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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om idrottslärare som undervisar nyanlända i simning.  
 
Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka de problem som idrottslärare möter i simundervisningen med 
nyanlända och hur de hanterar dessa problem. Studien har två frågeställningar: Vilka 
utmaningar och problem möter idrottslärare i samband med simundervisning för nyanlända? 
På vilket sätt arbetar idrottslärarna för att stötta nyanlända elever i simundervisningen? 
 
Ansats och metod 
Jag har valt att genomföra denna studie genom en kvalitativ forskningsansats. Valet av metod 
i denna studie faller på semistrukturerad intervju.  
 
Resultat 
Resultatet har tolkats med hjälp av olika begrepp inom sociokulturellt perspektiv och “self-
efficacy”, som handlar om lärarens tro på sin egen förmåga. Resultatet är indelat i två delar, 
vilka svarar mot uppsatsens forskningsfrågor. Den första delen handlar om de utmaningar och 
problem som idrottslärarna upplever i samband med simundervisningen. Den andra delen 
behandlar strategier och arbetssätt som idrottslärarna använder för att hantera utmaningar och 
problem. 
 
De utmaningar och problem som idrottslärarna berättar om handlar om elevers rädslor och 
även om att elever utmanar normer samt att lärarna upplever skillnader mellan flickors och 
pojkars simkunnighet. Lärarna uttrycker en tveksamhet till sin egen kompetens att lära ut 
simning, vilket kan utgöra ett hinder för lärarnas förmåga att lära ut simning. En bristande 
ledning upplevs som ytterligare ett problem i samband med simundervisning för nyanlända.  
 
Idrottslärarna berättar om olika sätt att arbeta med elevernas simning. Först handlar det om att 
möta eleven där den befinner sig för att kunna stötta på rätt sätt, vilket exempelvis kan 
innebära att få eleverna att ta sig till simhallen, ta sig ner i vattnet eller vilken simteknik som 
används. När eleven är i vattnet börjar lärarna arbeta med att få eleven att slappna av, flyta 
och andas. Förutom motorikträning och tekniker i vattnet använder några lärare 
samundervisning som en strategi och arbetssätt, medan andra lärare använder särundervisning 
som sin strategi. Samarbete med andra lärare är viktigt för att lärarna ska ha möjlighet att både 
överblicka säkerheten i bassängen och för elevernas siminlärning. Samtliga idrottslärare 
efterfrågar mer samarbete med andra lärare, även på andra skolor.  
  



 

3 
 

Förord 
Den här skrivprocessen har varit lång, lärorik, smärtsam och stundvis underhållande. Det har 
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inspiration till att fortsätta.  
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sin professionella vardag. Det har varit oerhört givande och inspirerande att få ta del av deras 
berättelser, erfarenheter, tankar och rädslor. Tack alla fina idrottslärare! 
 
Jag vill även tacka min handledare Magnus Levinsson för sitt engagemang i mitt skrivande. 
Han har vridit och vänt på ord och formuleringar. In i det sista har han kämpat och peppat mig 
att göra uppsatsen så bra som möjligt. Utan Magnus kritiska tangenter hade inte heller 
uppsatsen blivit något. Tack Magnus! 
 
Slutligen vill jag tacka min familj för att de stått ut med mig under den här tiden. Det har varit 
18 månader då jag stundvis varit tankspridd och allmänt frånvarande. Jag kan inte annat än 
känna tacksamhet till er för att ni låtit mig fortsätta. Tack Stefan, Matilda, Linea och Albin! 
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INLEDNING 
Simkunnighet är ett begrepp som enligt kunskapskraven för årskurs nio i kursplanen för idrott 
och hälsa innebär att “eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” 
(Skolverket, 2011a). Att lära nyanlända att simma är sannolikt inte detsamma som att lära små 
barn att simma. Undervisningen kan påverkas av de nyanländas tidigare erfarenheter, som kan 
handla om kulturella skillnader, om att inte vara simkunnig, eller varit med om trauman i 
samband med vistelse i vatten. Det är inte heller säkert att den simundervisning som ingår i 
idrottslärarutbildningen förbereder idrottslärare för undervisning av nyanlända. Avsaknaden 
av forskning om simundervisning på idrottslektionerna gör att det är intressant att undersöka. 
Utifrån en idrottslärares perspektiv vill jag ta reda på hur läraren ser på sig själv och sin 
kompetens i denna relativt nya situation.  
 
Genom historien har det av olika anledningar alltid kommit människor till Sverige från andra 
länder. De senaste åren har det, på kort tid, kommit ovanligt många asylsökande människor 
till Sverige. Enligt Lahdenperä (2016) har antalet asylsökande i Sverige ökat från 81 576 till 
162 877 mellan år 2014 och 2015. Bunar (2015) och Lahdenperä (2016) menar att det nu 
finns fler nyanlända elever i den svenska skolan än någonsin. Enligt Ojala (2016) är en elev 
som gått i svensk skola i mindre än fyra år, nyanländ. Lahdenperä (2016) definierar begreppet 
nyanländ som en elev som varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har påbörjat sin 
utbildning senare än höstterminens start det år eleven fyller sju år. Efter fyra års skolgång i 
landet anses eleven inte längre vara nyanländ. Det är således skillnad på asylsökande, 
nyanländ och papperslös. Asylsökande är en person som inte ännu fått uppehållstillstånd, men 
har en ansökningsprocess som ännu inte är klar. Nyanländ är en elev i skolan som gått mindre 
tid än fyra år i svensk skola. Papperslös är en person som inte har laglig rätt att vistas i landet, 
den är alltså varken asylsökande eller har fått uppehållstillstånd (Bunar, 2015; Lahdenperä, 
2016; Skolverket, 2015). Situationen för dessa barn kan förändras med tiden och barnen kan 
vara papperslösa för att sedan bli asylsökande och slutligen papperslösa igen (Skolverket, 
2015). Gemensamt för asylsökande och papperslösa barn är att de har en svag position i 
skolan, trots att de enligt Bunar (2015) har laglig rätt att gå i skolan.  
 
Bunar (2015) anser att flera av de nyanlända har svårigheter att få behörighet till de nationella 
gymnasieprogram som finns. Detta leder till att den svenska skolan står inför stora 
utmaningar. Att undervisa nyanlända ställer speciella krav på läraren. Kraven kan, enligt 
Bunar (2015), variera utifrån vilket ämne det handlar om, men gemensamt för alla ämnen är 
att de behöver fokusera extra på kommunikation och språk. Förutom kommunikation och 
språk kan kultur också utgöra en utmaning. För idrottslärare kan kulturen komma extra 
mycket i fokus. 
 
Ojala (2016) skriver att det kan uppstå kulturkrockar vid simundervisning. Det kan vara så att 
en familj protesterar mot att barnet går på simundervisning och det förklaras, enligt Ojala, ofta 
med hänsyn till religionen. Otterbeck (2000) menar att det finns muslimer som hänvisar till 
regler som de kallar för “de islamiska anständighetsreglerna”. Dessa anständighetsregler kan 
göra det komplicerat vid aktiviteter som exempelvis idrott, och det gäller då i störst 
utsträckning flickor. Att visa sig i badkläder är otänkbart för många starkt troende muslimer. 
Baddräkt anses vara ett alltför avslöjande plagg, återigen mest för flickor (Otterbeck, 2000). 
Enligt Skolverket (2011b) ska skolan arbeta aktivt för kvinnors och mäns lika möjligheter. 
Krav och bemötande i skolan skall bidra till att motverka traditionella könsmönster. Förmågor 
och intressen skall kunna prövas och utvecklas oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2011b). 
Ojala (2016) anser att det är viktigt att man genom dialog med föräldrarna förklarar hur 
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simundervisningen går till och att eleven exempelvis kan använda sig av speciella kläder 
(exempelvis burkini) så både flickor och pojkar ska kunna lära sig simma. 
 
Flera av de nyanlända har svårt att klara kunskapskraven för simning då många saknar 
tidigare simundervisning. Enligt läroplanen ska läraren anpassa sin undervisning utifrån varje 
elevs bakgrund, språk och kunskaper (Skolverket, 2011b). Lahdenperä (2016) menar att det 
kan vara väldigt komplicerat för lärare att leva upp till de högt ställda kraven i läroplanen om 
man som lärare inte känner till elevernas bakgrund och deras sociolingvistiska landskap. 
Språksvårigheter och kommunikationssvårigheter är faktorer som kan påverka undervisningen 
(Lahdenperä, 2016). I en mångkulturell och mångetnisk skola måste man som personal, enligt 
Lahdenperä, hantera en mångfald av relationer och sammanhang där olika förväntningar, 
normer och värderingar tar form.  
 
Det finns en del tidigare forskning om nyanlända i skolan (Nilsson & Bunar, 2016) samt vilka 
utmaningar skolledare möter i skolor för nyanlända (Norberg, 2017). När det gäller 
idrottsundervisning med nyanlända finns det forskning som tar upp idrottsundervisningen 
eller idrott som helhet (Huitfeldt, 2015; Walseth, 2015; Hamzeh och Oliver, 2012) och i dessa 
berörs simning till viss del. Utifrån mina efterforskningar1 saknas forskning på 
simundervisning för nyanlända. Med avseende på detta vill jag intervjua idrottslärare som 
arbetar med simundervisning för nyanlända. 
 
  

                                                
1 Med sökord som nyanlända, simundervisning, simning och idrottsundervisning samt newly arrived, immigrant 
physical education, swimming i Primovia bibliotekets söktjänst på www.hb.se (Högskolan i Borås) 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studien syftar till att undersöka de problem som idrottslärare möter i simundervisningen med 
nyanlända och hur de hanterar dessa problem. 
 

Frågeställningar 
● Vilka utmaningar och problem möter idrottslärare i samband med simundervisning för 

nyanlända? 
● På vilket sätt arbetar idrottslärarna för att stötta nyanlända elever i simundervisningen? 

  



 

9 
 

UPPSATSENS DISPOSITION 
Uppsatsen har fem delar som består av bakgrund, teori, metod, resultat och diskussion. I 
bakgrundsavsnittet behandlas studier om nyanlända i skolan. Teoridelen handlar om 
sociokulturellt perspektiv samt tron på den egna förmågan (self-efficacy) för både läraren och 
eleven. I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen genomförts. I resultatdelen redovisas 
undersökningens resultat vilket följs av den sista delen som består av en diskussion av 
resultatet.  
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BAKGRUND 
Bakgrundsavsnittet är indelad i tre delar. Den första delen handlar om nyanlända i skolans 
simundervisning, den andra om nyanlända i idrottsundervisningen och den tredje om 
nyanlända i skolan. 

Nyanländ i simundervisning 
Enligt Skolverket (2016) har många nyanlända elever inte fått någon undervisning alls medan 
de vistats i flyktingläger. Därför kan de ha svårt att förstå de sociala koderna som finns i den 
svenska skolan. Studierna som redogörs för här handlar om elever som intervjuats om hur de 
upplever simundervisningen samt hur de vill att den skall vara (Huitfeldt, 2015; Hamzeh & 
Oliver, 2012; Walseth, 2015).  
 
Både Walseth (2015) och Hamzeh och Oliver (2012) har studerat flickors syn på 
simundervisningen, medan Huitfeldt (2015) även intervjuat pojkar i sin studie. Det kan, enligt 
alla tre studierna, vara problematiskt att vara nyanländ och samtidigt flicka i de situationer 
som de intervjuade ställs inför i samband med simundervisning. I Hamzeh och Olivers (2012) 
forskning problematiseras familjens inverkan på de muslimska flickornas deltagande i 
simundervisningen. Hamzeh och Oliver berättar att en av flickorna i studien älskar att simma 
och till och med har tävlat när hon var yngre. Men när hon kom in i puberteten var hon 
tvungen att sluta med simningen eftersom hennes föräldrar ansåg det vara opassande. En 
annan av flickorna, i samma studie, kan absolut inte delta i simundervisning eftersom 
föräldrarna anser att det är olämpligt för henne som muslim. Pappan i familjen säger att 
vattnet är för smutsigt för att simma i. En annan av flickorna kan delta i simundervisningen 
om hon klär sig heltäckande eller simmar enbart tillsammans med flickor. Den fjärde flickan i 
undersökningen får delta i simundervisning om hon har heltäckande simkläder på sig. 
Huitfeldt (2015) menar att det finns flickor som i simundervisningen känner sig obekväma 
med de blickar som de anses få från pojkar i simhallen. Walseth (2015) har undersökt 
huruvida de intervjuade flickorna vill ha simundervisning i könsuppdelade grupper eller inte. I 
Walseths studie har simundervisningen skiljt sig från övriga idrottsundervisningen. Halva 
elevgruppen föredrar könsuppdelad simundervisningen medan andra halvan vill ha 
samundervisning. Fem av sju pakistanska flickor föredrar könsuppdelad simundervisning, 
medan bara två av 15 flickor i övriga gruppen vill dela upp undervisningen utifrån kön. 
Huitfeldt (2015) kommer fram till att simlektionerna måste organiseras så att eleverna, och då 
främst flickorna, känner sig bekväma i situationen. Ett sätt att organisera simundervisningen 
så att flickorna känner sig tryggare kan enligt Walseth (2015) vara att de undervisas enbart 
tillsammans med flickor. Huitfeldt (2015) har intervjuat en flicka som berättar att hon är rädd 
för vatten, men trots det vill lära sig simma. För att klara det behöver hon, enligt Huitfeldt, 
någon som tar hand om henne samt att hon får lära sig simma i en flickgrupp. 
 
I Huitfeldts (2015) studie intervjuas även pojkar som upplever simundervisningen som svår 
och som inte haft möjlighet att träna på simning i sitt hemland. Utifrån de resultat som 
Huitfeldt redovisar är det tydligt att oavsett kön så spelar tidigare erfarenheter av simning stor 
roll för möjligheterna för de nyanlända eleverna att få betyg i ämnet idrott och hälsa. För att 
idrottsundervisningen ska bli så lyckosam som möjligt är det viktigt, enligt Huitfeldt, att 
undervisningen i allmänhet anpassas för eleverna och då simundervisningen i synnerhet. Detta 
för att kunskapskraven i just simning är ytterst konkreta i den svenska läroplanen och även för 
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att gruppen utlandsfödda är överrepresenterade när det gäller drunkningsolyckor i landet 
(Huitfeldt, 2015). 

Nyanländ i idrottsundervisning 
Huitfeldt (2015) har studerat nyanländas möte med idrottsundervisningen. Eleverna i studien 
är i åldern 17–19 år och går programmet för språkintroduktion. Undersökningen innefattar 
intervjuer med sex nyanlända elever och även intervjuer med deras lärare. Huitfeldt vill i sin 
studie koppla ungdomarnas berättelser till det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott 
och hälsa. Utifrån det vill han visa att det är möjligt att få mötet mellan idrottsundervisningen 
och de nyanlända eleverna så positivt som möjligt genom att som lärare vara flexibel med 
innehåll och vad man lägger vikt vid under idrottslektionerna. Hamzeh och Oliver (2012) har 
undersökt hur fyra muslimska flickor i USA medverkar i och upplever idrottsundervisningen. 
Idrottsundervisningen är utformad särskilt för den aktuella studien och genomförs i olika 
miljöer, med olika innehåll och olika instruktörer. Hamzeh och Oliver har under studien haft 
flera samtal med flickorna, samt med deras mödrar om de olika aktiviteter och formerna för 
dessa. Walseth (2015) har, i Norge, gjort livsvärldsintervjuer med 21 muslimska flickor i 
åldern 16 till 25 år. Flickorna är andra generationens invandrare då de antingen är födda i 
Norge eller att de har flyttat till Norge med sina föräldrar. Hälften av dem som valdes ut är 
elever i Oslos grundskola och andra hälften som valdes ut är aktiva i olika idrottsföreningar. 
Flickorna kommer från nio olika länder: sju från Pakistan och fem från Turkiet. Övriga 
kommer från Marocko, Iran, Syrien, Somalia, Makedonien och Kosovo.  
 
En av lärarna i Huitfeldts (2015) studie berättar hur positivt det kan vara för nyanlända elever 
att få uppleva sin egen framgång, framförallt i aktiviteter som var nya för dem. Som lärare 
kan det enligt Huitfeldt upplevas tillfredsställande och spännande att få arbeta med nyanlända 
elever. Huitfeldt menar även att det kan vara komplicerat att som lärare bedriva en 
undervisning som är meningsfull för varje elev då förutsättningarna för de nyanlända eleverna 
är än mer varierad jämfört med en vanlig klass. Enligt Huitfeldt påverkas elevernas möte med 
idrottsundervisningen av deras uppväxt. Faktorer som ekonomi, hushållsarbete, kön och 
religion är något som färgar detta möte och som även skiljer sig mycket mellan de olika 
individerna i studien.  
 
Huitfeldt (2015) menar att den mening ungdomarna skapar i att delta i idrottsundervisningen 
färgas av om de upplever att de klarar av att genomföra de olika uppgifterna, att det finns en 
möjlighet för dem att få ett betyg, att de lär sig något, att de känner lust att lära och att de 
känner sig bekräftade av både lärare och klasskamrater:  
 

När eleven erfar idrottsundervisningen positivt är det ett tillfälle till glädje, utvecklande av 
färdigheter, samvaro mm. Det går att tolka detta erfarande som ett kroppsliggörande av idrott 
i termer av en kroppslig och mental kick (Huitfeldt, 2015, s. 116).  

