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Abstract 
 

Med anledning av flertalet konflikter i världen har migrationen under det senaste decenniet 

ökat. Under det senaste årtiondet har över en miljon personer invandrat till Sverige vilket har 

föranlett ett förhöjt antal flerspråkiga elever i den svenska skolan. Eftersom nyanlända och 

flerspråkiga både behöver lära sig ett nytt språk och samtidigt lära på det nya språket kan de 

beskrivas stå inför en dubbel utmaning. För att underlätta denna utmaning krävs att lärare 

besitter kunskaper för att på ett adekvat sätt organisera och genomföra undervisningen efter 

nyanlända och flerspråkiga elevers behov. Tidigare forskning tyder dock på att flertalet lärare 

upplever sig sakna denna kunskap. Syftet med studien var att undersöka lärare och elevers 

erfarenheter av att inkludera nyanlända och flerspråkiga elever i undervisning i idrott och 

hälsa. Totalt 10 deltagare, varav 4 lärare och 6 elever, rekryterades till studien via en 

kombination av subjektivt urval och bekvämlighetsurval. För att besvara studiens 

forskningsfrågor kom deltagarna att intervjuas med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

vartefter data analyserades utifrån en tematisk analys. Resultatet visar att både lärare och 

elever upplever såväl utmaningar som möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i 

undervisningen. Både lärare och elever upplever teoretiska och skriftliga uppgifter som 

särskilt utmanande. Såväl lärare som elever upplever samtidigt verbal kommunikation i 

kombination med kroppsspråk som en särskilt användbar möjlighet för att överbrygga 

språkliga utmaningar i undervisningen, framför allt för att underlätta förståelsen för eleverna i 

samband med praktiska moment. 
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1 Inledning 
Med anledning av flertalet konflikter i världen har migrationen under det senaste decenniet 

ökat. Mellan åren 2011 och 2021 invandrade totalt 1 305 627 personer till Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2022). Detta har medfört ett förhöjt antal flerspråkiga elever i den svenska 

skolan. Otterup och Kästen Ebeling (2018) ger för handen att närmare en av fyra elever i den 

svenska skolan har utländsk bakgrund och att det i majoriteten av alla skolklasser idag finns 

flerspråkiga elever. Givet denna förändring möter ämneslärare, lärare i idrott och hälsa 

inkluderat, en språklig mångfald de inte alltid står rustade för att undervisa (Skolverket, 

2012). Idrott och hälsa kan beskrivas som ett ämne med både praktiska och teoretiska inslag 

vilket ställer krav på elevernas språkkunskaper. Till skillnad från förstaspråkstalare kan 

nyanlända och flerspråkiga elever beskrivas stå inför en dubbel utmaning eftersom de både 

behöver lära sig ett nytt språk och samtidigt lära på det nya språket. Det ställer krav på lärares 

kunskaper kring att organisera och genomföra undervisningen efter flerspråkiga elevers behov 

(Skolverket, 2012).  

 

Mot bakgrund av att språket har en central roll i kunskapsutvecklingen och att flerspråkiga 

elever behöver förvärva ämneskunskaper på ett språk de till fullo ännu inte behärskar krävs att 

de möter en undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande (Skolverket, 2012). 

Skolinspektionen (2014) visar dock i sin kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända 

elever i årskurserna 7-9 att större delen av de granskade skolorna visar bristande förmågor att 

planera, genomföra och anpassa utbildningen efter flerspråkiga elever. I samma granskning 

anger även flertalet lärare att de upplever sig sakna den kunskap som krävs för att undervisa 

nyanlända elever och med det även kunnandet om hur undervisningen bör anpassas. Nilsson 

och Axelsson (2013) bekräftar bilden av att ämneslärare, lärare i idrott och hälsa inkluderat, 

saknar adekvat kunskap för att organisera och genomföra undervisning efter flerspråkiga 

elevers behov, inte minst genom att undervisning planeras och genomförs utifrån premissen 

att samtliga elever har svenska som förstaspråk. 

 

Problemområdet är av relevans eftersom det är ett aktuellt och utmanande område för många 

blivande och yrkesverksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Skolans styrdokument 

stipulerar tydligt att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning med en undervisning som är 

anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. I skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 9 § 

står att läsa att skolan är förpliktigade till att bedriva en likvärdig utbildning vilket även kan 

beskrivas innefatta flerspråkiga elever. Enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet” (Lgr11, 2019) framgår att utbildningen ska anpassas efter varje enskild elevs 

förutsättning och behov och att den ska underlätta elevernas lärande och kunskapsutveckling 

genom att utgå från studenternas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Även i 

läroplanen för gymnasieskolan är motsvarande skrivelser uttryckta då det framgår att varje 

lärare i sin undervisning ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola [LGY11], 2011).  

 

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att undersöka lärare och elevers erfarenheter 

av att inkludera nyanlända och flerspråkiga elever i undervisning i idrott och hälsa. Tidigare 

forskning är i detta avseende begränsad och framför allt saknas studier från Sverige. Denna 

studie ämnar bidra till denna kunskapslucka. 
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2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka lärare och elevers erfarenheter av att inkludera 

nyanlända och flerspråkiga elever i undervisning i idrott och hälsa. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka språkliga utmaningar upplever lärare i undervisningen av nyanlända och 

flerspråkiga elever i idrott och hälsa? 

2. Vilka möjligheter upplever lärare i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga 

elever i idrott och hälsa för att överbrygga språkliga utmaningar? 

3. Vilka språkliga utmaningar upplever nyanlända och flerspråkiga elever i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

4. Vilka möjligheter upplever nyanlända och flerspråkiga elever i undervisningen i idrott 

och hälsa för att överbrygga språkliga utmaningar? 

  



 

7 

 

3 Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs arbetets centrala begrepp och utgångspunkter i förhållande till 

tidigare forskning och skolans styrdokument. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk. 

 

3.1 Centrala begrepp och utgångspunkter 

I denna del presenteras relevanta begrepp och tidigare forskning kring inkludering av 

nyanlända och flerspråkiga elever i idrott och hälsa med särskilt fokus på flerspråkighet och 

andraspråksinlärning. 

 

3.1.1 Nyanlända elever 

För att en elev ska definieras som nyanländ krävs att en del kriterier uppfylls. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800) 3 kap. 12a § framgår att en nyanländ elev tidigare ska ha bott utomlands men 

nu är bosatt i Sverige. Hen ska även ha inlett sin utbildning i Sverige efter höstterminens start 

det kalenderår då han eller hon fyller sju år, det vill säga årskurs 1 eller senare. Efter fyra års 

skolgång i Sverige räknas inte en elev som nyanländ längre. 

 

3.1.2 Flerspråkiga elever 

Begreppet flerspråkiga elever är brett och går att definiera på olika sätt. Svensson (2019) 

beskriver att benämningen används för de elever som i olika utsträckning använder sig av två 

eller flera språk. Utifrån denna definition behöver språken inte ha en likvärdig utveckling hos 

individen. Siekkinen (2018) understryker emellertid att elever som exempelvis lärt sig 

engelska i svensk skola nästan aldrig definieras som flerspråkiga, troligtvis eftersom 

begreppet flerspråkighet inom svensk kontext förknippas med elever som antingen har 

utländsk bakgrund och/eller andra förstaspråk än svenska. Enligt Axelsson m.fl. (2005) avser 

flerspråkiga elever de elever som i vardagen möter och har behov av att använda två eller fler 

språk men behärskar dem i olika omfattning. Utifrån den senare definitionen, som 

fortsättningsvis kommer användas i föreliggande studie, räknas även nyanlända elever som 

flerspråkiga elever eftersom de både möter och har behov av att använda mer än ett språk i 

den dagliga undervisningen. 

 

3.1.3 Inkluderande undervisning  

Inkluderande undervisning är ett vanligt förekommande begrepp i olika forskningsartiklar och 

skolpolitiska debatter. Men vad betyder det egentligen och vad är inkludering? Kotte (2017) 

förklarar att begreppet inkludering under 1990-talets början kom att ersätta det tidigare 

begreppet integrering i litteratur om pedagogik. Enligt Nilholm och Göransson (2014) 

berodde detta på att forskare inom framför allt specialpedagogiska frågor tröttnade på att 

inkluderingsbegreppet försvagades till att endast komma att handla om var elever med behov 

av särskilt stöd skulle blir placerade. Begreppet integrering fick då kläda skott för ett 

perspektiv där elever med behov av särskilt stöd eller som befann sig i andra svårigheter 

skulle foga sig efter en skola som inte var anpassad efter deras förutsättningar och behov. I 

motsats till begreppet integrering kom inkludering istället att fokusera på hur skolan kunde 

organiseras och anpassas efter alla elever (Nilholm & Göransson, 2014).  

 

Nilholm och Göransson (2014) beskriver tre olika definitioner av begreppet inkludering. Den 

första, gemenskapsorienterade definitionen, utgår från att det finns ett gemensamt skolsystem 

som ansvarar alla elever där inga separata anpassningar ska behöva göras utifrån olika 

elevkategorier. Utifrån denna definition är betraktas demokratiska processer som centrala och 
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samarbete och gemenskap som viktigt. Elevers olikheter betraktas som en tillgång snarare än 

ett problem. Mer därtill är det även centralt att samtliga elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga, vilket innebär att alla elever äger rätten till att ta del av 

lärandegemenskapen och att kunna utvecklas och nå sin fulla potential utifrån sina egna 

individuella förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2014). Utifrån den andra, 

individorienterade definitionen, avgörs graden av inkludering av elevens omgärdande sociala 

skolsituation. Om eleven till exempel mår bra i skolan, har goda relationer till klasskamrater 

och lärare samt god måluppfyllelse betraktas eleven utifrån denna definition som inkluderad 

(Nilholm & Göransson, 2014). Utifrån den tredje, placeringsorienterade definitionen, 

betraktas elever i svårigheter som inkluderade så länge de befinner sig inom ramen för den 

ordinarie undervisningen och inte är placerade i några särskilda klasser. Nilholm och 

Göransson (2014) förtydligar dock att den senare definitionen är att betraktas som en 

missuppfattning av inkluderingsbegreppet eftersom den endast fokuserar på var i skolan 

eleven befinner sig och inte fastställer några särskilda effekter. 

 

Trots att begreppet inkludering finns med i olika internationella konventioner som Sverige 

förbundit sig till att följa förklarar Nilholm och Göransson (2014) att det inte används i några 

av den svenska skolans styrdokument. Författarna förklarar dock att en hel del skrivningar i 

de svenska styrdokumenten går i linje med vad som är att betraktas som en inkluderande 

skola utifrån den individorienterade definitionen av inkludering. I skollagen (SFS 2010:800) 1 

kap. 4 § står det exempelvis att läsa att hänsyn ska tas till alla barns och elevers olika behov 

samt att barn och elever ska ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas fullt ut. Det 

framgår även att det ska finnas ett kompensatoriskt mål inom utbildningen att uppväga 

skillnader i elevers förutsättningar så att samtliga studenter ska kunna ta sig till utbildningen. 

Även under rubriken Grundläggande värden i ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet” (Lgr11, 2019) framgår att utbildningen ska främja samtliga elevers 

utveckling och lärande samt att alla som verkar inom skolan ska visa respekt för varje 

människas egenvärde.  

 

Enligt Persson och Persson (2012) är gemenskap en central indikator på en inkluderande 

skola. För att en skola ska betraktas som inkluderande är det enligt författarna en förutsättning 

att samtliga elever, oaktat förutsättningar, ska erbjudas ett givande utbyte och aktivt ha 

möjlighet att aktivt kunna delta i det sociala sammanhanget och gemensamma aktiviteter. För 

att ett klassrum ska kunna betraktas som inkluderande och för att kunna avgöra graden av 

inkludering i ett klassrum beskriver Nilholm och Alm (2010) tre viktiga kriterier. Det första 

kriteriet är att olikheter ses som en tillgång istället för ett problem av läraren. För en 

flerspråkig elev skulle det exempelvis kunna handla om hela hens språkliga repertoar ses som 

en tillgång eller inte. Det andra kriteriet handlar om huruvida eleverna eleverna känner sig 

socialt delaktiga eller ej (Nilholm & Alm, 2010). För en flerspråkig elev skulle det 

exempelvis kunna handla om hen upplever sig vara en del av kamratgemenskapen i klassen 

eller upplever sig delaktig i det gemensamma lärandet. Det tredje och sista kriteriet för att 

avgöra om ett klassrum är inkluderande handlar om huruvida eleverna upplever sig 

pedagogiskt delaktiga i undervisningen (Nilholm & Alm, 2010). För en flerspråkig elev skulle 

det exempelvis både kunna handla om att vara delaktig i lärandegemenskapen och kunna 

utvecklas så långt som möjlig utifrån sina språkliga förutsättningar. 

 

3.2 Styrdokument 

I följande avsnitt presenteras för arbetet betydelsefulla delar ur internationella bestämmelser, 

skollagen och läroplaner. 
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3.2.1 Barnkonventionen 

Sverige är 1 av 192 stater som förbundit sig till att följa skrivelserna i Förenta Nationernas 

(FN:s) Barnkonvention och sedan den förste januari år 2020 är den lag i Sverige. 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser som som syftar till att stärka alla barns mänskliga 

rättigheter i samhället och är rättsligt bindande enligt ett internationellt avtal mellan de länder 

som förbundit sig till konventionen (UNICEF Sverige, 2018). I barnkonventionens 29e artikel 

fastslås bl.a. att konventionsstaterna är eniga om att barnets utbildning ska syfta till att 

utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet samt utveckla respekt för barnets 

kulturella identitet och språk (UNICEF Sverige, 2018). 

 

3.2.2 Skollagen, Lgr11 och Lgy11 

Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 9 § stipulerar tydligt att att skolan är förpliktigade till att 

bedriva en likvärdig utbildning för alla, flerspråkiga elever inkluderat. För att kunna 

möjliggöra en likvärdig utbildning för samtliga elever behöver undervisningen anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Såväl Lgr11 som Lgy11 understryker att språk, lärande 

och identitetsutveckling är tätt förbundna. För att underlätta flerspråkiga elevers fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling krävs därför att undervisningen utgår från studenternas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, 2019). I läroplanen för 

gymnasieskolan framgår, i likhet med skrivelserna i läroplanen för grundskolan, att varje 

lärare i sin undervisning ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (Lgy11, 2011). 

  

3.3 Teoretiskt ramverk 

Det finns olika teorier om språk och lärande inom forskningen. Behavioristiska, kognitiva och 

konstruktivistiska samt sociokulturella eller socialkonstruktivistiska perspektiv beskrivs enligt 

Skolverket (2012) som de främsta perspektiven. Behaviorismen kan förklaras bygga på en 

form av förmedlingspedagogik där eleven ses som ett objekt som ska tillföras kunskaper 

genom en enkelriktad process från lärare till elev. Språk- och kunskapsutveckling sker genom 

att eleven lyssnar till det läraren förmedlar för att sedan reproducera detta. Lyckas eleven väl 

belönas hen med positiv förstärkning, exempelvis i form av bra betyg. Att låta flerspråkiga 

elever använda något annat än undervisningsspråket i samband med lärandeprocessen är 

enligt detta perspektiv otänkbart (Skolverket, 2012).  

 

I likhet med behavioristiska perspektiv beskrivs lärandet inom kognitiva och 

konstruktivistiska perspektiv sättas igång av läraren. Själva lärandet sker däremot inom eleven 

genom aktiv bearbetning där eleven i samspel tidigare inlärda kunskaper och mönster 

konstruerar ny kunskap (Skolverket, 2012). Språk ses inom kognitiva och konstruktivistiska 

perspektiv som en medfödd förmåga som utvecklas gradvis genom olika stadier allt eftersom 

eleven mognar. Samtliga individer beskrivs genomgå samma stadier i sin språkutveckling 

vilket således medför att den kan beroende på vilket mognadsstadie respektive elev befinner 

sig i (Skolverket, 2012). 

 

Ett annat perspektiv på lärande och språk är det sociokulturella eller socialkonstruktivistiska. 

Perspektivet grundar sig i utvecklingsteoretikern Lev Vygotskijs lärandeteorier och har sin 

utgångspunkt i att lärande och språkutveckling, som anses vara nära förbundna, äger rum 

genom språklig aktivitet i olika sociala sammanhang (Skolverket, 2012). 
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3.3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande och språk 

För forskningen kring lärande, språkutveckling och andraspråksinlärning har Vygotskijs 

lärandeteorier haft stor inverkan (Lindberg, 2013). Sociokulturella perspektiv på lärande och 

språk och Vygotskijs lärandeteorier har dessutom haft stort inflytande över den svenska 

skolan och utformningen av dess styrdokument (Skolverket, 2012). I likhet med ett 

behavioristiskt perspektiv betraktas språk som socialt betingat. I motsats till tidigare 

perspektiv ses dock inte individen som ett passivt objekt i samband med inlärningen utan 

språk betraktas som en social företeelse och något som utvecklas genom aktivt interagerande 

med andra individer i olika sociala sammanhang, exempelvis i klassrummet eller i hemmet 

(Skolverket, 2012). För individens tänkande, lärande och språkutveckling betraktas det 

sociala sammanhanget, samspelet och kulturen ha en avgörande roll. Med utgångspunkt i 

sociokulturella perspektiv anses språket ha en avgörande roll för individens 

kunskapsutveckling, detta då kunskap anses vara något som uppstår genom språket 

(Skolverket, 2012). 

