av individer med olika 

nationaliteter. Detta eftersom de då får chans att lära känna vänner med skilda bakgrunder och 

värderingar. Dessutom menar flickorna att gruppmedlemmarnas skilda bakgrunder möjliggör 

för dem att träna att prata svenska, istället för att de enbart kan prata sitt modersmål. Några 

flickor berättar att ”det finns tjejer också som inte pratar arabiska, vi pratar svenska med dem. 

Vi träna språket, otroligt bra”. Detta möjliggör för flickorna att skapa mening i sin 

språkutveckling. 

     Lärarna framhåller att språket inte är ett problem för utvecklingen av samhörighet, utan att 

språket snarare motiverar flickorna till att integrera med varandra, varvid gruppgemenskapen 

ökas. De förklarar att flickorna uppskattar att prata svenska, speciellt med de individer i 

gruppen som har kommit längre språkligt, eftersom de då har störst möjlighet att lära sig. 

Lärarna utvecklar detta och beskriver det svenska språket som en anledning till varför 

flickorna anser att lärarna är så viktiga. ”Flickornas högsta önskan är att träffa svenska 

ungdomar som de kan prata språket med. Så därför tror vi, lärare, att vi är rätt så viktiga för 

dem. På det sättet att de har ännu en input med svenskan”. Detta tydliggör att flickorna även 

skapar mening i mötet med den nya kulturen.  

     Det framgår att relationerna mellan flickorna, och mellan flickorna och lärarna, är 

väsentliga faktorer i flickornas meningsskapande. Flickorna har genom relationerna möjlighet 

att skapa mening dels i gemenskapen, men också i ”roligheten”, i språket och i mötet med den 

nya kulturen.  

 

(II) Rörelseförståelse 
 
     Under lektionerna i motorik och hälsa utvecklar de nyanlända flickorna sin 

rörelseförståelse, sin motorik och sin fysiska förmåga. Flickorna tillfrågas om de upplever att 

de lär sig något under lektionerna i motorik och hälsa. En flicka förklarar ”Först svårt att veta 

hur göra och röra på benen och hålla i sig sådär, när vi övar bättre”. Hon får medhåll av en 

annan flicka som menar att ”om man tränar varje vecka, blir det inte så ont när vi göra 

jättemycket. Man starkare”. En tredje flicka utvecklar vidare ”vi lära hitta balansen, bästa som 
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jag tycker. Olika övningar sen, som man kan göra hemma på helgen”. Av detta framgår att 

flickorna upplever att de utvecklar sin motoriskt och fysiska förmåga under lektionerna i 

motorik och hälsa. Flickorna upplever att de lär sig olika rörelsemönster, de märker av att de 

blir starkare och får mindre träningsvärk, och de finner undervisningen så pass viktig att de 

använder vad de lärt sig även utanför undervisningsmiljön. Flickorna skapar alltså en mening 

i sin kroppslighet, i att kroppen blir fysiskt starkare och motoriskt säkrare. 

     Lärarna förklarar att de ser en progression i flickornas utveckling av rörelseförståelse: 

De tycker inte att det är jätteroligt alltid att gå linor och träna att gå på hälarna och att vinkla ut, 

men i simningen till exempel, då syns det hur viktig övningen är. De som har bra benspark är 

dom som också kan vinkla ut. Det hänger ihop. 

Lärarna betonar att de enskilda momenten flickorna övar ger resultat som sedan visar sig i 

andra aktiviteter. De förklarar även att de märker att flickorna orkar mer efter att regelbundet 

deltagit i motorik och hälsa, att de förbättrar sin kondition. ”Vi kan se att de [flickorna] får 

effekt av att träna, det är inge farligt att bli trött, det är okej, men man är inte van. Vi kan se 

att när de hållit i, då orkar det mer”. Lärarna berättar att de filmade flickorna i samband med 

att lektionerna i motorik och hälsa infördes, och sedan i slutet av terminen och att där tydligt 

framgår vilken motorisk utveckling flickorna har gjort sedan begynnelsen av denna 

undervisning. Även flickorna har fått tillgång till denna inspelning och också de kunde 

uppmärksamma denna progression. En flicka berättar: 

De filmat oss, förra året, det här året också. Bra filma, för i början, vi kunde inte röra benen så 

mycket, till exempel, till sisa termin vi kan röra så mycket och vi kan göra allt. Vi se det. Förut, 

jag kan inte promenera snabb, för jag känner det ont om promenera snabbt [pekar på benen]. 

Men efter träning nu jag kan promenera snabb.  

Flickan betonar att hon både kan se och känna en förbättring i rörelseförståelse efter en period 

av lektioner i motorik och hälsa. Lärarna tillägger att det inte går att gå miste om flickornas 

stolthet över vad de lyckats åstadkomma i form av utveckling av rörelseförståelse. Flickornas 

leenden när de fick se videofilmen bekräftade detta. 

     Under observationerna var det möjligt att urskilja en snabb progression hos flickorna. Då 

de genomförde olika moment vid en motorikbana sågs en förbättring i rörelseförståelse redan 

efter det att flickorna övat några varv. Från att de exempelvis ramlade framåt vid landning då 

de hoppat från en plint under första varvet, klarade de efter några varv av att landa stabilt. 

