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Abstrakt 
Syftet med vår studie har varit att undersöka idrottslärares inställningar till, och uppfattningar 

om, situationer som kan uppstå i mötet mellan religion och idrottsundervisning. För att 

komma åt vårt syfte samt skapa oss en bild av verkligheten använde vi oss av en kvalitativ 

metod i form av intervjuer med idrottslärare. Intervjuerna har sedan analyserats och på så vis 

har vi fått fram det vi anser vara lärarnas uppfattningar och inställningar inom vårt område. 

Resultatet visade att lärarna inte anser att religion påverkar idrottsundervisningen nämnvärt 

även om deltagandet till viss del tycks påverkas. Överlag verkar religion ha mindre påverkan 

på idrottsundervisningen än vad vi inledningsvis, och utifrån vår teoretiska bakgrund, trodde.  
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1 Inledning 
Skolan är en mötesplats. En mötesplats av en något ovanlig karaktär på så vis att de som 

samlas i skolan inte själva väljer vilka människor de kommer att möta. Oavsett bakgrund och 

åsikter samlas elever dagligen i skolor över hela landet för att utbilda sig och skaffa sig början 

på en framtid. Skolan kan liknas vid samhället på så vis att det även där samlas olika 

människor med olika bakgrund och åsikter och alla ska försöka hitta sin plats. Om skolan ses 

som ett samhälle i miniatyr, där alla ska kunna passa in, borde samma situationer och 

diskussioner uppstå i skolan som i samhället. Att religion påverkar mer och mer i vårt 

samhälle blir mer och mer synligt. Dagligen möts vi av situationer i media som visar på 

människor som delvis begränsas i det svenska samhället på grund av att den religion de lever 

efter inte alltid stämmer överens med de mer eller mindre osynliga regler som gäller i det 

svenska samhället. Därför anser vi att det vore snudd på underligt om religion inte påverkade 

även skolan och dess arbete. 

 

Det ämne denna uppsats kommer att behandla är hur idrottslärare, verksamma inom 

grundskolans senare år, uppfattar elever vars deltagande på idrottslektionerna påverkas av en 

religiös övertygelse. Om innebörden i de debatter som kommer upp till ytan i vårt samhälle 

appliceras på skolan borde idrottslärare idag möta elever som på grund av sin religiösa 

övertygelse på något sätt blir begränsade då det gäller idrottsutövande. Berörda lärare borde 

således på något sätt påverkas av detta. Oavsett om det gäller att lösa den konkreta situationen 

för stunden, förklara för den övriga klassen varför någon elev inte deltar eller att ta kontakt 

med berörda elevers föräldrar borde detta skapa inställningar hos aktuella lärare. 

 

Då vi författare inom en snar framtid ska ge oss ut i verksamheten som lärare inom idrott och 

hälsa respektive religion anser vi det viktigt att lyfta frågor som handlar om hur 

uppfattningarna kan se ut i verksamheten idag. Som blivande idrottslärare kommer man 

förmodligen inte undgå att komma i kontakt med vissa situationer som rör religion i samband 

med idrottsundervisningen. Hur uppfattar och talar i dagsläget verksamma idrottslärare om 

situationerna? Kanske kommer man som religionslärare att möta kollegor i samma situationer 

som våra informanter där frågor angående ämnet dyker upp? Vi anser det även viktigt att 

öppna ögonen hos all verksam skolpersonal för den mångkulturella situationen ute i dagens 

skolor. Ingen lärare kan skjuta frågor som dessa ifrån sig, tycker vi. 
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Vår teoridel syftar framförallt till att sätta in läsaren i ämnet och delge en viss förkunskap. 

Därför har vi valt att inledningsvis ge oss i kast med en teoretisk inramning innan syfte och 

frågeställningar presenteras. 

 

2 Teoretisk inramning 
I detta kapitel redogörs för det forskningsläge som råder då det handlar om 

idrottsundervisning i skolan och religiöst levnadssätt i kombination. Vi lyfter även någon 

undersökning som rör lärares inställning till elever med utländsk bakgrund alternativt annan 

kulturell eller religiös bakgrund än den svenska kristna. För att närma oss situationen i skolan 

har vi valt att rikta in oss på mångkulturalism och skola i kombination. Vi anser att det är där 

allt har sin början. Skolan rymmer alla möjliga kulturer och därför är det viktigt att vi 

genomsöker detta område på tidigare forskning. Det är i mötena mellan de olika kulturerna 

som situationer och frågor kring aktuellt ämne vaknar till liv. Då tidigare forskning eftersökts 

har vi ganska snart hamnat bland teorier och undersökningar som berör elever med någon 

form av muslimsk bakgrund. Enligt våra eftersökningar verkar dessa elever utgöra majoriteten 

av elever med religiös bakgrund. Vi har valt att ägna en rubrik åt skola och islam utifrån 

argumentet att detta även givits stor plats inom tidigare forskning. 

 

Andrafiering, skapandet av ”vi och dem”, är något vi också tar upp i detta kapitel, se 2.5. 

Delvis undersöker vi om våra informanter skapar grupperingar av olika elever då de talar om 

dem, därav vikten av ett sådant kapitel under vår teorigenomgång. Vi ämnar även reflektera 

kring om våra valda informanter andrafierar elever med någon religiös eller utländsk 

bakgrund. 

2.1 Begrepp 

Då vi använder begreppet mångkulturell om en skola, eller samhälle, menar vi en skola eller 

samhälle där många olika kulturella grupper, med olika livsstilar, språk och erfarenheter, 

finns representerade (SOU 1996:143). 

Då ordet muslim används syftar vi till elever med en religiös övertygelse inom islam 

alternativt elever som lever i någon form av muslimsk kontext. Det är viktigt att inte 

generalisera, liksom bland andra Otterbeck (2000), Hargreaves och Vertinsky (2007) samt 

Samuelsson (1999) tar upp. Det bör även uppmärksammas att våra informanter kanske inte 

definierar ordet muslim på samma sätt som vi gör. 



 6

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Inom valt ämne finns förvånansvärt lite tidigare forskning, detta trots en het debatt kring hur 

elevers religiösa övertygelser tenderar att påverka skolundervisningen i dagens samhälle, inte 

minst i media. Ett exempel på detta är artikeln i Dagens Nyheter den 6e mars 2008 som lyfter 

Folkpartiets förslag om att ta bort möjligheten att kunna bli befriad från viss undervisning på 

grund av särskilda skäl, exempelvis religiösa sådana. Forskningen, med vikt på 

kombinationen idrott och religion, är i dagsläget tunn. Den tidigare forskning som gjorts har 

framförallt gjorts utifrån ett etniskt perspektiv. För att vidga synfältet kring tidigare forskning 

har vi därför även valt att titta på skola och mångkultur samt skola och islam. 

 

Det finns uppsatser och avhandlingar som lyfter islams påverkan på skolan och idrotts-

undervisningen, men idrottslärarnas uppfattningar kring detta är inte deras huvudsyfte. Det är 

dock dessa uppsatser som ligger närmast vår undersökning. Exempel på en sådan uppsats är 

en c-uppsats skriven av Martina Blomkvist och Emma Danielsson 2006 på högskolan i 

Kristianstad med titeln ”Islam och den svenska skolan”. Uppsatsen är en, delvis, kvalitativ 

undersökning av den svenska skolans bemötande av muslimska barn och föräldrars behov. 