 
Elever som känner att de kan lyckas i idrottsundervisningen kan känna lust till lärande och 
upplever att de får bekräftelse från både lärare och klasskamrater. Enligt Huitfeldt (2015) har 
ungdomarna svårt att beskriva ämnet idrott och hälsa utifrån kursplanen. Huitfeldt kan ändå 
utläsa av det som eleverna berättar i intervjuerna att de praktiskt utövat och erfarit stora delar 
av de centrala innehållen. Huitfeldt kommer fram till resultaten att ungdomarnas deltagande i 
idrottsundervisningen får varierande konsekvenser för deras vardag, bland annat att den kan 
innebära en möjlighet att komma med i föreningslivet.  
 
 



 

12 
 

 
Sammanfattningsvis verkar religiositet ha liten inverkan på muslimska flickors erfarenhet av 
idrottsundervisning, med undantag för simning och aktiviteter som sker i samband med 
undervisningen som omklädning och dusch. 
 
Huitfeldt (2015) skriver att pojkarna tycker det är lätt att ha aktiviteter som de redan kan, som 
fotboll. Att ha aktiviteter som de inte kan, som simning, är svårare för vissa av dem. Flickorna 
är mer positiva till att ha simning och dans. Men de tycker att det begränsar dem om de måste 
ha undervisning tillsammans med pojkarna. Huitfeldt berättar att det är ganska stora skillnader 
på pojkars och flickors möjligheter att utöva idrott, både i skolan och på fritiden. Dans är ett 
moment där anpassningar kan behövas där det finns vissa flickor som inte vill hålla i 
pojkarna. Walseth (2015) anser att muslimska flickor generellt visar att de tycker om den 
norska idrottsundervisningen. 18 av de 21 intervjupersonerna föredrar samundervisning. De 
som har invändningar mot samundervisning har argument som liknar de erfarenheter som 
icke-muslimska flickor ger uttryck för då pojkarnas dominans kan leda till att flickorna får stå 
tillbaka (Walseth, 2015). Även om de flesta av flickorna inte behövde könsuppdelad 
idrottsundervisning och hälften av gruppen inte behövde könsuppdelade simlektioner, 
betonade de enligt Walseth att ”andra muslimska tjejer” kanske vill ha både och.  
 
De intervjuade mödrarna i Hamzeh och Olivers (2012) studie anser att flickornas klädsel är 
viktigt samt vilket kön instruktörerna har. Forskaren har efter möten och samtal med 
mödrarna fått göra anpassningar av klädsel och instruktörer för att flickorna skulle kunna få 
fortsätta att delta i studien. Anpassningar av klädsel handlar exempelvis om att flickorna vid 
aktiviteterna bör bära heltäckande klädsel och huvudbonad. Hur det ser ut i lokalen för 
aktiviteten är även det en viktig faktor; huruvida det kan vara så att män vistas i lokalen 
samtidigt som aktiviteten genomförs. Hamzeh och Oliver (2012) menar att anpassningar av 
instruktörer handlar om att mödrarna inte anser att det är lämpligt med en manlig instruktör i 
de aktiviteter då instruktören behöver röra vid eleven. En av flickorna i Hamzeh och Olivers 
studie får inte delta i någon form av tävlingsidrott för sina föräldrar. Två andra flickor gillar 
inte att deras föräldrar förbjuder dem att vara med på basket och simning i skolan. I början av 
studien verkar det som att ingen av flickorna ville eller kunde delta i de olika fysiska 
aktiviteterna som erbjöds i studien. Detta inte bara för att föräldrarna förbjöd det, utan för att 
de själva inte verkade vilja delta. Efter att ha provat på, eller bara befunnit sig i de olika 
rummen valde de oftast att inte göra något alls. Under den tredje delen av studien verkade det 
dock som om flickorna uppskattade att spela basket och att simma. I studiens sista del började 
flickorna hitta på allt fler sätt att kunna delta aktivt i de aktiviteter som studien erbjöd. De fick 
själva välja fritt bland följande aktivitetsarenor: simbassäng, gym, spinningrum (cykling), 
klättervägg och basketplan (Hamzeh & Oliver, 2012).  

Nyanländ i skolan 
Eftersom alla nyanlända har så olika bakgrund och förutsättningar finns det, enligt Bunar 
(2015) ingen mall för hur man bedriver en framgångsrik undervisning för nyanlända. Enligt 
Bunar är det därför viktigt att den lokala organisationen är flexibel. För att möjliggöra denna 
flexibilitet menar Bunar att det krävs att ansvariga huvudmän och rektorer har kunskaper och 
förståelse för hur man kan organisera utbildningen för nyanlända och då även vilka för- och 
nackdelar som olika organisatoriska och pedagogiska modeller har. Det finns, utifrån Norberg 
(2017) inga specifika nationella rekommendationer eller regler för hur undervisningen med 
nyanlända skall ske. Inte heller Nilsson och Bunar (2016) menar att det finns några nationella 
regler för hur utbildning med nyanlända skall organiseras och genomföras. Sverige har trots 
detta en lång tradition av att ta emot flyktingbarn och invandrarbarn redan från början av 
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1960-talet, då arbetskraftsmigranter från östra och södra Europa började komma i stor skala 
tillsammans med flyktingar från hela världen. Däremot kom det i januari 2016, riktlinjer för 
hur man ska arbeta med att öka likvärdigheten för alla elever, oavsett bakgrund (Norberg, 
2017). Detta ställer krav på lokala skolor och skolledare att anpassa undervisningen för att 
kunna stötta de nyanlända i sitt lärande. Skolledare har det yttersta ansvaret för de 
organisatoriska och pedagogiska förhållandena för de nyanländas lärande. Norberg har 
undersökt hur sju skolledare i en svensk kommun arbetar med denna del av sitt uppdrag. 
Norberg utgår från tre frågeställningar i sin studie: Den första rör vilken inverkan 
policydokument har i det dagliga arbetet, och i så fall vilka dokument och på vilket sätt? Den 
andra frågan belyser hur förberedda rektorerna är för mångfald i sitt ledarskap. Och den tredje 
handlar om vilken typ av problem rektorerna tar hänsyn till när de tillhandahåller utbildning 
för de nyanlända. Norberg menar att skolor har olika förmåga att klara av att anta alternativa 
sätt att undervisa på. Rektorer har en stor roll i hur det inre arbetet i skolan organiseras och 
anpassas efter läroplaner och kursplaner. Rektorns roll är även, enligt Norberg, stor när det 
gäller innehåll i undervisningen och vilken pedagogisk stil eller modell som skolan och 
pedagogerna arbetar efter. En viktig slutsats i studien är, enligt Norberg, att lärare måste 
tillåtas att uttrycka och diskutera sin egen oro som kan upplevas som ny när den kommer i 
kontakt med nyanlända. 

Bikulturell identitet 
Brooker och Lawrence (2012) har undersökt hur de utbildningsrelaterade utmaningar som 
nyanlända vuxenstudenter upplevde och deras tillvägagångssätt för att hantera dessa 
utmaningar. Studien genomfördes i Australien. Brooker och Lawrence har analyserat dessa 
utmaningar i relation till de nyanlända vuxenstudenternas utveckling av bikulturella 
identiteter. Brooker och Lawrence menar att man som lärare kan hjälpa eleverna att utveckla 
sina bikulturella identiteter och därmed samtidigt hjälpa dem att hantera utmaningar och 
svårigheter i skolarbetet. Brooker och Lawrence kan se att det finns två mönster av bikulturell 
identitetsutveckling för de undersökta studenterna. De som utforskar och engagerar sig i både 
sin egen och den australiensiska kulturen och de som utforskar kulturerna utan engagemang. 
Brooker och Lawrence menar att detta mönster för bikulturell utveckling är användbart för 
lärare då det relaterar till olika erfarenheter med personliga och pedagogiska utmaningar. 
Författarna menar att de elever som engagerar sig i båda kulturerna, det vill säga de elever 
som utvecklas bikulturellt, kan i större utsträckning klara av de pedagogiska utmaningar som 
de utsätts för i skolan. Det som Brooker och Lawrence upptäckt är att det engelska språket var 
den mest konsekventa och största utmaningen. Detta speglar vikten av språkstudier som en 
betydelsefull brygga till akademiska och yrkesmässiga möjligheter för de undersökta 
studenterna.   
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TEORI 
Studiens datamaterial har behandlats med hjälp av två teoretiska utgångspunkter. Den första 
handlar om det sociokulturella perspektivet på lärande där proximal utvecklingszon, 
scaffolding, modellering och potentiella reformatorer är centrala och behandlas nedan. Den 
andra utgångspunkten baseras på Albert Banduras (2012) teori om self-efficacy som relaterar 
till tron på den egna förmågan och hur det påverkar undervisandet. Tron på den egna 
förmågan avser här lärarnas tro på sin egen förmåga att klara av simundervisningen.  
 
Begrepp som proximal utvecklingszon, self-efficacy, potentiella reformatorer och scaffolding 
har använts för att behandla forskningsfråga ett som handlar om utmaningar och problem som 
idrottslärare stöter på i samband med simundervisningen med nyanlända. För att behandla 
forskningsfråga två, vilket handlar om hur idrottslärarna arbetar med utmaningarna och 
problemen, används begrepp som proximal utvecklingszon, scaffolding, self-efficacy, 
modellering och potentiella reformatorer.  

Sociokulturellt perspektiv 
Simundervisning generellt, och även för idrottslärarna i denna studie, genomförs vanligtvis i 
grupper. Säljö (2000) poängterar att intresse för hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser är en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande samt mänskligt tänkande och handlande. Och just samspelet mellan 
kollektiv och individ är, enligt Säljö i fokus i ett sådant perspektiv. Därmed kan man skilja på 
vad enskilda medlemmar eller individer behärskar från vad man kan åstadkomma i en kultur 
eller i ett samhälle (Säljö, 2000). Social och intellektuell utveckling är inte en resa mot samma 
mål utan istället människor som utvecklas olika utifrån att lärprocesser och kulturella villkor 
är olika. Carlgren (1999) anser att de intellektuella redskap som finns i språket som begrepp, 
algoritmer, modeller eller instruktioner kan hjälpa till att strukturera och lösa problem och 
utifrån det agera i sociala situationer. Dessa intellektuella redskap förs vidare genom 
generationer via kommunikation och utvecklas genom nya insikter som fungerar i olika 
sammanhang (Carlgren, 1999; Jakobsson, 2012). Säljö (2000) menar att det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i ett sammanhang och därmed förvärvar 
kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra talar om kan man bli medveten om det 
som är intressant i varje situation. Jakobsson (2012) skriver att interaktion mellan människor 
även är sammankopplat med kulturella och historiska kontexter. För simundervisning betyder 
detta mer konkret att elevernas bakgrund och fysiska förutsättningar samt interaktionen i 
undervisningsgruppen kommer påverka elevernas möjligheter att lära sig simma. 
 
Vygotskij (1995) skriver att hjärnan kan, förutom att bevara och reproducera våra tidigare 
erfarenheter, också kombinera och kreativt bearbeta och skapa nya situationer och beteenden 
utifrån tidigare erfarenheter. Människan kan, enligt Vygotskij inte bara återskapa det gamla 
utan anpassa sig till framtiden genom kreativ aktivitet. Människan är alltså en varelse som 
skapar sin framtid och ständigt förändrar sin nutid. I skolan finns klasskamrater, lärare och 
andra elever och vuxna. I min studie innebär detta att lärarnas undervisning sker med elever i 
grupp som vistas i simhallen där det även finns andra människor. Tillsammans med sin 
omgivning kan eleven lära sig. Säljö (2000) anser att en sociokulturell kompetens förutsätter 
fysiska och kommunikativa erfarenheter. Kunskaper och färdigheter på institutionell nivå är 
komplement och tillägg till den pedagogik som finns i sociala praktiker och även i samhället i 
övrigt. 
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Att undervisa utifrån elevens närmaste utvecklingszon 
För att fånga de utmaningar som idrottslärarna stöter på i samband med idrottsundervisningen 
samt på vilket sätt idrottslärarna arbetar för att stötta sina elever i samband med 
simundervisningen kommer jag i analysen att använda begreppet proximal utvecklingszon. 
När idrottslärarna ska lära ut simning till nyanlända behöver de fundera över på vilket sätt de 
ska ta sig an sin uppgift för att ge eleverna förutsättningar att lyckas och utvecklas. Enligt 
Vygotskij (2001) kan ett barn lära sig läsa, skriva och räkna men den har inte automatiskt 
även utvecklat sitt minne, sin uppmärksamhet och sitt tänkande. För att åstadkomma en 
intellektuell förändring krävs att detta utvecklas, det räcker alltså inte att kunna läsa, skriva 
och räkna. När det gäller simning så räcker det inte att läraren låter eleven göra rörelserna 
perfekt på torra land. För att eleven ska kunna simma så räcker det inte att den gör rörelserna 
på rätt sätt om dessa inte kombineras med kontakten med vatten och elevens utvecklingsnivå. 
Vygotskij menar att mognadsprocess och medfödda instinkter, som finns inom människan 
inte är tillräckligt eller ens avgörande för barnets beteendeutveckling. Istället är det 
framförallt yttre faktorer som fungerar som barnets drivande kraft för 
beteendeutveckling.  Dessa yttre faktorer är, enligt Vygotskij den sociala miljön. Enligt 
Vygotskij kan barnet utvecklas och inspireras genom de uppgifter, stimulerande behov och 
mål som ställts upp och därigenom utvecklas utifrån den sociala miljö som den omges av. 
Barnets tänkande tar då ett avgörande steg i intellektuell utveckling. Vygotskij anser att den 
sociala miljön påverkar barnens möjligheter att göra entré i den vuxna världen, såväl kulturellt 
som professionellt och samhälleligt. Vygotskij hävdar att barnet kan åstadkomma mer i 
samarbete än på egen hand. Där ska även tilläggas att det finns en viss gräns på detta i form 
av intellektuella möjligheter. I samarbete blir barnet klokare och starkare och den kan då höja 
sin nivå till att kunna lösa svårare intellektuella uppgifter, utifrån sin utveckling. 
 
Vygotskij (2001) menar att uppgifter bör vara ämnade för den utvecklingsnivå som ligger 
precis över barnets egen, för bästa resultat. När det gäller simning ska eleven utmanas lagom 
mycket så att den precis klarar uppgiften eller klarar den med hjälp. Uppgifterna blir dessutom 
allt svårare att lösa ju längre bort från utvecklingsnivån de befinner sig. Till slut kommer 
uppgifterna bli omöjliga att lösa, trots samarbete (Vygotskij, 2001). Det som barnet kan göra 
idag i samarbete med en kamrat eller lärare kan den klara på egen hand imorgon om det finns 
intellektuella förutsättningar för det: 
 

Vi sa att i samarbete kan barnet alltid göra mer än vad det kan på egen hand. Men vi måste 
tillägga: inte hur mycket som helst. Vad barnet kan göra är strängt begränsat av tillståndet 
hos dess utveckling och av dess intellektuella möjligheter. I samarbete är barnet starkare och 
klokare än när det arbetar självt. Det höjer sig till en nivå där det kan lösa svårare 
intellektuella uppgifter (Vygotskij, 2001, ss. 330–331). 

 
Vygotskij (2001) menar att den närmaste utvecklingszonen är det som bestämmer hur 
övergången mellan inlärning och utveckling sker för barnet. Vidare anser Vygotskij att det är 
viktigt att inlärningen kommer före utveckling så den kan stimulera funktioner som finns 
inom den närmaste utvecklingszonen.  
 
Säljö (2000) anser att samhället kan erbjuda den socialt organiserade utvecklingszonen i form 
av skola och utbildning. I skolan möts människor med olika bakgrund och förutsättningar och 
där ska de då tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. Bråten (1998) hävdar att Vygotskijs 
utvecklingsteori handlar om både undervisning och utveckling. Barnets psykologiska och 
sociokulturella utveckling knyts samman med undervisningsprinciper i skolan. Barnets 
kulturella utveckling sker alltså i två nivåer, där den sociala nivån följs av den individuella 
(Bråten, 1998). 
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Scaffolding 
För att fånga vilka utmaningar idrottslärarna ställs inför samt på vilket sätt idrottslärarna 
arbetar med dessa utmaningar och problem i samband med simundervisning med nyanlända 
kommer jag i analysen att använda begreppet stöttnig (scaffolding). Scaffolding i 
simundervisning kan handla om att få verbal stöttning så att eleven vågar ta sig till simhallen, 
ta sig ner i vattnet och även stöttning för att våga flyta i vattnet. Scaffolding kallas av bland 
annat Hansén (2014) för stöttning. Stöttning handlar inte om att ge särskilt stöd, utan det kan 
mer liknas vid en byggnadsställning runt eleven (Persson, 2016). Stöttningen syftar till att 
eleven ska förstå undervisningen för att aktivt kunna delta i densamma (Persson, 2016). 
Stöttning handlar enligt Bråten (1998) om att man som lärare hjälper eleven med utmanande 
uppgifter till en början för att senare, när eleven klarar mer på egen hand, dra sig tillbaka. 
Bråten (1998) skriver att barnet eller eleven kan styras till högre nivåer i sitt lärande med 
hjälp av samspelet med vuxna, lärare eller andra barn. Jag kallar stöttning som sker från lärare 
till elev som ”vertikal” och stöttning som sker mellan elever som ”horisontell”.  
 
