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Abstract
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur idrottslärare och elever med muslimska
klädesplagg möts i idrottsundervisningen i en kommun i Sverige. Metoden som använts är
kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare samt fokusgruppsintervju med sex elever från två
olika skolor. Vad gäller materialet har vi använt oss av litteratur, internet, artiklar och
informanter. Resultatet visade sig vara förvånansvärt annorlunda från våra föreställningar.
Det visade sig i resultatet att muslimska elever med muslimska klädesplagg har erbjudits
lösningar för att kunna delta i idrottsundervisningen utan att dess utövande av religion
påverkas negativt.
Slutligen upplever vi att alla de komplikationer som kan uppstå i idrottsämnet i samband med
muslimska klädesplagg kan lösas genom kommunikation mellan lärare, elev och föräldrar då
regler från både skoldokument och muslimska skrifter används för att skapa gynnande
överenskommelse mellan alla parter.

Nyckelord: klädesplagg, simning, idrottsundervisning, föräldrakontakt
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1. Inledning
I vårt land bor det människor med olika nationaliteter, bakgrunder och kulturer som elever
möter dagligen i skolan. Eleverna får möjlighet att ta del av varandras likheter, olikheter och
ges en möjlighet att lära sig om varandras kulturer. I denna uppsats har vi valt att undersöka
muslimska klädkoder i idrottsundervisningen. Vi vill få en bredare inblick på hur idrottslärare
hanterar situationer som uppstår i förhållande till elever som bär klädesplagg som kan
förknippas med islam. Inom islam finns klädregler som troende personer utövar och lever
efter. Det som definieras som muslimska klädesplagg i vår uppsats är kläder som man har på
sig efter sin religions regler. I detta fallet sjal, burka, burkini samt kläder som ska dölja delar
av kroppen. Som blivande lärare i högstadiet vill vi därför undersöka hur detta bemöts av
lärare och elever samt hur dessa hanteras i skolan då vi med stor sannolikhet kommer möta
elever som bär klädesplagg som kan förknippas med islam i vårt yrke.

Otterbeck (2000) skriver i sin bok Islam, Muslimer och den svenska skolan att konflikter kan
uppstå

mellan

skolan,

muslimska

föräldrar

och

deras

barns

delaktighet

i

idrottsundervisningen. Vidare framhäver Otterbeck att eventuella konflikter vanligen gäller
1

döttrar, alltså de muslimska flickorna. Muslimska föräldrars förhållningssätt kring nakenhet i
omklädningsrum är ett exempel på en konflikt som kan uppstå mellan hem och skola.
Flertalet muslimska föräldrar är negativt inställda till att deras döttrar ska delta i en
idrottsundervisning med blandade kön och bära åtsittande idrottskläder.

2

Vad det gäller simundervisning nämner Otterbeck att vissa troende muslimer inte alls kan
tänka sig att visa sig i badkläder bland andra människor, eftersom att det är emot deras
3

tolkning av islam. Otterbecks bok är skriven 2000 och vi har varit intresserade av att
undersöka ett antal påståenden som berör vår studie. I uppsatsen avser vi att undersöka hur
två olika skolor hanterar liknande moment såsom simning och även andra kroppsliga rörelser
i idrottsundervisning. Vidare kommer vårt fokus vara på hur idrottslärare och muslimska
elever upplever klädesplagg som förknippas med islam i idrottsundervisning. Vår studie
utgörs av en kvalitativ undersökning, där vi kommer att genomföra fyra intervjuer med fyra

1

Otterbeck 2000: 55-58.
Otterbeck 2000: 59.
3
Otterbeck 2000: 59.
2
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olika idrottslärare och två fokusgruppsintervjuer med sex elever som betraktar sig själva som
muslimer, alltså att de lever efter muslimska regler och vars vardag styrs av deras religiösa
livsstil.

1.1 Syfte
Som nämnt i inledningen möter lärare och elever dagligen olika kulturer och får därmed ta
del av olika kulturer, därför finner vi ett intresse att studera närmare på klädesplagg som kan
förknippas med islam. Som blivande lärare kommer vi att möta dessa och detta vill vi veta
mer om. Uppsatsens syfte är att undersöka hur fyra idrottslärare och sex muslimska elever
upplever muslimska klädesplagg i idrottsundervisning. Vi vill även fördjupa oss ur ett
elevperspektiv, det vill säga undersöka elevers upplevelser kring idrottslärarens arbete med
muslimska klädesplagg i idrottsundervisningen.

1.1.2 Problemformulering och frågeställningar
1. Hur upplever idrottslärare muslimska klädesplagg med muslimska elever i

idrottsundervisningen?
2. Hur upplever muslimska elever idrottsundervisningen med hänsyn till muslimska

klädesplagg?
1.2 Metod och genomförande
Professorn

Martyn

Denscombe

som

har

arbetat

med

social

forskning

vid

Demontfort-universitetet i Leicester, England skriver i forskningshandboken- för småskaliga
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna s om är utgiven 2018. I denna bok belyser han
olika arbetssätt kring forskning om huruvida man kan arbeta med dessa arbetssätt. Med hjälp
av hans bok valde vi att använda oss av fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade
intervjuer.
Vi har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer med fyra idrottslärare. Denna typ av
metod är ett bra tillvägagångssätt då den passar uppsatsens tidsplan. En ytterligare aspekt i
arbete med denna typ av metod är att vi tillsammans med våra informanter ges möjligheten
att diskutera våra intervjufrågor. Ambitionen är att vi får öppna svar kring våra
frågeställningar och intervjufrågor, vilket inte hade varit lika sannolikt ifall vi hade valt att
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arbeta med exempel enkäter. Vi hoppas likaså att den öppna frågan kan resultera till
utvecklande svar, det vill säga att våra informanter får möjlighet att prata öppet och fritt
vilket vi inte hade kunnat ta del av om vi endast hade observerat. Dessutom innebär denna
metod att informanten som blir intervjuad får möjlighet att utveckla sin ideer och chans att
tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren har lyft fram.

4

Fokusgruppsintervjuer sker med sex av våra muslimska elever då vi anser att det är betydligt
svårare att intervjua ungdomar individuellt. Metoden fokusgruppsintervju med eleverna är en
intervjumetod som innebär att en liten grupp människor som “moderatorn” (forskaren) har
5

sammanfört för att undersöka attityder och uppfattningar inom ett specifikt område. Vi
kommer med stor sannolikhet få ut mer av intervjuerna om eleverna får vara i en grupp. Här
hoppas vi att eleverna i gruppen ska känna sig trygga att kunna diskutera och dela sina
erfarenheter kring våra intervjufrågor. Med denna metod, likt alla metoder finns det olika
farhågor. Det kan finnas en risk att någon elev inte vågar uttrycka sina tankar framför andra
elever. Men att genomföra individuella intervjuer tror vi ger oss endast korta och koncisa
svar. Vi tror att i detta ämnet passar det bättre med fokusgruppsintervjuer då våra frågor inte
är allt för privata samt att intervjufrågorna är öppna.
En fokusgruppsdiskussion har tre egenskaper som skiljer sig från andra typer av intervjuer
och dessa egenskaper lyfts fram nedan.

●

Sammankomsten: Här ligger fokus på att gruppdiskussionen baseras på en sak eller
erfarenhet som alla har liknande kännedom om.

●

Moderaternas roll: Innebär att man skall underlätta grupp interaktionen än att leda
diskussionen.

●

Särskild vikt: Betoning läggs vid gruppdynamiken och interaktionen inom gruppen ses
6

som ett sätt att få fram informationen.

Religion kan vara ett känsligt ämne för vissa människor och med hänsyn till detta anser vi att
en fokusgruppsintervju kan leda till att eleverna inte känner nervositet, eftersom att det även
är en svårighet i sig att intervjua ungdomar enskilt så ges möjligheten till informanterna att
Denscombe 2018: 26.
Denscombe 2018: 270.
6
Denscombe 2018: 271.
4
5
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7

tillsammans dela sina erfarenheter och en chans att diskutera kring ämnet. Att arbeta med
denna typ av kvalitativ metod och dess tre punkter som är nämnda ovan kan leda till att
eleverna uppmuntras och känner sig trygga i den gruppdynamik de befinner sig i. Dessutom
kan en samlad intervju enligt vår uppfattning leda till att eleverna utvecklar sina svar och inte
8

endast delger vad de tycker och varför de tycker som de gör. I en fokusgruppintervju så har
eleven möjlighet att fylla i vad någon kamrat har talat om eller låta någon annan tala i
samband med att någon elev inte har något svar att ge. Som intervjuare ökar även möjligheten
att få fler olika åsikter i diskussion i en fokusgrupp, vilket innebär att eleverna tillsammans
stödjer varandra och kommer fram till en slutats som de tillsammans har diskuterat.

Vid utförande av intervjuer med idrottslärare och elever så får man med viktig och relevant
data men även data som inte har någon verklig betydelse i vårt sammanhang, därför bestämde
vi oss för att genomföra kodning i uppsatsen. Detta innebär att vi valt ut delar av data som är
viktigare än andra och rangordnat dessa. Kodning innebär märkningar eller etiketter som
9

10

tillfogas “rådata”, i form av namn, initialer eller siffror.

I början av kodning så är det

vanligt att man får fram ett flertal olika koder och kategorier som inte är rimligt för att kunna
utföra en meningsfull analys, därför är det nödvändigt att välja ut de viktiga delarna som är
meningsfulla för denna uppsatsen. Det innebär att man klassificerar informanternas
berättande, svar och all insamlad data och sedan koda svaren. Den insamlade datan som vi
kodat har vi delat upp i olika kategorier men även sammankopplat det som lyfts fram mest
och utifrån det skapat teman och rubriker i uppsatsen. Visserligen ska man inte utesluta de
11

mindre viktiga delarna men däremot bör man inte rikta för mycket fokus kring dem.

Anledningen till varför vi inte utförde liknande intervjuer med samtliga informanter har att
göra med att vi i genomförandefasen tyckte det var svårt att hitta en lämplig tid som skulle
fungera för samtliga parter. Med tanke på att vi intervjuade två olika skolor blev valet att
genomföra semistrukturerade och fokusgruppsintervjuer med våra informanter.

Denscombe 2018: 272.
Denscombe 2018: 272.
9
Denscombe 2016: 396.
10
Denscombe 2016: 395.
11
Denscombe 2016: 396-397.
7
8
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1.2.1 Forskningsetiska aspekter
På grund av sekretess och för att skydda våra medverkandes identitet valde vi att framställa
vårt resultat anonymt genom att inte namnge i vilken stad intervjuerna sker och inte heller i
vilken skola. För att skydda de intervjuades identiteter kommer vi benämna de medverkande
eleverna i vår uppsats som: Muhammed, Fatima, Zeineb, Zahra, Zeynep, Farhat och lärarna
som Emil, Mikael, Sara och Maria. Vi har döpt skolorna till Ek-skolan och Laxival-skolan.
Inför forskning och intervjuer har vi arbetat efter de fyra grundläggande huvudkraven för att
förhålla

oss

till

individskyddskravet.