Det handlar här om hur föräldrarna upplever sig bli bemötta av den svenska skolan och 

området idrott utgör endast en del av uppsatsens innehåll. Undersökningen är genomförd på 

grundskolan inom de lägre åldrarna vilket skiljer den från den undersökning vi ska utföra. Vi 

ämnar även lägga betoningen på idrottslärarna och deras syn på frågan vilket denna uppsats 

inte gör. Vi tittar på situationerna från varsitt håll, tidigare uppsats utifrån föräldrar och 

elevers perspektiv, vår uppsats utifrån idrottslärares perspektiv. 

 

Även Therese Isaksson och Ingela Lundbergs undersökning ”Muslimska flickor och svensk 

skolidrott” skriven 1999 berör samma ämne som vår. Till skillnad från många andra studier 

som gjorts rör den här studien i högsta grad islams påverkan på skolidrotten. Frågan som 

behandlas är hur de muslimska flickorna upplever skolidrotten med hänsyn till deras religion 

och kultur. Både elever och lärare har intervjuats för att kunna belysa frågan från olika håll. I 

studien presenteras, förutom flickornas upplevelser och tankar kring idrotten i skolan, även 

några idrottslärares lösningar till de olika situationer som kan uppstå på idrottslektionerna 

med koppling till de muslimska flickorna eller deras föräldrar. Det som skiljer denna 
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undersökning från vår är att lärarnas inställningar och uppfattningar inte utforskas hos 

Isaksson och Lundberg, där det istället är de konkreta lösningarna som är i fokus. 

 

En för vår undersökning intressant studie, gjord 1998, är Anders Lange och Ebba Hedlunds 

undersökning angående lärares inställning till frågor i samband med den mångkulturella 

skolan. Då näst intill fem och ett halvt tusen lärare på grundskola och gymnasie i Sverige 

genom enkäter besvarat frågor angående den mångkulturella skolan framkommer för oss viss 

relevant fakta. Till exempel ansåg endast 7,7 % av de tillfrågade lärarna att det är bra om 

elever med en annan religion än den kristna kan befrias från gymnastikundervisningen 

(Lange, Hedlund, 1998). Enligt samma undersökning ansåg mer än var fjärde lärare att ”islam 

är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar”. Till skillnad från denna 

undersökning, som får svar svart på vitt angående lärares inställning, kommer vi att få 

analysera våra intervjusvar på ett djupt plan för att komma åt eventuella åsikter som liknar de 

Lange och Hedlund fick fram i sin undersökning. 

  

Delbetänkandet ”Krock eller möte”, vilket är en utredning om den svenska skolan, utfördes 

1996 av Skolkommittén. Det var även då som mångkulturalismens koppling till skolan 

etablerades i Sverige (Ljungberg, 2005). Antologin ”Den mångkulturella skolan” (Hultinger, 

Wallentin, 1996) kopplades även till detta betänkande. Huvudsyftet med dessa skrifter är att 

kartlägga och beskriva hur den mångkulturella skolan ser ut utifrån utvalda lärares perspektiv. 

Mer om dessa betänkanden under rubriken 2.3. 

 

Elisabeth Gerle är en av de forskare som kopplat mångkulturalism till svensk skola, och då i 

hög grad till kristna och muslimska friskolor. Gerle lyfter i sin bok ”Mångkulturalism – för 

vem?” (1999) problematiken som kan uppstå då muslimska elever kommer i kontakt med 

idrottsutövning och simning. Hon behandlar dock detta ytligt under rubriken ”Synen på 

sexualitet” (Gerle, 1999). Hon skriver att det är lika mycket den traditionella synen på 

sexualitet inom islam som ligger bakom eventuell ovilja att delta i simundervisning som 

pojkars och flickors olika roller. Gerle lägger stor vikt vid friskolor i Sverige i sin bok där 

huvudsyftet är att lyfta fram olika tolkningar av begreppet mångkulturalism. 

 

Då det handlar om kategorisering är Lahdenperäs (1997) textanalytiska studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund relevant. Hon drar slutsatser att lärare och 

skolpersonal kategoriserar elever med invandrarbakgrund på ett negativt sätt, och i någon 



 8

mening konstaterar hon även att det förekommer att lärare och skolpersonal uttrycker sig 

negativt om islam och muslimer. Även i Caroline Ljungberg avhandling ”Den svenska skolan 

och det mångkulturella – en paradox?” (2005) uppkommer fall där intervjuade rektorer 

uttrycker primär kategorisering kring invandrarelever och problem som uppfattas uppstå i 

mötet med dessa. Exempel kan vara att rektorn anser att eleverna inte har etik och moral med 

sig hemifrån, vilket gör skolan till uppfostrare (Ljungberg, 2005). Huvudsyftet med denna 

doktorsavhandling är att synliggöra och formulera skolans värderingar för att möjliggöra en 

fortsatt diskussion. 

 

Forskningsområdet kring diskriminering är dock betydligt större. Vårt arbete syftar till att 

undersöka uppfattningar som finns hos olika idrottslärare vilket vi anser medför att 

diskriminering i uttalad form hamnar något i utkanten. Därför kommer vi endast delvis att 

använda oss av material som behandlar diskriminering. Då tidigare forskning genomsökts har 

vi funnit de teoretiska tematiseringar vi anser relevanta för vår undersökning. Alla 

genomgångna uppsatser och avhandlingar hör till viss del hemma inom vårt område, om än 

enbart i periferin. 

 

2.3 Skola och mångkultur 

Hade skolan varit en homogen mötesplats hade diskussioner kring utförandet av undervisning 

sällan tagit de former de gör idag. Det är i mötet av olika livsstilar som frågorna föds. 

Samhället idag är mångkulturellt, och så även skolan. Mycket av forskning som gjorts 

behandlar kultur och etnicitet och inte enbart religion, vilket är det område vi zoomar in. 

Otterbeck (2000) menar dock att kultur är ett överordnat begrepp till religion. Han skriver 

vidare att det även finns en nära koppling mellan etnicitet och religion. Han menar att båda 

kan användas för att uttrycka kollektiva identiteter. Framförallt blir det en stark koppling 

mellan etnicitet och religion hos människor som emigrerat. Skolan är en mötesplats för elever 

med olika bakgrund. Då lärare intervjuas i SOU 1996:143 ”Krock eller möte” försöker man ta 

reda på hur man kan ta tillvara på elevers olika kulturer i undervisningen. Även om skriften 

avser peka på möjligheter inom den mångkulturella skolan är det svårt att undkomma att 

möjliga konflikter kommer på tal. Då det handlar om religion konstateras att det finns en risk 

att elever hamnar mitt emellan skolan och hemmet vid exempelvis en diskussion om huruvida 

eleven får delta i viss undervisning. Å ena sidan föräldrarnas åsikter grundat på religiösa skäl, 

å andra sidan skolplikten i den svenska skolan. ”När eleverna hamnar i sådana tros- och 
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lojalitetskonflikter är det viktigt att skolan söker lösningar i samråd med föräldrar eller 

religiösa ledare” (SOU 1996:143, 32). Detta uppkommer även i Sara Högdins avhandling 

”Utbildning på (o)lika villkor” (2007) där hon menar att det är viktigt att finna lösningar på 

problem om eleven inte får delta i undervisning så att eleven inte försätts i en situation där 

han eller hon tvingas välja mellan familjen och skolans normer (Högdin, 2007). Även Gerle 

(nämnd i Nilsson 2006) tar upp denna problematik angående värdekonflikter som kan uppstå i 

hemmet angående vem som har rätt att avgöra vilken kunskap barnen får tillägna sig i skolan. 