 

Inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande beskrivs mediering och zonen för 

närmaste utveckling som två väsentliga begrepp (Lindberg, 2013). Mediering kan beskrivas 

som det stöd i form av olika redskap som människan är bunden till för att kunna förstå och 

handla i sin omvärld. Mediering kan både ske med hjälp av externa redskap såsom ordböcker 

och visuellt bildstöd eller med hjälp av mer kunniga personer i elevens närhet, till exempel en 

lärare eller klasskamrat (Lindberg, 2013). För att utveckling ska ske hos den lärande krävs 

återkommande och gradvis ökat självständigt medverkande i aktiviteter där språket används 

som det främsta redskapet. För att utveckling ska ske gäller det enligt Vygotskij även att 

inlärningen av ny kunskap sker på en nivå som överstiger individens befintliga 

utvecklingsnivå (Lindberg, 2013). Den kunskapsutvecklingen äger rum i vad Vygotskij 

benämner som zonen för närmaste utveckling. Det vill säga det området som ligger mellan 

nivån för vad eleven självständigt klarar av och den möjliga nivån där eleven med hjälp av 

ledning från exempelvis förälder eller lärare som bemästrar den aktuella problemlösningen. 

Inom denna zon kan eleven alltså inte självständigt prestera utan gör det med hjälp av 

stöttning från andra personer i omgivningen eller genom mediering av olika verktyg och 

artefakter såsom bildstöd eller ordböcker. Vygotskij förklarar att kraftfullaste verktyget för 

mediering i denna situation sker genom språket, då inte endast skriftspråk utan även muntligt 

språk (Lindberg, 2013).     

 

Med Vygotskijs lärandeteori som grund kom psykologen Jerome Bruner tillsammans med 

sina kollegor under 1970-talet att mynta begreppet stöttning (Wood, Bruner & Ross, 1976). 

Stöttning, eller på engelska scaffolding, är enligt Lindberg (2013) att betraktas som en allegori 

för att beskriva den mediering eller det stöd som sker i interaktionen mellan exempelvis lärare 

och elev i en undervisningskontext i samband med att eleven är i färd med att lära sig nya 

kunskaper. För att stödet läraren ger ska betraktas som stöttning krävs att det uppfyller två 

kriterier (Maybin m.fl., 1992). Dels måste stödet läraren ger eleven leda till att den senare 

bemästrar uppgiften och dels måste stöttningen i slutändan leda till att eleven når en ökad 

självständig kompetens. Stöttning kan i en skolkontext ske på olika nivåer (Hammond & 

Gibbons, 2005). Övergripande stöttning som planerats innan lektionen benämns enligt 

författarna som stöttning på makro-nivå och innefattar uttänkta tillvägagångssätt för hur 

lärandemål ska behandlas, hur läraren ska organisera klassrummet och vilka uppgifter och 

vilken form av stöttning eleverna ska tilldelas. Den interaktionella stöttningen som äger rum 

vid själva undervisningstillfället benämns som stöttning på mikro-nivå och omnämns enligt 

författarna som den “sanna” stöttningen eftersom den handlar om lärarens möjligheter till att 

optimera lärandet hos eleven i stunden (Hammond & Gibbons, 2005).   
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I samtal mellan lärare och elev är det enligt Lindberg (2013) inte är alltid det ges plats  

för stöttning. Författaren menar att det råder en maktobalans mellan parterna där läraren 

vanligtvis är den som bestämmer samtalsämnet och leder interaktionen på ett vis som inte 

lämnar utrymme för eleven att vara initiativtagande eller aktivt föra samtalet framåt. Mer 

därtill är läraren den som i regel fördelar ordet i klassrummet och avgör och värdesätter 

elevernas bidrag i samtalet. Lärarledda klassrumssamtal följer ofta modellen Initiativ - 

Respons - Uppföljning (IRU) vilket kortfattat innebär ett samtal indelat i olika sekvenser där 

läraren ställer en fråga som eleven svarar på vartefter läraren slutligen värderar elevens svar. 

Ett sådant lärarlett klassrumssamtal är att likna vid ett monologiskt interaktionsmönster som 

både ger läraren stark styrning över samtalet och samtidigt ofta begränsar elevernas språkliga 

bidrag i kommunikationen till att endast rendera i enstaka ord och meningar (Lindberg, 

2013).    

 

I en studie genomförd av Hammond och Gibbons (2005), där ämneslärare verkade för ökad 

stöttning och inkludering av andraspråkselever i i lärarledda klassrumssamtal, 

utkristalliserades några återkommande faktorer som hade en positiv påverkan för elevernas 

känsla av deltagande och meningsskapande. I samband med nya lektionsmoment tog lärarna 

exempelvis alltid avstamp i elevernas tidigare erfarenheter och i samband med enskilda 

moment i undervisningen gjordes alltid tydliga kopplingar till övergripande mål för kursen 

(Hammond & Gibbons, 2005). Lärarna var även noga med att summera och upprepa olika 

centrala idéer och begrepp kring både språk- och ämnesinnehåll. I samband med diskussioner 

i helklass tog lärarna även exempelvis för vana att ta fånga upp elevernas olika inslag i syfte 

att utveckla dessa vidare. Utifrån elevernas bidrag kunde läraren omformulera svaren till att 

präglas av ett mer abstrakt och specialiserat skolrelaterat språkbruk vilket i sin tur ledde till att 

eleverna inkluderades i till att vara delaktiga till konstruktionen av en mer ämnesspecifik 

diskussion. De återkommande stöttande och inkluderande dragen som observerades i lärare-

elev-interaktionen i studien bidrog dels till att elevernas skolspråk förbättrades, dels till god 

stöttning för eleverna i deras inlärning av nya och outforskade kunskaper (Hammond & 

Gibbons, 2005). 

 

3.4 Vardagsspråk och skolspråk 

Vardagsspråk och skolspråk är två vanligt förekommande begrepp inom skolans värld som 

används för att diskutera elevers språkbehärskning (Magnusson, 2008). För ämneslärare är det 

enligt Skolverket (2012) viktigt att vara medveten om vad som är karaktäristiskt för språket i 

sitt eller sina undervisningsämnen. Vardagsspråk kan ses som det språk som används i 

vardagslivets mer informella situationer, såsom i samtal mellan två elever på rasten eller 

hemma i vardagsrummet. Skolspråket är det språk som krävs för att kunna inhämta ny 

kunskap i olika undervisningssituationer, exempelvis för att kunna läsa och förstå en text om 

friluftsliv i idrott och hälsa (Magnusson, 2008). I ämnet idrott och hälsa innehåller skolspråket 

såväl ämnesspecifika ord som räck, bom och plint som mer generella och abstrakta ord som 

energiförbrukning, intervall och vila. De senare är specifika för just ämnet idrott och hälsa 

men används i skrift och icke vardagliga sammanhang (Bailey, 2007). 

 

För att diskutera förhållandet mellan vardagsspråk och skolspråk förklarar Macken Horarik 

(1996) att språket kan kategoriseras in i tre olika språkdomäner. För att förklara skillnaden 

mellan de olika språkdomänerna går det att göra en parallell till undervisningen i skolan 

(Skolverket, 2012). När lärare inleder ett nytt arbetsområde tar görs det vanligtvis genom 

muntliga samtal och genom att ta avstamp i elevernas förkunskaper inom det aktuella ämnet. 
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Vardagliga exempel från elevernas dagliga liv utgör ofta grunden för dessa inledande 

muntliga samtal. Sättet språket används i denna fas kategoriseras in i vad Macken Horarik 

(1996) benämner som vardagsdomänen. I den efterföljande fasen av undervisningen 

fokuseras det ämnes- eller arbetsspecifika innehållet. Enligt författaren har nu språket i 

undervisningen övergått till den specialiserade domänen där skriftspråket utgör kärnan i 

kommunikationen. I denna domän är språket enligt Andersson Varga och Olvegård (2017) 

mer komplext och innehåller exempelvis fler svårtolkade ord och begrepp än i tidigare 

nämnda domän. Den reflexiva domänen är enligt Skolverket (2012) den tredje och sista 

språkdomänen. När elever och lärare analyserar och kritiskt granskar texter av olika slag 

befinner man sig inom denna domän. Den reflexiva domänen beskrivs som central i skolans 

olika kurs- och ämnesplaner och kommer där till uttryck genom skrivelser om att eleverna 

antingen ska reflektera över innehåll eller kritiskt granska olika texter. Att reflektera över 

innehåll eller kritiskt kunna granska olika texter är enligt Skolverket (2012) en viktig del av 

skolans uppdrag för att fostra elever till demokratiska medborgare. 

 

Elevens förkunskaper i undervisningsspråket får implikationer för hur lång tid skolspråket tar 

att utveckla (Skolverket, 2012). För nyanlända eller flerspråkiga elever är det inte tillräckligt 

med med att enkom bemästra skolspråket för att kunna klara undervisningen i skolan. Elever 

med annat förstaspråk än svenska kan därför vara i behov av språklig stöttning i större 

utsträckning än förstaspråkstalare för att utveckla sina språkliga förmågor (Skolverket, 2012).  

 

Skolverket (2012) beskriver att det tillkommer ytterligare en faktor för flerspråkiga elever i 

tillägnandet av skolspråket. Enligt Skolverket (2012) har många flerspråkiga elever inte haft 

de rätta förutsättningarna för att lära in ett tillräckligt bra vardagsspråk på svenska, något som 

i regel tar ungefär 1-2 år för flerspråkiga elever att göra. Att behärska vardagsspråket är en 

förutsättning för att drista sig till att interagera med andra individer i vardagen och således 

öka tillfällena för språklig dialog och språkutveckling genom olika kontexter. För flerspråkiga 

elever räcker det dock inte att endast behärska vardagsspråket eftersom det inte inbegriper det 

djup och den spännvidd som krävs för att kunna lära på andraspråket (Skolverket, 2012). Att 

utveckla skolspråket, och på så vis kunna inhämta ny kunskap i olika 

undervisningssituationer, tar enligt andraspråksforskare mellan 6 och 8 år (Skolverket, 2012). 

Mot bakgrund av tiden det tar för flerspråkiga elever att utveckla skolspråket räcker det enligt 

Skolverket (2012) inte endast att flerspråkiga elever endast följer undervisningen i svenska 

som andraspråk. Flerspråkiga elever är i behov av mer språkligt stöd i sin språkutveckling 

vilket förutsätter att alla ämneslärare ställer språkutveckling och språkligt stöd i centrum 

(Skolverket, 2012). Samtliga skolämnen har gemensamma drag i skolspråket, men varje 

enskilt ämne förmedlar samtidigt kunskap på olika sätt. Det avser inte endast ämnesspråket i 

sig utan omfattar även vilka texttyper, bilder, figurer och andra uttrycksformer som är 

karaktäristiska för det aktuella ämnet (Skolverket, 2012).  

 

3.5 Skolämnet idrott och hälsa 

Skolämnet idrott och hälsa1 finns idag i majoriteten av världens länder. I en internationell 

översyn framgår att över 70% av innehållet i ämnets läroplan generellt vigs olika former av 

tävlingsidrott på grund- och gymnasieskolan (Hardman, 2008). Idrott (individuell såväl som 

lagidrott), friidrott och gymnastik är enligt undersökningen det som upptar en övervägande 

del av undervisningen. Detta trots att många länder framhåller en bredd och balans mellan 

 
1  I en internationell kontext benämns ämnet som “physical education”, ofta utan tillägget “health”, medan ämnet i 

Sverige heter idrott och hälsa. 
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olika aktiviteter i sina styrdokument (Hardman, 2008). Även i Sverige visar undersökningar 

att undervisningen i grundskolan till övervägande del fokuserar på fysisk aktivitet och olika 

former av tävlingsidrotter (Skolinspektionen, 2018).  

 

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa framgår att elever ska ges möjlighet att utveckla 

allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för fysisk aktivitet. Även förmåga att vistas i 

naturen, liksom kunskaper om säkerhet och förmåga att hantera nödsituationer ingår i ämnet. I 

kursplanen finns följande tre kunskapsområden vilket ämnet vilar på: 1) rörelse; 2) friluftsliv 

och utevistelse; och 3) hälsa och levnadsvanor. Undervisningen förväntas ge eleverna 

förutsättning att utveckla bland annat förmåga att röra sig allsidigt, genomföra aktiviteter 

inom friluftsliv och utevistelse, samt kunskaper relaterade till att planera, genomföra och 

värdera olika aktiviteter med fokus på fysisk förmåga och hälsa (Lgr11, 2019). 

 

I ämnesplanen för gymnasiet betonas betydelsen av att utveckla färdigheter i och kunskaper 

om olika rörelseaktiviteter och livsstilsfaktorer. Ämnet syftar till att elever ska vidareutveckla 

ett intresse för och förmåga att använda fysisk aktivitet, utemiljöer och naturen som en källa 

till välbefinnande. Undervisningen förväntas omfatta områden såsom fysiska aktivitetens och 

livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa, träningsmetoder och deras effekter, 

rörelse till musik samt dans, metoder och redskap för friluftsliv, samt spänningsreglering och 

mental träning (Idrott och hälsa, 2011). 

 

3.5.1 Språkkunskaper i idrott och hälsa 

Ämnet Idrott och hälsa handlar inte endast om att genomföra olika fysiska aktiviteter utan är 

även ett ämne med teoretiska inslag. För att kunna nå kunskapskraven i ämnet erfordras 

därför att eleverna inte endast behärskar det svenska språket väl utan även behärskar det 

ämnesspecifika skolspråket. För att en elev ska nå betyget E i kursen idrott och hälsa 1 krävs 

enligt kunskapskraven bland annat att hen översiktligt kan redogöra för “aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan” (Idrott och hälsa, 2011, s.2). I 

bedömningsstödet för ämnet idrott och hälsa Skolverket (2014) ges förslag på vad som menas 

med att “översiktligt diskutera och beskriva”. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2014, s. 15-16). 

UPPGIFT: Att träna NIVÅ: Genomföra samt översiktligt 

diskutera och beskriva (utdrag ur 

elevsvar) 

Efter perioden ska du ha förmåga att träna med 

goda rörelsekvaliteter avseende teknik i övningar 

och rörelsemönster vid förflyttning i utom- och 

inomhusmiljö. Vidare ska du kunna använda dina 

rörelser i relation till syftet med din träning (styrka, 

kondition, rörlighet, koordination och/eller spänst). 

Eleven anpassar teknik och rörelsemönster till 

uppgiften. Eleven kan genomföra övningar med 

liknande syfte i utom- och inomhusmiljöer. Vidare 

väljer eleven rörelsestrategier som medverkar till 

att målet/syftet med träningen nås. 

Du ska beskriva och visa hur du anpas- sar 

övningarna/aktiviteterna för att träna och 

utveckla din fysiska förmåga och hälsa. Motivera 

hur du har varierat och anpassat din valda 

träning för att utveckla olika fysiska kvaliteter. I 

din motivering ska du använda begrepp och 

teorier som har behandlats på lektioner och i 

litteratur. 

”Jag (eleven) har valt att planera, genomföra och 

jämföra träning för att träna styrka och kondition 

ute och inne. Jag är ganska vältränad och vill 

träna styrka och kondition. Mitt val av stationer 

omfattar ett antal olika styrke- och 

konditionsövningar. Jag lånade skolans gym och 

anpassade min träning i styrkemaskiner för att 

träna styrketräning. För att förbättra min 

kondition tränade jag på löpband, roddmaskin och 

motionscykel. Ute tränade jag enbart löpning som 

konditionsträning (eleven visar med en skiss 

upplägget i gymmet) men körde lite styrka för 

benen i backe.” 

Vidare ska du värdera den valda träningens 

effekt och tillgänglighet (utom- och 

inomhusmiljö), eventuella kostnader samt vilka 

möjligheter träningen har för att utveckla fysisk 

förmåga och hälsa hos olika målgrupper. 

”Jag har mätt min vilopuls. Tidigare på terminen 

har vi ju provat att mäta och räkna ut vår maxpuls 

i mördarbacken. Maxpulsen gör att jag vet vilken 

nivå som jag ska lägga mig på när jag tränar. Men 

maxpulsen är ju inte träningsbar utan beroende på 

ålder och gener. Efter temaperioden kan jag inte 

säga att jag har märkt någon skillnad. Kanske 

beroende på att jag är rätt vältränad. Det var svårt 

att leka gym utomhus och därför valde jag att bara 

fokusera konditionsträning och lite ben. För mig 

som redan tränar mycket och i en klubb kan jag 

lätt komma åt gymträning. Då kostar det inte så 

mycket. Annars blir det betydligt dyrare.” 

Beskriv vilka för- och nackdelar träningen har i 

relation till exempelvis skador och säkerhet samt 

redogör för hur du undviker skador och hanterar 

säkerhetsaspekter. 

”Löpträning är gratis och passar alla åldrar. 

Den är lätt att anpassa efter träningsnivå. Bra 

springskor kan kosta rätt mycket och det kan ju 

påverka vilka som faktiskt springer regelbundet 

eller drar på sig skador. Gymträning inomhus är 

enkelt och många gillar det. Uppvärmning är 

alltid viktigt för att undvika skador. Som alltid 

måste man tänka på att värma upp och träna på 

rätt sätt. Vissa övningar i gym kan vara direkt 

farliga, särskilt om man börjar lyfta tungt.” 

 

Uppgiften “Att träna” i exemplet ovan går ut på att eleven ska välja ut några övningar eller 

rörelseaktiviteter som hen fördjupar sig i och som gynnar elevens fysiska förmåga och hälsa. 

Eleven ska förutom att genomföra träning i utom- och inomhusmiljö även planera och 

skriftligt beskriva de valda rörelseaktiviteternas värde för träning, hälsa och livsstil 

(Skolverket, 2014).  
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I tabell 1 framgår att eleven översiktligt ska diskutera och beskriva olika delar av styrke- och 

konditionsträning. För att göra detta krävs enligt Lundin och Schenker (2018) att eleverna 

besitter en generell språkförmåga. Det innebär att eleven både behöver behärska 

meningsuppbyggnaden i det svenska språket samt att på ett adekvat sätt kunna använda sig av 

ämnesspecifika ord och begrepp. 

 

3.6 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras för arbetet betydelsefullt resultat från tidigare forskning. 