Lärarna framhåller att också de har observerat denna snabba progression, men de tillägger 

samtidigt att flickorna glömmer mellan lektionerna. Flickorna har inte möjlighet att ta vid på 
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samma nivå nästkommande lektion, som de slutade på vid föregående, men lärarna betonar 

dock att flickorna ofta hittar tillbaka till rörelsemönster snabbare då de utfört liknande 

övningar förut. Detta betyder att även om flickorna tappar lite mellan lektionerna, gör de en 

progression i utvecklingen av sin rörelseförståelse. 

     I motorik och hälsa utvecklar flickorna sin rörelseförståelse, något som framgår under 

observationerna och som både flickorna själva och lärarna vittnar om. Genom att möta 

flickorna på den motoriska och fysiska nivå de befinner sig, och ge dem möjlighet att 

utvecklas, både för stunden och för framtiden, skapas en begriplig undervisningssituation för 

flickorna. I denna situation har flickorna möjlighet att skapa mening i rörelseförståelsen, i den 

motoriska och fysiska utvecklingen.   

 

(III) Självkänsla 
 
     Under lektionerna i motorik och hälsa utvecklar de nyanlända flickorna sin självkänsla. 

Lärarna berättar att de under lektionerna, förutom undervisningen i motoriska och fysiska 

förmågor, försöker att ge flickorna verktyg för att utveckla detta. ”Vi pratar om att känna att 

man är bra, att man kan, att man duger, självkänsla, att man som person har rätt att träna och 

leva”. Lärarna uttalar att flickorna skaffar sig självförtroende under dessa lektioner ”De växer 

av det här; att de klarar av. Hon skulle hoppa ner, och hon bad till Gud och till sin mamma, du 

vet. Och sen så klarar hon att hoppa, då växer dom”. Lärarna förklarar att flickorna 

överkommer rädslor och hinder i undervisningen av motorik och hälsa som gör att de får 

uppleva känslan av att klara av, vilket bygger mod hos flickorna. ”Man märker när man har 

dom [flickorna] på motoriken, ibland drar de av sina hijab, dom blir på ett annat sätt, dom 

vågar släppa loss”.  

     En flicka berättar att lektionerna i motorik och hälsa hjälper henne att våga:  

När vi tränar och man känner, när man röra. Jag mycket blyg tjej egentligen, men när jag tränar 

känner att det bryts blyg. Till exempel, när dom [lärarna] säger göra så, jag springer, jag 

glömmer blyg. Jag bara följer dom springer. Efter jag såg att jag sprang och spelade mycket, 

tränade mycket, mindre blyg. Och bara tjejer, jag blir inte blyg så mycket.  

Flickan menar att hon inte upplever sig själv som blyg när hon får träna och röra på sig under 

lektionerna i motorik och hälsa. Hon glömmer bort det som finns runt omkring henne och 

fokuserar istället på den uppgift hon fått av lärarna. Detta visar att flickorna skapar mening i 

den personliga tillväxten. Lärarna utvecklar att flickorna upplevs mindre blyga under 
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lektionerna i motorik och hälsa, och de framhåller att det märks en stor skillnad i vad 

flickorna vågar under dessa lektioner, jämfört med under lektionerna i idrott och hälsa:  

 
Det är en personlighetsförändring på motoriktiden, det är två olika tjejer som kommer på 

idrotten och på motoriken, alltså jag ser att dom tycker motoriken är bättre. De [flickorna] tar 

större plats, kan träna, och är jätteduktiga, men dom gör inte det när killarna är med, när dom 

hamnar i den blandade gruppen, då backar dom. 

Att flickorna agerar olika i de varierade undervisningskontexterna framkommer även 

under en observation. Från att flickorna uppvisar självförtroende, testar nya övningar, 

hörs och syns under lektionen i motorik och hälsa, hamnar de under lektionen i idrott 

och hälsa utanför det aktiva deltagandet. 

     Lärarna förklarar att de vill bygga upp flickornas självkänsla under lektionerna i 

motorik och hälsa så att flickorna i framtiden kan använda denna egenskap även under 

lektionerna i idrott och hälsa, och vidare i andra sammanhang i samhället.  

Vi vill att de skapar en identitet och känner att ‘jag kan vara här, jag kan träna’. Vi vill att de 

ska känna att de är trygga och vågar vara med på idrotten och där få möjlighet att utvecklas 

tillsammans med andra tjejer och killar. Det är det första steget innan man känner att ‘jag är en 

stark och bra tjej och vågar ta mig in på vilket gym som helst eller vågar träna den här 

träningsformen’.  

Lärarna belyser att om flickorna kan bygga upp en självkänsla under lektionerna i motorik 

och hälsa så att de känner att de kan identifiera sig med träning, kan detta leda till att de vågar 

utmana och röra sig i andra idrottsliga sammanhang. Lärarna berättar att de vid några tillfällen 

har besökt gymmet tillsammans, och att det finns planer för att gruppen ska springa ett lopp 

tillsammans under våren. Med detta vill lärarna visa flickorna att de med sin utvecklade 

självkänsla kan, om de vill och vågar, vara fysiskt aktiva i många olika sammanhang, och 

uppmuntra dem till detta. Och några flickor är på gång, de har varit och köpt gymkort.  