Modellering 
För att fånga på vilket sätt idrotslärarna arbetar med att stötta sina elever kommer jag i 
analysen att använda begreppet modellering. Att lära sig genom modellering handlar om att 
människor lär sig genom andra (Bandura, 1977). Bandura skriver att detta kan ske genom att 
observera en handling som leder till ett nytt lärande genom att försöka handla som den som 
observerats. Modellering handlar om att man i en observation har en förebild som kan 
efterliknas och praktiskt utföras (Bandura, 1977). Modellering kan enligt Bandura ske både 
verbalt och med inre bilder. Bandura anser att elever kan få inre bilder om de aktiviteter som 
modelleras har bildliga representationer som är fysiska. Det är viktigt att arbeta med 
aktiviteten (simning) frekvent för att komma ihåg det som lärts in med hjälp av modellering. 
Interaktion mellan lärare och elev är viktigt för att eleven så småningom ska klara av att 
arbeta (simma) självständigt (Bandura, 1977).  

Den deltagande metaforen 
För att fånga de utmaningar och problem som idrottslärarna möter i simundervisningen samt 
hur idrottslärarna arbetar med dessa kommer jag i analysen att använda begreppet potentiella 
reformatorer. Sfard (1998) skriver om skolan och eleverna utifrån två metaforer: den 
deltagande och den förvärvande. Att vara i skolan handlar mycket om att kunna kommunicera 
på ett gemensamt språk och agera utifrån särskilda normer. Normer som förhandlas fram för 
att stärka och befästa samhället (Sfard, 1998). Lärare ska arbeta med att förbereda eleverna 
för att kunna hantera nya situationer, vilket enligt Sfard handlar om att upprepa det som kan 
upprepas men även att förändra det som måste förändras: 
 

Our ability to prepare ourselves today to deal with new situations we are going to encounter 
tomorrow is the very essence of learning. Competence means being able to repeat what can be 
repeated while changing what needs to be changed (Sfard, 1998, s. 9). 

 
Sfard anser att läraren kan hjälpa eleven att förvärva kunskap. Kunskapen anses eleven nu 
kunna överföra till ett annat sammanhang och där dela den med andra. I den förvärvade 
metaforen menar Sfard att eleven antas kunna omvandla kunskap till något som är privat och 
som eleven själv äger.  
 
I den deltagande metaforen beskriver Sfard (1998) eleven som intresserad av att delta i 
sammanhang där den kan lära sig mer i gemensamma aktiviteter. Kunskap och förvärvandet 
av den har inte något tydligt slut utan ses mer som en process som präglas av gemenskap. 
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Sfard menar att det genom den deltagande metaforen är tänkt att eleven lär sig ett ämne i en 
process som medlem i en viss gemenskap. Förmågan att kommunicera språkligt samt att agera 
enligt särskilda normer är faktorer, som Sfard menar är viktiga i den deltagande metaforen. 
Eleverna är, enligt Sfard nykomlingar och potentiella reformatorer av praktiken, medan 
lärarna bevarar praktikens kontinuitet. I den deltagande metaforen är eleven integrerad som en 
medlem i ett lag, där även läraren ingår. Den deltagande metaforen fokuserar enligt Sfard på 
gemenskap och samarbete mellan individen och andra. Den deltagande metaforen gör 
interaktionen i samband med inlärning viktig. Sammanfattningsvis har den deltagande 
metaforen, enligt Sfard, potential att leda till en ny och mer demokratisk utövning av lärande 
och undervisning.  

Tron på den egna förmågan 
För att fånga de utmaningar och problem som idrottslärarna möter i samband med 
simundervisningen samt hur lärarna arbetar med dessa problem i sin undervisning kommer 
jag i analysen att använda begreppet tro på den egna förmågan (self-effiacy). Att undervisa 
nyanlända i simning kräver att man som idrottslärare känner sig säker på sin egen förmåga 
och tror på sig själv i samband med undervisningen. Om läraren känner sig säker på sin egen 
förmåga kan den kommunicera det till eleverna och främja tryggheten i samband med 
siminlärning. Tvärt om kan lärarnas eventuella avsaknad av tro på sin egen förmåga hämma 
möjligheterna för läraren att kommunicera siminlärning på ett tryggt och säkert sätt. Förutom 
lärarnas tro på sin egen förmåga är det även viktigt att eleverna upplever en tro på sin egen 
förmåga för att klara av att hantera undervisningen. ”Self-efficacy” används av Bandura 
(2012) som begrepp för människans tro på sin egen förmåga. Enligt Bandura påverkas tron på 
den egna förmågan av positiva och negativa erfarenheter, psykologiska faktorer som stress, 
samt social övertalning. Bandura menar att människor inte lever i social isolering. Mycket av 
det som människor eftersträvar kan man bara få om man arbetar tillsammans. Tron på den 
egna förmågan kan enligt Bandura utvecklas på fyra olika sätt. Det första menar Bandura är 
att ha herraväldet över sina upplevelser. Om människor bara upplever enkla framgångar 
kommer de att förvänta sig snabba resultat och bli avskräckta av motgångar och 
misslyckanden. En motståndskraftig tro på den egna förmågan kräver erfarenhet av att genom 
uthållighet övervinna hinder. Det handlar enligt Bandura om att lära sig hantera sina 
misslyckanden. Det andra sättet att utveckla sin tro på sin egen förmåga är genom social 
modellering (Bandura, 2012). Då kan man se människor som liknar en själv lyckas och utifrån 
det höja sina egna ambitioner och övertygelser om sina egna förmågor. Banduras tredje 
tillvägagångssätt beskriver social övertalning där människor övertalas att tro på sig själva och 
därigenom bli mer uthålliga inför svårigheter. Social övertalning innebär att förbättra sig själv 
med hjälp av andras övertalning, inte nödvändigtvis genom att vara bättre än eller triumfera 
över sina medmänniskor.  Det fjärde sättet handlar, enligt Bandura om att människor även är 
beroende av fysiska och känslomässiga tillstånd för att bedöma sin tro på den egna förmågan. 
Bandura menar att bättre fysisk styrka och uthållighet, kan bidra till att minska ångest och 
depression, förutom att det även förbättrar både fysiska och emotionella tillstånd (Bandura, 
2012).  
 
Vidare menar Bandura (2012) att tron på den egna förmågan påverkar hur människor fungerar 
när det gäller kognition och motivation. Bandura skriver att tron på den egna förmågan 
påverkar hur människor motiverar sig själva och kan tackla svårigheter utifrån de mål som de 
sätter upp. Hur resultatet blir påverkas av tidigare framgångar och misslyckanden. Hur 
människor hanterar sina känslor påverkar deras möjligheter att hantera stress och andra 
psykiska påfrestningar, enligt Bandura. Slutligen så påverkas självförtroende och tron på den 
egna förmågan av hur man gör val och även hur man hanterar förändringar. Bandura menar 
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att genom sina val av aktiviteter och miljöer kan människan påverka sitt liv och hur det 
kommer att bli. Arbetet med en utmanande uppgift påverkas mycket av ens tro på sin egen 
förmåga. Ju mer och starkare tro på sin egen förmåga man har, desto mer anstränger man sig. 
Tro på den egna förmågan kan därmed ses som en motivator för den som ska genomföra 
något som är svårt. I en av de studier som Bandura skriver om fick barn som lärde sig 
matematik bättre effekt om de använde sig av social modellering. Bandura menar att det är 
mer fördelaktigt om de har en kamrat som visar, jämfört med om en lärare visar exakt samma 
sak. Ju mer ett barn tror på sig själv och sin förmåga, ju snabbare och bättre lärde det sig 
ämnet. Tro på den egna förmågan påverkar inte bara studierna, enligt Bandura, utan även hela 
arbetslivet framöver. Bra tro på den egna förmågan leder till att man lyckas med både arbete 
och studier, enligt Bandura. Om man är informerad om uppgiftens art innan är betydelsen av 
tron på den egna förmågan större och det i sin tur leder till mer ansträngning som leder till 
bättre resultat. Tro på den egna förmågan påverkar både möjligheterna att nå målet och vägen 
till målet.  
 
Bandura (2012) betonar skillnaden mellan tro på den egna förmågan och självkänsla: 
”Perceived self-efficacy is concerned with judgements of personal capability, whereas self-
esteem is concerned with judgements of self-worth” (Bandura, 1997, s. 11). Bandura (2001) 
menar att medvetenhet är själva substansen i det mentala livet, som inte bara gör livet 
personligt hanterbart utan även mer värt att leva. En bra medvetenhet gör, enligt Bandura att 
man klarar att hantera information för att göra bra val i livet samt konstruera, reglera och 
utvärdera handlingsplaner. Våra kroppar använder flera olika system som verktyg för att klara 
av uppgifter och mål som ger mening, riktning och tillfredsställelse i våra liv. Dessa system 
kan, enligt Bandura vara sensoriska, motoriska eller cerebrala. Resultat är, enligt Bandura inte 
egenskaperna hos handlingar, utan konsekvenserna av dem. 
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METOD OCH ANSATS 
I följande metodavsnitt lyfts inledningsvis den valda metoden fram, därefter det urval som 
gjorts inför semistrukturerade intervjuer och sedan genomförandet av intervjuerna. Efter det 
redovisas avgränsningar, etiska överväganden, och en diskussion förs om uppsatsens 
reliabilitet och validitet. Avslutningsvis finns en beskrivning av hur analysen av empirin 
genomfördes. 

Val av ansats och metod 
Denna studie syftar till att undersöka de problem och utmaningar som idrottslärare möter i 
simundervisningen med nyanlända samt hur de arbetar för att stötta eleverna.  Jag har valt 
att genomföra denna studie genom en kvalitativ forskningsansats, för att jag då får möjlighet 
att fördjupa mig i några få idrottslärares berättelser om utmaningar och problem som uppstår i 
samband med uppgiften att lära de nyanlända eleverna att simma.   
 
Stukát (2011) påpekar att den kvalitativa ansatsen ställer krav på både noggrannhet och tar 
lång tid. Stukát menar att om empirins material ska bli grundligt är det inte antalet intervjuer 
som är det centrala, utan snarare kvalitén och djupet på den information som fåtalet intervjuer 
kan ge. I denna kvalitativa studie eftersöks inte möjligheten att generalisera på det sättet som 
man gör i kvantitativa studier. Ambitionerna med denna studie är att få en kunskapsutveckling 
som kan bidra till fältet. Tanken är att andra idrottslärare, lärare och övrig personal inom 
skolan ska kunna lära sig något av studien, samt att den skall bidra till vetenskapen.  
 
Som metod för denna studie har jag valt semistrukturerade intervjuer. Valet av intervjuformen 
gjordes för att den kan anpassas efter varje enskild intervju samt att den ger intervjuaren 
möjlighet till att följa upp på̊ ett sätt, som beslutas i situationen (Stukát, 2011). En kvalitativ 
intervju kan vara ostrukturerad eller semistrukturerad. En ostrukturerad intervju kan mest 
liknas vid ett samtal där intervjuaren har ett antal teman som hjälp under intervjun. En 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en intervjuguide med förhållandevis 
specifika teman som samtalet skall beröra. I de båda intervjuformerna är intervjuprocessen 
flexibel och en del av intervjutiden handlar om att intervjuaren klargör att den har uppfattat 
svaren från respondenterna på rätt sätt. Det finns även utrymme för variation mellan de två 
formerna, ostrukturerad och semistrukturerad intervju för forskaren (Bryman, 2002).  
 
Ett alternativ till den semistrukturerade intervjun hade varit att ha en strukturerad 
intervjuform. Orsakerna till att studien inte genomfördes strukturerat var att denna 
intervjuform inte tillåter att förändringar i ordningen på frågorna eller vilka frågor som ställs 
sker i den rådande situationen. Enkät hade varit ett annat alternativ för att nå fler respondenter 
och därmed kunna jämföra enkätresultaten från ett större underlag (Stukát, 2011). Utifrån att 
studien syftar till att undersöka de problem som idrottslärare möter i simundervisningen med 
nyanlända samt hur de löser dessa problem valdes enkät som metod bort.  

Intervjuguide 
Intervjuerna i denna studie utfördes med en intervjuguide som stöd. Utifrån studiens syfte och 
frågeställningar funderade jag ut frågor som kunde passa bra att ställa i samband med 
intervjuerna. Det var viktigt att frågorna gjorde det möjligt för forskaren att förstå hur 
respondenterna upplevde sin simundervisning med nyanlända och att intervjun var så pass 
flexibel att det blev möjligt (Bryman, 2002). Jag valde en intervjuguide i form av en mindmap 
(se bilaga 1), där det fanns förutbestämda punkter som kunde tas upp i den ordning som 
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passade för varje intervjusituation. Termen intervjuguide kan enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) innebära en minneslista över vilka teman eller områden som intervjun skall behandla. 
Intervjun påminner om ett vardagssamtal, men den är halvstrukturerad, vilket innebär att den 
varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjuguiden fokuserar på 
teman och innehåller förslag på frågor. I sin bästa form kan den kvalitativa intervjun ge ett 
privilegierat tillträde till intervjupersonernas upplevelse av deras levda värld (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Den mindmap som utgjort intervjuguide i denna studie innehöll tre delar: bakgrundsfrågor, 
frågor gällande svårigheter och dilemman samt frågor om undervisningen. Varje del hade 
sedan underrubriker för att säkerställa att samtalet utmynnat i empiri som svarade mot 
studiens syfte. De olika delarna i intervjuguiden grupperades i olika färger och färgtoner, för 
att de lättare skulle urskiljas från varandra. Bakgrundsfrågorna (gula och rosa), handlade om 
gruppstorlek, könsfördelning, hur många som kunde simma och hur många som inte kunde 
simma, hur läraren definierade simkunnighet samt hur skolledningen såg på lärarens 
arbete. Frågorna om undervisning (gröna nyanser) handlade om hur idrottslärarna la upp sin 
undervisning i allmänhet och då simundervisningen i synnerhet, om de använde hjälpmedel 
som exempelvis flytkorv samt vilka simsätt som lärarna fokuserade på då de undervisade. 
Frågor om svårigheter och dilemman (blå toner) handlade om svårigheter och dilemman med 
undervisningen och hur de hanterade de svårigheter som uppstått. Dessa teman behandlade 
frågor om frånvaro och skolk samt kön, kultur, trauman och språk. Följdfrågor (röda) som hur 
tänkte du? hur gjorde du? hur kände du? vad hände? kan du berätta mer? kan du ge ett 
exempel? hur menar du då? samt kan du utveckla? fanns med i guiden för att jag som 
intervjuare skulle kunna klargöra vad respondenten egentligen menade och därmed få en 
djupare förståelse för det som kommit fram i intervjuerna.  

Urval 
Studiens syfte och frågeställningar handlar om problem som idrottslärare upplever i samband 
med simundervisning med nyanlända samt på vilket sätt de arbetar för att stötta sina elever. 
På det individuella programmet som kallas språkintroduktion går det endast nyanlända elever. 
Därför har urvalet fallit på idrottslärare som för tidpunkten för intervjuerna arbetade inom 
gymnasieprogrammet språkintroduktion. Utifrån Byström och Byström, (2011) kallas den 
avgränsning som gjorts här för ett strategiskt urval. Samtliga fem idrottslärare som ingår i 
detta urval arbetade i samma medelstora svenska stad. Valet av kommun gjordes för att det är 
en kommun som passar mig bra av bekvämlighetsskäl och utifrån Kvale och Brinkmann 
(2009) kallas detta val för ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att respondenterna bestod av 
de personer som fanns tillgängliga vid tillfället för intervjuerna. I kommunen finns 
språkintroduktion på samtliga kommunala gymnasieskolor (som är totalt fyra till antalet). Tre 
av dessa skolor ingår i denna studie. Vid tillfället för undersökningen arbetade det totalt fem 
idrottslärare på de tre utvalda skolorna. På två av skolorna arbetade det två idrottslärare med 
nyanlända elever. På den tredje arbetade en idrottslärare.  
 
Intervjuperson 1 
Manlig idrottslärare som själv har en bakgrund som invandrare. Arbetar på en av 
gymnasieskolorna tillsammans med en kvinnlig kollega. Har erfarenhet av arbete med 
nyanlända sedan några år tillbaka i sitt arbete som fotbollstränare. Undervisar, sedan hösten 
2016, två klasser på språkintroduktion med 19 respektive 16 elever.  
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Intervjuperson 2 
Kvinnlig idrottslärare som arbetar på en av gymnasieskolorna tillsammans med en manlig 
kollega. Första året som lärare på språkintroduktion. Undervisar, sedan hösten 2016, en klass 
på språkintroduktion med 19 elever. 
 
Intervjuperson 3 
Kvinnlig idrottslärare som arbetar på en gymnasieskola tillsammans med en manlig kollega. 
Undervisar sedan hösten 2016 som idrottslärare på språkintroduktion. Undervisar även ett 
annat ämne på språkintroduktion. Har en klass på 19 elever.  
 
Intervjuperson 4 
Manlig idrottslärare som arbetar på en gymnasieskola tillsammans med en kvinnlig kollega. 
Har sedan år 2012 arbetar på språkintroduktion. Undervisar en klass på 19 elever i idrott och 
hälsa.  
 
Intervjuperson 5 
Kvinnlig idrottslärare som arbetar på en gymnasieskola. Hon undervisar alla 40 elever i idrott 
och hälsa, som går på språkintroduktion på skolan. 

Genomförande 
Förarbetet innan intervjuerna bestod av att studera tidigare forskning inom problemområdet 
och därmed även utforma syfte och frågeställningar. Utifrån syfte och frågeställningar 
utarbetades en lämplig intervjuguide. Metodlitteratur lästes igenom för att kunna arbeta med 
förberedelser inför intervjusituationerna. 
 