Då Otterbeck (2000) är inne på samma spår lyfter han diskussionen kring lärarnas roll som de 

signifikanta andra. Han menar att barnen är i behov av vuxenvärldens råd och föredömen, och 

om det sänds ut olika signaler hemifrån och i skolan kan detta komplicera barnens religiösa 

utveckling. 

 

Huvudpunkten inom Nilssons (2006) avhandling är värdebegreppet, och ett kapitel läggs på 

värdekonflikter inom idrottsundervisningen. Författaren presenterar problem som kan uppstå 

inom de olika momenten inom idrottsundervisningen utifrån hennes intervjusvar från 

idrottslärare och rektorer. Lärarna lyfter både simning, dans, ombyte och duschning som 

tänkbara problem i samband med idrottslektionerna. Samma konflikter som Nilsson tar upp 

står även att finna hos Otterbeck (2000). Hos Otterbeck presenteras även en del lösningar på 

problem som kan uppstå, exempelvis att lägga idrottsundervisningen sist på dagen så att 

eleverna kan åka hem och duscha. Över lag då problem inom idrottsundervisningen 

framkommer i tidigare forskning finner de olika lärarna och skolorna lösningar på problemen. 

 

Gerles rapport ”Mångkulturalismer och skola?” har också värdebegreppet i fokus, då 

rapporten ”behandlar och diskuterar frågan om kulturell mångfald i relation till en gemensam 

värdegrund” (Gerle, 2000:3). Huvudsyftet med denna rapport är att hålla värdegrunden 

levande genom att uppmuntra till samtal och diskussioner kring ämnet vilket även liknar 

Ljungbergs (2005) syfte något. Värdebegreppet inom skolan får här en stor plats i 

diskussionen kring det mångkulturella inom svensk skola. Utifrån de intervjuer Ljungberg 

gjort framkommer svårigheterna kring det praktiska arbetet med värdegrunden i verksamheten 

(2005). 

 

Det är, enligt skolkommittén, viktigt att ha kunskap om olika kulturer samt att man inte talar 

om minoritetskulturer i allmänhet. ”Det finns ingen homogen grupp som man kan rikta 

likartade ´åtgärder´ mot” (SOU 1996:143, 38). Det kan lätt bli missförstånd på grund av 
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okunskap och oförståelse. Inom vissa kulturer förväntas till exempel flickor inte göra karriär 

vilket därför bidrar till att flickor begränsas hemifrån i undervisningssammanhang (Högdin, 

2007). Det kan i ett sådant fall vara svårt att övertyga flickornas föräldrar att det är viktigt 

med en utbildning. Det är också viktigt att känna till att det inom en och samma kultur eller 

religion kan skilja sig åt. Brattlund och Samuelsson (nämnda i Francia, 1998) skiljer till 

exempel på etniska och praktiserande muslimer. Så fort man talar om någon religion är det 

viktigt att man redogör för vad man menar med en speciell benämning (Otterbeck, 2000). 

Även om det inte är religion man talar om är det viktigt att förklara vad man menar med en 

viss benämning. I Pirjo Lahdenperäs studie av åtgärdsprogram för elever med 

invandrarbakgrund lyfter hon att det för skolans verksamhet ”inte finns någon entydig och 

klar definition av begreppet invandrarelev” vilket hon menar leder till att lokala definitioner 

och individuella tolkningar måste göras (Lahdenperä, 1997). Detta kan bli problematiskt då 

det kan bidra till att skapa negativa attityder mot invandrarelever inom skolan. Kamali 

(2005:41) tar upp att skolpersonalens attityder mot eleverna spelar stor roll angående hur 

eleverna kommer att lyckas i skolan. Lahdenperäs undersökning visar det dystra resultatet att 

hela 70 % av de för undersökningen aktuella lärarna är kategoriserande när det handlar om 

elevers invandrarbakgrund. Ingen av de tillfrågade lärarna visade enligt rapporten en entydigt 

positiv attityd till dessa elever (Lahdenperä, 1997). 

 

2.4 Skola och islam 

Den tidigare forskning som gjorts angående religion och idrott i skolan i kombination är 

fåtalig. Detta anser inte bara vi, utan även bland andra Otterbeck (2000) samt Larsson och 

Meckbach (2007) som utfört forskning inom liknande områden. Den forskning som väl gjorts 

exemplifierar till stor del elever som har en religiös övertygelse inom islam, alternativt lever i 

en muslimsk kontext, därav vårt fokus på islam. Vi anser det därför högst relevant att lägga 

tid och utrymme på en överblick över forskningsläget inom området. 

 

Som tidigare nämnt är islam den religion som utifrån tidigare forskning anses vara majoritets-

religion i sammanhang där begränsning inom undervisning kan uppstå. 

 
Skolan har en mycket viktig uppgift: att formulera och förmedla värdegrund och 
ideal till den uppväxande generationen. (…) Trots att skolan inte kan överbrygga 
alla sociala och ekonomiska skillnader, är det tydligt att den fortfarande är vårt 
samhälles främsta mötesplats mellan muslimer och ickemuslimer (Larsson, 
2006:35). 
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En av de stora inom forskning av religiösa elever i samband med den svenska skolan är Jonas 

Otterbeck. Han specialiserar sig på muslimer och går djupt in på hur muslimer och den 

svenska skolan möts. Hans bok ”Islam, muslimer och den svenska skolan” (2000) ger en 

övergripande bild av läget i den svenska skolan i vår samtid utifrån intervjuer med elever och 

föräldrar som lever i en muslimsk kontext samt med lärare. Otterbeck (2000) menar också, 

precis som Larsson ovan beskrivit, att skolan är en av de platser i det svenska samhället där 

ett möte mellan den svenska majoritetskulturen och muslimer inte kan undvikas. Han 

framhåller att det ofta är i skolan som det svenska blir som mest påtagligt för många 

muslimska familjer. Han menar att många föräldrar till muslimska barn inte vet tillräckligt 

mycket om den svenska skolan för att känna sig trygga i att låta sina barn vara med på all 

undervisning som bedrivs. Inte sällan kämpar dessa föräldrar därför för att få sina barn 

befriade från de delar de anser vara olämpliga. Det föräldrarna hör på tv och läser i 

tidningarna om den svenska skolan ökar ofta misstänksamheten och gör det än svårare att 

anförtro sina barn åt den svenska skolan. Enligt Otterbeck känner vissa muslimska föräldrar 

en oro för att deras barn ska bli som svenska barn och förlora sin bakgrund och kultur. Om 

detta skrev även Brattlund och Samuelsson (1991) flera år tidigare då de gjorde en studie 

baserad på djupintervjuer med 80 ledande personer inom muslimska församlingar i Sverige. 

Det framkom då att det även kan uppstå en inre konflikt hos de muslimska eleverna då de inte 

vet hur de kan vara en del av den svenska skolan samtidigt som de förväntas att inte rucka på 

de traditioner som råder på hemmaplan. Hargreaves och Vertinsky (2007) menar på att detta 

blir konkret främst för de muslimska flickorna då deras kroppar, och hur de bör skyla dem, är 

en ständig diskussion som leder till att flickorna blir övervakade dels inom politiska områden 

men främst inom religionen. 