     I motorik och hälsa utvecklar flickorna sin självkänsla. Genom att flickorna får känna att 

de kan, vill och vågar skapas en mening som är betydelsefull inte enbart för lektionerna i 

motorik, utan vidare i flickornas liv. Flickorna får möjlighet till ett identitetsskapande där de 

kan känna en trygghet i sig själva, med vetskapen om att de klarar av att vistas i olika arenor 

för fysisk aktivitet.  
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Sammanfattning av flickornas meningsskapande 
 
     Undervisningen i motorik och hälsa präglas av ett holistiskt tankesätt där flickornas 

självkänsla stärks genom ett förkroppsligande. I ämnet skapas en gemenskap där flickorna får 

möjlighet att känna samhörighet. Den gruppkänsla som skapas leder till att eleverna känner 

trygghet, vågar utmana sig själva och kan utveckla sin rörelseförståelse. I och med flickornas 

förbättrade rörelseförståelse utvecklas även deras självkänsla, vilket vidare kan leda till att 

flickorna identifierar sig med fysisk aktivitet. Detta är i linje med den kanadensiska 

beskrivningen av physical literacy som ett hjul eller en cirkel där de olika faktorerna för 

begreppet påverkar varandra (Canada’s Physical Literacy Consensus Statement, 2020). 

     Pragmatisk didaktik handlar om att skapa ett ”samspel i klassrummet mellan elevernas 

tidigare erfarenheter, sammanhanget för stunden och vad som är syftet framåt med lektionen” 

(Jakobsson, Lundegård och Wickman, 2014, s.17). I motorik och hälsa tas utgångspunkt i ett 

mikroperspektiv där lektionerna fokuserar på att förbättra flickornas rörelseförståelse genom 

undervisning anpassad till flickornas förkunskaper. I ämnet lär sig flickorna exempelvis att 

vinkla ut fötterna, vilket för framtiden är en kvalifikation för att de ska kunna lära sig att 

simma. Att vara simkunnig är vidare en förutsättning för att få betyg i idrott och hälsa. Det 

vill säga, genom att utgå från den lilla rörelsen i fötterna, kan en progression uppnås där 

flickorna blir godkända i ämnet idrott och hälsa. Dessutom kan denna mikrorörelse ses vara 

del i grundläggandet av en hälsosam livsstil, vilket är utmärkande för ämnet idrott och hälsa. 

Meningsskapande kan definieras som ”hur vi i en viss situation gör vår verklighet begriplig” 

(Almqvist et. al., 2008, s.13). Under lektionerna i motorik och hälsa möter de nyanlända 

flickorna ett anpassat meningserbjudande, vilket möjliggör för flickornas meningsskapande. 

Det vill säga, under lektionerna i motorik och hälsa blir flickornas verklighet begriplig! 

 

 

Diskussion 
 
     Detta avsnitt kommer inledningsvis att behandla studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning. Vidare följer en diskussion angående studiens metod och kunskapsbidrag. 

Avslutningsvis sammanfattas slutsatser av studien och förslag på vidare forskning ges.  
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Resultatdiskussion 
 
     Denna del presenteras utifrån resultatets olika teman: Begränsande faktorer för nyanlända 

flickors deltagande i idrott och hälsa, Åtgärder för att hantera begränsande faktorer för 

nyanlända flickors deltagande och meningsskapande som konsekvens av dessa åtgärder. Trots 

att den tidigare forskningen inom detta område är begränsad, kan vissa paralleller till den 

nuvarande studiens resultat dras. 

 

Begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande i idrott och hälsa 
 
     Resultaten visar att flickornas deltagande i undervisningen begränsas av kulturella 

olikheter. Den idrottsundervisning flickorna är vana vid från sina hemländer skiljer sig åt 

jämfört med ämnet idrott och hälsa, något som också Lundvalls (2005) studie bekräftar. I 

Sverige är idrott och hälsa ett kunskapsämne där innehåll och struktur regleras av statliga 

myndigheter i syfte att säkerställa likvärdig utbildning. Aktuell forskning angående fördelarna 

med fysisk aktivitet har inneburit att ämnet fått ytterligare undervisningstid och därmed ökad 

status. I flickornas forna hemländer har idrottsundervisningen istället en lägre ställning där 

lektionerna till stor del beror på den individuella läraren och den särskilda skolans 

preferenser. I likhet med vad Marshall och Hardman (2000) skriver, visar även denna studie 

att idrottsundervisningen i flickornas tidigare hemländer ibland bortprioriteras till förmån för 

andra, mer akademiska ämnen. Dessa skillnader gör att flickorna ibland har svårt att förstå 

ämnets innebörd, vilket förhindrar deras deltagande i lektionerna.  

     Kulturella normer för hur flickorna förväntas bete sig framkommer som begränsande för 

deras deltagande i idrottsundervisningen. Trots att många av flickorna förklarar att de har 

möjlighet att vara fysiskt aktiva är det få som ägnar sig åt idrott eller träning. Istället 

framkommer att flickorna bör ägna sig åt konst samt hand- och hushållsarbete, vilket 

överensstämmer med Huitfeldts (2015) samt Taylor och Dorothys (2005) resultat – att 

existerande könsnormer och traditioner försvårar för flickorna att utöva fysisk aktivitet. I 

denna studie framkommer dessutom att dessa normer upprätthålls, då flickorna ibland känner 

sig negativt observerade och kontrollerade av pojkar från samma kultur, något också Huitfeldt 

(2015) uppmärksammar.  

     Flickornas religion kan begränsa deras deltagande i undervisningen. Flickorna påstår att så 

länge de får anpassa sin klädsel till religiösa seder så påverkas inte deras deltagande av Islam. 