Samtliga idrottslärare kontaktades inledningsvis i samband med ett personligt samtal där en 
kort genomgång av undersökningen redovisades och respondenterna fick frågan om de kunde 
tänka sig att delta. Respondenterna fick ta del av syftet med studien och utifrån det var 
samtliga positiva till att delta i en intervju. Efter det kontaktades respondenterna via mail för 
att vi tillsammans skulle kunna bestämma tidpunkt och plats för intervju. Både vid det 
personliga samtalet och i mailet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor kring och inför 
intervjun, samt information om att medverkan i studien var frivilligt.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att man som intervjuare inser att 
intervjusituationen inte innebär ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är intervjuaren 
som kontrollerar situationen. Intervjuaren inleder med en introduktion av ämnet för intervjun 
och följer också upp respondentens svar. Miljön är viktig för att få en trygg och ostörd 
intervju som båda parterna känner sig bekväma i (Stukát, 2011). Samtliga intervjuer i 
undersökningen genomfördes därför i ett konferensrum på respondenternas arbetsplatser.  
 
Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden (bilaga 1) som stöd. Varje intervju inleddes 
som ett samtal utifrån hur de intervjuade idrottslärarna upplever sitt uppdrag med att 
undervisa nyanlända elever på språkintroduktion. Efter den lite mer allmänna introduktionen 
smalnades samtalet ner till att mer handla om simundervisning. Lärarna berättade då om hur 
de planerat undervisningen, hur de genomför undervisningen och vilka problem de stött på i 
samband med både planering och praktiskt genomförande. Vid samtliga intervjutillfällen kom 
frågorna spontant, utifrån hur samtalet flöt på, utan att jag behövde titta på intervjuguiden. Det 
var först i slutet av varje intervju som guiden används för att se om det var något relevant som 
ännu inte kommit upp. Vid samtliga intervjuer väcktes en eller ett par frågor till, efter att jag 
har tittat på guiden. Följdfrågor som ”kan du berätta mer?”, ”hur kände du då?” eller ”hur 
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menar du med det?” kom naturligt i samtalet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) får man 
mer oväntade och livliga svar vid en spontan intervjuprocedur.  
 
I den skrivna texten benämns intervjupersonerna som “Intervjuperson” följt av siffran 1 till 
och med 5. Intervjuerna spelades in efter godkännande. Dels för att det skulle underlätta för 
intervjusituationen, genom att öka möjligheterna till att kunna vara mer fokuserad på att 
lyssna och kunna ställa eventuella följdfrågor. Dels för att om jag enbart skulle förlita mig på̊ 
anteckningar, fanns en risk för att viss information skulle gå förlorad, som kunde ha haft 
betydelse för resultatet av studien. Beslut togs om att fråga idrottslärarna om tillåtelse av 
inspelning först vid intervjutillfället, för att minska ett eventuellt bortfall. I och med min 
medvetenhet om respondenterna skulle kunna känna sig obekväma eller bli hämmade i sitt 
berättande, beroende på hur de uppfattar inspelningsmomentet, inledde jag varje intervju med 
att lyfta upp de etiska principerna, och därmed säkerställa att det inte fanns några frågor kring 
inspelningen och hur den senare kommer att användas.  
 
Varje intervju pågick mellan 45 och 70 minuter. Samtalen var trevliga och avslappnade. Jag 
som intervjuare upplevde att respondenterna berättade om sina upplevelser och tankar på ett 
förtroligt sätt. Samtalen spelades in med telefon som låg på bordet mellan intervjuare och 
intervjuperson. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan intervjupersonens uttalande ibland 
vara mångtydiga så om jag som intervjuare inte förstod exakt vad respondenten menade 
återberättade jag hur jag uppfattat det som respondenten sagt så den kunde godkänna min 
tolkning eller komplettera ytterligare så att jag med säkerhet skulle göra rätt tolkning. 
Intervjun avslutades med att jag berättade att jag inte har några fler frågor och att 
intervjupersonen här fick tillfälle att ställa frågor eller lägga till något ytterligare om den 
upplevde att allt inte redan blivit sagt. Respondenten informerades även om att den kunde 
kontakta mig vid senare tillfälle om den vill lägga till något ytterligare till innehållet i 
intervjun. Detta är något som Kvale och Brinkmann rekommenderar att man gör i slutet av 
intervjun.  

Etik 
Respondenterna fick i denna studie rätt att själva bestämma över sin medverkan enligt 
samtyckeskravet. De medverkande har enligt Tivenius (2015) rätt att självständigt bestämma 
om och hur länge deltagandet i studien sker. Enligt samtyckeskravet finns även rätten att 
avbryta sitt deltagande under hela intervjuförfarandet (Kvale och Brinkmann, 2009). Rätten 
att när som helst under intervjun få avbryta, togs upp inför varje intervju. Urvalet innefattar 
endast myndiga personer och det blev därför inte aktuellt att tillfråga några andra, än de som 
medverkade. Deltagarna lovades konfidentialitet, vilket innebär att deras namn, arbetsplats 
eller annat som kan koppla dem till undersökningen inte skall nämnas (Tivenius, 2015).  Detta 
meddelades muntligt inför, under och efter genomförd intervju.  
 
Empirin samlades in utan att någon individ, skola, eller kommun fick sin identitet nedtecknad 
och genom detta utlovas avidentifiering. Empirin lagrades i ett dokument för att säkerheten 
kring den insamlade empirin skulle beaktas med hänsyn och respekt för respondenternas 
anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). Uppgifter från respondenterna får enligt nyttjandekravet 
inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften 
(Tivenius, 2015). Utifrån nyttjandekravet kom empirin endast att vara tillgänglig för 
forskningssyfte (Stukát, 2011). Vid varje intervju erbjöds respondenterna att ta del av det 
färdiga materialet (Vetenskapsrådet, 2017). Om en kvalitativ studie skall uppfylla 
trovärdighet bör forskaren, enligt Bryman (2002) informera de intervjuade om det resultat 
som framkommit.  
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Bearbetning och analys 
Under intervjutillfällena spelades samtliga intervjuer in. Efter varje genomförd intervju 
lyssnades samtalet av för att få en uppfattning om det material som samlats in. Därefter 
transkriberades varje intervju ordagrant. Under transkriberingen lyssnades intervjuerna 
igenom flertalet gånger för att klargöra att transkriberingen är korrekt utförd. Intervjuerna har 
därmed lyssnats igenom före, under och efter transkriberingen.  
 
Jag läste igenom det transkriberade materialet och kategoriserade utifrån studiens 
forskningsfrågor, som handlar om vilka utmaningar och problem som respondenterna stött på 
i samband med simundervisning med nyanlända, samt hur de arbetar för att stötta eleverna. 
Varje del eller kategori hade till en början flertalet intervjucitat. Citaten analyserades dels 
utifrån Vygotskijs (2001) sociokulturella teori i allmänhet och då utvecklingszoner och 
stöttning i synnerhet samt begreppen om den förvärvade metaforen (Sfard, 1998), dels utifrån 
Banduras (2012) begrepp ”self-efficacy” som handlar om lärarens tro på den egna förmåga 
och vilka faktorer som påverkar denna och även elevernas tro på sin egen förmåga, enligt 
lärarna. Flertalet citat hade samma innebörd och då togs dessa bort i samband med 
analysarbetet, för att inte få ett för långt resultatavsnitt. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver hur intervjustudier med alltför många citat kan vara tröttsamt att läsa. Detta har 
försökts undvikas genom att ta bort överflödiga citat som inte tillför mer till resultatet eller 
analysen av det.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Jag har valt att genomföra denna studie med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade 
intervjuer av idrottslärare. Stukát (2011) anser att reliabilitet innebär kvaliteten på själva 
mätinstrumentet. Ett sätt att säkra reliabiliteten kan vara att genomföra samma undersökning 
en gång till på exakt samma sätt. Men när det gäller intervjuer så kan det vara problematiskt 
att få till en exakt likadan intervju. Detta innebär, enligt Stukát att reliabiliteten i en kvalitativ 
studie är lägre jämfört med en kvantitativ studie. Kvale och Brinkmann (2009) anser att man 
kan behålla de traditionella begreppen validitet och reliabilitet men att det då handlar om att 
studien gjorts av en pålitlig person. Kvale menar att begreppen ska formuleras om så de 
lämpar sig för intervjuforskning. Reliabilitet handlar då om hur frågorna ställts och att man i 
intervjusituationen undviker ledande frågor. Vidare skriver Kvale att för mycket fokus på 
reliabiliteten kan motverka kreativitet och variation. I denna undersökning har intervjuaren 
försökt att ställa relativt öppna frågor som stämmer överens med studiens frågeställningar. 
Frågorna har ställts på ett sätt som ska få respondenten att säga så mycket som möjligt av sin 
egen uppfattning, utan att påverkas av intervjuaren.  
      
Validitet är ett svårt och mångtydigt begrepp som svarar på om man i studien mäter det som 
man avser att mäta (Stukát, 2011). Respondenterna berättar under intervjuerna hur de 
genomför sina simlektioner samt vilka hinder de upplever i samband med det. Idrottslärarnas 
berättelser analyseras med hjälp av begrepp som utvecklingszoner och hur de stöttar sina 
elever även hur de ser på deras egen och elevernas förmåga. När man har med människor att 
göra så kan en felkälla, enligt Stukát (2011), vara om respondenterna verkligen är ärliga eller 
om de ger osanna svar. Intervjuaren bör vara medveten om att frågor och svar under en 
intervju kan tolkas på olika sätt. Under intervjuerna upprepades och sammanfattades 
respondenternas svar för att jag som intervjuare skulle kunna säkerställa att svaren uppfattats 
på rätt sätt. Då fick respondenterna möjlighet att förtydliga eller omformulera sig så att deras 
bild stämmer överens med den som jag som intervjuare har. Detta för att undvika att jag som 
intervjuare har tolkat svaren felaktigt. Frågorna och svaren transkriberades och analyserades 



 

24 
 

noggrant vilket är positivt för en ökad validitet. Bryman (2011) menar vidare att man som 
forskare skall vara medveten om hur ens egna värderingar kan komma att påverka resultatet.  
 
Ofta strävar den kvalitativa studien efter att vara rik på detaljer och genom det förstå det 
sociala sammanhanget för intervjuns genomförande. Antalet personer som undersöks är 
relativt få jämfört med i en kvantitativ studie. Kvale och Brinkmann (2014) menar att om 
intervjuresultatet ska generaliseras i största allmänhet kan den kunskap som producerats i en 
specifik intervju överföras till andra relevanta situationer. För att säkerställa pålitligheten av 
den studie som görs ska forskarna beskriva sin undersökning och låta den granskas under hela 
processen. För att en forskare ska kunna påvisa sin objektivitet ska det vara möjligt att styrka 
och konfirmera det som studien visar.  
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RESULTAT 
Resultatavsnittet är indelat i två delar, som svarar mot uppsatsens forskningsfrågor. Den första 
delen handlar om de utmaningar och problem som idrottslärarna upplevt i samband med 
simundervisningen. Den andra delen behandlar de strategier och arbetssätt som idrottslärarna 
använder för att hantera undervisningen med de utmaningar och problem som beskrivs i den 
första delen. 

Utmaningar och problem 
Lärarna upplevde att elever med rädslor var en utmaning. Ett annat problem var att eleverna 
utmanade de normer som fanns i simhallen. Det var fler flickor än pojkar som inte kunde 
simma vilket lärarna såg som en utmaning. Lärarnas tveksamhet över sin egen kompetens var 
ytterligare ett problem för lärarna. Ledningens bristande intresse för lärarnas arbete med de 
nyanlända eleverna utgjorde även det ett problem för idrottslärarna. Vid analysen av dessa 
utmaningar och problem användes begrepp som proximal utvecklingszon, self-efficacy, 
potentiella reformatorer och scaffolding.  

Lärares svårigheter att hitta den proximala utvecklingszonen  
Utifrån det sociokulturella perspektivet handlar lärande om att använda erfarenheter från 
tidigare kontext och omsätta dem till nya sammanhang. Lärarna i denna undersökning 
uttryckte att de i vissa fall hade god kunskap om elevernas rädslor i samband med 
simundervisningen. Men i andra fall var det inte helt uttalat, utan något som lärarna hävdade 
uppenbarade sig när eleven närmade sig vattnet. Inför simundervisningen fanns det flera 
elever som har varit med om traumatiska upplevelser av att ha vistats i vatten, under flykten 
till Sverige. Lärarna menade att elevernas möjligheter att klara av simundervisningen 
påverkades av elevernas tidigare erfarenheter:  
 

Och också det här med vatten då. Hur många av dom här har suttit på vatten i gummibåtar i 
containrar, vet inte var dom är när dom kommer. Dom vet inte om dom överlever den här 
färden. Det åskar och det blixtrar och det dundrar. Och så tar vi in dom på badhuset, precis som 
det var tryggare då (Lärare 5). 
 

Lärarna menade att tidigare erfarenheter i vatten påverkade elevens möjlighet att klara av 
simundervisningen. Resonemang över hur flykten till Sverige kan ha gått till utifrån olika 
historier som läraren fått höra tidigare men också hur funktionsnedsättningar kunde leda till 
problem för att klara av undervisningen på ett tillfredsställande sätt: 
 

Det är ju flera som har liksom skräckupplevelser, trauman. Och det är inte bara kopplat till 
vatten utan även kopplat till vissa funktionsnedsättningar. Man kanske saknar en viss kroppsdel 
(Lärare 3). 

 
Den här läraren berättade även om hur en elev som saknar en kroppsdel behövde lite längre 
tid på sig för att närma sig ett nytt moment. En av lärarna reflekterade över att den längsta 
sträckan och det största hindret för en elev kan vara att ta sig till simhallen. Trots att denna 
elev har varit med om hemska upplevelser på flykten till Sverige och att dessa kommer upp 
till ytan i samband med simundervisningen, hade eleven tagit sig samman och kämpat för att 
klara av undervisningen i simning. När eleven väl klarade att ta sig till simhallen, så var det 
största och mest arbetsamma jobbet redan gjort. Eleven var genom simundervisningen en del i 
ett sammanhang och genom den deltagande metaforen har den kommit vidare i sin 
utveckling. Enligt det sociokulturella perspektivet kunde eleven arbeta i interaktion med andra 
människor som var sammankopplade med kulturella kontexter: 
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Jag har en elev som har traumatiska upplevelser från sin färd till Sverige så hon har haft det 
jättejobbigt. Men hon är superdriven och vill. Nu senast tror jag hon simmade 25 meter. Och 
det har varit jättejobbigt. Det väcker mycket minnen och så där. Och jätteorolig för betyget och 
så där. Men som jag ser det så det är den absolut längsta sträckan det är ju i det här att gå till 
vattnet. Så att gå från 25 meter till 200 meter… det känns ju som det är tio procent kvar nu. Om 
man säger så (Lärare 4). 

 
För elever som haft trauman från färden till Sverige kunde det vara väldigt tufft att ens närma 
sig vatten eller en simhall, enligt lärarna. Den elev som beskrivits ovan har utmanat sig själv 
och trots sina trauman klarat att simma 25 meter. Läraren menade att eleven klarat den största 
delen av arbetet. Resten kommer att gå lättare att klara. Den proximala utvecklingszonen 
handlade till en början om att ta sig till simhallen. En av lärarna har uppmärksammat att 
elever från en viss del av världen verkar ha större och mer rädslor för vatten än andra. Hon 
tänkte att många av dessa elever inte tidigare kommit i kontakt med vatten och att det därför 
inte var särskilt konstigt att de då blev rädda. Lärarna i studien ansåg att elever som känner sig 
ovana vid att vistas i vatten behövde längre tid för att lära sig hantera den nya situationen. 
Vidare uttryckte de att när eleven såg vatten kunde det framkalla rädslor hos eleverna och 
eftersom de inte var vana vid att vistas i vatten tror de att det kunde upplevas som 
skrämmande:  
 

Med mina elever från X (anger elever från en särskild del av världen), överhuvudtaget som är 
nog mest rädda för vatten tror jag. Jag tror aldrig dom har sett vatten en del. Jag tror inte dom 
vet vad vatten är när dom kommer hit. Jag hade blåmärken på armarna när vi var inne i 
simhallen de första gångerna. Alltså krampaktigt höll de i mig, bara de såg vatten (Lärare 5). 

 
Läraren reflekterade kring hur elever från vissa länder hade sämre förkunskaper när det gäller 
simning. Hon beskrev hur elever höll henne hårt i armarna när de var i simhallen, för att de 
var rädda. Hennes tolkning var att eleverna, i sitt hemland, inte hade sett så många sjöar eller 
hav och att det då inte var så konstigt att de inte heller hade lika stor simkunnighet. Det var 
inte bara eleverna som själva var rädda för att något skulle hända dem. Även lärarna oroade 
sig för att något skulle hända med eleverna. Om läraren kände sig osäker eller rädd för att 
något skulle hända kunde det påverka undervisningen negativt. Stress över att något skulle 
hända under lektionen kunde skapa osäkerhet och tveksamhet hos läraren. Det hade, under 
läsåret inträffat tre allvarliga incidenter på en av gymnasieskolorna i samband med 
simundervisning. Detta hade samtliga intervjuade idrottslärare fått kännedom om. Dessa 
upplevelser påverkade lärarnas tro på sin egen förmåga: 
 

För när vi satt på möte och läraren berättade sin historia där, jag fick ingen direkt bra känsla. 
Att uppleva samma, det hon upplevde. Gråta liksom och reflektera sina känslor. Jag tänkte att 
jag inte vill hamna i samma situation. Så vi pratade om hur vi ska lägga upp och det är bara gå 
till badet (Lärare 1). 