 

Intressant är att islam är en kultur och ett livsmönster som omöjliggör en uppdelning mellan 

politik, livsstil, samhällsstruktur och juridik (Francia, 1998). I Sverige är lagstiftningen 

sekulariserad vilket gör religionen till var och ens ensak. Därför kan det bli problematiskt att 

skilja undervisningen i skolan från elevens religiösa kontext. Otterbeck (2000) för hela tiden 

ett resonemang och en diskussion kring detta samt vem som har tolkningsföreträde kring en 

viss religion. Även Gerle (2000) menar att det svenska synsättet att religionen är något som 

sker i det privata utmanas av vissa muslimer i Sverige. 
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De ser inte religionen enbart som en del av den privata sfären utan i allra högsta 
grad som en del av det offentliga rummet. Kraven på religionsfrihet blir för många 
muslimer ett krav på att kunna utöva sin religion i skola och arbetsliv (Gerle, 
2000:26). 

 

Dock vill Otterbeck (2000) poängtera det relevanta i att inte generalisera. Det som är av 

yttersta vikt för en muslim kanske förbigås av en annan. Att muslimerna i Sverige ofta 

behandlas som en mer enhetlig grupp än de egentligen är tas även upp av Hargreaves och 

Vertinsky (2007). Att det inte finns en gemensam islamsk tro menar även Samuelsson (1999), 

men hävdar dock att det finns en islamsk grundidentitet som de flesta muslimer kan känna 

igen sig i. 

 

Det är svårt att redovisa några siffror på antalet muslimer i Sverige, men enligt beräkningar 

som gjorts fanns det 1991 runt 110 000 muslimer i Sverige (Brattlund & Samuelsson, 

1991:20) till skillnad mot de 250 000 - 350 000 muslimer som finns i vårt land enligt mer 

nutida beräkningar (Larsson, 2006:8). De tre största religionerna i världen idag är enligt 

Adherents kristendom 33 %, islam 21 %, hinduism 14 % (nämnd i Woods, 2007:259). Det 

faktum att islam är en av världens tre största religioner idag ökar relevansen för vårt fokus 

ytterligare. 

 

Med tanke på ökningen av antalet muslimska invånare i Sverige, och därmed även i skolan, 

kan det tyckas förvånansvärt att samma skolrelaterade problem som uppenbarade sig redan i 

Brattlund och Samuelssons undersökning 1991 fortfarande tycks finnas kvar idag. Även i 

andra böcker av Samuelsson (”Islam i Sverige. Nutid och framtid” 1999 samt ”Muslimers 

möte med svensk sjukvård och skola” 1999) anses problemen vara av flera slag. 

Religionsundervisningens endast ytliga beskrivning av den islamska tron, idrottens upplägg 

med könsintegrerad undervisning samt det faktum att muslimska barn förväntas täcka sina 

kroppar mer än vad som vore lämpligast för idrottsundervisningen tas här upp. Den svenska, 

friare, synen som framkommer under sexualundervisningen anses kunna vara problematisk 

och det finns även problem gällande skolmaten och musikundervisningen i skolan.  Även 

Otterbeck (2000) beskriver problematiken inom dessa skolområden och han, men även 

Brattlund och Samuelsson (1991), menar på att kunskaperna inom islam generellt sett är 

mycket svaga och generaliserande i den svenska skolan, och ofta bidrar till en negativ syn på 

religionen. Samuelsson (1999) ville därför ge bättre grundläggande kunskap om islam för att 

öka chanserna till en kunskap i storlek med det ökande behovet som finns för detta. Larsson 
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och Meckbach (2007) anser det vara viktigt att belysa idrottslärarens roll vid dessa 

problematiska möten. Läraren bör noga överväga hur denne kan bedriva undervisning som 

ger alla möjlighet att uppnå målen utan att eleverna för den saken ska behöva frångå sina 

religiösa traditioner. 

 

Kulturkrocken mellan den svenska skolan och den traditionellt muslimska synen på hur det 

borde vara gör enligt Samuelsson (1999) att många av de muslimska barnens föräldrar 

överväger att ställa sina barn i kö till muslimska friskolor. Då muslimska friskolor behandlas i 

uppsatsen ”Islamiska skolor. En väg till likvärdig utbildning?” (Francia, 1998) lyfts ideala 

lösningar på problem som kan uppstå i kommunala skolor. Ett exempel på detta är hur en av 

skolorna i sin etableringsansökan lyfter fram hur de av religiösa skäl inom 

idrottsundervisningen kommer att undervisa flickor för sig och pojkar för sig. Författaren drar 

även slutsatsen att antalet muslimska friskolor utifrån antalet medlemmar inom en 

minoritetsgrupp är högt. Detta anses kunna vara ett tecken på att den kommunala skolan 

hittills inte kunnat tillfredsställa denna minoritets behov (Francia, 1998). Lösningar på 

konkreta problem som uppstår inom skolan lyfts även av bland annat Otterbeck (2000). 

 

2.5 Andrafiering 

Att andrafiera innebär att konstruera ett ”de andra”. En grupp skapas som hålls på avstånd 

från ett ”vi”. Det handlar om att kategorisera människor för att få ett grepp om både sig själv 

och andra. Begreppet andrafiering är ett begrepp som knappt existerar i det svenska språket 

idag. Då Kamali (2005:41) använder sig av begreppet används det som en svensk 

motsvarighet till den engelska termen ”otherism”. Att människor skapar ett ”de andra” är en 

metod för att forma ett ”vi”. På så sätt blir ”de andra” en motbild till ”vi”. Detta fenomen 

kallar Kamali andrafiering, alternativt andraism. Detta är inget nytt fenomen, utan ett fenomen 

som har sin grund i en rasism och diskriminering integrerad i det moderna Europas historia 

menar Kamali (2005:41). Genom att göra ”de andra” till ett homogent kollektiv lyfts 

automatiskt ”vi” till en bättre kultur menar han. Att kategorisera, diskriminera eller andrafiera 

människor behöver inte vara ett medvetet val eller en konsekvens av en avsiktlig handling då 

majoritetssamhället oavsiktligt kan få människor att tänka i de banorna (Kamali, 2005:41). 

Oavsett avsikter sker detta hela tiden i Sveriges lagar, normer och rutiner. ”De andra” 

diskrimineras. Det är inte bara samhället som gör dessa kategoriseringar, även vetenskapen 

gör det. Redan Carl von Linné delade in människorna i fyra olika raser med tillskrivna 
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egenskaper (Kamali, 2005:41). För att vetenskapliggöra skillnaderna mellan de underlägsna 

”de” och de överlägsna ”vi” används ras, religion och kultur (Kamali, 2005:41). Det behöver 

dock inte vara negativt att kategorisera. Det är, enligt Ljungberg (2005), skolans samhällsroll 

att sortera. ”Betygen är den yttersta symbolen för denna sorteringsmekanism” (Ljungberg, 

2005:127). I intervjuer med rektorer i Ljungbergs avhandling uppkommer dock förekomsten 

av andrafiering. Då skolor och elever benämns som ”de andra” får dessa benämningar lätt 

negativa konsekvenser, inte enbart för den enskilda eleven, utan även för hela skolan. 

”Rektorn talar om att denna negativa syn på ‘det andra’ inlemmas i barnens självbild, vilket 

skapar otrygghet och osäkerhet” (Ljungberg, 2005:129). 