Momentet simning har länge varit omdiskuterat som problematiskt för muslimska flickor att 
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delta i, då undervisningen normalt bedrivs som samkönad. Flickorna framhåller dock att de 

inte ser några problem med att pojkar är närvarande vid simningen, så länge flickorna kan 

bära heltäckande klädsel. Detta resultat motsäger vad Macdonald och Abbot (2012) samt 

Benn, Dagkas och Jawads (2011a; 2011b) påpekar när de skriver att idrottslektioner i 

allmänna simhallar kan vara ett problem eftersom garanti inte kan ges att endast kvinnlig 

personal arbetar där. Dessa skilda resultat leder till frågan om det är den svenska skolan som 

skapar och förstärker ett problem som egentligen saknar grund, genom att ofta automatiskt 

dela upp pojkar och flickor i simundervisningen?  

     Vidare framkommer i studien att religiösa högtider som exempelvis Ramadan kan försvåra 

för flickorna att aktivt vara med under lektionerna, vilket överensstämmer med resultaten från 

Lundvalls (2006) studie. Flickorna framhåller dock att graden av begränsning ofta beror på 

yttre faktorer, som exempelvis årstider och menstruation, varvid det är möjligt att tolka 

högtidernas påverkan för deltagande i undervisningen som varierande.  

     Flickornas deltagande i idrott och hälsa begränsas av deras bristande rörelseförståelse.  

Den existerande forskningen angående konsekvenserna av denna begränsande faktor är 

bristfällig, men Lundvall (2006) uppmärksammar att vissa elever har undermålig kroppslig 

medvetenhet och Huitfeldt (2012) tillägger att flickorna är underlägsna pojkarna i fråga om 

kroppsrörelse. Denna studie vidareutvecklar dessa uttalande och tillägger att det mer specifikt 

är flickornas rörelseförståelse som brister, då både flickornas motoriska och fysiska förmåga 

är eftersatt.  

     En osäkerhet inför ämnet idrott och hälsa begränsar de nyanlända flickornas deltagande. 

Denna studie framhåller att flickorna upplever rädsla vid aktiviteter de inte är vana vid och 

exemplifierar hoppmomenten vid genomförandet av en motorikbana. Därutöver framkommer 

att momentet simningen kan framkalla rädsla hos flickorna. Taylor och Doherty (2005) påstår 

att en begränsning för nyanländas deltagande i idrottslektionerna är det främmande 

ämnesinnehållet och Huitfeldt (2015) specificerar simning som ett sådant innehåll. Detta 

betyder att resultaten för denna studie överensstämmer med tidigare forskning.  

     I denna studie presenteras ännu en anledning till att flickorna kan uppleva en rädsla vid 

momentet simning, att de har tidigare, traumatiska upplevelser av vatten, något Huitfeldt 

(2015) också belyser i sin studie.  

     Pojkarnas dominerande beteende begränsar flickornas deltagande i idrott och hälsa. I 

studien framkommer att pojkarna tar plats, medan flickorna snarare hämmas i undervisningen. 

Det framkommer att en större problematik, i form av osäkerhet hos flickorna, 

uppmärksammas då pojkar och flickor med samma kulturella bakgrund möts. Flickorna 
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förväntas då förhålla sig till vissa traditionella könsnormer, vilka försvårar för dem att aktivt 

delta i undervisningen. Liknande resultat framkommer i Benn och Pfisters (2013) samt With-

Nielsen och Pfisters (2011) studier som visar att muslimska flickor ibland tvingas gömma sin 

sportidentitet och upprätthålla dubbla identiteter. Lundvall (2005) beskriver att flickors lägre 

idrotts- och prestationsförmåga framhålls av de nyanlända eleverna, något som också 

framkommer i denna studie där pojkarna uttrycker en önskan om att inte behöva spela med 

flickorna. Detta innebär att även om flickorna vill vara fysiskt aktiva och aktivt delta under 

lektionerna i idrott och hälsa, begränsas de av att de anses vara fysiskt underlägsna pojkarna, 

samt av förväntningar på hur de anses ska bete sig. Liknande har tidigare uppmärksammats av 

Lundvall (2006) då hon beskriver den ”passiva tjejen” och den ”förtryckta kvinnan”, och det 

är föreställningar likt dessa som medför att pojkarna kan fortsätta att dominera 

undervisningen i idrott och hälsa.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att kulturella skillnader försvårar, och har försvårat, för 

dessa flickor att utveckla en tillfredsställande rörelseförståelse. Detta innebär att den 

motoriska och fysiska nivåskillnaden mellan pojkar och flickor i idrott och hälsa är stor. 

Flickorna saknar tillräcklig rörelseförståelse för att kunna delta i och tillgodogöra sig alla 

moment i idrott och hälsa, vilket problematiserar könens möjligheter att agera tillsammans. 

Dessutom försvåras detta ytterligare på grund av kulturella normer som flickorna förväntas 

följa, där pojkarna tillåts att dominera undervisningen. Vidare medför detta att flickorna inte 

får möjlighet till aktivt deltagande och att de därför går miste om möjligheten att förbättra sin 

rörelseförståelse. Övning är en förutsättning för att lärande ska ske, men i idrott och hälsa är 

detta problematiskt eftersom flickorna begränsas i sitt deltagande i ämnet.  