 
Kollegan som varit med om farliga situationer i samband med simundervisningen fungerade 
därmed som en potentiell reformator för sina kollegor som inte ville vara med om samma 
upplevelse, det vill säga att samtliga lärare ändrade upplägget på sin undervisning, till att 
alltid vara två idrottslärare närvarande under simundervisningen, utifrån de farliga situationer 
som kollegan varit med om. Flera av lärarna kände en rädsla och oro för att det även skulle 
uppstå farliga situationer i samband med deras simundervisning. Lärarna menade att deras 
förmåga att klara av sin situation i simhallen påverkades av deras tro på sin egen förmåga.  
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Elever som potentiella reformatorer då de utmanar normer för andra badare i 
simhallen 
Den sociala miljön påverkade elevens möjligheter att klara av den vuxna världen. Här trodde 
lärarna att den sociala miljön i simhallen påverkade eleverna negativt då de blivit illa bemötta 
av andra gäster i simhallen. När de intervjuade lärarna beskrev sin simundervisning var det i 
lokaler där det vistas många andra människor som inte hör till skolan. Det handlade då om 
simhallens personal och övriga badare från allmänheten. Undervisningen påverkades alltså 
inte bara av lärarens pedagogik och hur elever arbetade med den, utan även av hur 
badpersonal och övriga gäster i badhuset agerade och interagerade med läraren och eleverna:  
 

Och det gör det inte lättare precis. När man lyckas få eleverna dit så står dom och bevakar 
dom. Och det är ju ytterligare en anledning till att dom inte vill vara där liksom (Lärare 3).  

 
Det förekom flera tillfällen då badpersonal eller andra gäster i simhallen hade åsikter om 
eleverna. Det kan då ha handlat om beteenden eller klädsel som på något sätt avviker med det 
som personalen eller allmänheten var van vid. Två av lärarna berättade om andra badgäster 
som skrikit på hennes elever. Vidare berättade en av lärarna hur andra badgäster granskade 
eleverna när de bytt om och duschat. Läraren upplevde att badpersonalen försvårade elevernas 
möjligheter att vara deltagande: 
 

Det är hemskt att det finns människor som står och skriker på våra ungdomar i duschen. 
Skriker att de måste ta av sig byxorna. Tänk vad dom kanske varit med om som vi inte vet. 
Kanske sexuella övergrepp eller vad som helst. Och så står det folk och skriker på dom i 
duschen (Lärare 5).  

 
Studiens respondenter berättade om hur de känner ett djupt obehag över hur andra badgäster 
behandlade deras elever. De upplevde att eleverna provocerar vissa av simhallens besökare, 
enbart på grund av sitt utseende. En av lärarna berättade om en liknande episod i 
omklädningsrum och dusch. Även här var det andra badare som hade åsikter om eleverna, och 
utifrån det stod och skrek på läraren om eleverna, inför eleverna. Läraren kände sig väldigt 
illa berörd utifrån hur hennes elever behandlades. Det sociala sammanhanget var inte 
gynnsamt för elevernas lärande och lärarna upplevde att övriga badare försvårade elevernas 
möjligheter till att bli delaktiga i en gynnsam lärmiljö: 
 

Det var så sjukt förnedrande mot mina elever. Jag blev så förbannad. Vi har ju tydligt gått 
igenom hur man gör i ett omklädningsrum alltså hur man duschar först liksom. Och mina 
elever brukar klä på sig, gå in i duschen, klä av sig där och sen klä på sig igen. För de känner 
sig otrygga i omklädningsrummet. Och då står jag och säger det här till mina elever och dom 
säger ja. Då kommer det tanter fram och börjar skrika. Ser du inte att dom klär på sig! Jag har 
ju precis sagt till dom vad som ska göra, om du hade lyssnat om vad dom ska göra. Sen att 
dom bara står och skriker till mig, om dom. Det här är människor, du kan prata med dom! 
Och sen bara sättet… då ska jag kolla… så de följer efter tjejerna in i duschen och står och 
stirrar på dom och bara och jag tyckte så synd om mina elever liksom. Jag bryr mig inte om 
mig, för det är mina elever det handlar om. Men mot dom, förnedrande. Jag blir så arg 
(Lärare 3). 

 
För att eleverna ska agera på rätt sätt i simhallen gick läraren igenom hur man som gäst på 
badhuset ska agera i omklädningsrummet, innan man går ut i simhallen. Detta för att 
överbrygga eventuella misstag från elevernas sida och därigenom ge eleverna verktyg för att 
klara av de sociala regler och renlighetsregler som fanns i simhallen. Läraren hjälpte eleven 
utifrån den närmaste utvecklingszonen där mellanmänskliga relationer var avgörande för 
utveckling. När några av eleverna inte ville gå runt nakna i omklädningsrummet hade de löst 
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situationen på sitt eget sätt. Detta uppskattades inte av vissa av de övriga badgästerna, som 
skrek och klagade. Läraren uttryckte här sin förtvivlan över hur vuxna människor kunde bete 
sig inför hennes elever. Hon upplevde att de gick efter eleverna för att kolla upp hur de 
betedde sig i duschen. En av lärarna berättade om en elev som blev rädd under 
simundervisningen och behövde komma undan. Därför gick hon till omklädningsrummet för 
att slippa se vattnet en stund. Väl där var det en besökare som tog illa vid sig och gick till 
personalen för att klaga. Badhusets personal gick i sin tur till idrottsläraren för att rapportera 
vidare om händelsen. Idrottsläraren blev väldigt arg och upprörd över dessa anklagelser, vilka 
hon ansåg var helt obefogade:  
 

Och nu råkar hon inte ut för att hon inte duscha?, utan hon är en utav dom som fortfarande är 
väldigt rädd för vatten och gick ut och satte sig i omklädningsrummet. Och då går folk ut till 
personalen och berättar att det är olustigt. Hon är väldigt mörk: ”Det är väldigt olustigt att 
hon är därför hon stjäl nog”. Alltså ju mörkare du är ju mer stjäl du… va! Alltså egentligen 
borde man polisanmäla sådana saker, säger jag (Lärare 5).  

 
Lärarna berättade om att elevernas närvaro utgjorde en grund för att övriga kunder i simhallen 
behövde tänka om och tänka nytt. Utifrån detta kan man säga att eleverna här är potentiella 
reformatorer för dessa gäster i badhuset. Lärarna resonerade om att det negativa bemötandet 
mot eleverna handlade om rädsla eller okunskap från de övriga besökarna. För elever som 
kände rädsla eller obehag inför och under simundervisningen ledde detta problem till 
ytterligare hinder på vägen till simkunnighet eftersom de blev illa bemötta av andra kunder, 
enligt lärarna. Det förekom även att personal på badhuset yttrade sig på ett sätt som inte 
gynnade elevernas lärande exempelvis i samband med diskussioner kring vilka badkläder som 
var tillåtna att använda att simma i: 
 

Jag var där också först så och vi skulle låna burkinis. Så var det några som hade topp och 
träningsbyxor. Och jag frågade om det var okej att dom har det och dom bara ”ja, det är ok så 
länge det inte är bomull. ” Och jag bara, nej det här är inte bomull. Och då sa hon bara att 
varför ska dom ha det för? Då kan dom lika gärna ha badkläder om dom ändå ska ha 
sportbehå alltså och byxor”. Och ja bara alltså nu är dom ju inte vana med att ha bikini inför 
folk. Att dom har på sig detta. Vad spelar det för roll? Om det hjälper dom. Så det är sånna 
saker som försvårar ens jobb (Lärare 3). 

 
Elevernas val av simkläder provocerade personalen i badhuset, enligt läraren ovan. Eleverna 
fungerade som potentiella reformatorer på badpersonalen som behövde lära sig att vissa 
nyanlända simmade i annorlunda kläder jämfört med traditionella badkläder. 
 
Flickor har svårare för simundervisningen jämfört med pojkar 
Lärarna berättade att elever som kom till undervisningen fick lära sig av läraren hur 
undervisning går till. Lärarna reflekterade över att det fanns tillfällen då läraren inte kunde 
undervisa på det sätt som den trodde innan. Lärarna i studien berättade om att utifrån hur 
eleverna agerade eller lärde sig anpassade läraren undervisningen med hänsyn till om det var 
pojkar eller flickor som de skulle undervisa. I dessa fall kunde man se eleverna som 
potentiella reformatorer. Och utifrån elevernas agerande och kommunicerande kunde läraren 
behöva ompröva undervisningen, både till form och innehåll. Ett par av lärarna hade noterat 
att det var vanligare att pojkarna har kunskaper och färdigheter i simning jämfört med 
flickorna. De resonerade kring att flera av flickorna inte fått samma möjligheter i sitt hemland 
att öva på simning. Skillnaderna mellan flickor och pojkars simkunnighet kunde enligt en av 
lärarna bero på skilda föreställningar om vad man som pojke/flicka förväntades kunna i 
elevernas hemland:  
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Det märker jag att det är fler tjejer som inte kan simma, jämfört med killar (Lärare 3). 
 

Många utav killarna som jag hade var väldigt duktiga och flera utav min kollegas killar 
också. Men jag vet inte om det kanske är vanligare att killar har lärt sig simma i sitt hemland 
(Lärare 2). 

 
En av lärarna resonerade kring att det var vanligare i elevernas hemländer att just pojkarna får 
lära sig simma. Skillnaderna fanns inte enbart när det gäller simning, utan även vad det gällde 
deras förmåga att utföra olika typer av fysiska aktiviteter i stort. Lärarna hade inte tidigare, 
innan de arbetade med språkintroduktion, stött på det faktum att förmågan till simkunnighet 
till viss del kunde ha med elevens kön att göra. En annan lärare funderade över att vissa av 
flickorna inte hade fått eller kunnat utöva fysisk aktivitet i sitt hemland i samma utsträckning 
som pojkarna:  
 

Sen finns det ju elever som aldrig har tränat eller aldrig varit aktiva. Oftast flickor som inte 
har fått eller som inte velat eller av olika anledningar. Som, där man ser att dom är jätteovana 
vid att bara springa. Speciellt flickor från något östafrikanskt land. För det finns dom som 
inte har fått träna eller spela eller göra nånting (Lärare 4). 

 
Anledningen till att dessa flickor hade svårt att lära sig simma inte bara kunde höra till bristen 
på simundervisning, utan även bristen på rörelser, träning och motoriska färdigheter i stort. 
 
Lärarnas tro på sin egen förmåga skapar en tveksamhet till den egna 
kompetensen  
Alla lärarna uttryckte en osäkerhet om sin egen kompetens när det gäller att lära nyanlända att 
simma. Trots att flera av dem hade många års erfarenhet som lärare var det först som lärare på 
språkintroduktion som de fått undervisa i simning. Bristen på erfarenhet av simundervisning 
kunde påverka lärarens tro på sin egen förmåga att lära ut simning. Då gällde det inte bara hur 
man lär ut simteknik utan även motoriken som hör därtill:  
 

Där känner jag att jag har väldigt dålig utbildning. Hur gör jag med de här som inte kan 
simma och som inte har någon motorik? (Lärare 4). 

 
Flera av lärarna hade gärna sett att hela kommunen kom med någon form av gemensam 
lösning där simundervisningen skulle ha köpts in utifrån. När inte det har blivit fallet på 
någon av skolorna under året har lärarna fått hantera problemet på egen hand. Att lära ut 
simning var en situation som inte kändes helt bekvämt för flera av idrottslärarna. Eftersom 
kommunen låter alla barn i åttaårsåldern gå till badhuset och, av personalen där lära sig 
simma var det inte så vanligt att man som idrottslärare i den kommun som undersöks får den 
uppgiften. Att vara idrottslärare på språkintroduktionsprogrammet har nu ändrat på detta: 
 

Och då känner jag att om jag ska kunna lära dom och simma. För vissa är ja, kan ingenting 
liksom. Och jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt för att lära dom att simma. Jag kan ju 
lite grann, men jag känner inte att jag har tillräckliga kunskaper egentligen (Lärare 2).  

 
Läraren uttryckte att hon upplever obehag inför simundervisningen och visste inte riktigt på 
vilket sätt hon ska lära sina elever att simma. Hon kände sig osäker på sin egen kompetens 
och ifrågasatte sig själv och sina kunskaper om hur man lär ut simning. Eleverna kan ses som 
potentiella reformatorer av simundervisningen och gav läraren nya utmaningar. En annan 
lärare berättade att den utbildning som han har i simundervisning handlar om att lära barn att 
simma. Flera av idrottslärarna uttryckte en frustration över att de inte kände sig kompetenta 
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nog för att lära ut simning till elever som är vuxna. Brist på erfarenhet om simundervisning 
påverkar lärarens tro på sin egen förmåga: 
 

Men det är inte så att det är som att lära barn simma. Det här är vuxna. Och då känner jag att 
om jag ska kunna lära dom och simma behöver jag lära mig mer om det först (Lärare 1). 

 
Trots bristande tro på sin egen förmåga har samtliga idrottslärare tagit sig an uppdraget att 
lära sina elever att simma. Att lära elever som är vuxna eller nästan vuxna skiljer sig från att 
lära barn, exempelvis när det gäller motorisk utveckling.  
 
Lärarna saknar stöttning från ledningen 
Lärarna upplevde att de önskar ett större stöd från skolledningen än vad de vid tillfället för 
undersökningen har fått. De upplevde att en mer förstående skolledning hade fått dem att 
klara av uppdraget på ett bättre sätt. Idrottslärarna efterfrågade mer stöd i form av resurser, 
uppmärksamhet, förståelse och intresse för vad arbetet som idrottslärare med nyanlända 
verkligen innebär. Lärarna kände sig lågt prioriterade från ledningen när det gäller simning 
med nyanlända: 
 

Ledningen förstår nog inte hur vi har det. När det precis hände så ringde min rektor och sa att jag 
kunde komma dit och prata, men jag var inte redo för det då. Men kanske borde hon ha hört av 
sig igen på måndagen, för det hände på en torsdag (Lärare 5). 

 
Upplevelsen av att ha en förstående och stöttande skolledning påverkade möjligheten för 
idrottsläraren att kunna organisera simundervisningen på ett bra sätt. Den av 
intervjupersonerna som varit med om tre traumatiska händelser önskar att skolledningen en 
tid efteråt hade frågat lite mer om de kan stödja henne på något sätt. Hon kände mer stöd från 
kollegor efter sina traumatiska upplevelser och inte särskilt mycket stöd från sina chefer. En 
av idrottslärarna berättade att hon varken kände stöd eller brist på stöd från sin skolledning. 
Hon upplevde dock att intresset från ledningen inte varit särskilt stort:  
 

Nej jag vet inte… jag vet inte om jag inte känner inte stöd. Men samtidigt vet jag inte var jag 
känner ett stöd heller liksom. Vi har ju mest pratat om simningen när det kommer till det liksom. 
Men sen är ju inte dom speciellt aktiva i det. Det har inte varit så mycket prat om det med 
skolledningen (Lärare 3). 

 
Förutom simundervisning har det inte diskuterats särskilt mycket kring idrottsundervisningen 
med skolledningen. En av lärarna berättade om att skolledningen skickat runt ansvaret för 
språkintroduktion mellan sig och att det har inneburit att cheferna bytts ut ganska ofta: 
 

Det kännas som att det är lågt prioriterat. Det har väl bytts en tre gånger vem som är ansvarig för 
språkintroduktion. Det är inte direkt prioritet. Det är ungefär samma, man får dra samma frågor 
om simningen och det här gång efter gång. Sen när man väl tar diskussionen så är det inte så att 
de är mot eller motsträvande eller så här (Lärare 4). 

 
Idrottslärarna upplevde att de som lärare på språkintroduktion var lågt prioriterade från 
skolledningens håll. Stöd från skolledningen kunde också bidra till att läraren kände sig 
tryggare i sin yrkesutövning. Tvärtom kunde även brist på stöd från skolledningen leda till att 
lärarna inte kände sig lika trygga med sättet som de bedrivit sin yrkesutövning. 
 
Sammanfattningsvis har lärarna stött på flera utmaningar och problem i samband med sin 
simundervisning med nyanlända elever. Största problemet handlade om att lärarna upplevde 
att flera elever hade rädslor och bristande erfarenhet av att vistas i vatten. Rädslorna kunde 
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bero på att eleverna varit med om hemska upplevelser i samband med båtturer eller liknande, 
men även att de inte hade någon erfarenhet av att simma. Ett annat stort problem för lärarna 
handlade om deras tveksamhet kring sin egen kompetens. De kände sig osäkra på hur de 
skulle lära dessa elever att simma på ett bra och säkert sätt. Samtidigt som simundervisningen 
pågick i simhallen vistades även andra människor i lokalen. Det förekom att dessa människor 
uttryckte nedvärderande kommentarer om de nyanlända eleverna och detta utgjorde även det 
en utmaning för idrottslärarna att hantera då de bedrev sin undervisning. Avslutningsvis 
upplevde idrottslärarna att de inte kände det stöd från skolledningen som de hade önskat. 
Avsaknaden av stöttning från sina chefer upplevde lärarna som ett hinder i deras arbete med 
simning för nyanlända. 
 