Dessa

fyra

kraven är
12

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

informationskravet,

Alla delaktiga elever i vår

uppsats är över 15 år och därför krävdes inte föräldrarnas tillstånd enligt VRS etiska
riktlinjer.

1.2.2 Urval
I viss grad har vi arbetat med explorativa urval. Ett explorativt urval innebär att man vill
13

förstå ett område och undersöka de relativt för att upptäcka nya idéer eller teorier. Med vår
forskning är ambitionen att få en täckande bild av vårt ämnesval för att sedan kunna ge
läsaren en kvalitativ beskrivning. Denna typ av urval används oftast i småskalig forskning
och förknippas med kvalitativa data och vi anser att detta urval är gynnande för att få svar på
det vi efterfrågar .

14

För att få ut så mycket av våra intervjuer har vi bestämt oss att besöka två olika skolor i
samma stad. Vi skall intervjua två idrottslärare på varje skola alltså sammanlagt fyra
idrottslärare. Vidare kommer vi att utföra mindre fokusgrupper med totalt sex elever från de
två olika skolorna. I selekteringen av läraren och eleverna valde vi att söka upp idrottslärare
och vid selekteringen av elever valde vi minst en pojke och en flicka i varje skola med
muslimsk bakgrund. Grundskolorna som har valts ut består av mångkulturalitet och
monokulturalitet. Vi har dessutom transkriberat våra intervjuer samt sammanfattat deras
uttalande i uppsatsen där vi valt ut material genom kodning om det som vi ansett vara mest

Vetenskapsrådet 2002: 1-13.
Denscombe 2016: 63.
14
Denscombe 2016: 63.
12
13
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lämpliga i vår uppsats. Vår avgränsning är två skolor i en kommun i Sverige som vi ska
besöka och utgå från. Våra svar av samtliga informanter kommer vi att presentera i vår
resultatdel.

1.2.3 Förberedelser
Datainsamlingens början skedde genom att kontakta två kommunala grundskolor i en
kommun i Sverige. Som första steg kontaktade vi rektorer via e-mail, men där fick vi inte
någon respons. Nästa steg var att vi tog kontakt med skolorna och dess expedition där de gav
oss e-mailadress till idrottslärarna. I vår genomförandefas har det såldes uppkommit en del
svårigheter, dels att hitta lärare som matchar vår sökning och dels att få svar då flera lärare
ofta är upptagna. Det har även varit svårt att få ihop en tid som passar samtliga partner.
Vår studie består alltså av två olika skolor där den ena skolan är mer monokulturell medan
den andra skolan till större del är mångkulturell. Monokulturell innebär att elever eller en
15

grupp människor som till största del har samma kulturell, etnisk bakgrund. Det vill säga att
16

man är ett folk med samma värdegrund genom assimilering.

En mångkulturell skola

innefattar elever från flera olika kulturer, några inrikes födda andra utrikesfödda. Barn som är
17

födda i ett annat land eller har föräldrar som är födda i något annat land. Vi började med att
söka upp idrottslärare på två olika skolor, nästa steg blev att finna elever som vi kunde göra
en fokusgruppsintervju med. Med hjälp av våra idrottslärare fann vi elever som vi kunde
intervjua på skolorna. Datum och tid beslutades utifrån lärarnas och elevernas tillgänglighet.
Vid konstruktionen av intervjumallen har vi utgått ifrån Denscombe (2018 & 2016) uppslag
av ledord och stöd till både semistrukturerad intervju samt fokusgruppintervju. Resultatet av
våra intervjufrågor redovisas i bilaga 1 och bilaga 2.

1.2.4 Metodkritik
Grundtanken var att genomföra semistrukturerade intervjuer med idrottslärare och
fokusgruppsintervjuer med elever. Den förstnämnda förändrades under genomförandefasen
då vi insåg att vi inte genomförde semistrukturerade intervjuer med idrottslärare från

15

Lahdenperä 2018: 14.
Lahdenperä 2018: 14.
17
Lahdenperä 2018: 14.
16

SIDA 8

Ek-skolan eftersom vi inte ställde några följdfrågor. Vår fokusgruppsintervju med Ek-skolan
ser vi inte heller som semistrukturerade utan snarare att eleverna endast besvarat våra frågor.
En viktig lärdom vi tar med oss som intervjuare är att det krävs en del övning för att få till
bra intervjuer. En del svar blev varken öppna eller utvecklande som det ska vara i
semistrukturerade intervjuer, de avvikande svaren blev endast synpunkter. För att få den
information vi behöver till vår uppsats så tog vi initiativet att ringa upp tre av de idrottslärare
vi intervjuat och besöka en av ungdomarna på en fritidsgård vilket var behövligt då vi var i
behov av ytterligare material.

1.3 Teori
Forskningens syfte är att undersöka hur idrottslärare och elever upplever muslimska
klädesplagg, i möte med idrottsundervisning har vi valt att utgå från socialiseringsteori.
Utifrån det resultat vi fått fram så uteslöt vi ett flertal teorier och ansåg att socialiseringsteorin
var det optimala i samband med vårt resultatet.
Enligt Furseth och Repstad (2005) definieras begreppet socialiseringsteori som en process,
där människor gradvis växer in i roller i samhället och lär sig att rätta sig efter de
18

förväntningar som knyts till de roller de går in i eller hamnar i. Socialisationsteorin har sin
utgångspunkt i att människor söker acceptans från andra människor och ser människors
19

handlingar som resultat av andras förändringar. Människor som växer upp inom etablerade
och religiösa ramar har en större tendens att glida in i det religiösa livet och ta efter religiösa
20

förbindelser.

Denna typ av metod bygger på tanken att människor blir religiösa på grund av att de
omärkligt vänjer sig vid det. Det vill säga att människor handlar på ett visst sätt och har vant
sig vid det genom en långvarig uppfostran. Till exempel ser barn sina föräldrar och lärare
som deras förebilder och uppfostrare. Det finns många empiriska studier som visar att barn
21

som växer upp i religiösa familjer även tar efter sin familjs religiositet. Visserligen finns det
många fall där ungdomar gör uppror och tar avstånd från föräldrarnas tro. Furseth och
Repstad (2005) skriver om två olika socialisationer; primär och sekundär socialisation. Den
Furseth & Repstad 2005: 155.
Furseth & Repstad 2005: 157.
20
Furseth & Repstad 2005: 159.
21
Furseth & Repstad 2005: 155.
18
19
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primära socialisationen räknas ofta äga rum under de första barnaåren där barnet lär sig att bli
en mer disciplinerad social aktör. Den aktören sker genom familjen och de som är närmast
anhöriga som finns runt omkring under barndomen.

22

Den sekundära socialisationen

innefattar däremot de kontaktnät som man har utanför familjen, det vill säga på skolan,
23

arbetsplatsen eller i en fritidsorganisation. Relationerna inom den sekundära socialisationen
är mer målinriktade och avgränsade vilket innebär att människor tillägnar sig en mer
24

avgränsad kompetens för att kunna spela bestämda roller i samhället.

Det viktiga i

kontexten är att barnet i andra socialisationen kan möta nya tolkningar av verkligheten än
föräldrarnas.

2. Bakgrund
Elever som använder klädesplagg såsom slöja, burka, nikab som kan förknippas med islam,
möter troligtvis komplikationer i samband med bärandet av denna muslimska klädsel i
idrottsundervisningen. Undervisningsmoment där rörlig aktivitet är nödvändig som i simning,
dans och i mycket annat kan det uppstå komplikationer. Eftersom det i dessa moment krävs
att eleven bär på kläder som är anpassade till undervisningen exempel burkini till simning
och bekväma idrottskläder till dansen. I denna uppsats är ambitionen att påvisa huruvida
idrottslärare och elever ställs inför problem i idrottsämnets klädkoder. Vi vill även fördjupa
oss ur ett elevperspektiv, alltså undersöka elevers upplevelser kring idrottslärarens arbete med
muslimska klädkoder i idrottsundervisningen. En ytterligare aspekt med vår uppsats är att
försöka få en inblick i hur och om idrottsundervisningen påverkas av det.

2.1 Klädregler islam
Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa
mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan (khimar) så att
25

den täcker barmen.

Furseth & Repstad 2005: 156.
Furseth & Repstad 2005: 156.
24
Furseth & Repstad 2005: 156.
25
Koranen an-Nur 1998:24: 30-31.
22
23
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Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större
26

renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Må guds nåd vara över kvinnorna hos de tidiga emigranterna. Då Gud uppenbarade versen:’låt dem
27

därför första slöjan så att den täcker barmen’rev de sina livstycken och klädde sig i dem.

Det första citatet som nämns ovan ligger till grund för bärandet av slöjan inom islam där
begreppet khimar innebär att man ska använda något för att täcka huvudet. I det andra citatet
så framkommer det att troende män ska sänka sin blick som ska leda till större renhet. I det
tredje citatet framkommer en ytterligare tillsägelse om kvinnans klädsel som talas ut till alla
28

troende kvinnor.

Bakgrunden till varför kvinnor skulle täcka sitt hår är för att vissa

människor hade börjat att antasta troende kvinnor när de gick ut eftersom de trodde att de var
29

slavinnor eller prostituerade. På grund av detta ska en troende kvinna täcka sitt hår så att
kvinnan lämnas ifred. Detta ska medföra att de skiljer sig från de icke-muslimska kvinnorna.
30

Islam är i hög utsträckning en skrift-religion, i det att dess olika traditioner utgår från olika
31

tolkningar av urkunder som de flesta muslimer håller för den centrala religionen. I Europa
bor det ca 40-50 miljoner människor med muslimsk kulturbakgrund och cirka 20 miljoner i
32

EU. Enligt forskning är människor med muslimsk kulturbakgrund lika sekulariserade eller
33

religiösa som majoritetsbefolkningen.

Detta gör att Europas muslimer till hög grad är en

heterogen grupp när det gäller språk, etnicitet, socioekonomiska faktorer och attityd till
religion, vilket innebär att man i Europa finner uttryck för alla olika islamiska
tolkningstraditioner.

34

Varje religion har olika klädregler som eventuellt troende personer utövar och lever efter. Till
exempel bär muslimska troende flickor och även kristna flickor en slöja för att täcka sitt hår.

Koranen an-Nür 1998:24: 30-1,
Fath al-bari, cit. Ibn Kathir 2000: 69-70a.
28
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Judiska pojkar bär kippa och eventuellt annan klädsel som de lever efter. Islam är den näst
största religionen i världen och finns i många länder. I varje land och stad inom samma
religion skiljer sig traditionerna och klädvanorna. Det bor många muslimer i Sverige därför
tycker vi att det är lämpligt att undersöka hur elever som exempel har slöja påverkas i skolans
värld, i synnerhet under idrottslektionen.
Muslimsk klädsel varierar beroende på var man bor och social tillhörighet. Vi kommer att
beskriva vad som menas med muslimska kläder samt klädregler inom islam. Senare i texten
kommer vi att lyfta fram (Lgr 11) och vad det står kring klädsel.

Vissa religiösa muslimer i Sverige klär sig annorlunda i jämförelse med majoriteten av
befolkningen i landet, vilket kan väcka oönskad uppmärksamhet och ibland kan eventuellt
klädseln även påverka ens skolgång. Enligt koranen ska mannens klädsel vara tillåten, det vill
säga halal, vilket innebär att tygen inte ska vara tillverkade av siden eller innehålla guld då
35

dessa två material endast bärs av kvinnor.