 

3.6.1 Lärares erfarenheter 

Vid sidan av skola och utbildning i allmänhet framhåller många forskare ämnet idrott och 

hälsa som en potentiell viktig arena för social interaktion som kan vara av betydelse för 

nyanlända elever (se t.ex. Bunar, 2015; Huitfeldt, 2015; Lundvall, 2006; Wyant m.fl., 2019). I 

intervjuer med idrottslärare verksamma i mångkulturella områden i Sverige betonas ämnets 

särskilda bidrag till elevers lärande kring normer och värderingar i relation till 

idrottsutövandet i Sverige, samt att nyanlända elever genom undervisning ges möjlighet att 

träffa nya människor och bekanta sig med nya områden i sin omgivning (Lundvall, 2006). 

Med intentionen att uppnå kollektiva mål, och sammanföra människor med olika bakgrunder, 

beskriver Wyant m.fl. (2019) att såväl idrottsundervisning, idrott samt fysisk aktivitet är 

ändamålsenliga för det tidigare. I ett längre perspektiv menar också Huitfeldt (2015) att 

ungdomars deltagande i skolans idrottsundervisning kan hjälpa dem ut i föreningslivet. Även 

om denna typ av forskning inte explicit fokuserar på språkliga perspektiv på ämnet idrott och 

hälsa är det möjligt att språkutveckling sker parallellt med deltagande i det sociala 

sammanhang som utgör undervisning. Till exempel framhåller Bunar (2015) att ämnet idrott 

och hälsa kan möjliggöra för nyanlända elever att delta i skolans gemenskap och därigenom 

ges möjlighet till språkutveckling i ett ämne med många praktiska inslag.  

 

Vad gäller forskning som specifikt fokuserat på lärares erfarenheter av språkliga utmaningar i 

undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever i idrott och hälsa framgår vidare att det 

uppstår språkliga barriärer i dialogen mellan lärare och elever (Baldwin, 2015; Flory & 

McCaughtry, 2011; Sato & Hodge, 2016). De uppstådda språkliga barriärerna bidrar enligt 

lärarna i Sato och Hodge (2016) studie till att undervisningen upplevs som utmanande av 

lärarna vilket leder till en upplevd osäkerhet och otillräcklighet för att undervisa denna 

elevgrupp. De upplevda känslorna av osäkerhet och otillräcklighet bekräftas även av flertalet 

lärare i Baldwins (2015) studie. De menar att dessa känslor grundas i de språkliga barriärerna 

och den undermåliga dialogen lärare och elever sinsemellan. En lärare i studien uttrycker till 

exempel att kommunikationsförbistringarna leder till att hen vissa dagar lämnar skolan totalt 

utmattad med känslan av att allt det hen försökt lära ut under skoldagen varken uppfattats 

eller förståtts av eleverna (Baldwin, 2015).  

 

I en annan studie genomförd av Flory och McCaughtry (2011) förklarar de intervjuade lärarna 

att de språkliga barriärerna medför svårigheter för eleverna till att följa och förstå 

instruktioner, använda det ämnesspecifika språket på ett korrekt sätt och med det även 

svårigheter för att föra adekvata diskussioner runt ämnesinnehållet. Att flerspråkiga elever har 

svårt för att följa och förstå instruktioner i undervisningen till följd av språkliga barriärer 

bekräftas av lärare i Sato och Hodges (2016) och Huitfeldts (2015) studier. Även om eleverna 

lyssnar noggrant till olika instruktioner och anvisningar läraren ger blir det tydligt att de inte 

förstått instruktionerna när de väl ska sätta i gång med den tilldelade uppgiften. Det i sin tur 
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leder till att de flerspråkiga eleverna blir osäkra och intar en passiv roll i vilket de inväntar, 

observerar och efterföljer de elever som tycks ha förstått övningsinstruktionerna korrekt (Sato 

& Hodge, 2016). Den språkliga barriären mellan lärare och elever blir enligt en lärare i 

Huitfeldts (2015) studie inte bara en utmaning när hen behöver förklara elevuppgifter utan 

även när ämnets kunskapskrav behöver förmedlas likväl som när läraren behöver för att 

instruera eleverna vilken typ av kläder som är nödvändiga för olika delar av undervisningen.  

 

3.6.2 Elevers erfarenheter 

Resultat från tidigare forskning gällande flerspråkiga elevers erfarenheter av undervisningen i 

idrott och hälsa gör också gällande en del upplevda utmaningar, bl. a. att det uppstår språkliga 

barriärer i dialogen mellan lärare och elever (Taylor & Doherty, 2005; Sato & Hodge, 2016; 

Wiggs, 2008). Samtidigt som nyanlända och flerspråkiga elever i Wiggs (2008) avhandling 

underströk vikten av att behärska undervisningsspråket för att nå goda skolresultat framhöll 

de även den språkliga barriären som den i särklass svåraste utmaningen i undervisningen. För 

att nå skolframgång behöver undervisningsspråket läras in så snart som möjligt och både 

behärskas i tal och skrift, dels för att kunna begripa kurslitteratur och instruktioner av olika 

slag, men även för att möjliggöra muntlig kommunikation under lektionerna. Ett flertal elever 

beskrev i samband med intervjuer i Taylor & Dohertys (2005) studie upplevda utmaningar 

som ett resultat av de språkliga barriärerna. Genom att inte kunna förstå eller kommunicera på 

undervisningsspråket i samma utsträckning som förstaspråkselever medförde det en upplevd 

känsla av nervositet och ängslan hos de flerspråkiga eleverna. Till exempel inför att riskera bli 

exkluderad eller bli uppfattad som ointelligent av övriga elever i klassen när man exempelvis 

inte förstår undervisningsinnehållet eller kan uttala olika ämnesspecifika ord korrekt.  

 

Språkliga barriärer beskrivs inte bara leda till upplevda känslor av nervositet och ängslan hos 

flerspråkiga elever. Det medför även att ämnesinnehållet och det ämnesspecifika språket 

uppfattas som obekant, utmanande och svårbegripligt (Taylor & Doherty, 2005). För många 

nyanlända och flerspråkiga elever som möter ett nytt och främmande ämnesinnehåll med för 

dem helt nya idrottsaktiviteter och undervisningsmoment leder det till upplevda känslor av 

osäkerhet (Lundvall, 2005; Taylor & Doherty, 2005). Med de nya aktiviteterna följer 

exempelvis ofta nya regler vilket eleverna uttrycker sig finna otydliga och svårtolkade. Vidare 

beskrivs hälsodelen av ämnet upplevas som särskilt utmanande bland eleverna, inte enkom för 

att det är ett nytt inslag i ämnet och innehåller ny terminologi för många utan även för att 

denna del i många fall bedrivs som teoretisk undervisning vilket ställer större krav på eleverna 

att behärska undervisningsspråket i tal och skrift (Taylor & Doherty, 2005).  

 

Ovan framgår att nuvarande forskning har haft ett fokus på elevers språkliga utmaningar i 

ämnet idrott och hälsa. Elevers erfarenheter av språkliga möjligheter i undervisningen i idrott 

och hälsa är dock inte lika beforskat och därmed även att betraktas en kunskapslucka. 
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metod och tillvägagångssätt redovisas. 

 

4.1 Studiedesign 

Målet med studien var att skaffa djupare förståelse kring intervjupersonernas erfarenheter av 

ett fenomen utifrån deras sociala verklighet, något som i detta fall dels innebar att undersöka 

vilka språkliga utmaningar lärare upplever i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga 

elever i idrott och hälsa samt vilka möjligheter lärare i idrott och hälsa upplever för att 

överbrygga dessa språkliga utmaningar. Det innebar även att undersöka vilka språkliga 

utmaningar nyanlända och flerspråkiga elever upplever i undervisningen i idrott och hälsa 

samt vilka möjligheter dessa elever upplever för att överbrygga de språkliga utmaningarna. 

Studiens frågeställning besvarades därför utifrån en kvalitativ utgångspunkt (Dalen, 2015; 

Denscombe, 2018). I kontrast till kvantitativ forskning gör forskning med en kvalitativ 

utgångspunkt det även möjligt att nå mer ingående insikter om det undersökta ämnet (Patel & 

Davidson, 2019). I forskningsprojekt med begränsad tid och pengar framhåller Denscombe 

(2018) intervjuer som en passande metod för datainsamling. Forskning med kvalitativ 

inriktning utgår från ord och bilder som analysenhet och syftar till att förstå fenomen i deras 

sammanhang vilket lämpar sig väl för att besvara studiens syfte (Denscombe, 2018). Både 

elev- och lärarintervjuer ingår i studien. 

 

4.2 Urval 

Inom kvalitativ forskningen med intervjuer som datainsamlingsmetod framhålls vikten av att 

noga överväga vilka intervjupersoner som väljs ut i samband med intervjuprocessen. 

Subjektivt urval och bekvämlighetsurval är enligt Denscombe (2018) exempel på två olika 

urvalsstrategier. I en subjektiv urvalsprocess väljs de intervjupersoner ut som anses vara mest 

relevanta för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Utgår forskaren istället från sin 

egen bekvämlighet i urvalsprocessen, alltså väljer de intervjupersoner som finns närmast till 

hands, är det fråga om ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018).  

 

I föreliggande studie har en kombination av subjektivt urval och bekvämlighetsurval 

tillämpats. Skribenten har använt sig av både lärare och elever som skribenten träffat på sedan 

tidigare, antingen under den reguljära eller verksamhetsförlagda delen av 

universitetsutbildningen. Detta är något som rimligtvis är att betraktas som en form av 

bekvämlighetsurval. Samtidigt går det att argumentera för att strategiskt urval gjorts efter som 

samtliga intervjupersoner som valts ut har gjort det med anledning av deras relevans eller 

kunskap kring det beforskade ämnet. Denscombe (2018) beskriver att en subjektiv 

urvalsprocess möjliggör för forskaren att få den mest kvalitativa information eftersom 

forskaren kan handplocka de intervjupersoner som rimligtvis genererar kvalitativ data och 

adekvat förståelse kring det beforskade ämnet. Enligt Denscombe (2018) är 

bekvämlighetsurval fördelaktigt eftersom det är en snabb, billig och enkel urvalsstrategi som 

lämpar sig väl i småskaliga forskningsprojekt, något som kan beskrivas passa överens väl med 

föreliggande studie. I samband med tillämpningen av bekvämlighetsurval som urvalsstrategi 

finns det enligt Denscombe (2018) dock en risk för att forskarens personliga relation till 

intervjupersonerna kan komma att påverka resultatet. Författaren framhåller att den personliga 

relationen kan riskera försvåra för forskaren att hålla sig objektiv i samband med 

intervjutillfället såväl som i arbetet med att bearbeta och analysera datamaterial (Denscombe, 

2018). 
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4.2.1 Inklusionskriterier för lärare och elever 

För att inkluderas i föreliggande studie formulerades följande inklusionskriterier för lärare 

och elever. 

 

Lärare: 

• Lärare behöriga i ämnet idrott och hälsa 

• Lärare aktivt verksamma i undervisning av ämnet idrott och hälsa 

• Lärare som undervisar flerspråkiga elever  

 

Elever: 

• Elever som enligt Skollagens nuvarande avgränsning definieras som, eller tidigare 

definierats som, nyanlända 

• Elever som i vardagen möter och har behov av att använda två eller fler språk men 

behärskar dem i olika omfattning 

• Elever mellan åldrarna 15-20 

 

4.3 Datainsamling 

Denscombe (2018) förklarar att intervjuer är en bra metod för datainsamling om syftet är att 

inhämta förståelse kring informanternas erfarenheter och åsikter om ett specifikt ämne. 

Intervjuer kan antingen genomföras individuellt med en person åt gången eller i grupp med 

flera personer samtidigt. Genomförs intervjuerna i grupp finns det enligt Patel och Davidson 

(2019) dock risk för att utfallet av intervjun kan påverkas av gruppsammansättningen. 

Denscombe (2018) förklarar även att personliga intervjuer är enklare att organisera än 

gruppintervjuer. En annan fördel med personliga intervjuer är att de är enklare för forskaren 

att kontrollera i jämförelse med gruppintervjuer eftersom forskaren endast har en persons 

idéer att utforska och tolka och endast en person att guida genom intervjun. En ytterligare 

fördel med personliga intervjuer är att forskarens arbete med att transkribera 

ljudinspelningarna underlättas när endast en person intervjuas (Denscombe, 2018). Mot 

bakgrund av detta genomfördes därför intervjuerna individuellt med en intervjuperson åt 

gången. 

 

Enligt Denscombe (2018) finns tre olika former av intervjuer. Den första formen, 

strukturerade intervjuer, kan jämföras med ett frågeformulär beståendes av en lista med 

förutbestämda frågor och svarsalternativ. Strukturerade intervjuer beskrivs vara vanligt 

förekommande i samband med stora och kvantitativa studier där det krävs att 

forskningsprocessen kan standardiseras (Denscombe, 2018; Patel & Davidson, 2019). I den 

andra formen, semistrukturerade intervjuer, har forskaren på förhand arbetat fram en lista med 

ämnen och frågor som hen vill dryfta under intervjutillfället. Denna intervjuform tillåter 

intervjupersonen att reflektera över de ämnen och frågor som avhandlas under intervjutillfället 

i större utsträckning än i en strukturerad intervju. Denscombe (2018) förklarar även att 

forskaren i samband med semistrukturerade intervjuer har möjlighet att revidera listan med 

frågor efter varje intervju vilket kan betraktas som fördelaktigt. I den tredje formen, 

ostrukturerade intervjuer, utgår intervjuaren endast från olika teman som fastställts redan 

innan intervjun. Intervjupersonen tillåts sedan fritt och på egen hand själv diskutera dessa 

teman (Denscombe, 2018). För att besvara forskningsfrågorna i föreliggande studie ansågs 

sammantaget semistrukturerade intervjuer som den bäst lämpade formen av intervjuer.  

 

I föreliggande studie skickade skribenten ut förfrågan om deltagande i studien (se bilaga 3) till 

5 verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Totalt 4 lärare tackade ja till deltagande i studien 
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och enkom en lärare, verksam på gymnasiet, avböjde förfrågan om medverkan med anledning 

av tidsfrist. Studien omfattar 2 manliga och 2 kvinnliga lärare. Av de 4 lärare som räknats 

med i studiens resultat har samtliga avlagt examen vid Göteborgs Universitet och har antingen 

läst ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot 

arbete i gymnasieskolan. Vidare är samtliga lärare aktivt verksamma i undervisningen av 

flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa. Lärarnas arbetslivserfarenhet omfattar antalet år 

de arbetat som verksam lärare efter avlagd examen. Samtliga lärares bakgrundsuppgifter har 

behandlats konfidentiellt vilket föranleder att deltagarna kommer omnämnas som lärare 1-4 i 

föreliggande studie. Se nedan tabell 1 för en kortare introduktion av respektive lärarinformant. 

 

Tabell 1. Lärarnas bakgrund. 

 

Namn Kön Ålder Nivå Arbetslivserfarenhet Erfarenhet av att undervisa flerspråkiga 

elever 

Lärare 

1 
Man 36 år Gymnasiet 8 år 8 år 

Lärare 

2 
Man 31 år Högstadiet 3 år 3 år 

Lärare 

3 
Kvinna 27 år Högstadiet 1 år 1 år 

Lärare 

4 
Kvinna 33 år Högstadiet 1 år 1 år 

 

Genom lärare 1 kom skribenten i kontakt med de intervjuade eleverna som inkluderats i 

studiens resultat. Samtliga elevinformanter antingen har eller har haft ämnet idrott och hälsa 

på den skola där lärare 1 för närvarande är verksam. Förfrågan om att delta i studien gjordes 

muntligen på plats av skribenten själv i samband med två olika lektioner lärare 1 undervisade. 

Förfrågan riktade sig till några utvalda elever skribenten personligen, sedan perioder av 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning, hade kännedom om och ansåg relevanta för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor. Totalt förfrågades 6 elever att delta i studien varav 

samtliga 6 tackade ja. Alla elevinformanter som inkluderats i studiens resultat är i åldrarna 

15-20 och går på gymnasiet. De är elever som enligt Skollagens nuvarande avgränsning 

antingen definieras som, eller relativt nyligen tidigare har definierats som, nyanlända. De är 

även elever som i vardagen möter och har behov av att använda två eller fler språk men 

behärskar dem i olika omfattning. Samtliga elevinformanters bakgrundsuppgifter har 

behandlats konfidentiellt vilket föranleder att de kommer omnämnas som elev 1-6 i 

föreliggande studie. Se nedan tabell 2 för en kortare introduktion av respektive elevinformant. 

 

Tabell 2. Elevernas bakgrund. 

 

Namn Kön Ålder Nivå Antal år inom det svenska skolsystemet 

Elev 1 Kvinna 19 år åk 1 Gymnasiet 3 år 

Elev 2 Kvinna 16 år åk 1 Gymnasiet 6 år 

Elev 3 Kvinna 17 år åk 1 Gymnasiet 6 år 

Elev 4 Kvinna 17 år åk 1 Gymnasiet 6 år 
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Elev 5 Kvinna 18 år åk 3 Gymnasiet 8 år 

Elev 6 Kvinna 20 år åk 3 Gymnasiet 5 år 

 

4.4 Intervjuguide 

Dalen (2015) beskriver det som en nödvändighet för forskaren att använda sig av en 

intervjuguide om forskaren i kvalitativa studier använder sig av semistrukturerade intervjuer. 

Författaren beskriver att en intervjuguide består av centrala teman och frågor som tillsammans 

bör omfatta studiens mest betydelsefulla områden med målet att kunna besvara studiens 

frågeställningar. För att intervjupersonen ska ges möjligheten att kunna resonera och utveckla 

sina svar på frågorna i intervjuguiden understryks även vikten av att intervjuguiden består av 

öppet formulerade frågor (Dalen, 2015). Eftersom föreliggande studie syftar till att undersöka 

både lärare och elevers uppfattningar kring språkliga utmaningar i undervisningen av idrott 

och hälsa kom två olika intervjuguider att utarbetas. I processen med att utarbeta 

intervjuguiderna hämtades inspiration från liknande uppsatser, dels utförda av skribenten själv 

men även från uppsatser utförda av andra forskare. I utarbetandet av intervjuguiderna har 

även inspiration hämtats från den litteratur och tidigare forskning som presenterats i arbetets 

bakgrund. De teman och frågor som intervjuguiderna inrymmer har utformats mot bakgrund 

av skribentens avgränsningar av, för arbetet, väsentliga begrepp. Intervjuguiderna består i 

huvudsak av en introducerande del som innefattar bakgrund- och uppvärmningsfrågor (t.ex. 