 
Åtgärder för att hantera begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande 

 

     Den åtgärd som vidtagits för att hantera de faktorer som begränsar de nyanlända flickornas 

deltagande i ämnet idrott och hälsa är att denna skola har infört en form av praktisk 

”stödstuga” genom lektioner i motorik och hälsa. Lundvall (2006) menar att vad flickor av 

minoritetsbakgrund behöver är stöttande aktiviteter där de kommer i kontakt med olika 

rörelseaktiviteter. Detta är precis vad lektionerna i motorik och hälsa kan definieras som.  

     I undervisningen av motorik och hälsa har lärarna möjlighet att möta de nyanlända 

flickorna på den nivå de befinner sig, och stötta dem med det de behöver utveckla. Detta 

arbetssätt är i linje med skolans uppdrag, att ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 6)”. 
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     I motorik och hälsa har idrottslärarna tagit hänsyn till vad tidigare forskning visar är 

begränsande för nyanlända flickors deltagande i idrottsundervisningen. Benn, Dagkas och 

Jawad (2011a; 2011b) samt Benn och Pfister (2011) skriver att flickornas möjlighet att delta i 

idrottslektionerna beror på om de bedrivs som sär- eller samkönade, i stängd miljö med endast 

kvinnor eller i öppen miljö där även män kan vistas. Lektionerna i motorik och hälsa bedrivs 

könssegregerat där både elevgruppen och lärarna är av det kvinnliga könet. Detta leder till att 

flickorna inte hämmas av pojkarna, utan att de vågar utmana sig själva, utan risken för 

negativa kommentarer eller ryktesspridning från pojkarna. Förhoppningen är att flickorna ska 

förbättra sin rörelseförståelse så att nivåskillnaden mellan pojkarna och flickorna minskar, 

flickornas möjlighet till deltagande i idrott och hälsa ökar och flickorna kan integreras i 

idrottsundervisningen och vidare i det svenska samhället. Detta överensstämmer med vad som 

konstateras i skollagen, att undervisningen ska sträva efter ”att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010: 800). 

     Kamali (2011) framhåller att goda intentioner för integrering istället kan leda till en ökad 

segregering, och det bör diskuteras huruvida det finns en risk att den könssegregerade 

undervisningen istället för att leda till ökad integrering är med och förstärker traditionella 

könsmönster. Flickorna i studien påstår å ena sidan att de inte har några problem att 

undervisas tillsammans med pojkarna så länge de kan följa kulturella klädkoder. Å andra 

sidan vittnar både lärarna och flickorna själva om att det finns en problematik i att 

idrottsundervisningen bedrivs samkönad, någonting som också tydligt framkommer i 

observationerna. Motorik och hälsa ersätter inte idrott och hälsa, utan kompletterar det. 

Kanske är könssegregeringen under motorik och hälsa precis vad flickorna behöver – att i ett 

första steg singlas ut, undervisas skilt från pojkarna, och få möjlighet att uppnå likvärdig nivå 

av rörelseförståelse som pojkarna, för att de vid ett senare skede ska ha möjlighet att 

integreras och delta under lektionerna i idrott och hälsa? Det är vad resultatet av denna studie 

visar och förespråkar.   

     Trots att hänsyn tagits till individuella faktorer som begränsar flickornas deltagande 

uppkommer under lektionerna i motorik och hälsa istället begränsningar på strukturell nivå i 

form av exempelvis tidsbrist och schemaläggning. Detta är värt att vara medveten om vid en 

möjlig utveckling av denna riktade insats.  
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Meningsskapande som konsekvens av dessa åtgärder 
 
     Under lektionerna i motorik och hälsa utvecklas en gemenskap mellan flickorna och 

lärarna. Denna samhörighet skapas av goda relationer mellan individerna, och det bildas en 

gruppgemenskap där flickorna kan finna styrka hos varandra, hos lärarna och i 

undervisningssituationen. Walseths (2008) beskriver att idrott kan fungera som ett sätt för 

unga kvinnor med invandrarbakgrund att skapa relationer, vilket kan ske genom bridging och 

bonding. I motorik och hälsa får flickorna möjlighet till bridging med andra minoritetskulturer 

eftersom de nyanlända flickorna kommer från olika länder. Dock är det, precis som Walseth 

också framhåller, en utmaning att inte enbart uppnå bridging mellan olika minoritetskulturer, 

utan även mellan minoritet- och majoritetskultur. I studien framkommer att flickorna önskar 

träffa svenska ungdomar, något de inte gör i motorik och hälsa. Däremot anses lärarna viktiga 

för mötandet av majoritetssamhället, och flickorna uppskattar att träna det svenska språket 

med dem. Bunar (2015) belyser att de sociala inslagen inom idrotten möjliggör för nyanlända 

elever att praktiskt träna det svenska språket, varvid gemenskapen och känslan av 

samhörighet i motorik och hälsa är betydelsefull för flickornas språkutveckling. 

     I motorik och hälsa utvecklar flickorna sin rörelseförståelse. Lundvalls (2005) 

undersökning visar att många elever är positiva till kroppsrörelse, något som också kan 

urskiljas i denna studie i samband med att flickorna identifierar utvecklingen av deras 

motoriska och fysiska förmågor. Progressionen i rörelseförståelse hos flickorna är märkbar, 

detta trots att det samtidigt går att observera en tillbakagång i förmågorna mellan lektionerna. 