Kläderna får inte heller vara tunna eller

genomskinliga. Det är rekommenderat att bära vita kläder. Vidare är det förbjudet att bära
kläder som sticker ut och som drar uppmärksamhet till sig.

36

I Sverige utmärker sig inte

muslimska pojkars klädsel i grundskolan i jämförelse med andra pojkar, däremot är det
37

vanligare att flickors klädsel skiljer sig åt från de andra flickorna i Sverige. Muslimska killar
uppmuntras att bära lösa kläder som åtminstone täcker ovan naveln och ner till knäna samt att
de ska vara anständiga. Somliga muslimer anser att det är lämpligt att killar använder en
38

huvudbonad.

När en flicka når puberteten ska hon täcka sig och bära hijab. Flickan blir förpliktad att utföra
39

alla de religiösa plikterna som finns. Vidare finns det ett antal villkor som bör uppfyllas för
att klädseln ska framstå som korrekt. Den ska täcka hela kroppen, klädseln ska inte dra
oönskad uppmärksamhet till sig, kläderna ska inte vara transparenta, de bör vara löst sittande
och inte smita åt så att det visar kroppens former, de får inte vara parfymerade och de bör inte
likna männens kläder eller icke-troendes kläder.

40

Enligt Otterbeck kan muslimska flickor

https://islam.se/kvinnosyn/slojan (Hämtad: 20-03-2019)
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bära slöja, burka, hijab och bör dölja vissa av sina kroppsdelar. Ansiktet samt händerna
behöver inte döljas men hår, nacke, skuldror samt bysten ska täckas, det är även viktigt att
41

man inte har åtsittande kläder enligt de muslimska klädkoderna.

I Sverige finns det möjlighet att införa förbud för elever att bära niqab, som innebär att man
döljer allt förutom ögonen. Om kontakten mellan lärare och elever kompliceras av niqab
finns möjligheten att införa förbud. I Sverige är det tillåtet att offentligt bära muslimska
kläder men att det är upp till arbetsgivare, skolor osv att införa förbud mot religiösa symboler
42

och kläder på lokal nivå.

Under den senaste tiden har en ny sorts tradition vuxit fram för

hur en muslimsk kvinna bör klä sig vilket i sin tur har börjat bli en mer internationell
43

accepterad islamisk kvinnodräkt. Kvinnodräkten har blivit alltmer accepterad i väst och är
en slags klänning som inte är åtsittande och täcker alla kroppsdelar. I idrottsundervisningen
främst inom simning brukar många föräldrar låta sina barn delta om de har T-shirt och ett par
44

långa shorts medan andra föräldrar kräver könsseparerad simning. Enligt religionens villkor
45

är det en synd inom islam att titta på nakna kroppar. Många skolor i Sverige har inget emot
att elever bär på olika klädesplagg, huvudsaken är att lärarna ska ha möjlighet att kunna
kommunicera med elever och urskilja sina elever. Niqab anses som en olämplig klädkod
46

eftersom det döljer hela ansiktet.

I (Lgr11) kan man utläsa att skolor i Sverige ska främja förståelse för andra människor och
47

förmåga till inlevelse. I skolan får ingen utsättas för diskriminering på grund av ens kön,
etnisk tillhörighet, religion eller någon annan trosuppfattning. En kränkande behandling ska
48

aktivt motverkas genom diskussion, aktiva insatser och kunskap.

Vidare lyfts ett antal

punkter fram från (Lgr 11),

41
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● Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en
skolhuvudman ska visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt
när det är fråga om religiöst betingade uttryck.
●

Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom
regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen.

● På skolans område infördes 2006 nya bestämmelser om diskriminering. Bestämmelserna
49

innebär att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja.

Dessa tre ovan nämnda punkter är från Skolverket 2012 här framkommer det bland annat att
alla elever har religionsfrihet och enligt (Lgr 11) har alla människor har rätt till att bära sin
egen klädsel oavsett vilken religionstillhörighet man har.

2.2 Slöjans politik
Inom islam finns det som nämnt klädregler som troende personer bör följa om man utövar
och praktiserar religionen, visserligen så är det individuellt för muslimer om de förhåller sig
till reglerna eller inte, en del gör det fullt ut, en del mindre och andra inte alls.
Elever har rätt till att välja sin klädsel fritt till skolundervisningen och elever får inte
diskrimineras på grund av sin trostillhörighet. I andra länder finns det förbud mot huvudduk
och niqab. I boken Slöjans politik, (2007) tydliggörs anledningarna till att man har infört
förbud. Nedan kommer vi att belysa olika politiska åsikter till varför man har infört förbud
mot muslimska klädesplagg.

Frankrike är ett land som har infört förbud av klädesplagget, “huvudduk”. Politiker anser att
huvudduken är en symbol för islamistisk politik och därför har man infört ett förbud att bära
50

huvudduk i landet, men varje individ kan utöva sin religion hemma om de önskar.

Ett

förbud mot huvudduken var det enda sättet att hantera det som franska republikaner
51

uppfattade som ett separatistiskt hot från islam. Franska förespråkare menar att förbudet är
till för att skydda nationen för att inte förbli som USA. I USA tillåts flera kulturer att
49
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52

samexistera. Den franska ideologin bygger på sekularism och individualism som innebär att
franska staten skyddar människor mot religiösa påbud och andra krav från grupper och detta
53

är ytterligare en faktor till förbudet.

I Frankrike är en av skolans budskap, sedan den tredje
54

republikens dagar, att sprida republikanismen och skapa den enade franska nationen. Detta
55

budskap ansåg man vara viktigt att nå ut med till kvinnor.

Detta sättet användes som

argument för att förvägra kvinnors rösträtt ända fram till 1945. Detta gjorde att staten såg en
56

oro kring kvinnor och religion. Staten menar att huvudduken påminde om den starka makt
som den katolska prästerna en gång hade besuttit.
Frankrike är inte det enda landet där man har diskuterat huvudduken. I Belgien, Australien
57

och Holland har liknande förslag varit uppe. I Bulgarien diskuteras frågan om huvudduken
än idag. Anledningen till att Bulgarien inte har infört ett förbud är för att man vill framstå
som goda européer.

58

I Tyskland har flera delstater förbjudit att lärare har hijab. I

Nederländerna har förslag varit uppe att införa förbud mot burka, alltså ett heltäckande yttre
59

plagg. I en undersökning som gjordes strax innan det franska förbudet infördes var det 14%
av de muslimska kvinnorna i landet som bar hijab och 51% av muslimska kvinnorna påstår
60

att de utövar sin religion.

2.3 Skolans styrdokument
Studien handlar om att undersöka hur idrottslärare arbetar med muslimska klädesplagg i
idrottsundervisning och elevers synsätt kring muslimska klädesplagg i idrottsundervisningen.
Mot bakgrund till detta anser vi att (Lgr 11) är ett utmärkt hjälpmedel i vår undersökning. Ett
arbete med styrdokumenten bidrar till att vi får en bredare uppfattning om hur lärarna arbetar
med (Lgr 11) samt hur eleverna uppfattar lärarnas arbete med (Lgr 11). Styrdokument
kommer också vara inkluderade som ett eget tema så att läsarna får ta del av de kriterier som
finns i (Lgr 11).
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Enligt (Lgr 11) är syftet med ämnet idrott och hälsa att undervisningen ska leda till att elever
61

utvecklar olika rörelseförmågor och möter olika aktiviteter.

Ytterligare belyses det att

eleverna i arbete med idrott och hälsa ska utveckla sina kunskaper om den fysiska förmågan
62

och hur man som individ kan påverka sin hälsa. Elever ska även lära sig att röra sig i olika
fysiska aktiviteter. Eleven ska även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Säkerhetsfaktorer såsom hantering av nödsituationer på land och i vatten är något ytterligare
63

som (Lgr 11) poängterar. I (Lgr 11) ingår följande ämne i idrott och hälsa.
● r öra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
● p lanera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på
hälsa, rörelse och livsstil,

● genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
● förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.64
2.4 Centrala innehållet
I det centrala innehållet lyfts flera kategorier fram i (Lgr 11) som en elev i årskurs sju till nio
skall utföra, dessa kategorier är: rörelse, hälsa och livsstil och även friluftsliv och utevistelse.
65. 

Dessa kategorier har olika kriterier som en idrottslärare skall utgå från i sin undervisning

och i bedömning av sina elever.
Nedan kommer en beskrivning av varje kategori samt dess innehåll. Dessa kategorier belyser
vad en elev ska arbeta med under elevens skolgång.

Den första kategorin vi kommer att lyfta fram är rörelse. Inom kategorin rörelse finns flera
kriterier som (Lgr 11) poängterar och belyser, som man kan se nedan. Här lyfts flera övningar
som kräver fysisk ansträngning och kroppsliga rörelser som även kräver ombyte.

●

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser
till musik

61
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●

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter
påverkar rörelseförmågan och hälsan.

●

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

●

Olika

66

simsätt i mag- och ryggläge.

I kategorin, hälsa och livsstil utgår vi från två kriterier som är mest relevanta. Vi anser att de
är relevanta då eleverna får ta del av viktig information kring hälsa och ohälsa. Vidare är det
viktigt att belysa kroppsidealen med tanke på dagens sociala medier och dess påverkan.
●

Olika

definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan

beroendeframkallande medel och ohälsa

● Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar
67

detta.

I kategorin, friluftsliv och utevistelse har vi valt att lyfta fram ett kriterium ur (Lgr 11) som vi
anser är relevant i vår frågeställning. Med tanke på att vi har valt att granska muslimska
klädesplagg i idrottslektionen är det en klok idé att fördjupa oss i detta kriterium. Begrepp
som “badvett och vatten” förknippar vi med problematik för elever som besitter huvudduk.
Därför vill vi titta närmare på det. Ytterligare ett problem kan vara om det finns några
föräldrar som inte tillåter att ens barn får delta i simundervisning på grund av, till exempel
blandning av kön i ett badhus.

●

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med
alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen

2.5 Bedömning
Bedömning i ämnet idrott och hälsa bedöms utifrån fem betygskrav, betygen E till A. Det
bestämdes att inte lyfta fram samtliga bedömningskrav som (Lgr 11) lyfter fram utan endast

66
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det som krävs för att bli godkänd i ämnet. I kunskapskraven för betyget E vilket är godkänt
betyg ska dessa krav uppfyllas:

●

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar
och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och
träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

●

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra
faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

●

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer
och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då
kartor och andra hjälpmedel.