ålder och utbildning), en del som handlar inkludering i undervisningen (t.ex. lärares tolkning 

av begreppet inkludering ) samt en ytterligare del som omfattar språkliga utmaningar och 

möjligheter i undervisningen (t.ex. vilka ämnesområden som upplevs som särskilt 

utmanande). 

 

4.5 Genomförande 

I föreliggande studie användes semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. 

Skribenten hade på förhand arbetat fram en intervjuguide som användes som hjälpmedel 

under intervjutillfället i syfte att låta intervjupersonen reflektera över de ämnen och frågor 

som avhandlas under intervjutillfället (Denscombe, 2018). För att intervjupersonen inte ska 

känna sig obekväm förklarar både Dalen (2015) och Denscombe (2018) vikten av att inleda 

samtalet med ställa frågor som får intervjupersonen att må bra och känna sig tillfreds i 

situationen. Skribentens inledande frågor omfattade därför främst generella spörsmål rörande 

intervjupersonens bakgrund. Under intervjun beskriver Denscombe (2018) vikten av att 

forskaren står ut med perioder av tystnad detta då tystnad kan användas som ett viktigt 

redskap för få intervjupersonen att fortsätta tala. Författaren framhåller även vikten av att 

intervjuaren är lyhörd inför intervjupersonens känslor eftersom möjligheterna att leva sig in i 

intervjupersonens perspektiv medför bättre möjligheter till intervjupersonen delar med sig av 

adekvat information. Vidare understryker Denscombe (2018) vikten av forskaren kan sufflera, 

det vill säga att kunna ge exempel som hjälper intervjupersonen att besvara frågan, upprepa 

intervjupersonens senaste ord i syfte att bjuda in till en fortsättning eller att upprepa den 

aktuella frågan i syfte att klargöra.  

 

Under intervjuerna försökte skribenten både vara lyhörd inför intervjupersonernas känslor, 

använda tystnaden som effektivt verktyg samt vid olika tillfällen sufflera. Att kunna hjälpa 

intervjupersonerna besvara frågan genom att exempelvis upprepa hens senaste ord eller att 

återupprepa den aktuella frågan uppfattades av skribenten som särskilt användbara strategier 

för att få så uttömmande svar som möjligt av intervjupersonerna, oaktat om det rörde sig om 
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lärar- eller elevinformanter. Utöver att få så uttömmande svar som möjligt från 

intervjupersonerna var detta även något som gjordes för att reducera skribentens eventuella 

tolkningsfel i samband med det efterföljande arbetet med dataanalysen.  

 

Denscombe (2018) beskriver att forskare vanligtvis anförtror sig till ljudupptagningar i 

samband med genomförandet av personliga intervjuer. Författaren framhåller några fördelar 

med ljudupptagningar vilka bl.a. är att de erbjuder en permanent och så gott som komplett 

dokumentation avseende den verbala kommunikationen som förmedlas under intervjun. 

Ljudupptagningar går även enkelhet för andra forskare att validera. Den icke-verbala 

kommunikationen registreras dock inte i ljudupptagningar varför vissa forskare ibland även 

väljer att använda sig av videodokumentation (Denscombe, 2018). Att använda sig av 

videodokumentation beskrivs dock inte utgöra praxis i samband med intervjuer, detta 

eftersom videokamerans påträngande inverkan riskerar frånta de möjliga fördelar som 

videodokumentation beskrivs kunna bidra med. Sammantaget anser majoriteten forskare 

således att ljudinspelningar genererar data av fullgod kvalitet för att besvara syftet med den 

aktuella forskningen (Denscombe, 2018). Att använda sig av ljudupptagningar i samband med 

intervjuer beskrivs även som fördelaktigt eftersom det endast kräver enklare utrustning i form 

av en digital ljudinspelare, dator och eventuellt internetuppkoppling (Denscombe, 2018).  

 

Ljudupptagning genom mobiltelefon eller dator användes i samband med samtliga 10 

intervjuer som genomfördes i föreliggande studie och alla intervjuer transkriberades per 

omgående samma dag som de ägde rum. För att öka chanserna till deltagande bland de lärare 

som fick förfrågan om deltagande i studien erbjöd skribenten dem valmöjligheten att antingen 

genomföra intervjun på plats eller på distans. Slutligen genomfördes tre lärarintervjuer på 

distans via kommunikationsprogrammet Zoom och en lärarintervju på plats i skolan där 

läraren är anställd. De lärare som genomförde intervjun på distans befann sig antingen på sin 

arbetsplats eller i hemmet. Samtliga lärarintervjuer tog mellan 20-45 minuter i anspråk. Alla 

elevintervjuer hölls på plats där lärare 1 för närvarande är verksam och genomfördes i 

samband med en av elevernas lektion i ett lugnt och avskilt utrymme där endast skribenten 

och informanten befann sig. Samtliga elevintervjuer tog mellan 10-37 minuter. Efter att 

samtliga lärare- och elevintervjuer transkriberats kom de att analyseras utifrån Braun och 

Clarkes (2006) tematiska analysmetod beståendes av sex olika steg. 

 

4.6 Databearbetning och analys 

Bearbetningen av datan inleddes med att samtliga intervjuer transkriberades. Därefter kom 

samtliga intervjuer att analyseras utifrån Braun och Clarkes (2006) tematiska analysmetod 

beståendes av sex olika steg. Analysmetoden framhålls som relativt enkel och flexibel om 

forskarens syfte är att lokalisera gemensamma teman samt finna likheter och skillnader i det 

insamlade datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden framhålls av Braun och 

Clarke (2006) dessutom som särskilt användbar för forskare med lite erfarenhet, något som 

passar väl in för skribenten i föreliggande studie. 

  

Analysmetodens första steg inbegriper att bekanta sig med datamaterialet, något som 

påbörjades redan under skribentens arbete med att transkribera samtliga intervjuer (Braun & 

Clarke, 2006). Såväl Braun och Clarke (2006) och Denscombe (2018) understryker 

bearbetningen av det inhämtade materialet i denna fas som en tidskrävande, om än nödvändig, 

uppgift för den fortsatta analysprocessen. Arbetet i denna fas är dock att betraktas som 

fördelaktigt eftersom det medför att skribenten redan under ett tidigt skede under 

databearbetningsprocessen kommer i god kontakt med insamlade data (Denscombe, 2018). 
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Det andra steget i analysmetoden omfattar datakodning som syftar till att relevant information 

som på ett utförligt sätt åskådliggör det undersökta ämnet (Braun & Clarke, 2006). Skribenten 

utförde arbetet i detta steg genom att markera och kommentera satser som i sammanhanget 

ansågs relevanta för det fortsatta analysarbetet. Det tredje steget i analysmetoden handlar om 

att skapa en tankekarta, eller thematic map som Braun och Clarke (2016) betecknar det. 

Tankekartan skapades i syfte att på ett enklare sätt utkristallisera gemensamma teman från de 

olika transkriberingar skribenten genomfört. I det fjärde steget i analysmetoden jämförde och 

säkerställde skribenten att utvalda teman från föregående steg korrelerade med tidigare 

kodade data samt studiens syfte och frågeställningar. I analysmetodens femte steg bestämdes, 

definierades och namngavs de olika teman av skribenten. Under det sjätte steget, vilket även 

är analysmetodens sista, inledde skribenten framställningen av undersökningens resultat. 

Olika citat tagna från elev- och lärarintervjuerna som ansågs relevanta för studiens undersökta 

ämne och utvalda litteratur kom då att användas (Braun & Clarke, 2006). 

 

4.7 Etiska ställningstaganden  

Patel och Davidson (2019) förklarar att allt forskningsarbete syftar till att generera trovärdig 

kunskap som även betraktas som värdefull för oss individer och samhället i stort. I samband 

med forskningsarbete gäller det samtidigt att ta ställning till vissa forskningsetiska aspekter 

för att inte riskera förödmjuka eller kränka någon individ (Patel & Davidson, 2019). En etisk 

prövning sker vanligtvis i samband med de flesta former av forskningsprojekt. Enligt 

Denscombe (2018) behöver forskning som omfattar datainsamling från eller om levande 

människor alltid genomföra en etisk granskning, i synnerhet om undersökningen omfattar 

känsliga ämnen som exempelvis olagligt beteende eller sårbara grupper som exempelvis barn 

eller människor med utvecklingssvårigheter. En etisk granskning genomförs alltid av en 

etikprövningsnämnd redan innan datainsamlingen påbörjas. Även i mindre undersökningar 

som exempelvis ett uppsatsarbete gäller det enligt Patel och Davidson (2019) att noga 

överväga de forskningsetiska aspekterna. Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning har Vetenskapsrådet utarbetat fyra etiska regler, eller huvudkrav, som forskaren 

måste ta ställning till i samband med undersökningens genomförande (Vetenskapsrådet, 

2018). Det första huvudkravet, informationskravet, innebär att forskaren måste informera 

undersökningsdeltagarna om studiens syfte. Det andra huvudkravet, samtyckeskravet, innebär 

att deltagare i en undersökning själva äger rätten besluta över sin medverkan. Det tredje 

huvudkravet, konfidentialitetskravet, handlar om att samtliga deltagare i studie åtnjuter rätten 

till största möjliga konfidentialitet samt att deltagarnas personuppgifter måste förvaras på sätt 

som säkerställer att inga obehöriga har åtkomst till uppgifterna i fråga. Det fjärde 

huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får 

användas till något annat än forskningsändamål.  

 

Skribenten beaktade de första två huvudkraven genom att bistå samtliga intervjupersoner med 

ett informationsbrev innan respektive intervju påbörjades. Se bilaga 3 för informationsbrev. 

Vad gäller det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, beaktade skribenten det genom att 

dels exkludera namnet på deltagarna i fråga, dels genom att exkludera namnen på de skolor 

deltagarna tillhörde. Kravet uppfylldes även genom att skribenten förvarade ljudinspelningar 

och transkriberingar på ett sådant sätt att endast skribenten i fråga kunde tillgå. Det fjärde och 

sista huvudkravet, nyttjandekravet, uppfylldes också, detta genom att ljudupptagningar och 

transkriberingar endast kommer nyttjas till studiens syfte vartefter de kommer att raderas.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från samtliga 4 genomförda lärarintervjuer och 6 

elevintervjuer. Resultatet presenteras med utgångspunkt i rubrikerna: (1) lärares övergripande 

uppfattning om inkludering, (2) Lärares upplevda språkliga utmaningar, (3) Lärares upplevda 

möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar, (4) Nyanlända och flerspråkiga elevers 

upplevelse av delaktighet i den sociala och pedagogiska gemenskapen, (5) Nyanlända och 

flerspråkiga elevers upplevda språkliga utmaningar och (6) nyanlända och flerspråkiga elevers 

upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar. 

 

5.1 Lärarnas övergripande uppfattning om inkludering 

De flesta intervjuade lärarna uttryckte en samsyn kring innebörden av begreppet inkludering. 

Centralt i samtliga lärares uppfattning av inkluderingsbegreppet var att alla elever, oavsett 

individuella förutsättningar, dels ska kunna känna sig välkomna i den sociala gemenskapen 

och dels ska känna sig delaktiga i undervisningen. Inkludering uppfattades av majoriteten 

läraren även som synonymt med göra anpassningar av olika slag i undervisningen i syfte att 

alla elever ska känna sig delaktiga. Ett citat från lärare 2 exemplifierar vad anpassningar i 

undervisningen kan innebära, inte enkom för nyanlända och flerspråkiga elever, utan för alla 

elever.  

 
…när man gör kanske någon anpassning eller en inkludering för kanske någon nyanländ så gör 

man det oftast bättre för hela gruppen. Med att förtydliga saker och ting, eller man har bild-

/stödkort eller vad man nu har.. det, det.. det passar ju allihopa så att säga. (Lärare 2) 
 

På frågan huruvida lärarna upplever att det finns någon uttalad strategi för dem på lokal 

skolnivå som specifikt syftar till att inkludera nyanlända och flerspråkiga elever i 

undervisningen förklarar samtliga lärare att det i dagsläget, dem veterligen, inte finns någon 

sådan. Lärare 1 framhåller dock att det under flyktingkrisen 2015 fanns uttalade strategier för 

detta på den skolan han för närvarande var verksam. Lärare 2 beskriver inte uttryckligen att 

det finns någon uttalad strategi men understryker däremot att skolans lärare i svenska som 

andraspråk eller skolans specialpedagog vanligtvis kan vara behjälplig med att stötta honom i 

detta arbete, till exempel genom att översätta ord och begrepp från elevernas förstaspråk till 

undervisningsspråket.  

 

En viktig aspekt för att flerspråkiga elever ska uppleva sig inkluderade i undervisningen är 

enligt lärare 2 och 3 det relationsskapande arbetet, något som enligt lärarna bl. a. uppnås 

genom att visa intresse för den enskilde eleven samt att småprata lite med eleven i fråga varje 

gång de möts. En annan viktig aspekt beskrivs enligt majoriteten lärare (lärare 1, 2 & 4) vara 

att eleverna ska uppleva sig förstå vad de ska göra och varför de ska göra vissa moment i 

undervisningen. 

 

5.2 Lärares upplevda språkliga utmaningar 

Avseende lärares upplevda språkliga utmaningar i undervisningen av nyanlända och 

flerspråkiga elever utkristalliserades i analysen följande teman: (1) Teoretiska och skriftliga 

uppgifter, (2) Säkerhetsrisker i undervisningen till följd av språkförbristningar medför 

upplevd osäkerhet hos lärarna, (3) Främmande aktiviteter och nya begrepp inom ämnet 

medför enligt samtliga lärare språkliga utmaningar i undervisningen. 
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Samtliga lärare beskriver att de flerspråkiga elevernas språkförbristningar i 

undervisningsspråket leder till svårigheter i undervisningen, dels för eleverna själva, dels för 

läraren. Lärare 1, 2 och 3 framhåller teoretiska och skriftliga uppgifter i ämnet som särskilt 

krävande för nyanlända och flerspråkiga elever med språkliga utmaningar.  

 
…är det för stora för brist, bristningar, bristningar i eller i själva de språkliga så blir det ju 

väldigt svårt att förstå riktigt vad eleverna menar och vad hur mycket som har gått in i själva 

undervisningen och sånt där, så det är en stor utmaning… (Lärare 1) 
 

…det har blivit så teoretiskt.. så det är många som slås ut, tyvärr, skulle jag vilja säga. Utav 

dom jag har så är det en del som liksom inte riktigt klarar det för att det blir så abstrakt och det 

är så stort för dem med det teoretiska. (Lärare 2) 
 

Det är ju mycket svårare, exempelvis om man har en skriftlig uppgift så kan man ju sitta med 

eleven och försöka prata lite och visa bilder och videos och allting sånt och man kan försöka 

prata muntligt och man kan försöka hjälpa till att skriva ner men.. Men, det är svårt. Och det 

blir ju jättesvårt för eleven också att liksom kunna visa upp det här på ett bra sätt. (Lärare 3) 
 

I de fall nyanlända och flerspråkiga elever inte besitter tillräckligt goda språkkunskaper för att 

kunna uttrycka sig i skrift för att på ett adekvat sätt göra sig förstådda upplever lärare 1 

svårigheter att förstå vad eleverna menar och i vilken grad de faktiskt har uppfattat och 

förstått av undervisningsinnehållet. Lärare 2 bekräftar föregående lärares upplevelse av att 

ämnets teoretiska delar vållar språkliga utmaningar för nyanlända och flerspråkiga elever. 

Lärare 2 förklarar att många nyanlända och flerspråkiga elever, trots anpassningar och 

språklig stöttning från lärarens sida, inte mäktar ämnesspråket i undervisningen. 

Ämnesspråket blir helt enkelt för abstrakt för en del av de nyanlända och flerspråkiga 

eleverna vilket leder till att många av dem inte når upp till kunskapskraven. Lärare 3 bekräftar 

det lärare 1 beskriver genom att understryka hur det blir svårt för eleverna att kunna visa upp 

sina ämneskunskaper genom skriftspråket. Därtill understryker läraren även hur de delar av 

undervisningen som omfattar skriftliga elevuppgifter upplevs som mycket svårare att 

undervisa kring.   

 

Lärare 3 och 4 betonar framförallt hur elevernas språkförbristningar medför en potentiell 

säkerhetsrisk vid olika praktiska moment av undervisningen. Lärare 4 upplever att elevernas 

språkförbristningar medför svårigheter för eleverna att förstå instruktioner i samband med 

exempelvis gymnastik och återger hur en av hennes elever bröt skulderbladet till följd av att 

hen inte förstod lärarens instruktioner. I de fall eleverna inte förstår lärarens instruktioner i 

samband med exempelvis redskapsgymnastik, simning eller orientering leder det enligt lärare 

3 även till en upplevd ovilja att låta dessa elever delta i undervisningen fullt ut eftersom det 

finns en upplevd osäkerhet och rädsla över att eleverna ska skada sig. 

 
Och jag tycker det svåraste är skaderiskerna, exempelvis orientering, om inte jag är 100 är säker på 

att personen förstår så skulle jag aldrig kunna släppa iväg en elev ut i skogen, Det kan ju vara 

livsfara. (Lärare 3) 
 

För eleverna främmande och nya aktiviteter inom ämnet medför enligt samtliga lärare 

språkliga utmaningar i undervisningen. Detta eftersom nyanlända eller flerspråkiga elever i de 

fall inte är bekanta med vare sig aktiviteten eller dess tillhörande begrepp på förstaspråket 

eller från tidigare idrottsundervisning. Ergonomi, orientering och kroppsideal uppfattas av 

lärare 1 som de ämnesområden med tillhörande kunskapskrav som han uppfattar blir särskilt 

svåra för flerspråkiga elever med språkliga utmaningar att klara. Samtliga områden beskrivs 

av läraren som begreppstunga och som områden som antingen är nya för eleverna eller skiljer 
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sig från elevernas eventuella idrottsundervisning i det tidigare landet. Även lärare 3 

understryker orientering som ett för eleverna utmanande och begreppstungt ämnesområde.  