 

Enligt Kamali finns inte enbart en definition av andrafiering, han menar att fenomenet har 

flera dimensioner, bland annat rasism och narcissism för att ge två exempel. I vårt 

sammanhang kan något han kallar främlingsandraism stämma in. 

 
Främlingsandraism handlar om negativ stereotypisering, stigmatisering, 
diskriminering och kategorisering grundad på personer med invandrarbakgrunds 
kollektiva drag, såsom religion, etnicitet, och/eller hudfärg (Kamali, 2005:41, 41). 

 

Något som blivit en produkt av främlingsandraism är islamofobi. Här är det religion som 

används som det kollektiva drag människor kategoriserar efter. Enligt diskussionen som förs 

av Larsson (2006:10) menar författaren att ”rädslor inför, hat mot och diskriminering av 

muslimer” är vad som avses med islamofobi. Förmodligen och förhoppningsvis är detta inget 

vi kommer att komma i kontakt med i skolorna idag, i alla fall inte i så uttalad och utvecklad 

form som islamofobi. Dock finns det risk att vissa tendenser till islamofobi föreligger dolt 

under ytan. Det hela handlar även om en stegring, från rädsla för, till diskriminering av, där 

andrafiering är ett litet steg i början av denna stegring. Stort intresse ligger i att ta reda på om 

detta är något som, oavsiktligt, förekommer ute bland de idrottslärare som ska intervjuas. 

Kamali menar att diskriminering förekommer i skolorna i samma utsträckning som i det 

övriga samhället. ”Det som händer i skolorna är en del av en interinstitutionell diskriminering 

mot personer med invandrar- och ‘minoritetsbakgrund’ som förekommer i övriga 

samhällssfärer” (Kamali, 2005:41, 50). 
 

I en skolkontext innebär detta att elever, av andra aktörer i skolan, tillskrivs vissa 
egenskaper, som kan vara beroende av kollektiva identitetskonstruktioner eller 
kategoriseringar. Dessa kan vila på exempelvis klass, kön, etnicitet och ålder 
(Ljungberg, 2005:129). 
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Att man som människa andrafierar kan vara svårt att komma ifrån. Dock kan andrafiering ske 

i större eller mindre utsträckning. Det behöver inte heller vara negativt eller i nedtryckande 

syfte andrafiering sker. 

 

2.6 Källmaterial: styrdokumenten 

Skolan är den plats där barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid, arbetar, träffar 

vänner, skapar relationer och utvecklas. I skolorna finns det elever från många olika kulturer 

och bakgrunder och därför kan det kännas extra viktigt att det i skolan ska finnas plats för 

alla, trots olikheter. Skolan är uppbyggd kring läroplanen Lpo 94 och varje ämne har en 

kursplan med strävansmål och betygskriterier. Utöver detta finns det även andra bestämmelser 

och förordningar som visar på hur det bör gå till i skolan och vilka regler och undantag som 

gäller. Med tanke på vårt ämne anser vi det vara högst aktuellt att visa på de olika 

styrdokumenten och vad de står för i koppling till det vi skriver om.  

 

Skolan är en arena och mötesplats för många olika kulturer i vårt nutida samhälle. Ändå är 

skolan uppbyggd och grundad på Lpo 94 vars normer utgår från kristendomen. I läroplanen 

beskrivs även att skolan ska jobba för allas egenvärde, integritet och jämställdhet. Ingen ska 

behöva utstå mobbing på grund av till exempel etnicitet, religion eller kön. Föräldrar ska 

kunna skicka sina barn till skolan utan att riskera att de blir ensidigt påverkade till förmån för 

någon åskådning (Skolverket, 2006). Runfors (nämnd i Nilsson, 2006) anser dock att det är 

precis det som sker i den svenska skolan idag då frihetsidealet som lyfts fram i läroplanen är 

kopplat till kristen tradition och västerländsk humanism. En intressant diskussion kring detta 

förs även av Hans Ingvar Roth (2000) som menar att många åsikter som kategoriseras som 

kristna värderingar mycket väl kan vara allmängiltiga. 

 
En vanligt förekommande kritik var nämligen att de principer som lyftes fram som 
skolans värdegrund, såsom respekten för människans värdighet och integritet, inte 
är exklusivt kristna utan allmänmänskliga moraliska insikter som återfinns i skilda 
religioner och kulturkretsar (Roth, 2000:29). 

 

Barn som har en religiös övertygelse inom någon annan religion än kristendomen ska inte 

behöva känna att de blir påverkade av skolans kristna uppbyggnad, utan känna sig fria att 

utöva vilken religion som helst. Ett av de allmänna målen i grundskolan är även att utveckla 

förståelse för andra kulturer än sin egen. Att respektera alla människors egenvärde, samt att 



 16

arbeta för jämställdhet och mot all sorts kränkande behandling betonas även i skollagen (SFS 

1985:1100). 

 

Skolverket ger på sin hemsida information om de undantagsbestämmelser som finns. Bland 

annat står att läsa att lärare får bortse från obligatoriska mål i undervisningen vid särskilda 

anledningar, som beskrivs som funktionshinder. Hit räknas hinder som till exempel talskada, 

synskada eller rörelsehinder. Dock räknas inte det faktum att en elev kommer från ett annat 

land som funktionshinder (Skolverket). Vidare kan man i grundskoleförordningens kapitel 7 

paragraf 8 finna att läraren vid betygsättning har rätt att bortse från enstaka mål om särskilt 

skäl har angetts. Här kan skälet vara funktionshinder eller andra liknande personliga 

anledningar som gör att eleven är hindrad att nå ett visst mål (SFS 1994:1194). Beroende på 

hur texten utläses är det inte konstigt om lärare upplever att det uppstår en krock. I det ena 

fallet är det inte ett giltigt skäl till undantagsbestämmelser att en elev kommer från ett annat 

land eller tillhör en viss religion, och i det andra fallet räknas personliga anledningar som kan 

tänkas kan vara just sådana anledningar. Befrielseprövningen däremot prövar det enskilda 

fallet oavsett anledning som uppgetts. 

 

Alla elever ska enligt de grundläggande syftena för idrott och hälsa kunna deltaga i 

undervisningen utifrån sina villkor. Detta lyfts i avhandlingen ”Mångkultur och 

värdekonflikter” (Nilsson, 2006). Då det enligt kursplanen förutsätts att elever ska kunna 

simma och hantera nödsituationer i och vid vatten kan det uppstå en krock mellan den 

svenska kulturen och kulturer där det inte anses möjligt för alla elever att visa sig i badkläder 

inför sina klasskamrater. Trots att undervisningen skall anpassas så att alla elever kan deltaga 

kan det hända att vårdnadshavare för en elev inte anser att barnet skall delta i vissa 

obligatoriska inslag på grund av särskilda anledningar. Enligt skollagens kapitel 3 paragraf 12 

kan vårdnadshavaren då begära att eleven befrias från ett visst inslag i undervisningen. 

Begäran prövas och kan, vid behov, överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol (SFS 

1985:1100). Vilka anledningar detta kan handla om står inte beskrivet. Vi tänker dock att en 

sådan anledning mycket väl skulle kunna vara att en förälder med religiös övertygelse inom 

exempelvis islam inte anser att dottern bör visa sig i baddräkt inför pojkarna i klassen. 