●

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla
beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera
68

nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

3. Tidigare forskning
Inledningsvis vill vi informera att vi har haft det problematiskt att finna omfattande och
beprövade undersökningar kring våra två frågeställningar. Detta anser vi är beklagligt då vi
känner att våra frågor bör uppmärksammas mer.
Resultatet av flera timmars sökandet är följande, två artiklar och en bok som berör våra
frågeställningar. Artiklarna belyser vårt område, hur muslimska tjejer förhåller sig till sport
samt hur deras deltagande påverkar muslimska elever. I teman såsom simning och deltagande
av sport visar det sig att många muslimska föräldrar har en stor påverkan kring elevers
deltagande. Viktigt att nämna är att detta inte gäller alla muslimska föräldrar i artiklarna.
Vidare har deltagande i idrott ur ett muslimskt elevperspektiv påvisat att muslimska
elever/ungdomar har ett intresse för sport och oftast velat delta. I litteraturen lyfts
föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Vi kommer att utgå från de kapitel vi anser rör
vår studie. Vi kommer att belysa föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv med avseende
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på relationen mellan hem och skola i dagens samhälle med fokus på skolor i invandrartäta
69

områden.

I artikeln “Multiple voices: i mproving participation of Muslim girls in physical education and
school sport, (2011)“ har ett antal studenter från universitet Birmingham, Storbritannien
intresserat sig för deltagandet av muslimska tjejer i idrott och skolsporter. I artikeln
presenteras en intervjustudie med 19 huvudlärare, lärare och 109 ungdomar och 32 föräldrar i
gymnasieutbildning

i

West

Midlands

England.

Vidare

har

de

utgått

från

fokusgruppsintervjuer med 81 elever. Denna studie har även utgått från ett frågeformulär som
i sin tur har skickats ut till 402 stadsskolor och tolv kompletterande skolor i West Midlands
70

England varav 50 besvarat dessa.

Artikeln gör ett försök att identifiera problem och

lösningar i religiös identitet och deltagande i en fysisk utbildning med anledning av att man
har sett en ökad viktimisering av muslimer och islamofobi i väst kring samhällen med social
71

sammanhållning, parallella samhällen och bristande integration. Den omfattande studiens
huvudfokus har varit att fånga synpunkter, erfarenheter och farhågor beträffande införandet
72

av muslimska tjejer i fysisk utbildning. Resultatet i studien visar en mångfald av positiva
73

och negativa erfarenheter över hela samhället. Majoriteten av ungdomarna hävdade att de
besitter positiva attityder till idrott och sport. Föräldrarnas synsätt och argumentationer
framhävs olika. En del har haft förståelse för idrott och sport och menar på att det är
74

hälsosamt för ungdomarna medan andra påstår att det går emot deras kultur. Föräldrarnas
gemensamma nämnare var att de ansåg att skolan behöver förbättra sin insats i religiösa krav,
skolprocesser, politik och praxis för att tillhandahålla inkluderande lärmiljöer för muslimska
ungdomar. Föräldrarna menar att fler åtgärder som till exempel könsorganisation, kvinnor för
sig och killar för sig i simundervisning kan stödja inkludering av muslimska tjejer i idrott och
75

skolsporter.

I enlighet med Tansin och Haifaa tyder detta på ungdomar med muslimska

kläder och muslimsk bakgrund kan delta utan att känna att de går emot sin religion och
kultur.

Bouakaz 2009:19.
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Författarna Manal Hamzeh och Kimberly L. Oliver f rån universitet, New Mexico har
76

intresserat sig muslimska flickors möjligheter vid deltagandet i fysiska aktiviteter. I artikeln
“Because I Am Muslim, I Cannot Wear a Swimsuit:” Muslim Girls Negotiate Participation
Opportunities for Physical Activity, (2012)’’ belyser fyra muslimska flickors framtagande
och synsätt om hur deras deltagande i fysisk aktivitet har/eller påverkats.

77

Genom datainsamlingsmetoder såsom intervjustudier, själv-formulär, frågeformulär, privata
journalposter och digitala foton har man kommit fram till att flickornas deltagande i fysisk
78

aktivitet påverkas av föräldrarnas samtycke. Föräldrarna bestämmer om eleverna får delta i
moment där män inkluderas. För en del muslimska flickor kan det innebära att flickorna
måste ha en kvinnlig instruktör i simning och andra fysiska aktiviteter.
I resultatdelen i artikeln får vi ta del av studien där man menar att de fyra muslimska flickor
deltagande i fysisk aktivitet bestäms och påverkas av föräldrarnas tolkningar och synsätt. De
aktiviteter som enligt föräldrarna anses vara förbjudna och som nämns i texten är simning,
basket och klättring. Dessa fysiska aktiviteter är förbjudna av dessa flickors föräldrar medan
pojkar är inkluderade eller närvarande. Däremot kan vi se att flickornas intresse kring fysiska
aktiviteter är stort och alla fyra har någon sport som de är intresserade av, men att de anpassar
79

sig till föräldrarnas åsikter kring deltagande. Med detta menar flickorna att deras föräldrars
åsikt som är förknippad med den muslimska religionen är något som påverkar flickorna
starkt, även om det innebär att utebli från idrotten så är flickorna villiga att lyssna på
föräldrarna och på vad deras religion ger uttryck åt.
I boken Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor skriver författaren Laid Bouakaz (2009)
om föräldrasamverkan och föräldrainflytande. I boken beskriver han relationer mellan
hemmet och skolan. Vidare lyfter han fram både hinder och möjligheter för föräldrar i
mångfaldens skola.
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I ett av kapitlen lyfter han fram forskning om föräldrasamverkan i invandrartäta skolområden.
I dessa skolområden hävdas det att många skolhuvudmän i Sverige anser att det är svårt att få
80

föräldrar med utländsk bakgrund engagerade i sina barns skolgång. Föräldrars begränsade
kunskaper i svenska och deras brist på kunskap om det svenska skolsystemet är två centrala
hinder som ofta framträder och är anledningen till väldigt lite engagemang. Föräldrar saknar
81

oftast vägledning och rådgivning om hur skolsystemet fungerar på deras eget språk.

Författaren Bouakaz hävdar vidare att många föräldrar från främmande länder får en känsla
av att de inte upplever sig vara välkomna i barnens skola, eller att de känner en viss rädsla för
att gå dit.
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Hans slutsatser är att föräldrars negativa intryck ofta grundar sig på felaktig

information som de möjligtvis hört från närområdet eller av släktingar eller vänner som
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berättat om sina dåliga erfarenheter av kontakter med skolan. Han menar att barnen kan
också utnyttja föräldrarnas otillräckliga kunskaper, där de kan måla upp en orättvis och
överdriven bild av hur de behandlas av sina lärare. Detta menar han att eleverna gör för att få
sympati eller för att de vill slippa ansvar från föräldrarna genom att skylla på skolan eller
84

religionen.

4. Resultat 1, idrottslärare
I denna del kommer vi att presentera fyra idrottslärares resultat med hjälp av våra
intervjufrågor som finns i bilaga 1. Intervjuerna har genomförts i cirka 25 till 30 minuter.
Dessa fyra olika lärare kommer från två olika skolor, nämligen Ek och Laxival-skolan. Från
Ek-skolan har vi intervjuat lärarna Emil och Mikael. Emil har arbetat som lärare i sju år i
ämnet idrott och hälsa medan Mikael har arbetat som idrottslärare i ett och ett halvt år i
ämnena idrott och hälsa samt historia. De övriga lärarna, Maria och Sara kommer från
Laxivial-skolan. Idrottsläraren Maria har jobbat som lärare i tolv år med ämnen idrott och
hälsa samt matematik. Slutligen intervjuades idrottsläraren Sara som har jobbat i
verksamheten i fyra år med ämnet idrott och hälsa. I resultatet har vi kodat våra svar i olika
teman, dessa kodningar är skapade efter rangordning utifrån vad som är viktigast i uppsatsen.
De viktiga delarna i intervjun är de som innehåller svar om klädesplagg, idrottsundervisning
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från ombyte till dusch och föräldrakontakten. Utifrån de avslutade intervjuerna har vi som
transkribenter kodat framförallt de ovan nämnda delarna. Kodning innebär koder som är
85

märkningar eller etiketter som tillfogas “rådata”.

I arbete med kodning måste man fatta

beslut om vilka saker som ska kodas och här måste man välja delar av data som är viktigare
86

än andra. I samband med vårt ämne och våra frågeställningar i uppsatsen så blev resultatet
av kodning de kategorier som vi ansett har vägt mest och de är kategorierna som vi har lagt
fokus kring. Klädesplagg är i vårt fall det viktigaste och precis efter kommer
idrottsundervisningen.

4.1 Klädregler
Vår högst prioriterade kodning är klädesplagg, av den anledningen så får denna rubrik en stor
betydelse vid utförande och transkribering. På skolan där Emil arbetar finns ca 12 till 15 tjejer
som bär sjal, många i skolan är vana vid det, både personalen och eleverna. Han upplever inte
att det på något sätt stör undervisningen och tjejerna säger till om det är något moment som
behöver anpassning och det löser han tillsammans med eleverna på bästa möjliga sätt. Emil
betonar att elever med religiös klädsel inte skiljer sig från andra elever.

Mikaels prioritering på Ek-skolan är att alla ska kunna vara med på hans undervisning,
oavsett klädval och klädesplagg. Däremot menar han att det är bättre att vara närvarande och
delta, än att inte delta och vara passiv på grund av vilka kläder man bär. Eftersom skolan inte
ställer sig till hur vi ska arbeta med just kläder i undervisningen så är han noga med att tydligt
påpeka att han som idrottslärare har ett krav på att alla ska vara ombytta, som tidigare nämnt
spelar det ingen roll vad ombytet består av. Detta för att ombytta elever visar större aktivitet i
undervisningen vilket är det som idrottslärare anser är viktigast.
Mikael berättar att han inte har upplevt några problem med de tjejer som bär slöja. Det
fungerar bra och slöjan stör inte elevernas prestation, uthållighet och rörelseförmåga. I
simhallen har de slöjbärande eleverna burkini på sig. Mikael lyfter att det inte har någon
betydelse så länge eleven visar sin simkunnighet. Han har under sin arbetsperiod som
idrottslärare inte behövt specialanpassa undervisningen för tjejer eller killar med religiösa
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klädesplagg såsom sjal, burka, hijab. Om det skulle behövas i framtiden skulle han givetvis
göra det genom att skapa alternativa lösningar som ska ge eleven den största möjlighet att
uppnå målen. Detta menar Mikael är något som ligger i hans och skolans skyldighet gentemot
eleven.
Marias uttalande tolkar vi som att hon inte har några problem med muslimska klädesplagg i
idrottsundervisningen. Maria lyfter även fram att hon inte har stött på heltäckande kläder på
elever och skulle hon göra det skulle det med stor sannolikhet inte påverka hennes
undervisning. Hon menar på att när man skapar en relation med en elev spelar det ingen roll
vem personen bakom slöjan är. Vidare betonar Maria att en individ som bär slöja,
heltäckande kläder såsom nikab eller andra muslimska klädesplagg har inte att göra med
personens prestationer.

Sara ser inga konstigheter kring religiös klädsel i idrottsundervisningen och menar att hon är
van vid detta och att eleverna får ha på sig vad de vill och att detta inte ska påverka
undervisningen. Inför undervisning i simhallen brukar hon dela på könen, killar för sig och
tjejer för sig. Anledningen till detta har att göra med elevinflytande, det är eleverna som
själva har önskat det. Det finns tjejer i några klasser som bär slöja och använder anpassade
muslimska kläder i bassängen men det är inget som stör henne eller undervisningen.