Av detta att döma är det väsentligt att flickorna regelbundet får möjlighet till övning, något 

som kompliceras av att flickorna av olika anledningar ibland har svårigheter att närvara under 

motorik- och hälsalektionerna. Lärarnas önskan om individuella träningsprogram för 

flickornas möjlighet till träning vid sidan av lektionstid är därför att förespråka, om ytterligare 

utveckling av flickornas rörelseförståelse ska ske.  

     I motorik och hälsa utvecklar flickorna sin självkänsla. I undervisningen får flickorna 

känna att de kan, vill och vågar vilket innebär att de får möjlighet att identifiera sig med 

fysisk aktivitet. I och med detta kan flickorna finna mod att utforska olika träningsarenor. 

Huitfeldt (2015) menar att undervisningen i idrott och hälsa kan fungera som en väg in i 

föreningsidrotten och vidare in i det svenska samhället. Att detta är möjligt framkommer i 

denna studie då några av flickorna har införskaffat gymkort. Självkänslan som flickorna 

uppnår i och med deltagandet i motorik och hälsa kan alltså öka deras chanser att komma i 

kontakt med, och vidare bli, en del av det svenska majoritetssamhället.  
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Metoddiskussion 
 
     I denna studie gjordes valet att utgå från deltagande observation där data samlades in 

löpande via informella samtal. Dessutom kompletterades detta med intervjuer, både enskilda 

intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Eftersom flickornas svenskkunskaper var bristande hade 

observationerna en betydande roll i insamlandet av det empiriska materialet då de 

möjliggjorde för mig att ta att hänsyn även till flickornas gester och kroppsspråk.  

      Cohen, Manion och Morrison (2011) skriver att deltagande observation kan vara 

utmanande eftersom det kräver att forskaren är en empatisk och sympatisk del av gruppen, 

samtidigt som hen måste balansera deltagandet med sin forskarroll. För min del var detta inget 

problem. Flickorna var redan från början väldigt öppna och de välkomnade mig tidigt i 

gruppen, något jag tror underlättades av att de gärna ville ha kontakt med den svenska 

kulturen och med svenskfödda kvinnor. Att balansera deltagandet med min roll som forskare 

var inte heller några svårigheter. Flickorna upplevdes stolta över att få vara del av denna 

studie och var alltid positivt inställda, vilket underlättade datainsamlingen. 

     Genom deltagande observation träffade jag flickorna vid flera tillfällen och det gjorde att 

vi utvecklade en relation. De upplevdes känna en tillit gentemot mig som forskar som innebar 

att de delade med sig av personliga åsikter, upplevelser och erfarenheter. Ibland berättade de 

om svåra händelser de genomlevt, vilka jag kände djup tacksamhet över att få ta del av. Under 

den deltagande observationen fördes informella samtal med flickorna. En fördel med dessa 

samtal var att jag hade möjlighet att fråga flickorna i stunden, och be dem vidareutveckla, när 

något intressant observerats. En nackdel var att jag vid dessa tillfällen inte spelade in 

samtalen, utan endast förde fältanteckningar, vilket medförde en risk att information tappades 

på vägen. 

     Deltagande observation kompletterades med semistrukturerade intervjuer, vilket stärkte 

studiens reliabilitet och validitet. Semistrukturerade intervjuer tillåter sonderingsfrågor och en 

flexibilitet i samtalen, vilka var väsentliga för denna studie på grund av att flickornas 

kunskaper i svenska var bristfälliga. De semistrukturerade intervjuerna innebar att samtalen 

utgick från en intervjuguide, något Bryman (2011) beskriver som en mall med i förväg 

konstruerade frågor. Intervjuguiden hade tidigare testats i en pilotstudie, men trots detta var 

frågorna, på grund av språkliga barriärer, tvungna att kraftigt omformuleras under 

intervjuerna, vilket kan ha medfört en risk för vinkling. Flickor med samma modersmål fick 

hjälpa varandra att svara på frågorna och kroppsspråk och gester fick användas. Detta innebar 

en fara att information gick förlorad eller förstärktes, både från mitt håll som forskare, men 
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även från eleverna sinsemellan, då de översatte och tolkade åt varandra. Vid 

fokusgruppsintervjuerna dominerade de flickor som kommit längre med det svenska språket 

samtalen. En svaghet med detta är att dessa intervjuer inte kan ses representerar hela gruppen 

av elever, utan snarare de elever som varit i Sverige lite längre. Däremot genomfördes även 

enskilda intervjuer, av flickor som varit i Sverige kortare tid, vilket innebar att det insamlade 

datamaterialet, generellt, kan ses representera hela gruppen.  

     Hassmén och Hassmén (2008) skriver att citat kan användas för att stärka en studies 

reliabilitet. I denna studie används citat från både lärarna och flickorna, och citaten från de 

senare har transkriberats ordagrant. Detta medför att dessa citat inte uppfyller kriterierna för 

”korrekt svenska”, men att de istället bokstavligen visar vad flickorna har sagt. Detta stärker 

studiens kvalitet. 