 
…i idrotten så har vi de här ergonomiska kraven också inom ergonomi det och det är ju oftast 

sådana begrepp som är ganska svåra för många att förstå så ja, exakt man pratar om det här 

psykosociala aspekter och sånt där… (Lärare 1) 
 

…Om dom ska orientera så är det ju massa grejer där ju.. Sankmark till exempel.. Bäck! Och göl 

och så vidare..  Det.. Det är det är lite.. Det är komplicerat för dem. Då i och med att det är så 

teoretiskt så är det en del som slås ut. (Lärare 3) 
 

5.3 Lärares upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga 
utmaningar 

Gällande lärares upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar framträdde 

följande teman: (1) Förstärka det verbala språket med hjälp av kroppsspråket, (2) Visuellt stöd 

i form av bilder eller filmer, (3) Språklig stöttning med hjälp av ordböcker och digitala 

lexikon, och (4) Språklig stöttning med hjälp av klasskamrater eller andra personer.  

 

De intervjuade lärarna uttryckte flera olika upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga 

utmaningar i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Att förstärka det verbala 

språket med hjälp av kroppsspråket i syfte att förtydliga instruktioner och förklaringar för 

nyanlända och flerspråkiga elever beskrivs av majoriteten lärare som särskilt fruktbart. Lärare 

1 beskriver exempelvis hur han upplever att verbal kommunikation i kombination med 

kroppsspråk underlättar förståelsen hos flerspråkiga elever, speciellt i de fall eleverna har 

svårt att få ner hela sin tankesfär i skrift. Lärare 3 förklarar hur hon i praktiska delar av 

undervisningen använder sig av kroppsspråk i syfte att visa och förklara olika komplexa 

rörelser. Därefter brukar hon låta eleverna imitera dessa rörelser. Att förstärka verbal 

kommunikation med hjälp av kroppsspråket i dessa sammanhang är något hon upplever 

fungerar bra. Även lärare 4 förklarar kroppsspråkets vikt i samband med de praktiska delarna 

av undervisningen i ämnet.  

 
Men reflektion kring en konditionsuppgift eller någonting. Där är det ganska bra att ta det här rent 

face to face liksom där man pratar med eleven och med hjälp av både kroppsspråk. “Och hur tänkte 

du här då? förklara det..”. (Lärare 1) 
 

I idrottsundervisningen så blir det väldigt mycket visa, visa så att alla förstår visa så att alla kan 

hänga med och så att man inte säger då att “ja, men dela in i er själva då”.. (Lärare 4) 
 

Att använda sig av externa redskap såsom exempelvis visuellt stöd i form av bilder eller 

filmer i syfte att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen av nyanlända och 

flerspråkiga elever beskrivs också som vanligt bland samtliga intervjuade lärare. Lärare 1 

förespråkar exempelvis användandet filmer som ett bra, och för eleverna lättförståeligt medel, 

i samband med undervisningen av kost och näringslära. Lärare 1 beskriver hur han upplever 

att filmerna hjälper eleverna till att förstå undervisningsinnehållet enklare eftersom de 

använder ett enklare språk och förklarar på ett, för eleverna mer, lättförståeligt sätt. Lärare 2 

berättar att han använder sig av mycket bildstöd i undervisningen och menar att det är något 

som enligt honom underlättar för samtliga elever i svårigheter, inte endast nyanlända eller 

flerspråkiga elever i språkliga utmaningar. Även lärare 3 och lärare 4 berättar hur de använder 

sig av visuellt stöd i form av bilder eller filmklipp som komplement till muntliga eller 

skriftliga framställningar i syfte att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen och för 

att underlätta inlärningen för eleverna.  
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Jag har bilder nu för i början tog ut en massa bilder till exempel över material i hallen och så 

vidare. Det var det var segt att ta fram det, men nu har jag dem och nu sitter de där och nu tänker 

jag att alla elever får hjälp och stöd av det. Alla vet ju inte vad liksom bom är till exempel, men nu 

sitter den lappen där så.. (Lärare 2) 
 

…om man har en skriftlig uppgift så kan man ju sitta med eleven och försöka prata lite och visa 

bilder och videos och allting sånt och man kan försöka prata muntligt och man kan försöka hjälpa 

till att skriva ner men.. Men, det är svårt. (Lärare 3)  

 

Såväl lärare 2 och lärare 4 beskriver förvisso att dom delvis fått hjälp av svenska som 

andraspråkslärare eller specialpedagog på respektive skola för att exempelvis översätta ord 

och begrepp från andra språk. I enlighet med lärare 2 beskriver dock lärare 4 arbetet med 

framtagandet av bildstöd som tidskrävande. Lärare 4 understryker därför att hon hade önskat 

mer stöttning från skolans sida genom att få färdigt bildstöd.      

 
…jag önskar att jag kunde få stöttning att jag kunde få färdigt material, kanske som bildstöd och 

sånt där. Det har ju inte jag fått utan det är någonting jag själv får hitta (Lärare 4) 
 

I syfte att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen beskriver majoriteten lärare även 

hur de använder sig av olika ordböcker eller digitala lexikon för att översätta olika delar av 

undervisningsinnehållet till elevens förstaspråk. Googles översättningsfunktion Google 

translate används av en majoritet lärare, antingen för att exempelvis översätta begrepp 

skriftligen inom aktiviteten orientering eller för att översätta muntligt tal till elevens 

förstaspråk. Lärare 1 beskriver hur han använt Google translate för att översätta 

orienteringsrelaterade begrepp från svenska till ukrainska eftersom han inom snar framtid 

kommer få en ukrainsktalande elev. Hur väl Google translate fungerar för att översätta 

orienteringsrelaterade begrepp i skrift från svenska till ukrainska återstår enligt läraren dock 

att se eftersom han ännu inte undervisar eleven i fråga. Lärare 3 och 4 beskriver dock att de 

använder Google translate regelbundet och uttrycker inte explicit att programmet medför 

några särskilda översättningsfel. Såväl lärare 1 som lärare 4 beskriver även hur de av kollegor 

blivit tipsade om ett annat program eller applikation än Google translate som kan användas 

för att direktöversätta tal mellan svenska och andra språk, ett program de under respektive 

intervju dock inte minns namnet på.  

 
… nu har jag suttit.. kommer få några ukrainska elever, ett par, jag kommer få en tror jag, så jag 

har suttit och översatt begreppet orienteringen. Så det är Google translate. Så hur mycket rätt eller 

fel det är, det får vi se. Sen såg att det var en sån app, nu har jag glömt av vad den heter den här 

Google translate app så man prata in i mobilen så spelar den upp. Det var min, jag vet inte om det 

var SVA- eller specialpedagogen som visade den så kan man prata i mobilen så jag säger det på 

ukrainska, så den har jag fixat också. Så den appen finns det. (Lärare 2) 
  

För att överbrygga språkliga barriärer till nyanlända eller flerspråkiga elever med språkliga 

utmaningar i undervisningsspråket beskriver lärare 3 och 4 även hur de brukar använda sig av 

någon annan elev i klassen som talar samma förstaspråk för att översätta det läraren vill 

förmedla. Trots att de båda ser detta som en verksam metod uttrycker de samtidigt en 

medvetenhet om att det utifrån ett pedagogiskt perspektiv inte är den bästa metoden eftersom 

medför ett stort ansvar för eleven som behöver översätta.  

  
… det är nästan alltid någon annan elev som kan tala på samma språk och sen kanske det inte är 

det bästa och använda eleven, men det gör jag det ändå så att någon kan översätta. (Lärare 3) 
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Och sen är det faktiskt har jag faktiskt haft lite tur och har nästan i varje klass där de kommit till 

nyanländ en elev som pratar samma språk och då vi har kunnat vara till ganska stor hjälp så att när 

hon förklarat och sådär så har jag ibland frågat de här eleverna, kan du bara upprepa det jag sagt 

fast på ditt hemspråk då för hem och det har uppskattats av eleverna då. Men det har ju så klart lagt 

ganska mycket ansvar på kompisarna. (Lärare 4) 
 

5.4 Nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelse av 
delaktighet 

Majoriteten elever uttrycker sig uppleva delaktighet i den sociala såväl som den pedagogiska 

gemenskapen i idrottsundervisningen. Som svar på frågan om eleverna känner sig delaktiga i 

den sociala gemenskapen i idrottsundervisningen svarar de flesta eleverna ja med 

motiveringen om att det är god stämning inom klassen. Elev 5 ställer sig dock tveksam till om 

hon känner sig inkluderad i den sociala gemenskapen under idrottsundervisningen och menar 

att det beror på vilken aktivitet det är som ska utföras under lektionen. Elev 6 beskriver hur 

hon tidigare i grundskolan och i inledningen av gymnasietiden inte kände sig delaktig i den 

sociala gemenskapen under lektionerna. Hon understryker dock att hon under den senaste 

tiden på gymnasiet upplever sig socialt delaktig, mycket tack vare att hon nu har kompisar i 

klassen och känner tillhörighet till gruppen. Att inte känna delaktighet i den sociala 

gemenskapen bidrog enligt eleven till känslor av exkludering och utanförskap.   

 
Ja, verkligen för att i klassen så.. såhär känner alla alltså varandra och så det blir bra samarbete när 

man ska samarbeta på lektionen och så.. Och det blir ganska kul med varandra! (Elev 2) 
 

Beror på vad vi gör.. Ja, jag är inte så mycket för lagspel med tanke på att jag själv känner att jag 

drar ner hela laget när jag inte kan. Jag har inte så mycket kvar av det jag kunde i trean i 

grundskolan till exempel. Så ja, det känns som att jag drar ner hela laget så jag föredrar sporter som 

man kan köra själv där man själv står för sig. (Elev 5) 
 

Man känner sig ledsen för att man känner sig ensam.. Och man känner “varför är jag här?” eller 

varför gör jag det här? (Elev 6) 
 

Alltså grundskolan, först gick jag med.. och sen jag kände mig ensam så jag lämnade, men efter 

gymnasiet så tyckte jag det var jättespännande att spela volleyboll och fotboll och spela som alla 

andra… …Och jag tyckte det var jättekul för jag har alla mina kompisar och så och de var så 

vänliga alltså. Det känns skönt om känner sig en tillhörighet gemensamt. (Elev 6) 
 

På frågan om eleverna känner sig inkluderade i den pedagogiska gemenskapen genom att 

exempelvis kunna delta i aktiviteter på samma villkor som alla andra eller kunna delta i 

diskussioner i klassrummet uppger de flesta eleverna att de kan det. Även som svar på denna 

fråga beskriver några av eleverna att detta är möjligt tack vare den positiva stämningen i 

klassen eller tack vare att de känner sig trygg med läraren och upplever läraren som snäll.  

  
Ja! Och så jag försöker liksom såhär komma in med andra och liksom vara med dom… … 

idrottsläraren är så snäll så jag känner mig trygg med han. Om jag undrar något så frågar jag bara! 

(Elev 2) 
 

Ja! Det är möjligt, särskilt i vår klass som är inte nerdragande… (Elev 5) 
 

5.5 Nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda språkliga 
utmaningar 

Avseende nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda språkliga utmaningar i undervisningen 

utkristalliserades i huvudsak följande teman: (1) Förståelsen för och genomförandet av 
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teoretiska och skriftliga uppgifter, (2) Förstå lärarens muntliga instruktioner, (3) Språkliga 

barriärer medför upplevda känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla.  

 

De intervjuade eleverna beskriver sig uppleva flera olika språkliga utmaningar i 

undervisningen av idrott och hälsa. Att själv både kunna förstå och genomföra teoretiska och 

skriftliga uppgifter lyfts av några elever fram som en av de främsta språkliga utmaningarna i 

undervisningen. Elev 1 förklarar exempelvis att skriftliga uppgifter är svåra eftersom det för 

henne är många nya ord och för att det är svårt att producera flera sidor text på 

undervisningsspråket. Samma elev beskriver att hon ofta kan själva ämnesinnehållet och 

menar att om hon hade fått göra uppgiften muntligt istället så hade hon kunnat svara direkt. 

Även elev 3 framhåller skriftliga uppgifter som särskilt utmanande, speciellt när läraren har 

skrivit texter med många nya ord som är svåra att förstå eller när den tillhörande litteraturen 

till uppgiften innefattar ord som är svåra. Elev 4 lyfter främst fram att hon upplever det som 

svårt att förklara sig och göra utförliga resonemang i text. Hon beskriver även det som 

utmanande att på egen hand hitta information som understödjer de resonemang hon önskar 

föra fram. 

 
Men annars det är det det är liksom skriftligt som är svårt.. för att man har ju lite svårt att förklara 

sig och man har inte så mycket information för den övningen.. Så man måste verkligen prestera 

själv för att hitta information och allting. Det är inte bara någonting man kan bara skriva ner att 

“det här kan du göra” utan man måste forska ut det liksom varför och hjälper detta verkligen det 

och stämmer det här det som står här i den här webben..? (Elev 4) 
  

I kontrast till elev 1, 3 och 4 uttrycker elev 2 att den främsta språkliga utmaningen för henne 

är att förstå läraren i samband med att läraren ger muntliga instruktioner och beskriver vilka 

praktiska övningar eleverna ska utföra. Ord för olika typer av kroppsrörelser framhålls enligt 

eleven som särskilt utmanande och svårbegripliga. Elev 1 medger emellertid att hon ibland 

inte förstår lärarens muntliga instruktioner eftersom hon inte förstår vissa ord läraren 

använder eller för att hon inte är tillräckligt uppmärksam i samband med lärarens genomgång. 

Elev 6 uttrycker att hon tidigare också hade svårt för att förstå lärarens muntliga instruktioner 

men att hon i takt med sin språkliga progression i undervisningsspråket förstår lärarens 

instruktioner bättre och nu även vågar be läraren förtydliga om hon behöver hjälp.  

 
Nej det är inte så att jag inte har förstått helt, men ibland så missar man en del eller så… …Det kan 

till exempel vara så att när läraren säger att vi ska putsa bollen (studsa) då fattar jag inte. Då 

förstod jag inte, så jag kollade på alla andra; “alltså vad säger läraren”? (Elev 1) 
 

Typ i början när vi började i ettan.. Så var det jättesvårt för mig att förstå läraren. Jag kunde inte 

förstå så jag satt och var bara tyst.. Och jag vågade inte fråga läraren om jag behövde hjälp… … 

Men efter ett tag så började jag våga fråga och så. Och efter ett tag det blev bättre och bättre. (Elev 

6) 
 

Att inte förstå eller kunna göra sig förstådd i vare sig tal eller skrift på undervisningsspråket 

under idrottslektionerna leder enligt elev 2 och elev 6 inte bara till känslor av utanförskap från 

den sociala gemenskapen utan även till upplevda känslor av hjälplöshet och försämrad 

självkänsla. På frågan vad eleverna upplever för känslor när de inte förstår lärarens 

instruktioner beskriver elev 2 att det kändes dåligt för att hon inte riktigt visste vad hon skulle 

göra. När hon började skolan i Sverige beskriver hon hur det endast var svensktalande 

personer i hennes klass och ingen elev med samma förstaspråk som henne själv vilket innebar 

att hon inte hade någon i klassen som kunde hjälpa henne förstå lärarens instruktioner. Elev 6 

beskriver hur hon under sina inledande lektioner i ämnet inte förstod vad läraren sa och därför 
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bara satt bredvid och var tyst. Hon beskriver hur hon då upplevde känslor av ensamhet och 

ifrågasatte sig själv varför hon deltog i idrottsundervisningen.  

 
Det är att man upplever “det här är känslan av ensamhet..”. Jag kände inte så i andra lektioner men 

under idrottslektionerna var det jättesvårt. (Elev 6) 
 

…jag vågade inte prata på svenska för jag tyckte det var hemskt. Och sen en dag försökte så.. Jag 

uttryckte mig på ett felaktigt sätt. Och alla började skratta åt mig! (Elev 6) 
 

5.6 Nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda möjligheter 
för att överbrygga språkliga utmaningar 

Gällande nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda möjligheter för att överbrygga 

språkliga utmaningar framträdde följande teman: (1) Lärarens kroppsspråk underlättar 

språkliga utmaningar, (2) Språklig stöttning från klasskamrat eller annan person, och (3) 

Språklig stöttning med hjälp av ordböcker och digitala lexikon. 

 

De intervjuade eleverna uttryckte flera olika upplevda möjligheter för att överbrygga 

språkliga utmaningar i undervisningen. Språklig stöttning från någon kunnigare person i 

elevens närhet, såsom lärare eller klasskamrat, beskrivs av majoriteten elever som användbara 

och givande resurser i sammanhanget. I samband med praktiska delar av undervisningen 

uppger de flesta elever att deras lärare vanligtvis kompletterar och förstärker muntliga 

genomgångar genom att använda sig av kroppsspråk. Detta är något eleverna beskriver sig 

uppskatta och som de upplever underlättar för att överbrygga språkliga utmaningar. I de fall 

eleverna inte förstår lärarens instruktioner eller specifika ämnesord framhåller eleverna i 

intervjuerna även att läraren brukar förklara på nytt genom att förklara med andra, för eleven, 

enklare ord.   