Strategier och arbetssätt 
I den andra delen av resultatet berättade lärarna på vilket sätt de arbetade för att hantera de 
utmaningar och problem som de berättat om i första delen av resultatet. De strategier och 
arbetssätt som lärarna berättade om analyserades med begrepp som proximal utvecklingszon, 
social övertalning, scaffolding, self-efficacy, modellering och potentiella reformatorer. 

Lärares strategier för att hitta den proximala utvecklingszonen 
En strategi för att arbeta med utmaningar och problem kunde enligt lärarna innebära samtal 
mellan lärare och elev där eleven förbereddes inför besöket till simhallen. I dessa samtal 
kunde eleven få uttrycka sina känslor och läraren lyssnade. Denna form av samtal kunde ses 
som social övertalning, där lärarna genom samtal försökte påverka elevernas inställning till 
vatten och tro på sig själva i sammanhanget. Samtal om vad som skulle hända innan var ett 
medvetet val från vissa av lärarna, för att avdramatisera första kontakten med simhallen. I 
samband med första besöket i simhallen kunde läraren och kamrater visa hur man gjorde rent 
praktiskt, vilket enligt lärarna kunde upplevas som stöttande för de elever som var nya i 
badhuset. De flesta lärarna har tänkt igenom hur de kunde introducera elevens första intryck 
av simhallen. Ett par av lärarna berättade att det kunde vara bra träning att bara gå till 
simhallen för att se hur det ser ut. Stöttningen här handlade då om att börja väldigt lugnt 
utifrån var eleven befann sig, med hänsyn till den proximala utvecklingszonen: 
 

Men för det första är jag noga med att alla ska gå dit. Om bara titta på. Det är första steget. 
Sen är det att få dom på någon form av motiverande samtal eller nånting att våga vara i 
vattnet (Lärare 4). 

 
Utifrån lärarens berättelse var det viktigt att alla elever tog sig till badhuset, även om de inte 
deltog i simundervisningen. Läraren ansåg att det var viktigt för eleverna att ta första steget, 
vilket enligt läraren handlade om att ta sig till badhuset. För att eleven skulle ta sig till 
simhallen och även ta sig ner i vattnet arbetade läraren med motiverande samtal. Elever som 
ännu inte kunde simma kan betraktas som perifera deltagare. Eleverna är inte bekanta med 
sammanhanget och gruppen i simhallen och behövde stöttning från läraren för att klara av det. 
Tanken var då att de skulle känna sig bekväma med att befinna sig i simhallen, i gruppen och 
med sig själva:  
 

Då började jag prata med dom först och frågade om de visste vad det var som gällde för att få 
ett betyg i simningen. Och det hade dom koll på att det var 200 m. Och så frågade jag alla om 
dom trodde att dom kunde simma och om dom hade lärt sig simma i sitt hemland eller om 
dom hade lärt sig simma här eller om dom hade simmat här (Lärare 2). 
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Läraren och eleverna gick tillsammans igenom syftet med simundervisningen. Läraren 
upptäckte även att de flesta elever visste vad som krävdes för att få betyg i ämnet idrott och 
hälsa. Samtidigt gav hon även eleverna möjlighet att i lugn och ro få berätta om vilka tidigare 
erfarenheter de hade av simning från sitt hemland. Detta för att eleven skulle kunna känna sig 
förstådd och för att läraren skulle ha möjlighet att möta eleven där den befann sig, så de kan 
arbeta mot elevens proximala utvecklingszon. För att eleverna skulle kunna lära sig simma, 
trots att den var rädd, var det, enligt lärarna, viktigt att de fick stöttning. Stöttningen kunde 
vara vertikal, från lärare till elev, exempelvis där läraren peppade och uppmuntrade eleven 
under simundervisningen. Det kunde även vara i form av förberedande stödjande samtal för 
att få eleven att våga gå till simhallen, för att därefter, så småningom, våga gå ner i vattnet. 
Utvecklingszonen flyttades fram allt eftersom elevens vattenvana utvecklas: 
 

Ja, då försöker man avdramatisera det hela så mycket som möjligt. Och mycket positivt. 
Och mycket peppande. Mycket jag menar att försöka och börja med sådana enkla saker. 
Börja i vattnet (Lärare 4).  

 
Läraren berättade om hur han fokuserade på att vara positiv och stötta genom att tala till 
eleven med positiva ord. Stöttningen mellan lärare och elev var viktigt, men vad som tycks 
vara minst lika viktigt för elevens känslor och utveckling i samband med simundervisningen 
var stöttning elever emellan. Horisontell stöttning innebär att den går från elev till elev. 
Denna form av horisontell stöttning kan ses i hur eleverna aktivt arbetade med att stärka 
varandra i en situation som kändes utsatt eller påfrestande och kunde enligt vissa av lärarna 
vara avgörande för den totala upplevelsen i simhallen:  
 

Och så att dom är jättesnälla mot varandra i vattnet. Dom hjälper varandra på ett helt annat 
sätt än vad jag upplever att dom har gjort i idrottssalen. Så verkligen att dom stöttar och 
hjälper varandra och så hon tjejen som kom under vattnet, så dom var ju snabbt framme och 
prata med henne och trösta henne. Så att det var inte så farligt egentligen men dom var snabbt 
framme och pratade med henne (Lärare 2).  

 
Lärarens elever var snabbt framme och stöttade en kamrat som ofrivilligt hamnat under 
vattenytan. Denna form av horisontell stöttning kunde hjälpa och eleven som skildrades i 
exemplet kom efter en liten stund tillbaka till vattnet och undervisningen igen. Flera av 
lärarna berättade om hur bra relationer kunde underlätta arbetet med elevernas rädsla. 
Relationer var alltid viktigt när man arbetar som lärare. Med elever som var lite extra utsatta 
var relationerna än viktigare. Det fanns flera elever som inte träffade så många andra vuxna 
än sina lärare: 
 

Men relationer är oerhört viktigt för mig. Jag arbetar alltid med relationer med mina elever. 
Det kommer liksom naturligt. Det är inte bara för att jag jobbar på språkintroduktion, så är 
det alltid med mina elever, oavsett program som de går på (Lärare 5).  

 
Relationer mellan läraren och eleverna fungerade som stöttning för eleven där den befann sig. 
Läraren sa att hon alltid, oavsett klass som hon undervisade, arbetade mycket med 
relationerna till sina elever. Att skapa goda relationer var för henne viktigt för att kunna 
bedriva sin undervisning. En annan lärare berättade också om hur hon byggde upp relationer 
med sina elever. Läraren reflekterade samtidigt över hur viktigt det kunde vara att finnas för 
eleverna när vissa av dem hade sina föräldrar kvar i hemlandet:  
 

När man har börjat bygga en relation och det tar tid så har dom ju börjat berätta mer om hur 
dom har kommit hit och vissa liksom har mamma och pappa kvar i hemlandet (Lärare 3).  
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Lärarna uttryckte att relationen till eleverna var extra viktig för dessa elever, eftersom flera av 
dem var ensamma och utan föräldrar. 
 
Lärarna modellerar motorik, andning och avslappning med eleverna  
Lärarna i studien berättade om att de arbetade med sin simundervisning på olika sätt. Förutom 
rörelser, handlade simning om att lära sig slappna av, lära sig flyta och kunna andas i 
samband med det. Vidare ansåg lärarna att när man spänner sig så flyter man inte lika bra som 
när man slappnar av. Respondenternas undervisning om simning handlade därmed om att 
skapa trygghet så eleverna kunde slappna av. Lärarna talade om att eleven först kunde känna 
trygghet när den trodde att den skulle klara av att flyta, utan att sjunka. Om eleven kände att 
det gått bra, när den trott på sig själv, kommer den att påverkas positivt av det. Men om den 
kände att det inte gått bra, att han eller hon ändå sjunker, även om eleven trott att han ska 
klara av det så kunde inlärningen påverkas negativ och då även tron på den egna förmågan. 
Lärarna upplevde att det var först när eleven kunde slappna av i vattnet som denne kunde lära 
sig simma. Enligt lärarna var det nödvändigt att eleverna tränade på att slappna av och 
samtidigt trodde på sin egen förmåga:  
 

Att de spänner sig så att de är så stela i vattnet. Visar att det är så ni kan inte simma så, ni 
måste slappna av. Jag tror det kommer, det borde komma, med tiden, med träningar (Lärare 
1). 

 
Genom att modellera hur man slappnar av arbetade läraren aktivt för att få eleverna att 
slappna av i vattnet. Samtliga lärare beskrev olika sätt att få eleverna att vänja sig vid vattnet. 
För de elever som hade svårast att närma sig vattnet beskrev en av lärarna hur hon gjorde för 
att möta eleven där den befinner sig, genom att doppa en kroppsdel i taget:  
 

Och vi har pratat om att man först bara kan komma till simhallen, man behöver inte ens gå in 
i simhallen. Bara gå till dörren. Sen ett vidare steg att gå innanför. Sen vattenvana att man 
doppar ett ben eller så. Och så när dom väl har kommit i bassängen har vi jobbat med att 
doppa hakan, doppa kinden och så. Så häromdagen var det faktiskt en elev som dök eller 
doppade hela huvudet. Hon tyckte det var stort (Lärare 3).  

 
Läraren modellerade inför eleven och visade hur varje rörelse kunde gå till. Genom att börja 
lugnt så kunde eleven enligt lärarna känna sig trygg med vattnet och med undervisningen. 
Svårighetsgraden stegrades allt eftersom eleven klarade av och vågade. Läraren visade hur en 
kroppsdel i taget doppades i vattnet så att eleven kunde härma och göra på samma sätt. Eleven 
härmade läraren och försökte göra på ett likartat sätt. Läraren berättade även här om hur en 
elev som tidigare haft det svårt att få vatten i ansiktet senare klarade att dyka under 
vattenytan. Efter att eleven bekantat sig med vattnet gällde det enligt en av lärarna att träna på 
hur man kunde andas. Flera elever hade dock svårt att få till andningen i samband med 
simträningen. Läraren beskrev hur hon arbetade med det separat för att sedan kunna koppla 
andningen till rörelserna. Hon delade upp undervisningen i olika moment för att möta eleven 
där den befann sig och för att underlätta lärandet: 
 

Så då stod vi still och så fick dom andas in och så skulle dom blåsa ut. Med näsan. Och då så 
sa vi ”blås bara lite grann, räkna till tre och blås så…” och det fixade ju dom flesta. Jag sa det 
att då står ni ju still. Så var det någon som ville hålla i mig. Då fick dom göra det. Och då 
visade vi. Sen så sa vi det. ”Nu tar vi ett stort andetag och så försöker ni blåsa ut till sex”. Så 
det får vi nog försöka få in lite mer (Lärare 2).  
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Att andas tillsammans med eleverna, utan att göra några andra rörelser, var en strategi för att 
få eleverna att koncentrera sig extra mycket på just andetaget. För att underlätta och hjälpa 
eleverna med takten i andetaget räknade läraren även, först till tre och sedan stegras det till att 
hon räknar till sex. Läraren tycktes möta eleverna där de befann sig, och utmanade dem att gå 
vidare. Genom att visa andningsövningarna modellerade hon övningarna. Samma lärare 
beskrev hur hon tränade på andningen genom att blåsa ut luften under vattnet. Övningen 
stegrades sedan genom att de doppade huvudet samtidigt som luften blåses ut:  
 

Och sedan vi körde lite övningar och man får blåsa, blåsa och doppa huvudet. Liksom enkla 
övningar då dom ska visa lite hur dom bara ska vara på ryggen. Sen visa hur man jobbar med 
benspark. Men det tycker jag gick jättebra (Lärare 2).  

 
Även när det gäller andning visade läraren hur det kunde gå till att blåsa ut luften under 
vattenytan. Att modellera dessa rörelser inför och tillsammans med eleverna var en metod 
som flera av lärarna beskrivit. Att öva bentag med platta och träna på att flyta kunde vara 
nästa steg för att få till en lagom metodisk stegring: 
 

Vissa har jag pratat med att så här jag har lagt upp det i huvudet mentalt att vissa får öva på 
bentag med platta och korv medan andra jobbar jag med samtidigt. I början övade jag också 
tillsammans för dom som vågade då att pröva flyta när kompisen håller i en (Lärare 3). 

 
Att använda hjälpmedel som platta och flytkorv var en strategi för att underlätta och stötta 
sina elever. Dessa hjälpmedel kunde även vara en stöttning för att hålla balansen i vattnet. 
Läraren fortsatte med att beskriva hur horisontell stöttning kunde gå till genom att elever höll 
i varandra medan de tränade på bentag. Två av lärarna beskrev hur svårt vissa elever hade att 
hålla balansen i vattnet och de diskuterade hur de aktivt kunde göra för att hjälpa eleverna att 
hitta flytläget. Stöttning kunde ske genom att läraren höll eleverna under magen och då även 
få dem att känna sig trygga och tro på sin egen förmåga att hålla kroppen flytande i vattnet:  
 

Ja, det är ju att få dom att hitta, alltså lita på att kroppen flyter, alltså hitta liksom balansen i 
vattnet och försöka förklara det för dom att… alltså hur dom ska hitta liksom balans och 
flytläget både på mage och rygg. Så att dom vågar lita på att vattnet faktiskt bär dom, att dom 
inte sjunker som stenar direkt (Lärare 2).  

 
Att förmedla kunskapen om att vattnet bar elevens kropp om den balanserar och slappnar av 
kunde vara komplicerat enligt lärarna. Här funderade läraren på att det, i första hand handlade 
om att eleven behövde lära sig att lita på sin egen förmåga så att den sedan kunde klara av att 
slappna av i vattnet. Om eleven inte har varit i vatten så mycket tidigare, kan det vara 
komplicerat att våga lita på sig själv så pass mycket att man klarar av att slappna av. Förutom 
elevens tro på sin egen förmåga diskuterade en annan lärare att det även krävdes motorik. 
Motorik som ”vanliga” elever arbetat med kontinuerligt i ämnet idrott och hälsa, men som 
vissa av eleverna på språkintroduktion inte fått med sig: 
 

Så det var en elev som aldrig hade testat och hade en motorik som små barn har. Motoriken, 
grundmotoriken på vissa dom här eleverna är inte alls bra (Lärare 4). 

 
Om man, som elev, aldrig tränat på den motorik som krävs för att lära sig simma så kan det 
vara svårt. Läraren såg likheter med dessa elevers motorik med den motorik som små barn 
har. Flera elever som inte kunde simma behövde enligt lärarna börja med att hitta balansen när 
de stod i vattnet. Just att växla mellan liggande och stående i vattnet var enligt lärarna 
motoriskt svårt för flera av de elever som inte var vana vid att vistas i vatten. Så efter att de 
lärt sig slappna av och flyta behövde de träna på att sätta ner fötterna på botten. Läraren 
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berättade om en elev som fick obalans och ramlade framåt i vattnet när hon skulle försöka få 
ner fötterna på botten: 
 

För hon började flyta ganska bra med korven på magen och vågade liksom släppa fötterna lite 
grann och hitta jämvikten så. Men då fick hon lite för mycket övervikt framåt så hon liksom 
dök. Och då fick hon inte få ner fötterna. Så vi fick dra upp henne. Och då var hon rädd, det 
syntes på henne. Det var ju ingen trevlig upplevelse liksom. Så då fick hon stå ett tag vid 
kanten och bara känna att ja…. Så vi pushade inte henne så mycket sedan, utan hon fick bara 
fortsätta vid vattnet (Lärare 2). 

 
Vidare menade samma lärare att det var viktigt att vara nära de elever som kände sig otrygga i 
vattnet så man snabbt kunde gripa in om något oförutsett inträffar. Särskilt för de elever som 
hade svårt med balansen och därmed inte automatiskt kunde få ner sina fötter på botten. För 
att kunna stötta elevens förmåga att utföra motoriken i simningen var det enligt 
respondenterna viktigt att som idrottslärare vara i vattnet tillsammans med eleverna. Att hålla 
i eleven var en del av metodiken, vilket kunde ses som en form av vertikal stöttning. Läraren 
höll i eleven så att den skulle känna sig trygg och inte hamna under ytan samtidigt som det 
tränade på de nya rörelserna. Läraren beskrev hur hon stöttade genom att hålla eleven under 
ryggen och huvudet:  
 

Nej vi alltså att jag höll många av dem med ryggen och med en hand under huvudet. För att 
det var just det att dom drog ju upp huvudet och då åker ju benen ner också. Så bara hålla 
under ryggen hjälpte inte utan hålla under nacken eller bakhuvudet var jag tvungen att lägga 
en hand för att dom skulle känna att dom inte sjönk ner med huvudet för långt (Lärare 2). 

 
Genom stöttning kunde läraren kompensera för att benen skulle falla ner. Läraren beskrev här 
hur elevens vattenläge påverkades av huvudets position. Inledningsvis upplevde idrottslärarna 
att det inte kändes helt självklart om eleven skulle lära sig simma på rygg eller på mage. 
Några beskrev att de startade med simning på rygg, medan andra berättade om att de startade 
på mage. En av de andra lärarna reflekterade över att man där behövde vara flexibel och 
anpassa valet av simsätt efter elevens förkunskaper. Hon mötte på så sätt eleven där den 
befann sig, i dennes proximala utvecklingszon för att eleven skulle kunna utvecklas vidare: 
 

Men jag har funderat på om man kanske kan, vissa kan ju kanske crawl mer och då kan jag ju 
inte gå och säga ”du ska simma bröstsim” Det är ju jättefel! Men jag… när man har… dom 
har ju inte tekniken dom simmar ju på sitt sätt… men hur justerar jag det då liksom? Det är 
väl lite mer som jag och min kollega måste diskutera mer nu kommande termin (Lärare 3).  