Samtliga informanter menar att muslimska klädesplagg eller liknande i idrottsundervisningen
inte påverkar lärarna eller lektionerna. Om de i framtiden skulle stöta på elever som innehar
muslimska klädkoder som stör undervisningen eller på något sätt medför svårigheter att delta
i något eller några moment är samtliga lärare villiga att se över flertal alternativ, olika
specialanpassningar. De är överens om att det är skolans skyldighet.

4.2 Ombyte och dusch
Emil hävdar att idrottsundervisningen inte alls påverkas av muslimska klädesplagg förutom i
momentet simning. Simning är en tydlig del i idrottsämnet som betonas tydligt i
kunskapskraven. På skolan finns det burkini att låna. Det är något som skolan har investerat i
för att kunna lösa eventuella problem i samband med simning och religiösa klädesplagg.
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Flertalet elever på skolan löser detta oftast på egen hand och har med sig eget material, men
om en elev skulle sakna burkini så går det att låna.
Det är endast två elever i hela skolan som inte deltar i simundervisningen på grund av
religiösa skäl. Detta trots att skolan erbjudit burkini vill dessa två elever inte delta. Hans svar
kring detta var att elevernas föräldrar helt enkelt inte vill att deras barn ska delta i
simundervisningen. Emil antar att de utövar sin religion väldigt strängt och därför får deras
barn inte delta då föräldrarna anser att simning går emot deras regler om klädesplagg, då
burkini är åtsittande kläder som inte är godkända enligt en del muslimer. I dessa fall menar
Emil att skolans plikt är att erbjuda lösningar men det innebär inte att eleven och föräldrarna
godtar lösningen och då får eleven helt enkelt ett underkänt betyg i idrott och hälsa. Övriga
elever som tillhör religionen islam deltar i samtliga moment. I skolan finns flertal
omklädningsrum som eleverna har möjligheter att använda ifall man inte vill byta om eller
duscha tillsammans med andra elever. Denna lösning bidrar till att fler elever byter om och
duschar efter varje lektion oavsett bärandet av muslimska klädesplagg eller inte. Emil berättar
om hans tidigare erfarenheter från en tidigare anställning där det inte fanns tillräckligt med
omklädningsrum. Eleverna bytte då om en åt gången, vilket han upplevde tog väldigt långt
tid. Det är tråkigt att arbeta på en arbetsplats där man inte kan tillgodose elevers olika behov
avslutar Emil.

Mikael anser att alla elever på skolan som har idrott ska vara ombytta och duscha efter
lektionens slut. Tyvärr fungerar det inte som han vill, däremot menar han att det är ett
samhällsproblem. Många elever väljer att inte duscha i skolan istället väljer de att duscha
hemma, vilket är helt okej om det vore sista lektionen för dagen men oftast är det inte så. Om
Mikael frågar klasser hur många det är som duschar i skolan så kommer svaret med stor
sannolikhet vara att minst 50% inte duschar, detta menar han är ett stort problem. En nackdel
med detta är att elever som vet med sig att de inte kommer att duscha håller igen på idrotten
för att inte bli svettiga och detta leder till att de inte genomför en rättvis aktivitet som leder
till det blir en orättvis bedömning. Det är fler tjejer som väljer att inte duscha men om det är
religiöst betingat är något Mikael inte vill yttra sig om.
Ytterligare en nackdel är hygienen. Det är viktigt att lära eleverna om vikten av att duscha
efter en fysisk aktivitet. Mikael förmodar att antalet elever som skolkar och sitter på bänken
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skulle öka om det var en regel på att man måste duscha efter undervisningen, därför är det
inte ett krav att man måste duscha för att delta. Det finns alternativ för de eleverna som av
religiösa skäl eller andra skäl inte vill byta om och duscha bland sina klasskompisar. Det
finns duschbås med dörr och dörrlås samt att det finns mindre omklädningsrum med bänk och
dusch som får användas av elever som önskar det. En del elever använder dessa och det
funkar utmärkt. Dessa elever byter om, deltar i undervisningen och duschar efteråt. Dessa
elever är nöjda med detta alternativ som har erbjudits till dem.

Maria förklarar att majoriteten av de eleverna hon har i sin undervisning byter om. Det stora
problemet i denna skola är duschning. Maria poängterar att det är cirka tio procent av
eleverna i skolan som duschar, vilket är en liten skara. Anledningen till detta förmodar Maria
kan ha att göra med omklädningsrummets miljö och att duscharna är för små då det enbart
finns två duschbås. En ytterligare aspekt till varför eleverna i denna skolan inte duschar har
att göra med elevernas bakgrund. I skolan finns det elever med olika bakgrund och eleverna
kommer från olika grundskolor, där man oftast redan lagt grunden för “idrotts- och dusch
kulturen”. Elever som har svenska föräldrar duschar oftast medan elever som kommer från
andra kulturer med föräldrar som inte är födda i Sverige duschar oftast inte säger Maria.
Sara har tidigare nämnt att undervisningsmoment som simning inte påverkar elever som bär
muslimska klädesplagg då dessa elever simmar tillsammans med flickorna i klassen. Hon
tydliggör vikten av god hygien och ombyte nästintill varje lektion. Ibland undrar hon till
vilken nytta, då majoriteten av elever som deltar i idrottslektionen inte duschar ändå. På
skolan finns väldigt små utrymmen och omklädningsrummen saknar duschbås. Vidare hävdar
Sara att en ytterligare anledning till varför så många elever inte duschar kan ha att göra med
elevernas ålder, många kommer in i puberteten och helt enkelt skäms att vistas bland andra
elever och det är obekvämt för framförallt tjejerna. Denna fråga förstod vi inte om hon
menade alla elever eller enbart utländska elever. Hennes svar var att hon inkluderade alla
elever i sitt uttalande. Däremot har hon en förmodan om att utländska föräldrar och svenska
föräldrar ser olika på ombyte och dusch då de har olika syn på detta område, vilket påverkar
elevernas synsätt. Det är oftast barn till svenskfödda som förstår vikten av att man är ombytt
på idrottslektionen och att man ska duscha efter lektionens slut. Medan elever med utländska
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föräldrar oftast inte duschar någon annanstans än hemma, vilket beror på att deras föräldrar
troligtvis inte haft någon skolgång med idrottslektioner och har inte kunskapen med sig om
hur detta går till i skolan.
Sara anser att hon inte kan ge ett tydligare svar men antar likt Maria att det är kulturbetingat
där föräldrar med utländsk bakgrund antagligen inte är vana vid att ett barn ska duscha i
skolan. Sara anser inte att detta är relaterat till religion på grund av att skolan som hon arbetar
på är mångkulturell med olika bakgrunder och kulturer där de oftast har kännedom om vilka
elever som utövar sin religion. Sara och Maria brukar samarbeta där de båda anser att vissa
elever emellanåt kan hitta på att de inte får delta i olika delmoment på grund av sin
religionstillhörighet. Resultatet blir att de kontaktar elevens föräldrar som är hjälpsamma och
oftast brukar ge ett samtycke om att det är okej att eleven deltar eller inte.

I denna fråga har våra informanter en aning skilda åsikter om dusch men ganska liknande
åsikter kring ombyte. Alltså, så ska man vara ombytt. Samtliga informanter hävdar att
majoriteten av eleverna byter om. Informanten Emil menar att hans elever alltid duschar då
skolan innehar ett flertal omklädningsrum vilket innebär att eleverna alltid kan använda dessa
ifall de inte vill byta om eller duscha framför/tillsammans med andra. Mikael anser att man
ska vara ombytt och duscha efter lektionens slut. Tyvärr är det många i hans klasser som inte
följer detta men man tror att duschning är ett samhällsproblem och inte är religiöst kopplat.
Maria och Sara ser skillnader mellan elever med utländsk bakgrund och elever med
svenskfödda föräldrar. Elever med svenskfödda föräldrar förstår att man ska vara ombytt på
idrottslektionen och man duschar efter lektionens slut. Det är familjen som sätter den vanan
menar Maria och Sara.
4.3 Föräldrakontakt
Alla idrottslärare som vi har intervjuat menar att kontakten mellan lärare och föräldrar kan
vara mycket nyttig för alla parter, då överenskommelser får en större tyngd när man har
support hemifrån. Sedan förekommer det även fall där föräldrar inte vill samarbeta men det är
sällan som detta sker, då föräldrar vill att deras barn ska fungera i skolan.
Emil tycker inte att läraryrket upplevs vara svårt eller krångligt dock poängterar han att vid
uppstående konflikter såsom till exempel dans eller simning så brukar idrottslärare oftast lösa
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detta med elevernas föräldrar. Emil lyfter fram en tidigare erfarenhet med elever som har
muslimska kläder såsom huvudduk, han tog kontakt med en imam för att få svar på frågor
som han hade kring olika moment i idrottsundervisningen. Informationen han fick använde
han senare som ett underlag i samtal med föräldrar vid aktuella moment som dans och
simning. Han fortsätter att berätta att elever som går på skolan som tillhör olika religioner
inte har blivit befriade från moment på grund av religiösa skäl. Emil poängterar att ämnet
måste individanpassas till alla elever då alla elever har rätt till en skolgång och att skolan har
detta som skyldighet. Emil betonar återigen vikten av att anpassa idrottsundervisningen för
alla elevers behov, oavsett religion och funktionsnedsättning.

Enligt Mikaels erfarenheter är det mest tjejer som undviker att delta i simning detta kan bero
på kvinnliga besvär som mens. Detta upplever han inte som något större problem, då de flesta
tar igen det vid annat tillfälle. Menstruation upplever han är den enda anledningen till att
tjejer inte deltar i simningen, han ser inte något hinder på bärandet av slöja. Han poängterar
också att han litar på det som eleverna säger till honom, om en tjej säger att hon inte kan vara
med på grund av mens, så tror han på henne.
Om det uppstår eventuella problem vid tillfällen där eleven riskerar ett underkänt betyg så
blir föräldrarna kontaktade. Då blir det ett möte med samtliga parter där man diskuterar och
går igenom alternativa lösningar, utredningar till varför eleven riskerar ett underkänt och
sätter upp mål för ett godkänt betyg. Mikael poängterar vidare att skolan är skyldig att
erbjuda eleverna hjälp, stöd och andra alternativ men bekymret är att långt ifrån alla elever tar
emot hjälp.

Maria inleder genom att berätta att hon är tydlig med förmedling av det som står i kursplanen.
Dans och simning är två grenar som betonas i kursplanen och som ska genomföras i
klassrummet. Detta går hon igenom med sina elever. Om det uppstår konflikter och elever
inte anpassar sig efter hennes upplägg i klassrummet, så kontaktas hemmet. Maria tror att
vissa muslimska elever i skolan gömmer sig bakom sin religion för att komma undan
delmoment som simning och dans i idrotten. Hon förmodar att en del elever med muslimsk
bakgrund befinner sig på olika nivåer vid utövandet av religion. Vid det tillfällen tar Maria
kontakt med deras föräldrar. De flesta föräldrar menar att det inte råder några som helst
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problem för deras barn att delta i simning och dans. I Marias klasser är simning uppdelat efter
kön, detta är något hon också informerar föräldrarna. Dans är ett delmoment där det brukar
uppstå en del problem. Om en elev inte får delta på grund av sin trostillhörighet så finns ett
alternativ, det är att eleven dansar hemma med en familjemedlem och detta ska spelas in så
att Maria i sin tur se videon och betygsätta eleven. Om föräldrarna trots dessa
specialanpassningar inte tillåter att eleven deltar i simning eller dans så kan inte ett betyg
sättas.