 
Ja, läraren förstår ju att vi inte alltid förstår så hen visar ju mycket och många ord som vi inte 

förstår. Så då förklarar han det med enkla ord! (Elev 1) 
 

Nu när vi körde typ volleyboll så visade läraren ju. Läraren visar ju hur man kör det, även om 

läraren vet att vi har kört det innan så visar hen! Förklarar vad tex smash betyder och så.. Och visar 

hur man gör det. (Elev 3) 
 

Vi kan typ ta ett exempel på vissa övningar. Man kanske inte vet vad det är liksom.. Sit-ups? 

någonting sånt där kanske man inte vet.. och så försöker läraren visa oss hur det eller försöker hen 

säga “kolla på den här eleven, hur den gör så kan du kolla och se (Elev 4) 
 

..men liksom man frågar ju läraren då liksom och då försöker läraren visa antingen med lite 

kroppsspråk eller liksom med händer eller hur övningen går till. (Elev 4) 
 

Vanligtvis visade läraren. Antingen så gjorde han det själv eller förklarade. (Elev 6) 
 

Utöver att ta hjälp av läraren för att förklara och visa beskrev de flesta elever även hur de tar 

hjälp av någon klasskamrat i de fall de inte förstår. Några elever beskriver särskilt hur de 

brukar fråga elever som kan förklara på samma förstaspråk som dom själva. Elev 2 berättar 

exempelvis att hon, i de fall varken hon eller hennes klasskamrat som har samma förstaspråk, 

inte förstår eller kan förklara något specifikt ord på svenska brukar använda sig av 

förstaspråket för att ta sig till ämneskunskaperna. Elev 3 beskriver även hur hon tillsammans 

med två klasskamrater brukar använda sig av det gemensamma förstaspråket för att diskutera 

olika uppgifter. På frågan om deras lärare någonsin motsätter sig att eleverna använder sig av 

förstaspråket i undervisningen svarar samtliga elever nej.   
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Det finns ju elever som ju som talar också samma språk som jag. Och när jag fattar inte på svenska 

de förklarar på engelska.. (Elev 1) 
 

Alltså, det där jag sa med att översätta ord och sånt eller om jag eller min vän inte vet vad det 

betyder så använder vi vårat språk! (förstaspråket). (Elev 2) 
 

Jag brukar typ fråga mina kompisar om jag inte förstår lärare. “Vad menar läraren?” alltså vad vi 

ska göra? Jag förstår inte riktigt, jag hänger inte med dom så då gör jag precis som dom.. och 

ibland frågar jag läraren “jag förstår inte, vad menar du och kan du förklara lite?” Och sen läraren 

förklarar och om jag inte förstår så återgår jag till mina kompisar. Det är alltid någon som förstår 

och jag hänger alltid med dem, så jag gör precis vad dom gjorde. (Elev 6) 
 

Att kunna ta hjälp av ordböcker eller digitala lexikon beskrivs av flertalet elever också som 

användbart för att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen. Elev 1 beskriver 

digitala lexikon som särskilt användbara när hon exempelvis möter nya ord och begrepp i 

samband med inläsning av litteratur. Detta är något som bekräftas av elev som 2 också 

beskriver hur hon använder sig av digitala lexikon för att översätta ord och begrepp som hon 

inte förstår på svenska. Såväl elev 1 som 2 berättar att de använder sig av det digitala 

lexikonet Lexin. Elev 3 förklarar att hon först brukar vända sig till en klasskamrat när det är 

något ord hon inte förstår men om klasskamraten inte kan hjälpa henne brukar hon söka efter 

informationen på nätet. Elev 5 förklarar att hon, i enlighet med elev 3, först brukar fråga en 

klasskamrat men annars använder sig av Google för att söka fram ord hon inte förstår eller 

känner till sedan tidigare. Samma elev tillägger att hon tack vare sin studieteknik från 

undervisningen i andra ämnen på naturprogrammet är van vid att på egen hand söka fram 

information på internet i de fall det är något hon inte förstår.  

 
Det finns några ord i en del kapitel som vi har läst. ibland säger man bara “vad är det för ord?!” Då 

söker man efter det på sitt eget modersmål och så kommer det inte fram något. Sen så kan man 

testa med ett annat språk också för att översätta det och det gör jag. (Elev 1) 
 

Det finns några appar som är lexin och översättning och sånt.. (Elev 2) 
 

Ja, jag kan fråga någon i klassen men om dom inte vet så söker jag! (på nätet) (Elev 3) 
 

De flesta ämnesspecifika ord kan man ju bara hitta förklaringar till så att det räcker bara att läsa på, 

så det är ingenting man inte klarar och efter natur så är vi ganska vältränade i att leta efter fakta 

eller ämnesspecifika ord så.. (Elev 5) 
 

I kontrast till övriga elever framhåller elev 6 visuellt stöd i form av filmer som särskilt bra, 

dels för att överbrygga språkliga utmaningar och dels som underlättande för att ta sig till 

innehållet i undervisningen. Eleven beskriver exempelvis hur de i samband med en 

lektionsserie i friluftsliv fick titta på olika filmklipp från YouTube, klipp hon förklarar 

underlättar inlärningen. På frågan om de intervjuade eleverna önskar att något hade kunnat 

förbättras från lärarens håll avseende språklig stöttning i idrottsundervisning svarar elev 2 att 

hon gärna hade önskat mer bildstöd.  

 
Han brukar dela med oss en videoklipp från typ youtube som underlättar oss så att vi förstår mer. 

(Elev 6) 
 

Ah.. det där med här övningarna. Det är bättre att man ska liksom bilder och visa (med kroppen)! 

(Elev 2) 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt kommer skribentens metodologiska överväganden inledningsvis att 

diskuteras vartefter resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och studiens 

teoretiska ramverk. Avslutningsvis presenteras slutsater och implikationer. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom målet med studien var att skaffa djupare förståelse kring intervjupersonernas 

upplevelser av ett fenomen utifrån deras sociala verklighet valde skribenten att besvara 

studiens frågeställningar ur en kvalitativ utgångspunkt (Dalen, 2015; Denscombe, 2018). 

Givet studiens mål föreföll en kvalitativ utgångspunkt som relevant, icke desto mindre 

eftersom en kvalitativ utgångspunkt i kontrast till kvantitativ forskning gör det möjligt att nå 

mer ingående insikter om det undersökta ämnet (Patel & Davidson, 2019). I föreliggande 

studie användes intervjuer som datainsamlingsmetod för att både intervjua lärare och elever. 

Totalt genomfördes 4 lärarintervjuer och 6 eleverintervjuer. Det totala antalet genomförda 

intervjuer samt valet att undersöka problemområdet utifrån både ett elev- och lärarperspektiv 

borde i sammanhanget rimligen betraktas som en av studiens styrkor, inte minst mot bakgrund 

av att analysprocessen av semistrukturerade intervjuer tar synnerligen mycket tid i anspråk 

(Braun & Clarke, 2006; Denscombe, 2018).  

 

Det finns både för- och nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod. I studier med 

kvalitativ utgångspunkt och begränsad tid och pengar framhåller Denscombe (2018) 

intervjuer som en passande metod för datainsamling. Vidare beskrivs intervjuer som särskilt 

lämpliga om avsikten är att producera grundlig och uttömmande data i syfte att förstå 

fenomen i deras sammanhang (Denscombe, 2018). Val av metod i relation till studiens 

problemområde kan således också betraktas som en av studiens styrkor. 

 

Ytterligare en styrka med studien är användningen av subjektivt urval som urvalsstrategi. I en 

subjektiv urvalsprocess väljs de intervjupersoner ut som anses vara mest relevanta för att 

kunna besvara studiens forskningsfrågor (Denscombe, 2018). I syfte att säkerställa relevansen 

av de utvalda intervjupersonerna utformades en lista med inklusionskriterier för både lärare 

och elever. Listan med inklusionskriterier kom att beaktas noggrant i samband med 

urvalsprocessen. Om skribenten enkom hade utgått från ett bekvämlighetsurval kan det tänkas 

rimligt att data inte hade blivit lika exakta och träffsäkra givet studiens syfte. 

 

Mer därtill kan en styrka med studien anses vara valet av semistrukturerade intervjuer som 

intervjuform. Genom användningen av semistrukturerade intervjuer kunde skribenten utgå 

från olika teman som fastställts redan innan intervjun vartefter intervjupersonen sedan tilläts 

att fritt och på egen hand diskutera dessa teman. I samband med semistrukturerade intervjuer 

beskrivs det som en nödvändighet att intervjuare använder sig av intervjuguide beståendes av 

centrala teman och frågor som tillsammans omfattade studiens mest betydelsefulla områden 

(Dalen, 2015). Eftersom föreliggande studie syftade till att undersöka både lärare och elevers 

uppfattningar kring språkliga utmaningar i undervisningen av idrott och hälsa utarbetades två 

olika intervjuguider. Processen med att utarbeta intervjuguiderna föranleddes av ett gediget 

arbete. Bland annat hämtades inspiration från liknande uppsatser, dels utförda av skribenten 

själv, dels från uppsatser utförda av andra forskare. Inspiration kom även att hämtas från den 

litteratur och tidigare forskning som presenterats i arbetets bakgrund. Enligt Dalen (2015) bör 

en pilotintervju genomföras i syfte att uppenbara möjliga brister i intervjuguiden. Några 

pilotintervjuer genomfördes dock inte i föreliggande studie, framför allt med anledning av de 

givna tidsramarna för arbetet. Däremot analyserades och diskuterades intervjuguiderna 
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noggrant och utförligt med både medstudenter och handledare, ett förfarande som enkom 

ledde till att några smärre korrigeringar genomfördes. Att intervjuguiderna analyserades och 

diskuterades noggrant och utförligt med både medstudenter och handledare borde rimligen 

kunna anses stärka tillförlitligheten i föreliggande studie. 

 

En tänkbar begränsning i föreliggande studie gäller antalet personer som är involverade i 

dataanalyseringsprocessen. Bearbetningen av datan inleddes med att samtliga intervjuer 

transkriberades. Samtliga intervjuer kom sedan att analyseras utifrån Braun och Clarkes 

(2006) tematiska analysmetod beståendes av sex olika steg, en analysmetod som lämpar sig 

väl för i relation till syftet med föreliggande studie samt beskrivs som användbar användbar 

för forskare med lite erfarenhet. I föreliggande studie har dock endast en person varit 

involverade i analysen, något som således rimligen är att betraktas som en av studiens 

begränsningar. Samtidigt omöjliggör ramarna för föreliggande studie att fler än en person är 

involverade i det arbetet. För att minimera risken för objektivitet i samband med 

dataanalyseringsprocessen och för att stärka studiens trovärdighet vore det önskvärt att fler 

personer är involverade i analysförfarandet (Nowell, m.fl., 2017).  

  

Likväl som det både finns för- och nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod finns 

det även både för- och nackdelar med att antingen genomföra intervjuer på plats eller på 

distans. Samtliga lärar- och elevintervjuer genomfördes enskilt och utan tidsbegränsningar 

vilket enligt Denscombe (2018) stärker studiens trovärdighet. Personliga intervjuer är i 

kontrast till gruppintervjuer fördelaktiga eftersom intervjupersonen inte riskerar påverkas av 

andra informanter. I samband med intervjuer ansikte mot ansikte kan den intervjuade däremot 

komma att påverkas av forskarens identitet, något Denscombe (2018) beskriver som 

intervjuareffekten. Denna effekt kan dock i hög grad undvikas i intervjuer som sker på 

distans, detta då intervjuer som sker på distans medför ett fysiskt och psykologiskt avstånd 

mellan forskaren och intervjupersonen som leder till att intervjuareffekten reduceras. Det 

fysiska och psykologiska avståndet som intervjuer på distans kan emellertid även medföra 

nackdelar. Enligt Denscombe (2018) leder det exempelvis till att forskarens möjligheter för 

att kontrollera den information intervjupersonen delger minskar. Det medför även att 

forskaren har mindre möjlighet till att vidimera intervjupersonens identitet (Denscombe, 

2018). Det senare utgjorde i föreliggande studie dock inget problem eftersom skribenten 

sedan tidigare var bekant med samtliga informanter som intervjuades på distans (3 lärare) och 

således kunde bekräfta deras identitet genom röstigenkänning. I samband med de intervjuer 

som skedde ansikte mot ansikte försökte skribenten reducera intervjuareffekten i största 

möjliga mån, bl.a. genom att klä sig neutralt och undvika bära olika former av statusmarkörer 

som anspelar på exempelvis social klass (Denscombe, 2018). 

 

I samband med de genomförda elevintervjuerna är det dock tänkbart att maktobalansen 

mellan skribenten och eleverna riskerade medföra att elevernas svar påverkades och att de 

svarade som de antar att de bör svara i samtal med en vuxen person. Risken för det senare kan 

dock ha kommit att reduceras eftersom skribenten och de intervjuade eleverna kände till 

varandra sedan innan och eftersom båda parter sedan tidigare hade ett upparbetat förtroende 

för varandra. Det är samtidigt möjligt att betrakta skribentens relation till samtliga 

intervjupersoner som en begränsning i studien eftersom personliga relationer i sammanhanget 

kan medföra svårigheter att som författare förhålla sig objektiv i tolkningen av information 

(Denscombe, 2018).  

 

Utöver den rådande maktobalansen mellan skribenten och eleverna samt risken för social 

önskvärdhet medförde elevintervjuerna ytterligare några utmaningar som rimligen kan ha 



 

33 

 

kommit att påverka studiens resultat och således är att betraktas som tänkbara begränsningar. 

Dels medförde vissa av elevernas språkförbistringar emellanåt utmaningar i samband med 

intervjutillfället och i det efterföljande arbetet med dataanalysen. Utmaningarna kunde bland 

annat bestå av att eleverna hade svårt för att förstå vissa frågeställningar eller lämnade 

otydliga svar på intervjuarens frågor. För att underlätta intervjuförloppet försökte skribenten 

både vara lyhörd inför intervjupersonernas känslor, använda tystnaden som effektivt verktyg 

samt vid olika tillfällen sufflera (Denscombe, 2018). Att kunna hjälpa intervjupersonerna 

besvara frågan genom att exempelvis upprepa intervjupersonens senaste ord, eller att 

återupprepa den aktuella frågan, uppfattades av skribenten som särskilt användbara strategier 

för att få så uttömmande svar som möjligt. Utöver att få så uttömmande svar som möjligt från 

intervjupersonerna var detta även något som gjordes för att reducera författarens eventuella 

tolkningsfel i samband med det efterföljande arbetet med dataanalysen. I samband med vissa 

intervjufrågor försökte skribenten även sufflera genom att förtydliga frågan med andra ord 

och exempel i syfte att få så uttömmande svar från informanterna som möjligt och även för att 

kontrollera att intervjupersonen förstått frågan korrekt. Detta upplevdes av skribenten som en 

betydelsefull strategi, om än en strategi som riskerade lägga orden i munnen på 

intervjupersonerna. Huruvida detta kommit att påverka studiens resultat eller ej är svårt att 

avgöra men är ändock en faktor som möjligen skulle kunna betraktas som en av studiens 

begränsningar. Vidare har tillförlitligheten i skribentens tolkningar av inhämtade data stärkts 

genom att citat från det empiriska materialet inkluderats i studiens resultat.  

 

Avslutningsvis beskrivs en annan nackdel med intervjuer enligt Denscombe (2018) vara att 

data från intervjuer enkom grundar sig i vad intervjupersonen säger att hen gör istället för vad 

intervjupersonen gör. Det går enligt författaren inte med säkerhet att bekräfta att det 

intervjupersonen säger att hen gör stämmer överens med personens handlingar. För att 

bekräfta att intervjupersonen gör det hen säger och i syfte att stärka trovärdigheten i data hade 

det i föreliggande studie varit önskvärt med användningen en kontrasterande datakälla. I 

relation till gällande problemområde är det tänkbart att observationer som kontrasterande 

datakälla möjligen hade tillfört viktig information. Med anledning av den aktuella tidsramen 

för denna studie beslutade skribenten i samråd med sin handledare dock att inte genomföra 

några observationer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärare och elevers erfarenheter av att inkludera 

nyanlända och flerspråkiga elever i undervisning i idrott och hälsa. Studiens frågeställningar 

syftar till att undersöka (1) Vilka språkliga utmaningar lärare upplever i undervisningen av 

nyanlända och flerspråkiga elever i idrott och hälsa och (2) Vilka möjligheter lärare upplever i 

undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever i idrott och hälsa för att överbrygga 

språkliga utmaningar. Frågeställningarna syftar även till att undersöka (3) Vilka språkliga 

utmaningar nyanlända och flerspråkiga elever upplever i undervisningen i idrott och hälsa 

samt (4) Vilka möjligheter nyanlända och flerspråkiga elever i undervisningen i idrott och 

hälsa upplever för att överbrygga språkliga utmaningar. 

 

6.2.1 Lärares upplevda utmaningar 

I förhållande till studiens första frågeställning tyder resultatet på att lärarna huvudsakligen 

uppfattar tre former av språkliga utmaningar i undervisningen. För det första upplevs 

teoretiska och skriftliga uppgifter som särskilt utmanande. För det andra upplevs språkliga 

barriärer mellan lärare och elev bidra till säkerhetsrisker i undervisningen vilket i sin tur 
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medför en upplevd osäkerhet hos lärarna. För de tredje upplever lärarna att främmande 

aktiviteter och nya ämnesbegrepp för eleverna medför språkliga utmaningar i undervisningen. 

 

Resultatet från studiens första frågeställning tyder på att lärarna upplever teoretiska och 

skriftliga uppgifter som särskilt utmanande för nyanlända och flerspråkiga elever. Detta med 

anledning av elevernas språkförbristningar i undervisningsspråket. Elevernas 

språkförbristningar leder enligt lärarna dels till att undervisningen av skriftlig och teoretiska 

uppgifter blir utmanande för eleverna att genomföra och dels för lärarna själva att undervisa 

och driva igenom. I de fall nyanlända och flerspråkiga elever inte besitter tillräckliga goda 

språkkunskaper för att kunna uttrycka sig i skrift för att på ett adekvat sätt göra sig förstådda 

upplever lärarna dels svårigheter att förstå vad eleverna menar och i vilken grad de faktiskt 

har uppfattat och förstått av undervisningsinnehållet. Trots anpassningar och språklig 

stöttning från lärarens sida understryker en av lärarna att eleverna inte mäktar ämnesspråket i 

undervisningen vilket gör uppgifterna svåra att undervisa och driva igenom. Lärarnas utsagor 

är förenliga med tidigare forskning som tyder på att språkliga barriärer medför utmaningar för 

nyanlända och flerspråkiga elever att följa och förstå instruktioner, använda det 

ämnesspecifika språket på ett korrekt sätt och med det även svårigheter för att föra adekvata 

diskussioner runt ämnesinnehållet (Flory & McCaughtry, 2011; Huitfeldt, 2015; Sato & 

Hodge, 2016). 