 

I idrott och hälsas kursplan står det att man inom ämnet bland annat ska arbeta för att skapa 

förutsättningar för alla att delta i aktiviteterna på sina egna villkor samt att bidra till att 

eleverna får insikt i det internationella och mångkulturella samhället (Skolverket, 2000). De 
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elever som lever i en kultur där vissa moment, exempelvis att visa sig i badkläder, bör 

undvikas kan ha svårt att hitta sin plats i skolundervisning då den inte alltid tar hänsyn till 

kulturella skillnader. Gällande mål som ska uppnås står det till exempel i kursplanen att 

eleverna efter det femte skolåret, för att uppnå målen, ska kunna visa att de kan simma. Efter 

nionde skolåret innefattar målen för ett godkänt betyg att eleven ska ha utvecklat kunskaper 

gällande nödsituation i och vid vatten (Skolverket, 2000). 

 

De olika styrdokumenten strävar mot samma mål och arbetar alla för att skapa en bra 

skolgång för samtliga elever. Dock kan det ibland skapa förvirring och vissa av målen kan 

tyckas mer eller mindre orimliga att genomföra för vissa elever, samtidigt som skolan ska 

sträva efter att individanpassa utbildningen. Det har ovan påpekats att det ska finnas plats för 

olika kulturer och religioner i skolan och därför är det inte konstigt om tankar dyker upp 

gällande om detta verkligen fungerar i praktiken. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Samhället i Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, en mötesplats för olika sorters 

människor. På samma sätt är det i skolan. Då olika kulturer ska samsas om samma utrymme 

uppstår situationer som kräver diskussion. En sådan situation är idrottsundervisningen i den 

svenska skolan och deltagande av elever med religiös bakgrund. Skolan är byggd på kristna, 

västerländska värderingar, och då den aktuella elevgruppen inte motsvarar den målgrupp 

läroplanen från början riktade sig mot kan konflikter uppstå. Vi vill titta närmre på utvalda 

lärares uppfattningar i sammanhanget. Även att titta närmre på om idrottslärarna vi intervjuat 

kategoriserar och kanske till och med andrafierar då de talar om elever med utländsk 

bakgrund är av intresse för vår studie. Utifrån vår teoretiska bakgrund uppstår de tankar, 

diskussioner och frågor som fört oss fram till vårt syfte. 

 

Syftet är att undersöka idrottslärares inställningar till situationer som kan uppstå i mötet 

mellan religion och idrottsundervisning. För att komma åt vårt syfte samt skapa oss en bild av 

verkligheten har vi konstruerat följande frågeställningar: 

• Hur ser idrottslärarnas uppfattningar ut angående hur religion påverkar elevernas 

deltagande inom idrottsundervisningen? 

•  På vilket sätt pratar idrottslärarna om kombinationen religion och 

idrottsundervisning? 
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• Stämmer den bild vi fått utifrån vår teoretiska genomgång angående skola och 

mångkulturalism samt skola och islam? 

 

4 Tillvägagångssätt 

4.1 Val och motivering av metod 

Det finns en rad olika sätt att gå tillväga för att samla data. Vi reflekterade kring att använda 

oss av både intervjuer och observationer för att få en djup inblick i hur idrottlärarnas 

uppfattningar ser ut gällande hur de väljer att bemöta de elever och situationer som vår studie 

rör. Vi kom sedan fram till att observation inte var relevant för vår undersökning eftersom vi 

inte var ute efter att jämföra vad lärarna sa till oss jämfört med hur de agerade på lektionerna. 

Vi valde därför att till vår studie utföra kvalitativa intervjuer då vi ansåg det vara det 

undersökningssätt som bäst tjänade vårt syfte. 

  

Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att ta reda på informanternas värderingar och attityder till 

ett ämne, uttryckt med sina egna ord medan en kvantitativ undersökning, som till exempel 

enkäter, snarare ger en mer ytlig översikt. I en enkät, precis som vid en strukturerad intervju, 

finns det fasta frågor vilket innebär att exakt samma frågor ställs vid varje intervjutillfälle. I 

den kvalitativa intervjun finns det istället frågeområden bestämda, men utöver dem kan 

frågorna variera och ta olika riktning beroende på vad som sägs (Johansson & Svedner, 2001). 

 

Då vi inte ansåg oss komma fram till tillfredsställande svar utifrån exempelvis enkäter 

genomfördes vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi ville ha djupgående 

svar och ville gärna få ta del av informantens tankar och åsikter och ansåg då detta tjäna vårt 

syfte bäst. Våra frågor utgjordes av några mer övergripande frågeteman och därtill ett antal 

underfrågor som, beroende på vad informanten svarade, kunde komma att utvecklas eller tas 

bort. Om intressanta eller oväntade aspekter dök upp fanns det också utrymme för att följa 

upp dessa. 

 

4.2 Val av undersökningsgrupp 

Vi valde att intervjua fem lärare i ämnet idrott och hälsa som är verksamma inom 

grundskolans senare år. Anledningen till att vi valde lärare på detta stadium var att vi ansåg 
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det vara högst aktuellt för vårt syfte då betyg blir aktuellt för elever i denna ålder och lärares 

inställning till betygsättning skulle komma att bli intressant för vår studie. Vi valde bort 

gymnasiet då det är en frivillig skolform. Lärarna är verksamma på grundskolor i sydvästra 

Sverige. Spridningen av skolor gjordes inte på något strategiskt vis eftersom studien inte 

syftar till att jämföra olika skolor. Vi kände ändå att en viss spridning kunde vara bra då 

elevsammansättningen, och därmed förutsättningarna, ser olika ut på olika skolor. Skolorna 

och idrottslärarna valdes ut genom att vi, via telefon och e-post, tog kontakt med flera olika 

skolchefer och idrottslärare och sedan valde att intervjua de som var intresserade av att ställa 

upp. De lärare som visade intresse för att ställa upp var alla män och därmed omnämns de i 

resultat- och analysdelen som ”han”. Kan hända hade svaren blivit annorlunda om några av 

informanterna varit kvinnor. Dock syftar inte undersökningen till att göra någon som helst 

jämförelse mellan könen och vi ser därför inte någon problematik i att informanterna alla är 

män. Informanternas ålder ligger någonstans mellan ungefär 27-45 år. Vi har inte några 

exakta uppgifter på informanternas ålder då vi inte heller hade för avsikt att jämföra 

uppfattningar utifrån ålder eller erfarenhet. Vi visste inte heller något om lärarnas tidigare 

åsikter eller erfarenheter angående ämnet. Förhoppningen var att få en djup insikt i lärarnas 

sätt att tänka och se på situationer som hörde vårt syfte till. 

 

4.3 Beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt 

Enligt forskningsetiska principer blev informanterna redan i tidigt stadium informerade om att 

vi skulle spela in intervjuerna på band, och de accepterade att inspelningen skedde. 

Informanterna fick alla via e-post ta del av de forskningsetiska val som vi gjorde och de valde 

själva att genomföra intervjun (se bilaga 1). Som vi utlovat behandlades alla svaren anonymt 

(Johansson, Svedner, 2001). Mer utförligt om detta står att läsa under rubrik 4.6. 

 

Endast informanten samt vi två författare närvarade vid varje intervjutillfälle. Den ena av oss 

författare skötte intervjun och den andra tog eventuella anteckningar samt antecknade om det 

var någon fråga som dök upp under tiden. Stukát (2005) anser att två intervjuare kan vara en 

fördel på så vis att två personer kan upptäcka mer än en person gör. Han lyfter också delat 

fokus, det vill säga att vi som intervjuar fokuserar på olika områden, som något positivt. Dock 

bör man vara medveten om att en viss risk föreligger att informanten kan känna sig 

underlägsen två intervjuare. 
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I början av mötet presenterade vi oss själva och ämnet, och informanten fick möjlighet att 

ställa eventuella frågor om utförandet innan vi satte igång bandspelaren. Bandspelaren kom 

sedan att vara igång under intervjuns lopp då ingen av informanterna önskade att vi stängde 

av den. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan inför analysen. 