 
Det fanns en oro från lärarna om de undervisar på rätt sätt och de upplevde ett behov av att få 
diskutera hur de bäst anpassade sig efter elevernas skiftande förkunskaper. Ovan har jag 
beskrivit hur lärarna stöttade eleverna genom att modellera och visa olika övningar även 
genom att hålla i eleverna för att de skulle känna sig trygga. Flera av lärarna berättade om hur 
eleverna spontant hjälpte varandra att flyta och simma, framförallt vid tillfällen då läraren 
hjälpt någon annan elev. Denna form av horisontell stöttning var värdefull för läraren då den 
inte hade tid att hålla i alla elever samtidigt:  
 

Det var så roligt att dom kände dom som kan lite dom hjälpte också varandra. Och det är så kul 
att se att de håller lite på ryggen och dom visade, så…. Ja det var faktiskt en rolig lektion 
(Lärare 1).  

 
Att elever som inte själva kunde simma ändå försökte hjälpa sina kamrater både muntligt och 
genom att hålla varandra under ryggen är något som verkligen uppskattades av lärarna då de 
inte hinner hjälpa alla elever samtidigt:  
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Jag upplever att många elever är snabba med att hjälpa varandra. Och istället för att stå och 
vänta till jag håller så har dom hjälpt varandra att hålla under magen. Fast dom egentligen 
inte kan själva liksom. Och dom som har kunnat litegrann har tipsat dom som inte kan… 
”Gör så här” och så att dom är jättesnälla mot varandra i vattnet (Lärare 2).  

 
Eleverna stöttade varandra både genom att visa och modellera, hålla i varandra och genom att 
prata med varandra. Även elever som själva inte hade kommit särskilt långt i sin 
kunskapsutveckling kunde hjälpa sina kamrater bland annat utifrån den stöttning de själva fått 
vertikalt från läraren. Sen fanns det andra elever som hade mycket goda kunskaper och 
därmed stora möjligheter att hjälpa och stötta sina kamrater. En av respondenterna berättade 
att hon hade en elev med simlärarutbildning som hon använde sig mycket av i 
undervisningen. Särskilt som läraren själv ville ha överblick från kanten och därför inte ville 
vistas i vattnet:  
 

Nu hade jag turen att få en elev utplockad till en simmagister då som fått utbildning av 
staden. Det är min elev, som är simtränare och han hjälper eleverna, särskilt de somaliska 
killarna att simma. Han visar bentag. Han håller dem under ryggen och drar dem i benen så 
de kan lära sig simma (Lärare 5).  

 
Den horisontella stöttningen var på en annan nivå när den utförs av en elev med 
simlärarutbildning. Eleven stöttade genom att hålla i sina kamrater. För att ytterligare 
förbättra inlärningen visade eleven rörelserna.  Modelleeringen fungerar som målbild för 
kamraterna som inte kunde simma lika bra ännu.   

Sam- eller särundervisning som strategi för att möta elevernas möjligheter i 
simundervisningen 
Vissa av flickorna avstod från undervisningen om det fanns män i badhuset eller om det var 
pojkar i klassen som simmade samtidigt som de. Det fanns elever som inte följde med på 
simundervisningen för att det kunde finnas män i eller vid badhuset:  
 

Problemet är ju dom som man har erbjudit men som vägrat gå för att det är män i 
simbassängen. Eller för att det är män som går utanför och kan titta in och så (Lärare 4). 

 
Ingen av idrottslärarna menade att de kan garantera att det inte fanns män i eller utanför 
badhuset när de har simundervisning. Två idrottslärare berättade att de hade simundervisning 
med flickor för sig och pojkar för sig (särundervisning) för att försöka hantera denna 
problematik. Tre lärare berättade att de hade simundervisningen med flickor och pojkar 
tillsammans (samundervisning). En av dessa tre berättade att hon hade särundervisning före 
jul, men att de efter jul skulle gå över till samundervisning:  
 

Och då är det även kopplat till att man inte vill vara blandat tjejer och killar. Men det är 
också flera som kommit över det nu (Lärare 3).  

 
Idrottsläraren berättade att hennes elever hade klarat av skiftet från könsuppdelad 
undervisning till samundervisning. Eleverna hade fungerat bra, både separerade från, och 
tillsammans med det motsatta könet. Sammantaget var det alltså tydligt att eleverna hade 
fungerat som potentiella reformatorer för både varandra och för lärarna. På en av skolorna 
som hade samundervisning hade de två idrottslärare, en av varje kön, just för att kunna dela 
upp eleverna om de upplever att de behöver det i samband med simundervisningen:  
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Men det var ju därför, när jag tänkte en manlig och en kvinnlig lärare så var det ju den att 
man ska kunna dela upp simningen (Lärare 4). 

 
Att ha en idrottslärare av varje kön på språkintroduktion var ett medvetet val på två av 
skolorna för att kunna separera undervisningen utifrån kön om det fanns behov av det. En 
annan lärare som också hade samundervisning funderade över om hon eventuellt framöver 
skulle ändra till könsuppdelad undervisning. Detta eftersom hon upplevde att vissa av 
flickorna trakasserades på fritiden för att de simmade tillsammans med pojkar i skolan:  
 

En tjej blev jätteledsen idag. Det var två tjejer som är från Somalia som skulle få lära sig lite 
mer simning av en av mina elever. Då är det de somaliska killarna som håller på och snackar 
skit om det på fritiden och tycker inte att de somaliska tjejerna ska bete sig så och låta sig bli 
hjälpta av simläraren för att han är en kille. Tjejerna blev jättearga och ledsna och stack iväg. 
Detta trots att badchefen precis har haft ett samtal med mina elever om att vi alltid ska 
behandla varandra lika, oavsett kön. Det är väldigt viktigt om man bor i Sverige. Trots detta 
så hände det precis tvärtom just idag. Det tråkiga är att jag inte fattade vad som hände på 
lektionen förens det redan hade skett. Ja jag får nog fundera på hur jag ska lösa det här. Jag 
har alltid undervisat blandat tjejer och killar, men kanske ska jag fundera på att göra något 
annorlunda framöver (Intervjuperson 5). 

 
På en av skolorna var det vissa manliga elever som hade synpunkter på vad flickorna fick 
göra och inte göra när de var i simhallen och pratade om det på fritiden sedan. Det var något 
som försvårade vissa av flickornas förmåga att lära sig simma. Läraren funderade kring om 
det möjligtvis skulle bli lättare för flickorna att klara simningen om de hade undervisning 
separerat från pojkarna i klassen. Oavsett hur lärarna löser frågan om kön på simlektionerna 
så har de ändå alla funderat en hel del på det och det var som sagt tydligt att de nyanlända 
eleverna utmanade normerna och fungerade som potentiella reformatorer. Läraren hävdade 
att det var väldigt viktigt att han hade flickor och pojkar tillsammans eftersom det var 
ideologiskt riktigt i vårt land. Han ansåg att man inte ska göra skillnad på könen, särskilt efter 
att utbildningsminister Gustav Fridolin har uttalat vikten av att ha samundervisning:  
 

Och samundervisning har jag haft hela tiden. Och dels har det inte fyllt någon funktion att dela 
upp eleverna. För om jag haft tjejer och killar så har det ju ändå funnits killar i simhallen. Så och 
jag det är jag personligen jättetudelad till att dela upp...//... om det är det som krävs för att dom 
ska lära sig simma, ja men jag tycker inte att det är så det ska fungera i samhället ändå. Att man 
delar upp på grund av kön. Så det är mer en ideologisk kontra vad som praktiskt är bäst när 
betygen som skall sättas som blir liksom dilemmat. Sen gick han ju ut med vår 
utbildningsminister att man inte ska dela upp. Men sen kan man ju ändå göra det vid specifika 
tillfällen. Men det får inte vara någon allmän lösning (Lärare 4). 

 
Läraren ansåg att han som idrottslärare hade en större funktion än ”bara att lära eleverna att 
simma”, nämligen att lära eleverna hur samhället fungerar och allas lika värde. Han såg sig 
som en som en potentiell reformator för sina elever. Han såg undervisningen som en spegling 
av samhället. Även om han öppnade för att det vid specifika tillfällen skulle kunna vara 
försvarbart att dela upp eleverna var han väldigt bestämd över att den lösningen i så fall skulle 
vara temporär. 
 
Samarbete och nätverk kan fungera som stöttning för idrottslärarna  
För att lärarna skulle kunna hantera de påfrestningar och utmaningar som de ställts inför i 
samband med simundervisning för nyanlända ansåg lärarna att de behövde stötta varandra och 
även känna stöd från sin skolledning. På två av skolorna arbetade det två idrottslärare, en 
manlig och en kvinnlig. På den tredje arbetade en idrottslärare ensam med språkintroduktion. 
Där det fanns två idrottslärare samarbetade de i samband med simundervisningen. Detta för 
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att de skulle känna sig trygga i sitt arbete och därigenom kunna stötta varandra och eleverna. 
En av intervjupersonerna arbetade som ensam idrottslärare men hon hade alltid andra 
lärarkollegor som följde med henne till badhuset. Läraren upplevde att de i arbetslaget kring 
de nyanlända eleverna hade ett fantastiskt samarbete och därmed stöd i varandra.  
 
Alla de intervjuade lärarna berättade att de alltid hade minst en person som står vid kanten för 
att kunna övervaka vad som sker under lektionen, framförallt i säkerhetssyfte. Därmed kunde 
den andra idrottsläraren vara i vattnet, utan att behöva oroa sig för att den inte har kontroll 
över allt som sker i simhallen: 
 

Men vi sa det, att vi inte släpper grupperna själva, med tanke på det som hände på den andra 
gymnasieskolan då. Så är vi ju lite oroliga. Så då så kände vi att då vill vi vara båda två 
liksom. Och dom som inte accepterar det då får dom skita i det liksom. Eller så får dom lösa 
det på egen hand (Lärare 2).  

 
Så det har vi gjort och det är väl nu de senaste gånger har vi kört att min kollega jobbar med 
dom som kan simma och jag har jobbat med som inte kan simma. Och det var ju också efter 
det där mötet… först så har vi ju varit själva med eleverna. Och då är tanken att vi ska vara i 
vattnet. Att en är på land och en, i vattnet helt enkelt (Lärare 3).  

 
Den som var i vattnet kunde hjälpa eleverna med teknik och vattenläge. En av idrottslärarna 
var tveksam till om han hade klarat av att bedriva simundervisningen över huvud taget utan en 
kollega vid sin sida. Alla idrottslärarna uttryckte även vilja att samarbeta mellan skolor när det 
gäller simundervisningen för nyanlända. Att samarbeta mer med andra instanser och även 
idrottslärare emellan var något som efterfrågas:  
 

Där man kan byta idéer hur man kan lägga upp kursen. I undervisningen och i de olika 
momenten. Hur börjar jag här nu? Vad ska jag göra? Hur ska man förmedla? Vad är det som 
funkar bäst? Hur kan vi ta tillvara deras förkunskaper? Hur anpassar man bäst? (Lärare 3). 

 
Om idrottslärarna hade kunnat träffas regelbundet över skolgränserna menar de att de hade 
kunnat byta idéer och hjälpa varandra med planering och bedömning. Även genomförande av 
lektioner hade kunnat underlättas om lärarna hade haft bättre möjligheter att delge varandra 
bra pedagogiska och didaktiska sätt att bedriva undervisningen på. Lärarna som arbetade på 
samma skola upplevde att de hade ett bra stöd av varandra. 
 
Sammanfattningsvis hade idrottslärarna flera olika strategier för att möta eleverna där de 
befann sig genom olika former av stöttning. Lärarna stöttade sina elever verbalt genom att 
peppa sina elever och taktilt genom att hålla i sina elever när de befann sig i vattnet. 
Användning av hjälpmedel som exempelvis flytkorv var ett annat sätt som lärarna stöttar sina 
elever på. När det gäller motorikträning hade lärarna användning för modellering genom att 
de visade olika rörelser som eleven sedan försökte härma. All denna stöttning var eleverna 
även duktiga på att sedan ge varandra då läraren inte hade tid att hjälpa alla elever samtidigt. 
Lärarna funderade även över om samundervisning eller särundervisning underlättade mest för 
eleverna. De som valt samundervisning motiverade detta med att de därmed lär eleverna att 
respektera varandra, oavsett kön. De som valt särundervisning motiverade det med att 
flickorna fick det lugnare och att det därmed stöttade dem i deras siminlärning.   
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DISKUSSION 
Här diskuteras inledningsvis uppsatsens huvudsakliga resultat, följt av ett försök att precisera 
uppsatsens kunskapsbidrag. Slutsatserna kring vad studien bidragit med till 
forskningsområdet följs sedan upp av en diskussion kring den valda metodens styrkor och 
svagheter. Sist i denna del presenteras förslag på vidare forskning inom området. 

Uppsatsens huvudsakliga resultat 
Studiens resultat handlar om de utmaningar och problem som idrottslärarna stöter på och 
upplever i samband med simundervisningen samt de strategier och arbetssätt som de använder 
sig av under lektionerna.  
 
En av utmaningarna är elevens rädsla för vatten. Denna rädsla kan, enligt de intervjuade 
idrottslärarna handla om elevernas strapatser i samband med flykten till Sverige som i vissa 
fall gått över Medelhavet i gummibåtar. För att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga har 
lärarna samtal med sina elever inför, under och efter simlektionerna för att få reda på hur 
eleverna upplever undervisningen. En annan utmaning som idrottslärarna brottas med i 
samband med att de försöker stötta sina elever handlar till viss del om andra badgäster i 
simhallen som ifrågasätter och förstör undervisningen. Hur idrottslärarna ska arbeta praktiskt 
med att lära sina elever simning upplevs även det som en utmaning. Lärarna uttrycker en brist 
på kunskap om hur de bäst kan lära ut simning för nyanlända. Lärarna i studien upplever en 
skillnad mellan flickors och pojkars kunskaper i simning och de anser att det i vissa fall är 
svårt att få flickor att lära sig simma på grund av deras tidigare knapphändiga eller obefintliga 
erfarenhet av simning. Idrottslärarna anser sig inte få det stöd de önskar från skolans ledning 
och detta ser de också som ett hinder för deras yrkesutövning. 
 
De strategier och arbetssätt som idrottslärarna använder sig av i sin undervisning handlar 
delvis om hur de ska kunna arbeta med elevernas tro på sin egen förmåga i samband med 
simning och även utifrån elevernas tidigare erfarenheter eller brist på erfarenheter när det 
gäller simning. Respondenterna arbetar på olika sätt med stöttning för att stärka elevens 
självförtroende och kunskaper i simning. För att stötta sina elever arbetar idrottslärarna med 
att möta eleverna där den befinner sig, i deras proximala utvecklingszon. För att eleverna ska 
utvecklas ytterligare använder lärarna bland annat modellering, där de själva visar olika 
övningar. Det förekommer även att eleverna stöttar och hjälper varandra för att klara av att 
exempelvis flyta i vattnet. Stöttningen är därmed både vertikal och horisontell och innebär 
ofta att läraren eller en kamrat håller i den som försöker flyta eller simma. Vissa av 
respondenterna förespråkar samundervisning för att kunna stötta sina elever på bästa sätt, 
medan andra lärare föredrar att bedriva sin undervisning för flickor respektive pojkar för sig. 
För att kunna arbeta bättre framöver önskar idrottslärarna kunna arbeta mer tillsammans med 
idrottslärare på andra skolor och även samarbeta med andra lärare på den egna skolan.  

Uppsatsens kunskapsbidrag 
På gymnasiets individuella program som kallas språkintroduktion är det vanligt att flera 
nyanlända elever inte är simkunniga. Huitfeldt (2015) menar att det är viktigt att man som 
idrottslärare för nyanlända elever bör lägga stor vikt vid simundervisningen eftersom det är 
något som flera elever har svårt att klara av. För många av eleverna i Huitfeldts studie 
saknades simundervisning i hemlandet. Språkintroduktion finns på många gymnasieskolor i 
landet sedan 2015 då antalet nyanlända i skolorna kraftigt ökade. Min slutsats av detta innebär 
att gymnasielärare nu i större utsträckning än tidigare möter elever som inte kan simma. 
Denna studie visar att uppgiften att som idrottslärare lära nyanlända elever att simma kan 
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upplevas som en stor utmaning. Många idrottslärare känner sig inte kompetenta nog att 
hantera denna situation, enligt denna studie. Att det upplevs som nytt för många kan kanske 
förklara att jag inte heller har funnit någon forskning inom ämnet. Denna uppsats bidrar 
således till att öka förståelsen för den komplexa situation som det innebär att arbeta med att 
lära ungdomar att simma. Komplexiteten består inte bara av det rent motoriska i att lära sig 
rörelserna som gör att eleven inte sjunker i vatten utan till större delen av hur eleverna och 
lärarna tänker och känner kring situationen. Denna studie bidrar till att öka förståelsen för hur 
idrottslärare upplever svårigheter och hinder i samband med simundervisning med nyanlända. 
Tidigare studier har inte visat hur idrottslärare upplever situationen i vattnet eller situationen i 
simhallen i stort, utan mer på integrering, språk, bikulturell identitet och studiehandledning. 
Att lära sig simma handlar om mer än att ”bara få betyg” i ämnet idrott och hälsa på 
grundskolenivå. Det handlar om självkänsla och tillit till sin egen kropp och dess förmåga. 
Det handlar även om att arbeta med tidigare erfarenheter och trauman som kan finnas hos 
elever som varit nära att drunkna eller har en uppfostran som innebär att det är livsfarligt att 
vara nära vatten. Precis som Huitfeldt (2015) anser lärarna i den här studien att det är viktigt 
att arbeta med elevernas rädslor för att kunna lära sig simma. Förutom det rent fysiska och 
psykologiska handlar kunskapen om att kunna simma även om att vara en del av den svenska 
kulturen. Många nyanlända ungdomar upplever att det är viktigt att kunna simma när man bor 
i Sverige. Att kunna simma som nyanländ kan även innebära att få större möjlighet att 
inkluderas och känna sig som en del av samhället.  
 