 

Det är i sammanhanget svårt att peka på vad som föranleder lärarnas upplevelse av att 

teoretiska och skriftliga uppgifter uppfattas som särskilt utmanande för nyanlända och 

flerspråkiga elever. Givet resultatet tycks majoriteten lärare främst konstatera att nyanlända 

och flerspråkiga elever inte besitter tillräcklig hög nivå av språkkunskaper för ta sig an det 

aktuella ämnesinnehållet. En av lärarna går något djupare i sina resonemang och förfäktar 

tesen om att det kommit att bli ett för stort fokus på de teoretiska delarna inom ämnet och att 

ämnesspråket helt enkelt blir för abstrakt för en del av de nyanlända och flerspråkiga eleverna. 

Det i sin tur leder till att många av dem får svårt att utföra de tilldelade uppgifterna och i 

förlängningen även svårt för att nå upp till kunskapskraven. För att utveckling ska ske gäller 

det inom sociokulturella perspektiv på lärande att inlärningen av ny kunskap sker på en nivå 

som överstiger individens befintliga utvecklingsnivå (Lindberg, 2013). Det gäller dock att inte 

inlärningen av ny kunskap sker på en nivå som överstiger individens befintliga kunskapsnivå i 

alltför hög grad. Utvecklingen bör istället ske inom ett område som ligger mellan nivån för 

vad eleven självständigt klarar av och den möjliga nivån där eleven med hjälp av stöttning 

från exempelvis en lärare som bemästrar den aktuella problemlösningen klarar av det. 

Kunskapsutveckling bör alltså ske i vad som inom den sociokulturella teoribildningen brukar 

benämnas som zonen för närmaste utveckling (Lindberg, 2013). Givet lärarnas utsagor och 

mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv på kunskapsutveckling kan en tänkbar 

anledning till de upplevda svårigheterna grunda sig i diskrepansen mellan elevernas aktuella 

språkkunskapsnivåer i undervisningsspråket och i den undervisning som lärarna bedriver.  

 

Resultatet från studiens första frågeställning tyder även på att språkliga barriärer mellan lärare 

och elever bidrar till potentiella säkerhetsrisker i undervisningen vilket i sin tur medför en 

upplevd osäkerhet hos lärarna. Elevernas språkförbristningar riskerar enligt två av lärarna leda 

till säkerhetsrisker i samband med olika praktiska moment av undervisningen, t.ex. i samband 

med redskapsgymnastik, simning eller orientering. Genom intervjusvaren blir det tydligt att 

lärarnas upplevda osäkerhet grundar i elevernas svårigheter för att förstå viktiga instruktioner 

och säkerhetsgenomgångar i samband med de olika aktiviteterna. Osäkerheten leder i sin tur 

till en upplevd ovilja att låta eleverna delta i undervisningen fullt ut eftersom det finns en 

uttryckt rädsla hos lärarna för att eleverna ska skada sig, vilket några av studiens lärare kan 
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vara förenat med livsfara. Lärarna står inte ensamma i sina upplevda känslor av osäkerhet till 

följd av språkförbristningar och språkliga barriärer. Dessa upplevda känslor bekräftas även av 

lärare i tidigare forskning som tyder att språkliga barriärer i undervisningen medför 

utmaningar som leder till en upplevs osäkerhet och otillräcklighet för att undervisa den 

aktuella elevgruppen (Sato & Hodge, 2016; Baldwin, 2015).  

 

Det finns flera tänkbara anledningar till lärarnas upplevda känslor av osäkerhet och rädsla 

över eventuella skador i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. En anledning 

kan, i enlighet med vad både lärare i föreliggande och tidigare studier berättar, vara att de 

upplevda känslorna föranleds av elevernas språkförbristningar i undervisningsspråket. 

Parallellt med detta kan det även tänkas rimligt att det samtidigt grundar sig i en välvilja och 

omtanke för elevernas bästa. Att den upplevda osäkerheten och rädslan över att eleverna 

eventuellt kan skada sig leder till en upplevd ovilja att låta dessa elever delta i undervisningen 

är däremot inte bra. Om inte nyanlända och flerspråkiga elever får delta fullt ut i 

undervisningen med anledning av eventuella språkförbristningar är det tänkbart att det 

hämmar elevernas kunskapsutveckling. Det kan även tolkas stå i strid med skolans skyldighet 

att bedriva en likvärdig utbildning för alla elever. Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 9 § 

stipulerar tydligt att skolan är förpliktigade till att bedriva en likvärdig utbildning vilket även 

kan beskrivas innefatta flerspråkiga elever. Det kan således inte tänkas rimligt att elever ska 

undantas från specifika moment i undervisningen i idrott och hälsa till följd av sina språkliga 

utmaningar.  

 

Istället för att låta elever avstå deltagande vid olika praktiska moment av undervisningen som 

anses medföra förhöjda säkerhetsrisker vore det önskvärt med en högre grad av stöttning som 

syftar till att överbrygga de upplevda språkliga utmaningarna. Det är tänkbart att lärarna inte 

hade upplevt samma osäkerhet och ovilja att låta elever delta om de i dessa fall hade fått 

språklig stöttning från exempelvis modersmålslärare som redan innan vissa lektioner hade 

kunnat bistå med adekvata instruktioner och säkerhetsgenomgångar på respektive elevs 

förstaspråk. En sådan form av stöttning är förenlig med vad Hammond och Gibbons (2005) 

kallar för stöttning på makro-nivå och kan även betraktas överensstämma med vad Lindberg 

(2013) beskriver som stöttning inom zonen för närmaste utveckling inom Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande.   

 

Avslutningsvis tyder resultatet från studiens första frågeställning på att lärarna upplever att 

främmande aktiviteter och nya ämnesbegrepp för eleverna medför språkliga utmaningar i 

undervisningen. Lärarna framhåller exempelvis ämnesområdena ergonomi och att orientera 

sig som särskilt språkligt utmanande för eleverna. De språkliga utmaningarna inom just dessa 

områden kan enligt lärarna bero på att eleverna inte är bekanta med vare sig aktiviteten eller 

dess tillhörande begrepp på förstaspråket eller från tidigare idrottsundervisning. Mer därtill 

framhålls ovan nämnda ämnesområden som särskilt begreppstunga vilket leder till att de blir 

särskilt svåra för nyanlända eller flerspråkiga elever med språkliga utmaningar att klara av. 

Lärarnas utsagor är förenliga med tidigare forskning som visar på att språkliga barriärer 

medför att ämnesinnehållet och det ämnesspecifika språket i kan uppfattas som obekant, 

utmanande och svårbegripligt för många nyanlända och flerspråkiga elever (Lundvall, 2005; 

Taylor & Doherty, 2005). 
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6.2.2 Lärares upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga 
utmaningar 

I förhållande till studiens andra frågeställning tyder resultatet på att lärarna huvudsakligen 

upplever fyra former av möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen. 

Att förstärka det verbala språket med hjälp av kroppsspråket upplevs som den första 

möjligheten för att överbrygga språkliga utmaningar. För det andra upplevs visuell stöttning i 

form av bilder eller filmer som en möjlighet. För de tredje och fjärde upplevs språklig 

stöttning med hjälp av ordböcker och digitala lexikon eller klasskamrater alternativt andra 

personer som en möjlighet.  

 

Resultatet från studiens andra frågeställning tyder på att lärarna upplever det som fruktbart att 

förstärka det verbala språket med hjälp av kroppsspråket för att överbrygga språkliga 

utmaningar i undervisningen. Verbal kommunikation i kombination med kroppsspråk 

framhålls som särskilt användbart för att underlätta förståelsen för flerspråkiga elever i 

samband med praktiska moment i undervisningen. Att förstärka den verbala 

kommunikationen med hjälp av kroppsspråket kan då användas för att låta eleverna imitera 

olika rörelser läraren förevisar. Förutom i praktiska moment beskrivs det också som 

produktivt i samband med att elever ska reflektera över olika uppgifter som vanligtvis ställer 

höga krav på skriftspråkligt kunnande i undervisningsspråket. För att kunna diskutera och 

beskriva olika delar av innehållet i ämnet idrott och hälsa krävs enligt Lundin och Schenker 

(2018) att eleverna behöver behärska både meningsuppbyggnaden i det svenska språket samt 

att på ett adekvat sätt kunna använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp. Att förstärka 

såväl verbal som skriftlig kommunikation med hjälp av kroppsspråk bör rimligen betraktas 

som en lämplig form av stöttning i zonen för närmaste utveckling (Lindberg, 2013). Att 

förstärka den verbala eller skriftliga kommunikationen med hjälp av kroppsspråket skulle 

kunna betraktas som en form av stöttning som är av särskild betydelse för flerspråkiga elever. 

Detta eftersom kroppsspråket kan tänkas bidra till en konkretion som underlättar i transitionen 

mellan vardagsspråket och det mer abstrakta skolspråket (Skolverket, 2012). 

 

Resultatet från studiens andra frågeställning tyder även på att lärarna upplever visuell 

stöttning i form av bilder eller filmer som en möjlighet för att överbrygga språkliga 

utmaningar i undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Visuellt stöd i form av 

bilder eller filmer används av lärarna precis som kroppsspråket som ett komplement till 

muntlig eller skriftlig kommunikation och upplevs enligt lärarna som ett bra medel i syfte att 

överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen samt för att underlätta inlärningen för 

eleverna. För att möjliggöra lärande inom zonen för närmaste utveckling beskrivs mediering i 

form filmer eller bilder som exempel på särskilt kraftfulla verktyg (Lindberg, 2013). Att 

använda av bilder eller filmer som stöd i interaktionen mellan lärare och elev i en 

undervisningskontext i samband med att eleven försöker lära sig nya kunskaper kan många 

gånger tänkas underlätta för såväl lärare som elev. Att bistå nyanlända och flerspråkiga elever 

med visuellt stöd i form av bilder eller filmer kan tänkas medföra flera positiva effekter. 

Utöver möjligheten att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen och underlätta 

inlärningen för eleverna kan det kan det även betraktas som ett sätt att verka för en likvärdig 

utbildning samt en strävan om att göra det möjligt till att samtliga elever upplever sig 

pedagogiskt delaktiga i undervisningen och kan utvecklas och nå sin fulla potential utifrån 

sina egna individuella förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2014).  

 

Resultatet från studiens andra frågeställning tyder avslutningsvis även på att lärarna upplever 

stöttning med hjälp av ordböcker och digitala lexikon eller klasskamrater alternativt andra 
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personer som en möjlighet för att överbrygga språkliga utmaningar. Olika ordböcker och 

digitala lexikon som t.ex. Google translate beskrivs användas regelbundet av majoritetens 

lärare, dels i syfte att översätta olika ord eller begrepp i skrift, dels för att översätta muntligt 

tal till elevens förstaspråk. Att som lärare använda sig av någon sig av någon annan elev i 

klassen som talar samma förstaspråk för att översätta det läraren vill förmedla förefaller också 

vara ett vanligt tillvägagångssätt för lärare att överbrygga språkliga barriärer till nyanlända 

eller flerspråkiga elever. Hjälp av såväl ordböcker och digitala lexikon eller klasskamrater 

framhålls som centrala former av stöttning för att främja kunskapsutveckling för samtliga 

elever inom zonen för proximal utveckling (Lindberg, 2013).  

 

Stöttning som syftar till att överbrygga språkliga barriärer kan tänkas särskilt viktigt för 

nyanlända och flerspråkiga elever i språkliga utmaningar. Att som lärare använda sig av 

någon annan elev i klassen som talar samma förstaspråk för att översätta det läraren vill 

förmedla skulle förvisso kunna ses förenligt med synen på både språk- och 

kunskapsutveckling inom sociokulturella perspektiv och även kunna betraktas gå i linje med 

ett adekvat sätt att ge stöttning till någon inom zonen för proximal utveckling, det vill säga att 

ta hjälp av någon kunnigare person i elevens närhet (Lindberg, 2013; Skolverket, 2012). 

Samtidigt som lärarna beskriver hur de brukar använda sig av andra elever att översätta 

uttrycker de även en medvetenhet om att det medför ett väldigt stort ansvar på den 

översättande eleven. Huruvida enskilda elever upplever lärarens förfrågan om översättande 

som betungande är inte något som analyserats i denna studie. Det borde rimligtvis också 

variera från fall till fall. Givet den maktobalans som råder mellan lärare och elever i ett 

klassrum kan det ändock tänkas möjligt att vissa elever upplever sig skyldiga till att översätta 

i de fall läraren ber om det. 

 

6.2.3 Nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda språkliga 
utmaningar 

I förhållande till studiens tredje frågeställning tyder resultatet på att eleverna huvudsakligen 

uppfattar tre former av språkliga utmaningar i undervisningen. För det första upplevs 

förståelsen för och genomförandet av teoretiska och skriftliga uppgifter som en språklig 

utmaning. För det andra framhålls förståelsen för lärarens muntliga instruktioner som en 

språklig utmaning. För det tredje upplevs de språkliga barriärerna som utmanande eftersom de 

leder till upplevda känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla.   

Avseende nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda språkliga utmaningar i undervisningen 

utkristalliserades i huvudsak följande teman: (1) Förståelsen för och genomförandet av 

teoretiska och skriftliga uppgifter, (2) Förstå lärarens muntliga instruktioner, (3) Upplevda 

känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla. 

 

Resultatet från studiens tredje frågeställning tyder på att eleverna upplever det som särskilt 

utmanande att själv både kunna förstå och producera teoretiska och skriftliga uppgifter. 

Anledningarna till de upplevda utmaningarna kring att själv både förstå och genomföra 

teoretiska och skriftliga uppgifter beskrivs som flera. Dels framhålls skriftliga uppgifter och 

tillhörande litteratur som utmanande eftersom de ofta innefattar många, för eleverna, nya ord 

och för att det är svårt att på egen hand producera flera sidor text på undervisningsspråket. Att 

förklara sig och föra utförliga resonemang i skrift beskrivs vidare som mer utmanande än att 

diskutera och beskriva olika delar av ämnesinnehållet muntligt. Att nyanlända och 

flerspråkiga elever upplever teoretiska och skriftliga uppgifter som särskilt utmanande 

korrelerar väl med resultatet från studiens första frågeställning och är även förenliga med 

tidigare forskning som visar att språkliga barriärer medför utmaningar för nyanlända och 
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flerspråkiga elever att följa och förstå instruktioner, använda det ämnesspecifika språket på ett 

korrekt sätt och med det även svårigheter för att föra adekvata diskussioner kring 

ämnesinnehållet (Flory & McCaughtry, 2011; Huitfeldt, 2015; Sato & Hodge, 2016).  

 

Att som elev kunna diskutera och beskriva olika delar av ämnesinnehållet i idrott och hälsa 

kan beskrivas som avgörande för att kunna nå upp till kunskapskravet E i samtliga kurser i 

idrott och hälsa i såväl grund- som gymnasieskolan.  För att en elev ska nå betyget E i kursen 

idrott och hälsa 1 på gymnasiet krävs enligt kunskapskraven exempelvis att eleven 

översiktligt kan redogöra för “aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan” (Idrott och hälsa, 2011, s.2). För detta krävs dock att eleven besitter vad 

som Lundin och Schenker (2018) beskriver som en generell språkförmåga, det vill säga att 

kunna behärska meningsuppbyggnaden i det svenska språket samt att på ett korrekt sätt kunna 

använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp. Eftersom det enligt andraspråksforskare tar 

mellan 6 och 8 år för att utveckla det skolspråket, det vill säga det språk som krävs för att 

kunna inhämta ny kunskap i olika undervisningssituationer, kan det tänkas rimligt att flera 

elever elever i föreliggande studie upplever det särskilt utmanande att själv både kunna förstå 

och producera teoretiska och skriftliga uppgifter (Skolverket, 2012).  

 

Resultatet från studiens tredje frågeställning tyder även på att hälften av eleverna upplever 

eller tidigare har upplevt det som språkligt utmanande att förstå lärarens muntliga 

instruktioner. Elevernas utsagor vittnar om att det framförallt upplevs som särskilt utmanande 

att förstå lärarens instruktioner i samband med genomgångar av praktiska delar av 

undervisningen. Anledningarna till att eleverna upplever muntliga genomgångar som språkligt 

utmanande skiljer sig emellertid något åt eleverna emellan. För majoriteten tycks de dock 

grunda sig i en avsaknad av adekvata förkunskaper i undervisningsspråket, mer specifikt 

troligtvis kring förkunskaperna i skolspråket och ämnesspecifika ord och begrepp som 

omgärdar ämnet idrott och hälsa. Att flerspråkiga elever har svårt för att följa och förstå 

instruktioner i undervisningen till följd av språkliga barriärer stämmer väl överens med 

resultatet från studiens första frågeställning samt bekräftas av lärare i Sato och Hodges (2016) 

och Huitfeldts (2015) tidigare studier. En tänkbar anledning till att en av eleverna tidigare 

upplevde, men inte längre upplever, det som utmanande att förstå lärarens muntliga 

instruktioner kan bero på att det enligt andraspråksforskare tar mellan 6 och 8 år att utveckla 

skolspråket och att eleven allteftersom förvärvat tillräckligt goda kunskaper i skolspråket 

(Skolverket, 2012).  