Sara diskuterar om hur man löser problem som kan uppstå vid exempel simning och dans.
Som första steg talar man med eleven. Hjälper inte det så kontaktar hon elevens mentor som i
sin tur tar föräldrakontakten. Enligt hennes erfarenheter så är föräldrakontakten det mest
givande. De flesta föräldrarna är enligt henne lösningsfokuserade och oerhört hjälpsamma.
Tillsammans brukar de komma med en lösning som fungerar för samtliga parter. I nästan alla
fall brukar eleven delta efter kontakt med föräldrar då eleven i fråga kan visa sin kunskap och
därmed bedömas.

Emil hävdar att skolan och idrottslärarna inte alls har några funderingar kring
föräldrakontakt. Det är oftast elevernas föräldrar som vänder sig till skolan och idrottslärare
om de själva har några funderingar. Idrottslärare måste förhålla sig till kunskapskraven och
kursplanen vilket inte har någon betydelse vilken religion eleverna har. Det som skolan kan
erbjuda är exempelvis kläder som burkini i olika storlekar. Vidare nämner han att många av
de elever som använder huvudduk och har varit bosatta i Sverige under en längre period
redan har lärt sig skolsystemet successivt och vet hur det fungerar.

Samtliga av våra informanter anser att det är viktigt att ha kontakt med hemmet om problem
uppstår. Det är viktigt med en dialog menar alla. Ytterligare en gemensam nämnare som de
diskuterar är hur viktigt det är att kunna anpassa undervisningen så att den når till så många
elever som möjligt.

4.4 Simundervisning
Idrottslärare är i sitt yrke beredda på att anpassa undervisningen oavsett vem eller vad det
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gäller enligt Emil. Vid de fall där problem uppstår är det även viktigt att man har en dialog
med hemmet eftersom de har en stor påverkan på sina barn i denna åldern. Emil ger ett
exempel från ett simningsmoment, där en elev under inga omständigheter ville simma på
grund av religiösa skäl, detta resulterade till att eleven inte fick betyg i ämnet. Emil förklarar
vidare att man inte har haft liknande problem på Ek-skolan. Man har valt att anordna separat
simskola för de nyanlända och religiösa som en lösning så att alla kan öva och visa sina
simkunskaper. Att anpassa simning efter genus har fungerat för Ek-skolan berättar han. Som
idrottslärare är det oerhört viktigt att man planerar ett flertal lektionstillfällen för samtliga
moment menar Mikael. Detta för att det ska bli så rättvist som möjligt, så att alla elever får en
chans till att delta och till betygsbedömning. De elever som behöver utveckla sina
simkunskaper har rätt till möjligheten att göra det. Har man flera simlektioner/banor bokade
då kan eleven/eleverna i fråga närvara alla gånger. Mikael anser att planera och informera
eleverna i god tid är en ytterligare god investering. God framförhållning skapar trygghet både
för läraren och eleverna menar Mikael. En grovplanering ger tid och möjlighet att
ändra/boka/avboka/ta kontakt med föräldrar och så vidare om någon elev skulle ha någon
fråga eller bekymmer kring något moment. Får eleverna veta det i god tid så finns det
utrymme för en eventuell special planering eller att anpassa undervisningen. Mikael
förespråkar framförhållning och nämner det upprepade gånger, då sista minuten planering
kan bli kämpigt förklarar han.
Maria betonar vikten av att utgå från gruppen vid planering av simning. Det är viktigt att ta
hänsyn till gruppen man har framför sig när man ska boka simhallen, vid val av banor och
datum. Hon berättar vidare att hon oftast brukar dela på klassen, utifrån kön. Detta grundar
hon inte på religion eller tro, snarare handlar det om tonårstiden som är svår för många
elever, ett känsligt ämne, synnerhet för en del flickor som inte trivs eller känner sig bekväma
att ha bikini/baddräkt framför hela klassen.

Sara har tidigare nämnt att simningen inte påverkar elevernas deltagande då hon fördelar
könen för sig vilket eleverna uppskattar. Det vill säga pojkar för sig och flickor för sig. Dock
poängterar hon att om det skulle uppstå problem så är det upp till läraren att individanpassa
undervisningen. Elever som inte vill eller kan simma vid tillfället som ges får göra om det vid
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ett annat tillfälle. Skulle det av någon anledning inte fungera så skapas det möjlighet för
elever att genomföra simningen privat med hjälp av personal i simhallen, då får badvakten
intyga att eleven har klarat av delmomentet.

De fyra olika informanterna belyser sitt synsätt kring simundervisningen och samtliga
idrottslärare är eniga och har likartade synsätt. Informanterna är tydliga och eniga om att
fördelning av könen fungerar bra. Det som är viktigt att nämna är att ingen av lärarna gör
detta beroende på religiös tillhörighet, det är andra faktorer som spelar roll vid
könsfördelningen i simhallen.

4.5 Skolans regler
Vi har valt att lyfta fram skolans regler där vi har sammanfattat de delar som anses vara
viktiga i vår uppsats genom att redogöra i tur och ordning kring de fyra idrottslärarna tankar
om regler och klädesplagg i idrottsundervisningen.

Emil från den monokulturella Ek-skolan berättar att de inte har några allmänna regler eller
speciella regler som personalen måste arbeta och utgå ifrån. Emil berättar att idrottslärarna på
skolan är tydliga och eniga kring vad som är lämpligt att ha på sig i undervisningen, alltså att
man är ombytt inför idrottsundervisningen. Vidare förklarar han vad skolans riktlinjer menar
med ombytt. Det finns inga regler kring vilka klädesplagg eleverna ska byta om till, kraven är
att det är klädesplagg som gör att man kan röra på sig på ett bekvämt sätt så att man kan vara
aktiv på lektionen. I kunskapskraven finner man inte något som fastslår att det är ett krav att
vara ombytt men på skolan där Emil arbetar har man valt att ha det som ett krav för att
eleverna ska kunna delta. Samtliga elever på skolan är informerade om detta och
idrottslärarna poängterar detta kontinuerligt i sina lektioner. I andra ämnen är det upp till
läraren att skapa ordning och klädregler i klassrummet, så som såsom keps, luva eller andra
ytterkläder menar Emil. Utifrån Emils erfarenheter ser han ett tydligt samband mellan ombyte
och prestation, elever som deltar i idrottsundervisningen i ombytta kläder är betydligt
aktivare på idrotten jämfört med elever som inte är ombytta. Eleven anpassar sin aktivitet
medvetet eller omedvetet beroende på om han/hon har lämpliga kläder eller inte. Elever som
deltar i sina vardagliga kläder har en betydligt lägre motionsnivå och lägre aktivitetsnivå i
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undervisningen vilket i sin tur ger sämre resultat enligt lärarna. Detta kommer i sin tur
påverka elevens syn på motion och eventuellt betyget menar Emil.
Emil är tydlig och upprepar att han inte lägger någon värdering i vad man byter om till,
religiösa kläder eller inte. Det han värderar och betygsätter i sina lektioner är utifrån elevens
aktivitetsnivå. För att kunna ta del av idrottslektionen, dess olika grenar och moment är det
viktigt att delta. Hur ska han annars kunna följa elevernas utveckling och därmed sätta betyg
om de inte är aktiva?
Mikael är enig med Emil, båda är överens att ombyte är viktigt. Mikael anser inte heller att
det råder några speciella regler kring vad som är accepterat och inte accepterat att ha på sig i
idrottsundervisningen. Mikael berättar att skolan har strikta regler i matsalen, där ytterkläder
är strängt förbjudna, men inte i idrotten.

Marias tankar kring denna fråga liknar hennes kollegors och hon informerar som Emil och
Mikael att det inte råder några allmänna och speciella regler i skolan kring klädesplagg som
man skall följa. Maria poängterar ytterligare en gång att det inte finns nedskrivet i kursplanen
att eleverna måste var ombytta, det är idrottslärarens uppgift att lyfta fram hygienfrågor och
vikten av att röra sig allsidigt. Avslutningsvis uppmanar hon att man som idrottslärare ska
uppmuntra och försöka få eleverna att vara ombytta och delta i idrottsundervisningen.

I Saras arbetsplats finns det inte heller några allmänna/speciella regler som de måste utgå
från. Precis som de övriga informanterna har påpekat, betonar även Sara att det inte står i
kursplanen att eleverna måste vara ombytta.

Sammanfattningen i denna fråga är att det inte råder allmänna och speciella regler i skolan
eller klädkoder man måste följa. Samtliga intervjuade lärare har samma inställning och åsikt
kring denna fråga. Likaså finns det inte några konkreta rader i kursplanen som styrker att en
elev måste vara ombytt för att kunna delta i idrottsundervisningen. En personlig åsikt
samtliga idrottslärare har är att man kommer ombytt till idrottslektionen om man ska delta.
Detta är något som alla idrottslärare ideligen uppmanar, påminner och meddelar sina elever.
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4.1.1 Resultat 2, elever
I denna del kommer vi att presentera elevernas svar i teman precis som vi har gjort med
idrottslärarna svar. Det vill säga att svaren kodas i olika teman. Intervjuerna med eleverna har
genomförts mellan 20 till 35 minuter och intervjufrågorna finner ni i bilaga 2. Elev
intervjuerna har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervju. Detta är som tidigare nämnt i
metoddelen, en intervjumetod som består av en liten grupp människor som “moderatorn” har
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sammanfört för att undersöka attityder och uppfattningar inom ett specifikt område. I vår
fokusgruppsintervju fanns sex elever i åldrarna mellan 15 och 16 år. Elever vi har intervjuat
kommer från Ek och Laxival- skolan och går i årskurs 9. Eleverna som intervjuades från
Ek-skolan har vi döpt till Muhammed, Fatima och Zeineb och från Laxival- skolan
intervjuades Zahra, Farhat och Zeynep.

4.1.2 Skolans regler
I samtal med eleverna från Ek-skolan berättar eleverna att skolan inte har några “riktiga”
regler förutom att de inte får ha ytterkläder i idrottsundervisningen eller i andra
undervisningsmoment. Samtliga informanter uppger vidare att i undervisning idrott har
eleverna som regel att de måste ha uppsatt hår av säkerhetsskäl. Farhat och Zeineb tydliggör
att de inte är tvungna till det men att deras idrottslärare oftast vill det beroende på vad för
undervisningsmoment det rör sig om. I samtal kring religiös klädsel och muslimska
klädkoder informerar informanterna att de flickor som har slöja i Ek-skolan inte har påverkats
av deras klädsel och inkluderas precis som alla andra elever. Informanten Muhammed tyckte
inte att han hade så mycket att bidra till ämnet då han varken har långt hår eller bär slöja.
Muhammed förklarar vidare om mobiltelefonen och berättar att det råder ett förbud att ha
mobiltelefon i andra undervisningsmoment, detta gäller givetvis även idrottsundervisningen.