 

Kunskapsbidrag 
 
     Resultatet av denna studie bidrar med kunskaper inom ett hittills begränsat 

forskningsområde och ger en ökad förståelse för komplexiteten i ämnet idrott och hälsa i det 

mångkulturella samhället. Genom att undersöka vilka begränsande faktorer för deltagande 

som idrottslärare och nyanlända flickor identifierar i idrott och hälsa, studera vilka åtgärder 

lärarna vidtar för att hantera dessa begränsande faktorer för deltagande i undervisningen i 

ämnet, samt undersöka vilken mening de nyanlända flickorna skapar baserat på dessa åtgärder 

kan en förståelse för undervisningen i motorik och hälsa fås. Denna förståelse kan användas 

för att utveckla dessa lektioner för att vidare, på bästa sätt, öka flickornas deltagande och 

måluppfyllelse i ämnet idrott och hälsa.  

     Det är möjligt att resultaten från denna studie är applicerbara och skulle kunna rikta sig till 

en bredare målgrupp, till alla elever som behöver, oavsett ursprung och kön. I dagens 

högteknologiska samhälle, där spontana rörelseaktiviteter blivit en bristvara, är det tänkbart 

att föreställa sig att allt fler individer är i behov av att utveckla sin rörelseförståelse. Genom 

att erbjuda stöd i motorisk och fysisk färdighet, på samma sätt som det i dagens skola ges stöd 

i exempelvis språk eller matematik, skulle nutidens inaktiva unga erhålla möjligheten att 

utveckla en tillfredsställande rörelseförståelse, och vidare betyg i idrottsämnet. Denna studies 

resultat skulle alltså kunna ligga till grund för en vidareutveckling av lektionerna i motorik 

och hälsa, där lärarna kan få vägledning i sina didaktiska val och där undervisningen vänder 

sig till andra elever än nyanlända. Denna studie visar på vikten av praktiknära skolforskning, 
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där verksamheten undersöks och utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för elevers 

lärande. 

 

Slutsatser 
 
     Denna studie har undersökt vilka faktorer som identifieras som begränsande för nyanlända 

flickors deltagande i undervisningen av ämnet idrott och hälsa, vilka åtgärder som lärarna 

vidtar för att hantera dessa begränsande faktorer, samt vilken mening de nyanlända flickorna 

skapar baserat dessa åtgärder. 

     Resultaten av denna studie visar, likt tidigare forskning, att kulturskillnader begränsar de 

nyanlända flickornas möjlighet till aktivt deltagande i idrottsundervisningen. Flickornas 

förväntningar på idrottsämnet, normer de som kvinnor förväntas följa, samt religiösa 

olikheter, framkommer som hinder för deras deltagande i idrott och hälsa.  

    Vidare åskådliggör denna studie de kulturella skillnaderna som anledning till flickornas 

bristande rörelseförståelse och deras osäkerhet inför kroppsrörelse, vilka motsvarar de andra 

kategorierna av begränsande faktorer som identifieras i denna studie. Flickorna har inte haft 

möjlighet att utveckla en tillfredställande motorisk och fysisk nivå, vilket bidrar till att 

flickorna upplever en osäkerhet i idrott och hälsa, där de räds olika moment i undervisningen, 

och följaktligen inte känner sig trygga nog att utmana pojkarna i ämnet. 

     Som vidtagen åtgärd mot de begränsande faktorerna har lärarna infört en praktisk 

stödstuga i form av lektioner i motorik och hälsa. Under lektionerna i motorik och hälsa får 

flickorna möjlighet, att på deras nivå och frånskilt från pojkarna, träna sina motoriska- och 

fysiska förmågor. 

     Under lektionerna i motorik och hälsa kan flickorna skapa mening i gemenskapen som 

uppstår, men också i ”roligheten”, i språket och i mötet med den nya kulturen. Dessutom 

skapar flickorna mening i utvecklingen av rörelseförståelse, i den motoriska och fysiska 

tillväxten, vilket vidare öppnar upp för potentiellt meningsskapande i utvecklingen av 

flickornas självkänsla och identifieringen med fysisk aktivitet.   

     I förlängningen innebär flickornas meningsskapande att nivåskillnaderna mellan de 

nyanlända flickorna och pojkarna minskar, vilket kan leda till mer jämställda förutsättningar 

mellan könen, inte enbart under lektionerna i idrott och hälsa, utan även i samhället i stort. Ur 

ett folkhälsoperspektiv medför detta en möjlighet till förbättrad integration, där de nyanlända 

flickorna kan må bättre – både fysiskt, psykiskt och socialt. Det vill säga, flickorna har 

världen för sina fötter! 
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Vidare forskning 

 
     I augusti 2020 beräknas ett forskningsprojekt som vidare kommer att undersöka 

rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och 

hälsa att starta. Detta projekt kommer att studera området longitudinellt och använda sig av en 

metodologisk variation. 

     För ytterligare forskning anser jag det intressant att systematiskt mäta de fysiologiska 

effekterna av lektionerna i motorik och hälsa. Dessutom bör det undersökas hur dessa 

lektioner kan appliceras på en bredare målgrupp än nyanlända flickor. 

     Från och med höstterminen 2019 ökade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 

timmar (Skolverket, 2019). Kanske är det möjligt att undersöka om dessa timmar kan 

användas för undervisning i rörelseförståelse?   
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Appendix A: Intervjuguide – elever 
 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder? Hur länge har ni varit i Sverige? Vilka länder kommer ni ifrån?  

2. Brukar ni träna på fritiden? Är ni med i någon idrottsförening? Tycker ni om att röra 

på er? 