 

Resultatet från studiens tredje frågeställning tyder slutligen även på att de språkliga 

barriärerna upplevs som utmanande av eleverna vilket leder till upplevda känslor av 

hjälplöshet och försämrad självkänsla. Att varken kunna förstå eller göra sig förstådd i vare 

sig i tal eller skrift på undervisningsspråket under lektionerna i idrott och hälsa bidrar enligt 

några av eleverna inte endast till känslor av utanförskap från den sociala gemenskapen. Enligt 

de intervjuade elevernas utsagor leder det även till upplevda känslor av hjälplöshet och 

försämrad självkänsla, speciellt i de fall när det inte finns någon annan elev med samma 

förstaspråk att kunna kommunicera med för att överbrygga de språkliga barriärerna i 

undervisningen. Att språkliga barriärer i undervisningen upplevs som utmanande och 

föranleder upplevda känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla skulle till viss del även 

kunna betraktas stämma överens med resultatet från studiens första frågeställning. Mer därtill 

kan de även beskrivas stämma överens med tidigare forskning som visar att oförmågan till att 

varken kunna förstå eller kunna kommunicera på undervisningsspråket i samma utsträckning 

som förstaspråkselever medför upplevda känslor av nervositet och ängslan hos de flerspråkiga 

eleverna (Taylor & Doherty, 2005).  
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6.2.4 Nyanlända och flerspråkiga elevers upplevda möjligheter för 
att överbrygga språkliga utmaningar 

I förhållande till studiens fjärde frågeställning tyder resultatet på att eleverna huvudsakligen 

uppfattar tre former av upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i 

undervisningen. Lärarens användande av kroppsspråk upplevs som den första möjligheten för 

att överbrygga språkliga utmaningar. För det andra upplevs stöttning från klasskamrater eller 

andra, mer kunniga personer, som en som en möjlighet för att överbrygga språkliga 

utmaningar. För det tredje upplevs språklig stöttning med hjälp av ordböcker och digitala 

lexikon som en möjlighet för att överbrygga språkliga utmaningar.  

 

Elevernas utsagor bekräftar även de intervjuade lärarnas upplevelse, det vill säga att verbal 

kommunikation i kombination med kroppsspråk upplevs som särskilt användbart för att 

överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen och för att underlätta förståelsen för 

flerspråkiga elever i samband med praktiska moment. Att förstärka såväl verbal- som skriftlig 

kommunikation med hjälp av kroppsspråk bör, som tidigare nämns, rimligen betraktas som en 

lämplig form av stöttning i zonen för närmaste utveckling (Lindberg, 2013). I enlighet med 

vad som också tidigare nämnts kan det tänkas vara särskilt betydelsefullt för nyanlända eller 

flerspråkiga elever eftersom kroppsspråket rimligtvis bidrar till en konkretion som underlättar 

i transitionen mellan vardagsspråket och det mer abstrakta skolspråket (Skolverket, 2012). 

 

Resultatet från studiens fjärde frågeställning tyder även på att majoriteten elever upplever 

språklig stöttning från någon klasskamrat som en god möjlighet för att överbrygga språkliga 

utmaningar i undervisningen. Särskilt användbart beskrivs det vara när eleverna kan fråga 

klasskamrater som kan förklara på samma förstaspråk som dom själva i de fall de inte förstår. 

Inom sociokulturella perspektiv på lärande och språk betraktas språk som en social företeelse 

och något som utvecklas genom aktivt interagerande med andra individer i olika sociala 

sammanhang, exempelvis i klassrummet (Skolverket, 2012). För individens tänkande, lärande 

och språkutveckling betraktas det sociala sammanhanget och samspelet mer därtill ha en 

avgörande roll (Skolverket, 2012). Att i samband med klassrumsinteraktionen använda sig av 

andra personer för att utveckla sina språk- och ämneskunskaper kan således betraktas som 

förenligt med sociokulturella perspektiv på språk och lärande. För nyanlända och flerspråkiga 

elever kan denna form av stöttning tänkas vara särskilt användbar. Inte enkom för att 

underlätta bryggan mellan elevens förstaspråk och undervisningsspråk utan även för att det 

kan tänkas stärka den upplevda känslan av social och pedagogisk delaktighet hos eleven om 

hen tillsammans med någon annan elev både kan och tillåts använda sig av förstaspråket i 

undervisningen.  

 

Resultatet från studiens fjärde frågeställning tyder avslutningsvis även på att flertalet elever 

upplever språklig stöttning med hjälp av ordböcker och digitala lexikon som en möjlighet för 

att överbrygga språkliga utmaningar. Enligt de intervjuade elevernas utsagor beskrivs språklig 

stöttning med hjälp av ordböcker och digitala lexikon som särskilt användbart i syfte att 

överbrygga språkliga utmaningar och som underlättande för att framförallt ta till sig mer 

teoretiska delar av undervisningen. Mer specifikt beskrivs användningen av ordböcker och 

digitala lexikon vara till hjälp i mötet med nya ord eller begrepp i samband med inläsning av 

litteratur. Enligt flertalet av elevernas utsagor tycks det dock vanligare att först fråga en 

klasskamrat innan eleverna på egen hand eftersöker informationen de efterfrågan i antingen 

ordböcker eller digitala lexikon. I enlighet med resultatet från frågeställning två i föreliggande 

studie förefaller ordböcker och digitala lexikon dock både som en frekvent använd, och även 
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uppskattad möjlighet, för att överbrygga språkliga utmaningar bland både lärare och elever. 

Ett rimligt antagande till varför nyanlända och flerspråkiga elever i första hand vänder sig till 

klasskamrater när de söker stöd i sin språk- och kunskapsutveckling torde sannolikt grunda 

sig i att det vanligtvis är både enklare och mindre tidskrävande att muntligen fråga sin 

klasskompis än att själv eftersöka information i olika ordböcker eller digitala lexikon. 

Sammantaget kan dock både ordböcker, digitala lexikon eller klasskamrater anses som 

adekvata former av stöttning utifrån ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande, inte 

minst i de situationer där eleven befinner sig inom zonen för proximal utveckling och inte på 

egen hand bemästrar den aktuella problemlösningen (Lindberg, 2013). 

 

6.3 Slutsatser och implikationer 

Syftet med studien var att undersöka lärare och elevers erfarenheter av att inkludera 

nyanlända och flerspråkiga elever i undervisningen i idrott och hälsa. Resultatet pekar på att 

både lärare och elever upplever såväl utmaningar som möjligheter för att överbrygga 

språkliga utmaningar i undervisningen. De språkliga utmaningarna lärarna framhåller handlar 

dels om att teoretiska och skriftliga uppgifter upplevs som särskilt utmanande att undervisa 

kring, dels om att språkliga barriärer mellan lärare och elever riskerar bidra till säkerhetsrisker 

och dels slutligen att aktiviteter och ämnesbegrepp som är nya och främmande för nyanlända 

och flerspråkiga elever av lärarna upplevs medföra språkliga utmaningar i undervisningen. 

Gällande upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen 

framhåller lärarna dels kroppsspråkets förstärkande och kompletterande funktion i samband 

med verbal kommunikation, dels visuell stöttning i form av bilder eller filmer och dels till sist 

stöttning med hjälp av ordböcker, digitala lexikon, klasskamrater eller andra personer i 

elevernas skolkontext.  

 

De språkliga utmaningar nyanlända och flerspråkiga elever lyfter fram handlar dels om 

förståelsen för, och genomförandet av, teoretiska och skriftliga uppgifter, dels om 

utmaningarna med att förstå lärarens muntliga instruktioner och dels slutligen om att språkliga 

barriärer medför upplevda känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla. Vad gäller 

upplevda möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen framhåller 

eleverna dels att lärarens kroppsspråk underlättar förståelsen för muntliga instruktioner och 

genomgångar. Dels språklig stöttning från någon kunnigare person i elevens närhet såsom 

lärare eller klasskamrat och dels slutligen framhålls ordböcker och digitala lexikon som 

användbara hjälpmedel för att överbrygga språkliga utmaningar i undervisningen.  

 

Slutsatsen för studien är att både lärare samt nyanlända och flerspråkiga elever upplever såväl 

språkliga utmaningar som möjligheter för att överbrygga språkliga utmaningar i 

undervisningen i idrott och hälsa. Teoretiska och skriftliga uppgifter upplevs av lärare som 

särskilt utmanande att undervisa kring, i synnerhet i de fall där diskrepansen mellan elevernas 

aktuella språkkunskaper i undervisningsspråket och undervisningsnivån av lärarna uppfattas 

som för stor. I överensstämmelse med tidigare forskning bidrar språkförbistringar och 

språkliga barriärer i undervisningen även till känslor av osäkerhet och otillräcklighet inför att 

undervisa den aktuella elevgruppen, särskilt i samband med olika undervisningsmoment 

förenade med skaderisker. Teoretiska och skriftliga uppgifter upplevs även av nyanlända och 

flerspråkiga elever som särskilt utmanande att både förstå och själv genomföra. 

Kroppsspråket framhålls av både lärare och elever däremot som den främsta möjligheten för 

att överbrygga språkliga utmaningar. Såväl lärare som elever anser att verbal kommunikation 

i kombination med kroppsspråk upplevs som särskilt användbart för att överbrygga språkliga 
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utmaningar i undervisningen, framför allt för att underlätta förståelsen för eleverna i samband 

med praktiska moment i undervisningen. 

 

Studien har bidragit till ny lärdom kring språkliga utmaningar och möjligheter i 

undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa. Resultatet 

belyser dels vilka språkliga utmaningar lärare och elever upplever i undervisningen och pekar 

samtidigt på vilka möjligheter både lärare och elever upplever som betydelsefulla för att 

överbrygga språkliga utmaningar. Yrkesverksamma lärare kan använda denna information i 

syfte att skapa gynnsamma förhållanden, inte enkom för sig själva utan även för nyanlända 

och flerspråkiga elever.  

 

Slutligen kan det fastslås att det finns förhållandevis lite forskning inom området 

andraspråksinlärning i ämnet idrott och hälsa, i synnerhet studier utförda i svensk kontext. Det 

finns således goda incitament till vidare forskning inom området. För att skapa en bättre 

inblick i det undersökta området och föra att stärka tillförlitligheten i data vore det för 

framtida forskning intressant att komplettera semistrukturerade intervjuer med deltagande 

observationer.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1        

Intervjuguide lärare 

 

Bakgrund/uppvärmningsfrågor: 

• Berätta lite om dig själv. Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

• Undervisar du i något annat ämne än idrott och hälsa? 

• Vad har du för arbetslivserfarenhet som lärare?  

• Vilken erfarenhet har du av att möta nyanlända och flerspråkiga elever i din 

undervisning? (erfarenheter från tidigare arbetsplatser etc.) 

 

Tema 1 - Inkludering av nyanlända och flerspråkiga elever 

• Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

• Kan du beskriva vad du anser räknas som inkluderande undervisning? Exemplifiera 

gärna utifrån din egna undervisningspraktik. 

• Berätta lite om hur din skola arbetar med inkludering av nyanlända och flerspråkiga 

elever i undervisningen. Finns det några uttalade strategier för hur man bör arbeta? 

• Vad är enligt dig viktigast för att få flerspråkiga elever att känna sig inkluderade i 

undervisningen? (såväl socialt som pedagogiskt i undervisningen) 

 

Tema 2 - Utmaningar och möjligheter 

• Hur anser du att nyanlända och flerspråkiga elever påverkas av sina språkliga 

förkunskaper i idrottsundervisningen? 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och nyanlända och 

flerspråkiga elever? 

• Vilka är enligt dig de främsta utmaningarna i undervisning av nyanlända och 

flerspråkiga elever? Ge exempel. (Språket? Förmedla idrottsämnets karaktär och 

innehåll? Avsaknaden av förkunskaper för att arbeta med denna elevgrupp? Elevernas 

kulturell/religiösa bakgrund?) 

• Vilka är konsekvenserna av de utmaningarna för din lektionsplanering och 

undervisning? (Förenkla språket, använda tydliga och lättlästa instruktioner, bildstöd 

etc?) 

• Finns det enligt dig några specifika kunskapskrav som är svårare för nyanlända eller 

flerspråkiga elever med språkliga utmaningar att uppnå?  

• Arbetar du utifrån några specifika strategier för att nyanlända och flerspråkiga elever 

skall uppnå just dessa mål/krav? (ex: brygga över från vardagsspråk till skolspråk, 

alltså gå från det kontrakta till det abstrakta, bryta ner och packa upp ämnesspecifika 

ord och begrepp, använda bildstöd, förstärka kroppsspråk).  

• Kan du berätta lite hur du arbetar med språklig stöttning i undervisningen? Hur arbetar 

du för att inkludera nyanlända och flerspråkiga elever så att de både muntligt och 

skriftligt på bästa sätt kan känna sig inkluderade i undervisningen? Ge exempel.  

• Upplever du att du besitter den kompetens som krävs i arbetet med nyanlända och 

flerspråkiga elever? Utveckla, varför/varför inte? 

• I vilken utsträckning upplever du att dina förvärvade kunskaper under 

lärarutbildningen har hjälpt dig hantera de språkliga utmaningarna i undervisningen av 

nyanlända och flerspråkiga elever? 
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• Har du fått någon annan kunskap eller utbildning kring att inkludera nyanlända och 

flerspråkiga elever i undervisningen? (Vilken sorts kunskap? varifrån?) 

• Hade du önskat ytterligare stöd från skolverket eller skolledningen i hur du som lärare 

bör nyanlända och flerspråkiga elever i undervisningen? Isåfall vad? 

• Berätta gärna lite om hur du som lärare upplever att nyanlända och flerspråkiga elever 

bidrar i idrottsundervisningen? Exemplifiera gärna utifrån din egna 

undervisningspraktik.  

• Hur upplever du som lärare att arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever 

stimulerar dig till att arbeta med skolans värdegrundsarbete? (Synliggöra alla elevers 

förkunskaper. Till exempel för att bygga broar mellan olika språk, kulturer och 

nationaliteter? Se olikheter som en tillgång) 

• Kan du beskriva vilka ytterligare möjligheter du ser med att undervisa nyanlända och 

flerspråkiga elever? 

 

Avslutningsvis, är det något du önskar tillägga som du känner att du inte fått sagt? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide elever 

 

Bakgrund/uppvärmningsfrågor: 

• Berätta lite om dig själv. Hur gammal är du? 

• Vad studerar du för program?  

• Hur många år har du gått i skola i Sverige? (Ev: I vilket land gick du i skolan i 

tidigare? Hade ni någon idrottsundervisning då? Kan du kort beskriva vad ni brukade 

göra på den?) 

• Vilka olika språk talar du i vardagen? (i skolan, hemma och med vänner?) 

 

Tema 1 - Inkludering av nyanlända och flerspråkiga elever 

• Upplever du att du känner dig delaktig i den sociala gemenskapen på 

idrottslektionerna? (ex. får dela med dig av erfarenheter från ditt liv etc, att du känner 

att du får vara dig själv men ändå tillhöra en grupp) 

• Upplever du att du känner delaktig i den pedagogiska gemenskapen på 

idrottslektionerna? (ex kunna delta i aktiviteter på samma villkor som andra, 

diskussioner etc. Att du får delta på samma villkor som alla andra, kanske ta hjälp av 

ex. handledning eller texter på ditt förstaspråk) 

• Kan du berätta hur din idrottslärare brukar göra när hen ska förklara eller instruera en 

ny övning eller uppgift?  

• Kan du beskriva för mig något tillfälle när du upplevt att du inte förstått när läraren 

ska förklara eller instruera en ny övning eller uppgift.  

• Kan du beskriva för mig hur din idrottslärare brukar göra när hen märker att du inte 

förstår instruktionerna till en ny övning eller uppgift?  

• Kan du berätta hur din idrottslärare brukar göra när hen ska förklara vissa abstrakta 

eller ämnesspecifika ord? 

• Kan du beskriva för mig hur din idrottslärare brukar göra när hen märker att du inte 

förstår vissa abstrakta eller ämnesspecifika ord?  

• På vilka sätt upplever du att du får/kan använda dig av andra språk än svenska under 

idrottslektionerna? Kan du beskriva något exempel? (ex börja skriva en uppgift på 

modersmålet för att sedan översätta det, diskutera med en klasskamrat på ett 

gemensamt förstaspråk etc) 

 

Tema 2 - Möjligheter och utmaningar 

• Upplever du att du kan dra nytta av dina språkkunskaper i undervisningen? (nya 

synsätt, språklig)?  

• Vilka är enligt dig de främsta utmaningarna i idrottsundervisning? Exemplifiera gärna. 

(Språket? Idrottsämnets karaktär och innehåll? Din religiösa och kulturella 

bakgrund?) 

• Finns det något område av idrottsundervisningen som du upplever utmanande vad 

gäller språket? (ex. träningslära, friluftsliv etc?) 

• Finns det några särskilda moment i undervisningen som är särskilt utmanande vad 

gäller språket? (muntliga genomgångar, skriftliga uppgifter, litteratur, förstå 

abstrakta och ämnesspecifika begrepp?)  

• Kan du beskriva för mig någon gång när du inte förstått lärarens övnings- eller 

uppgiftsinstruktioner?  
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• Hur brukar du göra när du inte förstår lärarens instruktioner? (ex. be en vän översätta, 

be läraren förklara igen etc) 

 

Avslutningsvis, är det något du önskar tillägga som du känner att du inte fått sagt? 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Charlie Kröönström och jag studerar sista terminen av ämneslärarprogrammet 

på Göteborgs Universitet. Just nu läser jag den sista kursen i Idrott och Hälsa där jag 

genomför en studie med syftet att undersöka lärare och elevers erfarenheter av att inkludera 

nyanlända och flerspråkiga elever i undervisning i idrott och hälsa. Jag söker nu både efter 

flerspråkiga elever och verksamma idrottslärare som kan ställa upp på en kortare intervju om 

20-30 minuter.  

 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och den kan avbrytas när som helst efter dina 

önskemål. Intervjun är helt anonym och varken skola eller namn kommer att namnges i 

arbetet. Det inspelade materialet från intervjun kommer även att raderas så fort intervjun är 

transkriberad.  

 

Vänligen kontakta mig vid eventuella frågor. 

 

Charlie Kröönström 

guskrooch@student.gu.se 

0793-137373 
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