I intervjun med elever från Laxival förklarar de att det inte finns några allmänna regler
förutom de klassiska, nämligen förbud mot mobiltelefon i alla undervisningsmoment i
skolundervisningen. Precis som eleverna i Ek-skolan berättar de att i idrottsundervisningen är
det viktigt att elever med långt hår sätter upp håret i en hästsvans av säkerhetsskäl. Det är
87
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inget tvång utan en uppmaning, beroende på vilket moment det rör sig om. Zahra, Farhat och
Zeynep redogör att skolan de går på inte har några allmänna, speciella klädkoder man måste
följa utan man får ha på sig det man själv gillar och det som man tycker känns bra. Detta
gäller både i idrottsundervisningen och även i skolan generellt.

Eleverna från Ek-skolan uttrycker att de byter om inför idrottslektionen och berättar att deras
idrottslärare alltid vill och uppmanar att de ska vara ombytta. Informanterna från
Laxival-skolan berättar att de byter om men inte inför samtliga idrottslektioner. Detta med
anledning av att de inte orkar duscha eller att byta om. Lärarna är dock väldigt tydliga med att
man ska vara ombytt säger informanterna. Det är viktigt att vara ombytt för att man ska
kunna röra sig bättre och lättare säger informanterna. Vi kommer att ha ombyte och dusch
som en egen rubrik där vi lyfter fram mer

djupgående svar från intervjuerna med

informanterna.

Sammanfattningsvis har eleverna en gemensam tanke och attityd kring regler som råder i
skolan. I båda skolorna finner vi inga regler som talar om vad du får respektive inte får ha på
dig. Elever som har muslimska klädkoder påverkas inte i idrottslektionen, de är med i alla
moment och ingen av eleverna har upplevt någon skillnad eller orättvisa.

4.1.3 Klädesplagg
I fokusgruppsintervju med eleverna från Ek-skolan och Laxival- skolan så delar alla ett
liknande synsätt och värdegrund på muslimska klädesplagg i idrottsundervisningen. Det stör
inte undervisningen, det är inget man tänker på menar eleverna. Svaren på vår fråga är från
alla elever kort och koncist, det funkar för de flickor som bär slöja i idrotten. Det är inte något
konstigt, underligt eller ovant menar de. Varje elev har rätt att själv bestämma och välja vad
man vill ha på sig säger informanterna. En individs klädval berättar en hel del om personen,
dess karaktär, intresse och ibland religion (eleverna syftar på slöjan) och de ser inget fel med
det.

4.1.4 Ombyte och dusch
I intervjuerna med elever från Ek-skolan redogör eleverna att de alltid byter om och duschar
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i samband med idrottslektionerna och att de har inga problem med detta. Idrottshallen som de
brukar vara i har flera omklädningsrum och duschar. En stor och viktig anledningen till att
eleverna frivilligt byter om och duschar har att göra med tillgången av flertalet
omklädningsrum och duschar. Här kan elever med olika trostillhörighet eller andra olikheter
duscha eftersom det finns gott om duschutrymmen och duschningen sker privat.

Informanten Fatima som tillhör Ek-skolan och bär sjal anser att hon kan duscha eftersom
idrottslokalen har många duschar och omklädningsrum. Skulle samtliga duschar vara
upptagna kan hon använda handikapp toaletterna och duscha där förklarar Fatima.
Muhammed lyfter fram att han inte duschar då idrottsundervisning är den sista lektionen för
dagen, då brukar han välja att duscha hemma istället.
Eleverna från Laxival-skolan berättar att de väljer att byta om i toaletten eller inte byta om
alls eftersom att de vill inte byta om i omklädningsrummet. De upplever inte att
omklädningsrummen är trygga och harmoniska. Det går inte heller att låsa ytterdörren, vilket
gör att det känns väldigt otryggt. Det finns en ständig rädsla att vem som helst kan komma in
i omklädningsrummet. Lösningen till detta är, ombyte i toaletten (vilket tar väldigt långt tid,
då det bildas köer) eller att man inte tar med sig ombyte till skolan. Elever som bär slöja byter
alltid om i toaletten och informanterna berättar att de aldrig har sett elever som bär på slöja i
duscharna. Eleverna tror att det har att göra med religiösa tankar samt att de inte känner sig
trygga och är oroliga att någon ska komma in. Om man har slöja får man inte visa håret för
pojkarna, därav tror informanterna att elever som bär slöja byter om i toaletterna. I samtal
poängteras ytterligare osäkerheten och olusten att byta om och duscha i omklädningsrummen.
Detta gäller alla klasser menar informanterna, slöja som inte slöja. En ytterligare anledning
kan ha att göra med det faktum att duscharna saknar duschbås. Informanten Zahra tror att de
som bär slöja inte duschar av den anledningen att de inte vill vara nakna inför andra.
Informanterna Zahra, Farhat och Zeynep delar samma tanke vad gäller ombyte och dusch, de
talar om att tiden inte räcker till för att duscha efter avslutad idrottslektion. De har ca 15-20
minuter på sig innan nästa lektion börjar, det är alldeles för stressigt berättar de.
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Alla elever vi har intervjuat delar samma tankar och erfarenheter kring ombyte och dusch.
Om det finns gott om utrymme så väljer eleverna att byta om och duscha. Det får inte vara för
stressigt och inte för många personer i ett trångt omklädningsrum med få duschar. Elever från
Ek-skolan sköter ombyte och dusch obemärkt då det finns tillräckligt med utrymmen och
flera olika lokaler där de kan duscha och byta om privat. Elever som i sin tur bär på
muslimska klädesplagg som tex slöja förhindras inte att sköta sin hygien.
Däremot i Laxival-skolan råder det en större problematik i moment såsom dusch och ombyte.
Lokalerna är små och eleverna känner sig inte trygga att byta om och duscha, det är helt
enkelt inte tillräckligt trygg och privat miljö. Resultatet blir att eleverna utför dessa moment i
toaletten eller “glömmer” alternativt inte tar med sig sina kläder till idrottslektionen beroende
på vad för moment det gäller. Elever som bär muslimska klädesplagg har samma problematik
som övriga elever på skolan, detta gäller generellt alla elever på skolan säger informanterna
på Laxival-skolan.

4.1.5 Tidigare erfarenheter
Elever från Laxival skolan berättar om sina tidigare erfarenheter och menar att erfarenheter
från grundskolan som de har med sig är positiva kring ombyte och dusch. Det fanns gott om
utrymme, många duschar och flera omklädningsrum.
Fatima, Muhammed och Zeineb från Ek-skolan har enbart positiva erfarenheter under hela
skolgången. De har alltid haft det bra med utrymme gällande dusch och ombyte vilket har
resulterat i att de oftast har duschat.

Zahra från Laxival-skolan berättar om sina erfarenheter och säger att när hon tidigare bar
slöja ville inte hennes mamma att Zahra skulle byta om tillsammans med de andra eleverna,
då fick idrottsläraren vara flexibel och hitta en lösning. Lösningen blev att hon fick byta om i
ett privatrum. När aktiviteten dans stod på schemat var hon tvungen att dansa pardans med
det motsatta könet fast hon inte ville det. Föräldrarna valde att acceptera det. Föräldrarna
accepterade likaså att hon kunde delta på skolans bal. När det var dags för simning berättar
Zahra att hon hade på sig heltäckande kläder såsom leggings, heltäckande topp i samma
material och även badmössa. Detta är något Zahra och Farhat gör än idag då deras föräldrar
inte vill att de visar sig i bikini i ett badhus tillsammans med andra människor. Idag behöver
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ingen av de ha badmössa, då båda flickorna på senare tid har valt att ta av sjalen. Zahra
fortsätter berätta om sina erfarenheter från tiden då hon bar på slöja jämfört med nuläget då
hon inte bär sjal. Hon säger att hon inte upplever eller märker någon skillnad. Varken hur hon
känner sig eller hur hon tror andra uppfattar henne. Hon tycker att hon får samma bemötande.
I idrottsundervisningen tycker hon dock att vissa moment känns lättare att genomföra utan
sjal. Hon väljer att inte ge någon djupare förklaring till varför hon har valt att avstå sjalen.
Hon berättar kort att hennes familj är religiöst stränga men trots det så valde hon på senare år
att ta av sin sjal. Hon berättar vidare att hennes föräldrar aldrig lagt sig i vilka idrottskläder
hon ska packa ner eller påmint henne om att hon har idrott. Det ansvaret har de lagt på henne.
Vare sig om hon har velat eller varit redo att ta det ansvaret.
Vi diskuterade likaså burkini med tjejerna och vilka tankar de hade kring det. Tjejerna
berättar att det inte fanns burkini på den tiden de var i simhallen med klassen, då fick det bli
leggings med en heltäckande topp och badmössa. Zarah har inte införskaffat burkini och
badar fortfarande med leggings med en heltäckande topp, men badmössan är borta. Zahra
berättar att det är mamma som inte vill att hon skaffar en baddräkt eller bikini. Det går emot
vår religion har hennes mamma gett som förklaring.

En annan fråga vi var nyfikna på var hur man sköter sjalen på idrotten rent praktiskt, har man
en “träningsjal”, byter man till en ny eller använder man samma huvudduk efter
idrottslektionen. Zahras säger att hon tog bort sjalen i omklädningsrummet och torkade sitt
huvud med papper och lät det luftas ett litet tag och sedan bar hon på samma slöja igen. Det
tycks inte krävas någon speciell huvudduk som man måste anpassa till idrotten utan att man
kan helt enkelt använda samma som tidigare alternativt att man har med sig en extra om man
vill byta. Är det hygieniskt eller fräscht, det är en högst personlig fråga.
Samtliga informanter tillhör samma religion men olika kulturer. Det tycks inte vara något
hinder för elever att genomföra samtliga delmoment som utförs i idrottsundervisningen. En
anledning till detta kan ha att göra med att idrottslärarna är högst flexibla och har vid moment
som simning och dans delat på könen.
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4.1.6 Simundervisning
Muhammed från Ek-skolan tycker att skolan bör inneha specialanpassad form av
simundervisning och dans. Han tycker att idrottslärare kan göra en uppdelning av klassen
beroende på vilket moment det rör sig om, det vill säga att man skiljer mellan killar och
tjejer. Tjejerna Zeineb och Fatima påpekar flera gånger att specialanpassning redan finns då
lärarna redan delat på könen.
Informanterna Zahra, Farhat och Zeynep från Laxival-skolan hävdar att skolan redan utfört
delning av kön i moment såsom simning och dans vilket innebär att eleverna kan utföra detta
trots trostillhörighet. Menstruation är en annan faktor till att man inte deltar i
simundervisningen. Detta har lärarna löst genom att ha simning flera gånger per termin.
Utöver detta upplever tjejerna inte något problematiskt med simundervisning.
Samtliga informanter tycker inte att simundervisningen bör förändras på något vis, det
fungerar bra som det är. I fokusgruppsintervju med dessa elever finner vi inte något negativt
för de elever som har muslimskt påbrå att kunna delta i simundervisningen, detta då skolan
har anpassat momentet så gott som de går. Detta har i sin tur lett till att samtliga elever har
kunnat delta i simundervisningen.