Denna uppsats handlar om hur idrottslärarna upplever sitt uppdrag att lära nyanlända elever 
att simma. Andra idrottslärare kan få stöd i sina egna känslor, tvivel och funderingar genom 
att läsa denna studie. Den kan även tillföra ökad förståelse för yrkesgrupper som har mer 
styrande funktioner över skolan, som exempelvis rektorer och huvudmän, som därigenom kan 
skapa förutsättningar för idrottslärarna att kunna klara av sitt uppdrag på ett tillfredsställande 
sätt.  
 
Idrottslärarna stöter på flera utmaningar då de arbetar med simundervisning med nyanlända 
elever. En av utmaningarna handlar om kön, både elevernas könstillhörighet och lärarens. I de 
tre studierna som Walseth (2015), Hamzeh och Oliver (2012) och Huitfeldt (2015) har gjort 
visar det sig att det kan vara problematiskt att vara nyanländ och samtidigt flicka i samband 
med simundervisningen. Detta för att det finns olika kulturer som kan hämma flickorna att 
delta fullt ut på simundervisningen då det finns exempelvis föräldrar som anser att simning är 
opassande för deras döttrar. En av respondenterna i denna studie berättar om att det finns 
manliga elever som uttrycker hur opassande det är för några av flickorna att delta på 
simlektionerna. Detta stämmer överens med det som tidigare studier visar (Walseth, 2015; 
Oliver, 2012 och Huitfeldt, 2015).   
 
Respondenterna i denna studien har uppmärksammat att det är en större andel flickor än 
pojkar som inte har någon tidigare erfarenhet av simning. De diskuterar även om 
simundervisningen ska bedrivas i blandade eller könsuppdelade grupper. Även om de vid 
tidpunkten för undersökningen löst det på olika sätt så är det en fråga som de alla har funderat 
kring. I Huitfeldts studie diskuteras kön i samband med simundervisning och han kommer 
fram till att oavsett kön är elevens tidigare erfarenheter av simning från sitt hemland den 
faktor som avgör om eleven kan klara simundervisningen eller inte. Lärarna i denna studie 
resonerar på samma sätt som de lärare som Huitfeldt intervjuat om att den bästa 
simundervisningen är den som i allmänhet anpassas för eleven. Huitfeldt menar att bland de 
elever som han studerat är flickorna generellt mer positiva till att ha simundervisning, jämfört 
med pojkarna. Att dela upp undervisningen efter kön kan, enligt några av respondenterna i 
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denna studie, vara ett sätt att stötta eleverna. Detta för att ge flickorna lite mer lugn och ro 
från sina manliga klasskamrater. Både Huitfeldt (2015) och Walseth (2015) berör detta då de 
också menar att ett sätt att anpassa undervisningen till eleverna just kan handla om att dela 
upp simundervisningen efter kön. Walseth har undersökt hur muslimska flickor ser på 
idrottsundervisningen utifrån samundervisning eller könsuppdelad och där vill de flesta 
flickorna ha samundervisning. Men när det kommer till simning så är andelen högre för de 
som vill dela upp undervisningen. Utifrån läroplanen ska lärares undervisning bidra till att 
motverka stereotypa könsroller (Skolverket, 2011b) och därför kan det verka märkligt att dela 
upp simundervisningen efter kön. Men om samundervisningen ökar flickornas otrygghet 
under lektionerna kan det enligt några av respondenterna ändå vara värdefullt att dela upp 
efter kön. Dock menar en av respondenterna att han inte vill dela upp efter kön just för att det 
inte ger eleverna möjligheter att träna på att utveckla sin förmåga att utmana könsnormer samt 
att det kan lära eleverna att vara i ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. 
 
Vilket kön läraren har är även det något som respondenterna i denna studie tror kan påverka 
elevernas möjlighet att lära sig simma. Samtliga respondenter hävdar att det är en fördel om 
det i samband med simundervisningen både finns en manlig och en kvinnlig idrottslärare. 
Flera av de intervjuade lärarna berättar om att de medvetet undervisar de nyanlända eleverna i 
par där det finns en manlig och en kvinnlig idrottslärare. Detta för att lärarna ska kunna stötta 
varandra under simlektionerna och kunna finnas till hands i båda omklädningsrummen. Några 
av respondenterna berättar om att deras elever blivit utsatta för påhopp från andra badare i 
omklädningsrummet och att de därför behöver finnas till hands om det skulle uppstå igen. 
Förutom det så finns det även elever som aldrig varit i ett omklädningsrum med gemensamma 
duschar tidigare och de behöver stöttning i hur de ska bete sig i omklädningsrum och 
duschrum. Detta är inget som jag kunnat uppmärksamma i tidigare studier och då kan denna 
studie komma med ett kunskapsbidrag. Respondenterna arbetar även gärna i par för att kunna 
stötta varandra i den situation som de står inför i simhallen. Detta för att en av lärarna ska 
kunna arbeta med eleverna i vattnet, medan den andra kan ha större överblick, med både 
bedömning och säkerhet som fokus. Att vara två lärare närvarande på simlektionerna för att 
kunna stötta varandra samt att få en högre säkerhet är även det ett bidrag till ny forskning som 
denna studie kan ge, då jag inte funnit det i tidigare studier.  
 
Respondenterna i studien uttrycker att i just simundervisningen kommer de och eleverna i 
kontakt med många andra människor, som inte hör till skolan. Dessa människor kan vara 
simhallens personal eller allmänheten som också vistas i simhallen då lektionen äger rum. 
Elevens möjlighet att lära sig simma påverkas även av hur de blir bemötta av andra människor 
i simhallen. Några av lärarna beskriver andra badare eller personal som ett hinder för att deras 
elever ska känna sig trygga i simhallen och därmed kunna komma tillbaka för att träna mer på 
simning. Orlenius (2016) menar att inkludering i första hand är ett förhållningssätt som 
grundar sig i respekt för alla människors lika värde och att inkludering inte enbart består av de 
rumsliga frågorna utan även om hur undervisning organiseras och hur delaktig människan 
känner sig i sammanhanget. Enligt Bunar (2015) handlar möjligheten till inkludering om 
mötet mellan kulturer och förhandlingen som sker mellan den gamla och den nya kulturen. 
Några av lärarna i denna studie har samma idé om inkludering som Bunar då de menar att det 
både handlar om elevens möjlighet att anpassa sig till de regler och normer som finns i 
simhallen men även om personalens och allmänhetens bemötande.  
 
En annan utmaning i samband med undervisning av nyanlända handlar om språk. Både Bunar 
(2015) och Hansén (2014) menar att språket är en didaktisk utmaning som kan utgöra hinder 
för elevernas kunskapsutveckling. Men i denna studie var det ingen av respondenterna som 
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betonade språket som något större hinder för elevernas kunskapsutveckling i samband med 
simundervisningen. För att stötta sina elever i samband med simundervisningen berättar 
lärarna i studien om att samtal är viktigt inför besöken till simhallen. Ett samtal där eleven kan 
berätta hur den känner inför simundervisningen och då läraren lyssnar. Några av lärarna har 
dessa samtal för att avdramatisera den första kontakten med simhallen. Samtalen som används 
för att stötta och lugna oroliga elever är något som inte påträffats i någon av de tidigare 
studier som nämns i bakgrunden. Lärare och andra elever kan hjälpa till att visa hur man ska 
bete sig i simhallen inför, under och efter badet. Respondenterna stöttar sina elever på olika 
sätt i samband med simundervisningen, vilket inledningsvis handlar om att få eleverna att 
känna sig trygga så att de kan slappna av, som i sin tur är en förutsättning för att kunna flyta 
och simma i vatten. Stöttning i denna form har inte heller den påträffats i tidigare studier inom 
området.  
 
Samtliga respondenter upplever att de inte känner sig helt säkra på sin kompetens när det 
gäller att lära de nyanlända att simma. Det är viktigt att lärarna får utrymme att uttrycka denna 
oro för varandra och även inför skolledningen, enligt Norberg (2017). Norberg menar även att 
det råder brist på kvalificerade lärare i hela Sverige. Detta stämmer även överens med Bunar 
(2015) som menar att de flesta lärare som undervisar nyanlända upplever att de saknar 
tillräckliga kunskaper för det. Bunar påtalar att många av alla lärare som undervisar 
nyanlända saknar tillräckliga kunskaper och att mer än hälften av dem önskar mer stöd och 
fortbildning. Att man i skolan ska ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och utifrån denna 
anpassa undervisningen ställs, enligt Bunar på sin spets när det gäller undervisning med 
nyanlända. Bristen på individanpassning kan leda till att vissa elever inte kan utvecklas 
optimalt i skolan (Bunar, 2015).  
 
Undervisning med nyanlända elever i allmänhet och simundervisning i synnerhet kan 
upplevas på många olika sätt för läraren. Det kan enligt Huitfeldt (2015) upplevas 
tillfredsställande och spännande att få arbeta med nyanlända elever. Huitfeldt menar även att 
det kan vara komplicerat att som lärare bedriva en undervisning som är meningsfull för varje 
elev då förutsättningarna för de nyanlända eleverna är än mer varierad jämfört med en vanlig 
klass. En av lärarna i denna studie berättar hur positivt det kan vara för nyanlända elever att få 
uppleva sin egen framgång. Då framförallt i aktiviteter som var nya för dem. Lärarens 
upplevelse pendlar alltså mellan otillräcklighet och känslan av framgång i samband med 
simundervisning för nyanlända.  
 
Slutsats 
Alla lärare och alla elever är unika och har sin egen historia. Men personligen tror jag att de 
utmaningar som idrottslärarna beskriver i denna studie, kan bidra till en fördjupad insikt som 
kan berika praktiken för andra lärare, skolledare och övrig personal i skolan. Utifrån den nu 
gällande kursplanen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet (Skolverket, 2011c) är det inte 
obligatoriskt att kunna simma och därför är många lärare på den nivån inte vana vid att arbeta 
med simning i sin undervisning. Ovana och en känsla av att inte klara av den delen av 
läraruppdraget tror jag kommer finnas om en liknande studie görs. Även osäkerheten inför att 
ha elever med traumatiska erfarenheter av vatten kommer finnas kvar så länge vi tar hand om 
elever som upplevt det. Jag tror dock att det är väldigt vanligt att skolor och huvudmän 
använder de simlärare och siminstruktörer som finns i exempelvis simhallar och i 
föreningslivet för att underlätta idrottslärarens arbete. Utifrån en av de intervjuade 
idrottslärarna i denna studie var så även fallet för honom under tidigare läsår. 
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Avslutningsvis kan jag här dra slutsatsen att lära nyanlända att simma är en utmaning som 
väcker många känslor och frågor inom varje lärare. En av lärarna i denna studie har varit med 
om farliga situationer i samband med simundervisningen och det påverkar både den läraren 
och andra lärare som har vetskap om tillbuden. Lärarna ska hantera sina egna och sina elevers 
känslor och rädslor. När något allvarligt faktiskt har hänt måste denna del av undervisningen 
tas på största allvar. Detta både för elevernas och lärarnas skull. Min slutsats är att det är 
oerhört viktigt att lärarna känner stöd från både skolledning och kollegor för att de i sin tur 
ska ha mod, kraft och kunskap till att stötta sina elevers kunskapsutveckling när det gäller 
simning. Ett uppdrag som räddar liv. 
 
Styrkor och svagheter i genomförandet 
Genomförandet av undersökningen har sina styrkor i att det är idrottslärarnas ord som står i 
fokus. Formerna för intervjuerna har strukturerats och genomförts så att respondenterna fått 
möjlighet att berätta om sin undervisning och hur de hanterar den. Utifrån resultatet kan andra 
idrottslärare finna stöd i sina funderingar och tvivel.  
 
När det handlar om intervjuer kan jag som intervjuare aldrig vara säker på att respondenten 
säger precis det som är sant för den. Detta oavsett om jag använder mig av intervju eller 
enkät, oavsett om jag har en kvalitativ eller kvantitativ studie. Jag utgår i denna studie från att 
det som respondenterna uttrycker är sant. För att vara ännu säkrare på att jag som intervjuare 
förstått det som sagts på rätt sätt har jag förklarat hur jag uppfattat respondentens historia och 
denne har då kunnat bekräfta eller komplettera min uppfattning. Denna möjlighet för 
respondenten att korrigera intervjuaren så den uppfattat det som sagts korrekt, anser jag är en 
styrka i genomförandet.   
 
Under genomförandet av intervjuerna var det endast en av idrottslärarna som hade mer än ett 
års erfarenhet av att ha arbetat med nyanlända på språkintroduktion. Det var alltså fyra av de 
fem intervjuade lärarna som var relativt nya i den undervisningssituationen. Respondenternas 
bristande erfarenheter inom simning för nyanlända kan utgöra en svaghet i studien. Detta för 
att de, under tidpunkten för intervjuerna, inte hade mer än några få simlektioner att referera 
sina berättelser till. Å andra sidan är detta – att undervisa nyanlända i simning - en ny 
situation för många skolor och lärare. Något som kan kopplas till att vi tagit emot många 
flyktingar på senare år. 
 
Bryman (2002) berättar om sex olika steg som är viktiga för att göra en bra kvalitativ studie. 
Första steget är att ha generella frågeställningar, vilket jag hade när vi startade intervjun. 
Bryman fortsätter med andra steget som handlar om att välja relevanta platser och 
undersökningspersoner, vilket jag upplever att jag har gjort, utifrån syftet med studien. I det 
tredje stegen är insamling av data, det för Bryman det viktiga. Min insamling skedde genom 
intervjuer som ägde rum på en lugn plats där de intervjuade idrottslärarna fick berätta om sin 
undervisning på ett avslappnat sätt i en trevlig atmosfär. Att tolka data är det fjärde steget, 
enligt Bryman och det har gjorts utifrån den inspelade och transkriberade intervjuerna som 
sedan delats in i kategorier. Femte steget handlar om att man arbetar med begrepp och teorier. 
Resultaten har analyserats med hjälp av följande begrepp: perifer och legitim deltagare, 
proximal utvecklingszon, reformatorer, vertikal och horisontell stöttning, samt modellering. 
Begreppen har hämtats från teorier inom det sociokulturella perspektivet och Banduras teori 
om tro på sin egen förmåga (self-efficacy). För att svara på forskningsfrågorna som bland 
annat handlar om hur idrottslärare stöttar sina nyanlända elever i samband med 
simundervisning används teorier om sociokulturella perspektiv. Detta för att eleverna lär i ett 
sammanhang genom att stötta varandra eller bli stöttad av läraren. Detta samtidigt som läraren 
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och kamrater modellerar och därmed skapar mänskliga förebilder och målbilder för den egna 
siminlärningen. Att använda teorier som hjälp för att besvara forskningsfrågorna stärker 
studiens kunskapsbidrag eftersom det skapar struktur och tydlighet. Bryman menar att man 
kan behöva gå ett par varv mellan steg fyra och fem vilket leder till att man behöver tolka 
data, samla in ytterligare data, specificera frågeställningarna och arbeta mer med begrepp. 
Detta är precis vad som har förekommit i denna studie. Till en början var det inte helt klart att 
socialkonstruktivism och tron på den egna förmågan som skulle användas som den teori som 
skulle kunna svara på forskningsfrågorna. Just dessa teorier växte fram efter hand som 
resultatet bearbetades. Det sjätte steget handlar om att rapportera resultat och dra slutsatser 
(Bryman, 2002). 
 
Respondenterna i denna studie upplevde att de hade begränsade erfarenheter av att lära 
nyanlända att simma. Detta kan ses som en styrka i resultatet då det troligtvis finns många 
andra idrottslärare som också de upplever att de saknar rutin inom området. Men 
respondenternas bristande erfarenheter kan också ses som en svaghet i uppsatsen då de inte 
har så omfattande erfarenheter om simning med nyanlända. Lärarnas utmaningar, rädslor och 
även den metodik som beskrivs kan till stor del påverkas av den erfarenhet som de besitter 
alternativt saknar inom ämnet.  
 
Förslag till vidare forskning 
För en mer nyanserad studie kan det vara intressant att intervjua lärare som arbetat med 
nyanlända under längre tid. Resultatet av studien speglar den erfarenhet som respondenterna 
besitter, utifrån några få genomförda simlektioner. En liknande studie efter ett par år kan 
därför visa på andra resultat. Fortsatt forskning inom området hade, enligt mig, varit intressant 
med lärare som har längre erfarenhet av simundervisning med nyanlända. En annan intressant 
vinkling är att ha elevernas perspektiv på simundervisningen. En tredje aspekt kan beröra 
personal på badanläggningarna och deras syn på undervisning med nyanlända, som bedrivs i 
annan regi än skolans.  
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