 

4.4 Etiska övervägningar 

För att på ett korrekt sätt kunna genomföra intervjuer och analys av dessa valde vi att utgå 

från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) framförde. Informanterna har, 

som beskrivits, fått relevant information sett från de fyra huvudkraven om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett identiskt brev via e-post till alla informanter. 

Detta brev innehöll information som informanterna borde ha inför intervjuerna. Exempel på 

information var vårt syfte med intervjuerna, det faktum att vi önskade få spela in intervjun på 

band, löfte om anonymitet samt information om att informanten när denne ville kunde välja 

att avbryta intervjun eller helt avstå från att deltaga (se bilaga 1). Att låta informanten vara 

anonym kan göra att denne slappnar av och därför vågar prata om ämnet utan att känna sig 

osäker på hur han eller hon kommer att framställas i det färdiga materialet. För att ytterligare 

skapa en bra atmosfär fick de olika lärarna själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum, 

till exempel på lärarens arbetsrum eller i något konferensrum. Något som däremot kan ha 

gjort att personen i fråga inte helt slappnade av är att vi valde att använda oss av en 

bandspelare för att spela in intervjuerna. Vi hoppades därför kunna skapa en bra atmosfär så 

att informanten inte skulle känna press av det faktum att vi spelade in intervjun. Hade det trots 

detta inte blivit bra fanns också möjligheten att stänga av bandspelaren. Vi var två som 

intervjuade och den ena av oss hade i så fall fått lov att ta desto mer anteckningar istället. Vi 

ansåg trots detta att bandspelare var det rätta tillvägagångssättet för vår undersökning då det 

är svårt att få med allt som informanten säger om vi skulle ha antecknat för hand. Risken hade 

då varit stor att vi missat att skriva ner något som senare hade visat sig vara viktigt, då vi vid 

intervjutillfället inte kunde veta vad som skulle vara av vikt för analysen. 

 

När intervjuerna var färdiga transkriberades de. Kvale (1997) menar på att det är viktigt att 

innan transkribering bestämma hur intervjuerna ska återges i text. Alla intervjuer bör 

transkriberas på samma vis vare sig de skrivs ut ord för ord, om pauser och suckar återges 
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eller om bara det väsentliga för undersökningen delges. Vi valde att transkribera intervjuerna 

så exakt som möjligt för att inte riskera att påverka svarens innebörd. Däremot, för att kunna 

göra en bra analys, kände vi att texterna måste vara läsbara och därför ändrade vi till viss del 

från talspråk till textspråk så att texterna gick att utläsa utan stakningar, harklingar och 

liknande. I analysen är informanterna anonyma och benämns som lärare A, B, C, D och E. Vi 

valde att benämna lärarna på detta sätt då vi ansåg det vara lättare att särskilja på vem som har 

sagt vad om varje lärare benämns som en bokstav än om de hade givits ett fingerat namn som 

läsaren ska hålla reda på. 

 

Hade informanterna visat intresse hade de fått möjligheten att läsa igenom transkriberingarna 

i efterhand. De lärare som önskade kommer även att få information om var den färdiga 

produkten finns att finna. 

 

4.5 Redogörelse för analysmetod 

Då antalet informanter för denna undersökning är fem stycken kan inga generaliseringar 

göras. Vi anser inte fem lärare och deras åsikter och uppfattningar inom ett område vara 

representativa för hela den svenska lärarkåren. Detta eftersom uppfattningar är något 

personligt som kan skilja sig åt väldigt mycket från person till person. Av den anledningen 

anser vi att en mycket större undersökning måste göras om syftet är att göra en undersökning 

som kan tänkas vara generaliserande, vilket det i vårt fall inte är. Då vi är intresserade av att 

titta på om andrafiering eller kategorisering förekommer bland våra informanter ser vi på 

kategorisering som något lärarna gör då de placerar vissa elever i någon specifik grupp, 

exempelvis ”svenska elever”. Både kategorisering samt andrafiering förklaras närmre under 

2.5. Vi ämnar undersöka hur några lärare ser på situationer som kan uppkomma inom 

idrotten i kombination med religion för att exemplifiera hur det kan se ut. På så vis ger vi 

andra som är verksamma inom skolan en chans att ta del av, samt reflektera över detta. När 

redovisning av resultat samt analysering av dessa framställs i vår undersökning kommer vi att 

gruppera efter ämnesområden och uppfattningar som hör samman. Vi presenterar dessa under 

underrubriker samtidigt som vi ger en analys av uppfattningarna. Sammankoppling med 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer att ske under en enskild 

underrubrik i resultatdelen, 5.2. 
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4.6 Diskussion av studiens tillförlitlighet 

Det finns alltid risker med de olika typerna av datainsamling. Vi valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer, och även där fanns det naturligtvis aspekter att ta hänsyn till. Då 

intervjuer genomförs påpekar Johansson och Svedner (2001) att det finns en risk att 

intervjuaren för över sina egna värderingar och åsikter på informanten. Detta görs utan att 

intervjuaren själv är medveten om det, men det kan ge följder som sådana att svaren inte 

reflekterar det informanten egentligen ville ha sagt. För att undvika detta gick vi noggrant 

igenom våra frågor inför intervjuerna och såg till att de fasta frågeområden som vi hade inte 

var laddade med fördomar eller på något vis riktade mot ett visst svar. Eftersom vi utförde 

kvalitativa intervjuer och därför bara hade de övergripande frågeområdena helt klara fanns det 

en viss risk att de frågor som tillkom kunde vara mindre genomtänkta. Vi tänkte naturligtvis 

på detta under intervjuernas gång och anser inte att problemet uppstod. Om det i efterhand 

hade visat sig att vissa svar uppkommit på grund av dåligt formulerade frågor hade dessa svar 

uteslutits ur analysen. 

 

Johansson och Svedner (2001) menar att det är viktigt att syftet med intervjun är väldigt klart 

och tydligt för informanterna. Vi ansåg att vår undersökning lite grann stod och föll med valet 

huruvida vi valde att presentera syftet för informanterna eller inte. Detta kände vi eftersom vi 

ämnar undersöka lärarnas inställning och uppfattning angående situationer som kan uppstå i 

mötet mellan religion och idrott. Vi ansåg att chansen att svaren är mer sanningsenliga ökade 

om vi inte beskrev syftet med vår undersökning i detalj för lärarna, då ämnet kan anses vara 

av känsligare natur. Vi lät därför inte heller informanterna få tillgång till frågorna i förväg då 

vi eftersträvade ärliga svar och ansåg att risken blev större att de gav oss svar som lät bra om 

de fått läsa frågorna. Dock menar Johansson och Svedner (2001) att man aldrig kan vara helt 

säker på att de svar som framkommer är sanna gentemot hur informanten innerst inne tycker 

och tänker. 