3. Hur länge har ni gått i skola i Sverige? Hade ni idrottsundervisning i skolan i 

hemlandet?  Hur såg den undervisningen ut?  

Didaktiska dilemman 

1. Vad tycker ni om ämnet idrott och hälsa? 

2. Vilka aktiviteter tycker ni är roligast i idrott och hälsa? Varför? 

3. Vilka aktiviteter tycker ni är svårast? Varför? 

4. Är det något annat som är svårt under lektionerna i idrott och hälsa? Varför? 

Didaktiska anpassningar  

1. Vad brukar ni göra när ni har lektion i motorik och hälsa? 

2. Vad tycker ni om lektionerna i motorik och hälsa? Varför? 

3. Känner ni att ni lär er något under lektionerna i motorik och hälsa? 

4. Tror ni att ni har nytta av det ni lärt er under motoriklektionerna? Hur? När? Hur? 

Varför?  

Övrigt  

1. Är det något mer ni skulle vilja berätta? 
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Appendix B: Intervjuguide – lärare 
 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder? Utbildningsbakgrund? Utbildning i arbetet med nyanlända? 

2. Antal år i yrkeslivet? Erfarenhet av arbete med nyanlända i idrottsundervisningen?  

3. Förutfattade meningar innan arbetet med nyanlända?   

Didaktiska dilemman  

1. Hur ser undervisningen i idrott och hälsa ut för nyanlända?  

2. Upplevda utmaningar med nyanlända flickor i idrottsundervisningen?  

3. Skillnad i utmaningar mellan könen? Vad kan det bero på?  

4. Vissa specifika moment svårare att undervisa i än andra? Varför? 

Didaktiska anpassningar 

1. Berätta om projektet ni arbetar med som handlar om nyanlända flickor och motorik. 

Hur började det? Vad gör ni? Hur gör ni? Och varför? 

2. Hur upplever ni att projektet tas emot hos flickorna? 

3. Språket en problematik? Hur brukar ni lösa det i så fall? Svårigheter med kartläggning 

av elevernas kunskaper? 

4. Hur hanteras andra didaktiska dilemman? Vilka anpassningar gör ni i er undervisning 

för att hantera olika utmaningar? Hur går det till? Varför? 

5. Hur tas anpassningarna emot hos flickorna? 

6. Upplevda möjligheter med nyanlända tjejer i idrottsundervisningen? Möjligheter med 

motorikprojektet?  

Övrigt  

1. Är det något ni vill tillägga? 
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Appendix C: Missivbrev 
 

 

 

 

Information om deltagande i studie angående 
nyanlända flickor i idrott och hälsa! 

Hej! 

Mitt namn är Ida-Lie och jag studerar till lärare i idrott och hälsa vid Örebro universitet. Just 

nu skriver jag mitt självständiga arbete på avancerad nivå.  

Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap om lärares och elevers erfarenheter av 

begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande i skolämnet idrott och hälsa. Jag vill 

undersöka vilka åtgärder som vidtas för att hantera dessa faktorer, samt vilken mening de 

nyanlända flickorna skapar baserat på dessa åtgärder.  

Studien är av kvalitativ karaktär och jag ämnar intervjua både lärare i idrott och hälsa samt 

deras elever. Intervjuerna kommer att spelas in. De forskningsetiska principerna kommer att 

följas, vilket innebär full anonymitet för alla deltagare. Deltagandet är frivilligt och 

medverkande kan avbrytas när som helst. Vid eventuella frågor kan ni kontakta mig via mail 

eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar, 

Ida-Lie Heljeberg 

Ida-lie@hotmail.com   070 3685905 

Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien:  

Namnteckning: ___________________________ 

Namnförtydligande: _______________________ 

Datum: __________________________________ 

mailto:Ida-lie@hotmail.com

	Inledning
	Bakgrund
	Nyanländ elev
	Rörelseförståelse
	Skolan för denna studie

	Tidigare forskning
	Idrott och hälsa som integration
	Att undervisa nyanlända elever i idrott och hälsa
	Att undervisa nyanlända flickor i idrott och hälsa
	Nyanlända elevers upplevelser av idrottsämnet
	Nyanlända flickors begränsningar i idrottsundervisningen
	Sammanfattning av tidigare forskning

	Syfte och frågeställningar
	Teoretiska utgångspunkter
	Didaktik
	Pragmatism

	Metod
	Deltagande observation och intervju
	Urval
	Presentation av respondenter
	Forskningsetiska överväganden
	Genomförande
	Analysförfarande
	Reliabilitet och validitet

	Resultat
	1. Begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande i idrott och hälsa
	(I) Kulturskillnader
	(II) Bristande rörelseförståelse
	(III) Osäkerhet

	Sammanfattning av begränsande faktorer
	2. Åtgärder för att hantera begränsande faktorer för nyanlända flickors deltagande
	(I) Den praktiska stödstugan
	(II) Motivering till den praktiska stödstugan

	Sammanfattning av vidtagande åtgärder
	3. Meningsskapande som konsekvens av dessa åtgärder
	(I) Gemenskap
	(II) Rörelseförståelse
	(III) Självkänsla

	Sammanfattning av flickornas meningsskapande

	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Kunskapsbidrag
	Slutsatser
	Vidare forskning

	Käll- och litteraturförteckning
	Appendix A: Intervjuguide – elever
	Appendix B: Intervjuguide – lärare
	Appendix C: Missivbrev