5. Diskussion & sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att få inblick i hur fyra idrottslärare och sex muslimska elever
upplever muslimska klädesplagg i möte med idrottsundervisningen. Sammanfattningsvis
uppfattar vi att ingen av våra intervjuade informanter har något dåligt att säga eller upplever
några hinder som skulle försvåra att elever med muslimska klädesplagg deltar i
idrottsundervisningen.

Resultatet i vår uppsats visar en skildring i jämförelse med vår tidigare forskning, där
litteratur visar att eleverna har ett stort intresse kring idrott men att föräldrarna har haft stor
inverkan. I artiklarna av “Manal Hamzeh and Kimberly L. Oliver“ och “Symeon Dagkas,
Tansin Benn & Haifaa Jawad” har elever visat positiva attityder till idrott och sport dock
skiljer sig föräldrarnas synsätt. Vissa av de muslimska föräldrarna har haft förståelse för
idrott och sport i allmänhet och menar på att det är hälsosamt och viktigt för ungdomarna
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medan andra anser att det går emot deras kultur. Vissa föräldrar i artiklarna är emot att
deras barn deltar i moment där män inkluderas.

I litteraturen Föräldrasamverkan i

mångkulturella skolor där vi utgår från kapitel 2 föräldrasamverkan i invandrartäta områden
ges en förklaring till varför många skolhuvudmän i Sverige upplever svårigheter att få
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föräldrar med utländsk bakgrund att engagera sig i sina barns skolor. Föräldrars begränsade
kunskaper i svenska och deras brist på kunskap om det svenska skolsystemet är bland de två
centrala hinder som ofta framträder. Föräldrars negativa intryck grundar sig ofta på felaktig
information som de möjligtvis hört från närområdet, släktingar eller vänner som berättat sina
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dåliga erfarenheter av kontakt med skolan.

Vår uppfattning är likt litteraturen att många

utländska föräldrar inte är så engagerade och delaktiga i sina barns skolgång. Detta tror vi
beror på att föräldrarna med stor sannolikhet har vuxit upp utan en egen skolgång och inte
riktigt vet hur de ska delta eller engagera sig så föräldrarna tror att de inte har något att bidra
med. Utifrån resultatet från elev intervjuerna framkommer det att föräldrarnas engagemang
blir tydlig och intressant när problematik uppstår eller när kontakt efterfrågas, men inte något
engagemang regelbundet. Eleverna berättar att föräldrarna inte är regelbundet aktiva med att
påminna sina barn om att duscha efter idrott eller att inte glömma idrottskläder. Det största
fokus föräldrar med utländsk bakgrund och som är nyanlända bidrar till sina barns skolgång
är motivation att studera och tillrättavisa, man måste sköta sina studier och man måste gå till
skolan. Den slutsats vi kan dra är att föräldrarna antagligen inte har någon aning om hur ett
omklädningsrum ser ut eller hur en idrottsundervisning går till mer än beskrivningen som
dess barn givit, därför kan bilden av idrottsundervisningen missuppfattas av föräldrarna när
en ungdom ger en beskrivning som är till hens egen fördel. Vi menar därför att en
kontinuerlig kontakt bör ske mellan lärare, elev och föräldrar så att alla parter får samma
förståelse av situationen.
Vi har i vår studie inte intervjuat våra sex muslimska elevers föräldrar, vilket gör det svårt för
oss att förstå vad föräldrar har för syn på sitt barns deltagande i idrotten men utifrån våra
fokusgruppsintervjuer med elever som har muslimskt påbrå har de berättat att deras föräldrar
inte påverkar deras skolgång på något vis. Skulle det hända brukar föräldrarna kontakta
skolan där de förhoppningsvis kommer fram till en ömsesidig överenskommelse.
Been, Tansin & Jawad, Haifaa.2011. ”Multiple voices”. Birmingham,UK. s .6.
Bouakaz 2009:43.
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I resultatdelen av intervjuer med idrottslärare och fokusgruppsintervjuer framkommer det att
elever som bär muslimska klädesplagg inte påverkas i idrottsundervisningen. Elevernas syn
på idrottsundervisningen visar att elever känner sig inkluderade oavsett deras trostillhörighet,
vilket vi tycker är högst anmärkningsvärt och helt fantastiskt.

Sammantaget utifrån resultatet framkommer det lyckligtvis inte några skillnader på hur lärare
hanterar eleverna i idrottsundervisningen på grund av deras religionstillhörighet eller deras
klädesplagg. Samtliga skolor och lärare som vi har besökt, arbetar alla lika oavsett
tillhörighet, man utgår från styrdokumenten och idrottslärarnas önskan är att så många som
möjligt ska vara delaktiga och presenterar därför kursmålen så att eleverna uppnår kriterierna
för ett betyg och bryr sig inte om hur de klär sig.

Som nämnt i resultatdelen så verkar eleverna tro att det inte spelar någon roll om man
duschar eller inte. Detta är inte acceptabelt och vi menar precis som idrottslärarna att elever
som inte duschar och inte är ombytta mycket troligt presterar sämre på idrottslektioner på
grund av att elever som inte är ombytta visar mindre aktivitetsnivå i exempelvis jeans och
eleverna vill inte svettas då de vet att de inte ska duscha efter idrottslektionen. Det är rätt
logiskt att rörligheten blir begränsad i jeans och aktivitetsnivån inte når sitt max. Vi tror att
åtgärder såsom samarbete med rektor gör att duschbås ordnas är en av de bättre lösningar. På
så sätt kan elever som inte vill visa sin kropp på grund av sin religion eller andra orsaker byta
om och duscha enskilt. En annan lösning kan vara att schemaläggaren avsätter rimlig tid för
att hinna duscha. I den bästa av världar accepterar alla elever varandra, stöttar varandra så
samtliga elever kan byta om och duscha tillsammans utan enskilda rum eller duschbås. För
tillfället tror vi att det är ett önsketänkande. Förhoppningsvis kommer vi dit i framtiden.

Utifrån resultatdelen förstår vi att skolorna generellt behöver skapa duschbås till
omklädningsrummen så att muslimska elever kan få utöva sin religion utan att behöva känna
att skolan inte respekterar deras religionstillhörighet. Det som idrottslärarna vill är att så
många som möjligt ska delta och alla lärarna vi träffat anpassar och möter elevernas behov så
gott det går för att höja deltagandet. Slutligen vill vi återigen poängtera att våra
intervjupersoner, alltså fyra idrottslärare upplever att muslimska klädesplagg inte är något
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hinder för undervisningen och att det viktiga är deltagandet och att få kontakt med eleven.
Det framkommer inga skillnader i vårt ämne mellan skolorna även om den ena skolan är
monokulturell och den andra mångkulturell. Det råder inte heller skillnader när det kommer
till flickor och pojkar i idrotten. Den största skillnaden som belyses är i aktiviteter där flickor
och pojkar ska samarbeta, exempel dans, att vissa flickor av religiösa skäl inte vill hålla
handen. Pojkar som exempel tillhör islam behöver inte anpassa sin klädsel lika mycket som
flickorna. Simning är ett delmoment som diskuteras en hel del, där varken muslimska killar
eller tjejer anser att det är religiöst lämpligt att simma gemensamt. I elev intervjuerna
framkommer det att eleverna inte har något emot att någon annan har muslimska klädesplagg
i idrottshallen. De flickorna som vi pratat med och bär religiösa kläder har inte upplevt sig bli
behandlade annorlunda eller blivit förhindrade att delta på grund av religiösa klädesplagg.
Varken lärare eller elever ser hinder med religiösa klädesplagg. I de två delmoment, simning
och dans som har diskuterats flitigt har man löst det på ett smidigt sätt enligt alla
informatörer.
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Bilaga 1
Semistrukturerad intervju
1. Uppvärmning kring personen/läraren. Låta de bli bekväma
● Under hur lång tid har du arbetat som lärare?
● Varför valde du att utbilda dig till lärare?
● Vilka är dina undervisningsämnen?
● Vad har du tidigare arbetat med?
● Trivs du som lärare och dess allmänna utmaningar som finns?
2. skolans regler kring kläder
●
Vill du berätta vilka regler kring klädkoder som finns på er skola
● Kan du berätta vilka dessa regler är isåfall, berätta gärna de allmänna samt
de som är bestämmelser/regler?
3. Idrottsundervisning
● Vad har du för tankar kring religiös klädsel?
● Förekommer religiös klädsel i er skola? Hur tänker ni där?
● Behövs specialanpassning i idrotten? Isåfall får utveckla gärna vad det är för
anpassning?
● På vilket sätt påverkar kläder din planering av idrott allt från ombyte, dusch,
undervisningen.Olika skolor hanterar de olika momenten olika, hur hanterar ni
det på er skola?
● Finns det någon lokal eller färdigplanerad plan på skolan för hur regelbundna
problem bör lösas? Ex, extra duschbås, omklädningsrum, tidigare öppning för
ombyte osv.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Har du kommit i kontakt med elever som blivit/velat bli befriade från vissa
moment på grund av religiösa skäl? - Vilka religiösa skäl handlade det om?
Finns det speciella tillfällen då frånvaron blir mer uppenbar i idrotten?
Anser du att ämnet går att individanpassa även för de elever som på grund av
religiösa skäl inte anser att de kan delta i alla delar?
Finns det något du tänker på som gör läraryrket, svårt, eller krångligt,upplever
du något dilemma? Förekommer konflikter?
Vid uppstående problem hur hanteras det med elever och föräldrar?
Hur tror du elever upplever ditt engagemang som idrottslärare?
Finns det något i simundervisningen utifrån temat religion som man bör tänka
på?
Finns det något mer som du vill lyfta?

Bilaga 2
Fokusgruppsintervju
1. Uppvärmning:
●
●
●
●

Hur

gammal är du?
du i din skola?
Vilka ämnen du gillar mest?
Hur ser dina planer ut i framtiden?
Trivs

2. skolans regler kring kläder
● Vill du berätta vilka regler kring klädkoder som finns på er skola
● Kan du berätta vilka dessa regler är isåfall, berätta gärna de allmänna samt
de som är bestämmelser/regler?
3. Idrottsundervisning
● Hur upplever du idrotten från första moment till sista momentet?
alltså allt från ombyte, dusch, undervisning osv.
● Varför tycker ni att idrottsundervisningen är viktig?
● Tycker ni att det finns något problematisk i idrottsämnet och varför?
● Finns det på skolan något alternativ för hur liknande problem bör lösas?
● Hur tänker du kring religiös klädsel?
- Förekommer detta hos er? Hur tänker ni där?
- Anser ni att undervisningen påverkas beroende på ens religiösa klädsel?
behövs specialanpassning? ex, bokning av simlektioner separat till
vissa elever. hur tänker ni kring liknande exempel?
● Finns det ytterligare något i simundervisningen som ni anser är viktigt att
tänka på utifrån temat religion och idrott?

Finns det något mer som du vill lyfta?

SIDA 43

Adelina Dema & Flora Meha

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