 

De lärare som valdes ut inför intervjuerna var för oss okända. Vi visste därför ingenting om 

deras tidigare åsikter eller erfarenheter inom ämnet. Att vi inte sedan tidigare kände lärarna 

såg vi som positivt. Dels för vår skull då vi ansåg det vara lättare att inta platsen som 

intervjuare när vi inte har en annan relation med läraren sedan tidigare. Dels för lärarens skull 

så att han kan fortsätta vara relativt anonym då vi utöver intervjun antagligen inte kommer att 
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ha någon mer kontakt. Å andra sidan behövde vi bygga upp förtroende och skapa en bra 

atmosfär, vilket kanske hade kommit mer naturligt om vi känt varandra sedan tidigare. 

 

Vi kände att det var viktigt att spela in intervjuerna för att kunna genomföra en korrekt analys 

efteråt. Banden transkriberades inför analysen, och även här kan problem stötas på. En risk 

med att använda bandspelare kan vara att ljudupptagningen är av dålig kvalitet och då gör det 

svårt att höra exakt vad som sägs vid alla tillfällen under intervjun, vilket kan försvåra 

analysen. Informanten kan ha pratat för fort eller otydligt. Eventuella dialekter eller 

brytningar kan försvåra transkriberingen och därmed analysen. Det gäller också att tänka på 

att låta informanten prata klart, främst av respekt men även då det kan bli svårt att höra vad 

som sägs på bandet om flera pratar på samma gång. Då transkribering genomfördes var dock 

sådana problem inget vi uppmärksammade. 

 

Då vi gick in i detta arbete hade vi varsin ryggsäck med olika erfarenheter och förförståelse 

med oss. För det första är vi båda författare födda och uppvuxna i Sverige med svenska 

föräldrar. Detta i sig kan medföra en viss påverkan på studien på så sätt att vi ser svenska 

elever med kristendom som religion som norm. Det kan också ha påverkat vårt sätt att ställa 

frågor under intervjuerna. För det andra hade vi utifrån media samt inifrån oss själva en 

tendens till fördomar om att religiösa traditioner och seder skulle påverka 

idrottsundervisningen i en mer negativ riktning än de visat sig göra. Vi var väldigt medvetna 

om vår egen inställning då vi gav oss ut för att intervjua lärare och tänkte noga igenom vad vi 

ställde för frågor samt hur de ställdes. Vi har efter bästa förmåga varit objektiva i intervjuer 

och analys. 

 

4.7 Avgränsning 

Då vårt ämne ska smalas av och zooma in ett hanterbart område har vi fått göra vissa 

avgränsningar. Vi har valt att utföra vår undersökning inom grundskolans senare år. Detta för 

att det kommer att bli aktuellt med en betygsdiskussion vilken inte är relevant inom 

grundskolans tidigare år. Då gymnasiet är en mer frivillig skolform valde vi bort denna ålder 

då skolplikten inte har samma tyngd som inom grundskolans senare år. Ofta har även 

föräldrarna mer inblick och mer att säga till om så länge ungdomarna går i grundskolan vilket 

kan få betydelse för vår inriktning. 
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Vi har valt att inrikta oss på ett specifikt ämne i skolan, idrott. Anledningen till att vi valt att 

enbart titta på detta ämne är att vi utifrån tidigare forskning insett att idrott är ämnet där flest 

konkreta situationer uppstår där religion kan komma att påverka undervisningen. Om religion 

inte påverkar undervisningen alls torde inte heller de berörda lärarna ha någon uppfattning om 

det hela, vilket vi anser att idrottslärare borde ha. Då hela vår undersökning och metod är av 

kvalitativ karaktär har vi på grund av utrymme fått avgränsa oss till fem stycken informanter. 

 

Då det gäller teoretiska utgångspunkter och bakgrunder har vi valt att rikta in oss på 

mångkultur och skola, islam och skola samt andrafiering. För att hålla oss inom ramen för en 

rimlig undersökning storleksmässigt har vi valt bort andra områden som skulle kunna vara 

relevanta, såsom genusperspektiv samt diskriminering. Anledningen till att genusperspektiv 

valdes bort är att det i så fall ändrar inriktning då vi vill veta vad idrottslärare säger om alla 

elever, oavsett kön. Diskriminering är ett väldigt stort område, och vi valde att begränsa vår 

teoretiska bakgrund till andrafiering inom ramen av diskriminering. 

 

5 Resultat, lärarnas uppfattningar och analys 
Vårt syfte är att undersöka idrottslärares inställningar till och uppfattningar om situationer 

som kan uppstå i mötet mellan religion och idrottsundervisning. Under denna rubrik kommer 

vi att redovisa de av våra informanters svar som har relevans utifrån syfte och fråge-

ställningar. Sammankopplingen med vår tidigare forskning sker i resultatsammanfattningen 

medan analysen är sammanflätad med empiriredovisningen. Detta för att vi anser resultat och 

analys näst intill omöjlig att åtskilja då det är lärarnas uppfattningar vi vill åt. Vi anser oss 

behöva analysera för att komma åt lärarnas uppfattningar, uppfattningar sådana de uttrycks i 

vad de säger, hur de säger det, samt vad de inte säger. 

 

Vi har valt att dela upp resultatredovisningen i olika områden utifrån det vi diskuterade med 

våra informanter. Även om vi inte varit ute efter svar på frågor som rör konkreta situationer 

kommer vi ändå delvis att redovisa dessa för att komma åt vårt intresseområde, nämligen 

lärarnas uppfattning. 

 

För att komma åt vårt syfte samt skapa oss en bild av delar av verkligheten har vi konstruerat 

frågeställningar som rör hur idrottslärarnas uppfattningar angående hur religion påverkar 

elevernas deltagande inom idrottsundervisningen ser ut. De täcker även in hur de pratar om 



 25

kombinationen religion och idrottsundervisning samt om den bild vi fått utifrån vår teoretiska 

genomgång angående skola och mångkulturalism samt skola och islam stämmer. 

 

5.1.1 Närvaro, frånvaro, deltagande samt orsaker till detta 

Det vi diskuterade med våra informanter under intervjuerna angående elevernas närvaro 

under idrottslektionerna berörde hur lärarna upplever närvaro, frånvaro och deltagande samt 

vad de anser påverkar dessa bitar. 

 

Våra informanter säger sig uppleva närvaron på sina idrottslektioner som god. Tre av våra 

fem informanter, A, B och C, nämner att de framförallt ser skillnader i närvaron beroende på 

vilken årskurs eleven tillhör. Frånvaron stiger med årskurserna menar de. Två av lärarna 

menar att ”sexorna vågar inte riktigt skolka, sen i åttan och nian är de lite tuffare” (informant 

C) och ”Närvaron är större i sexan och sen ökar frånvaron ju närmre nian de kommer” 

(informant B). Detta gäller eleverna över lag, och elevernas ålder verkar vara den orsak A, B 

och C uppfattar som den faktor som gör skillnad mellan olika kategorier av elever och deras 

frånvaro. 

 

Två lärare, A och D, nämner att det är ett fåtal elever de aldrig träffar, det verkar över lag 

vara få elever som aldrig eller sällan är närvarande på idrottslektionerna. En lärare nämner i 

sammanhanget att vissa elever gjort ett aktivt val för att inte deltaga i idrottsundervisningen.  

 
Ja, det finns ju några i stort sett i varje årskurs som av olika anledningar gjort ett aktivt val i 
samband med rektorer och andra, men det har ingenting med kulturen att göra, utan det har 
snarare med ett anpassat schema eller dåliga baskunskaper och så vidare, mer än deras 
kulturbehörighet (informant A). 

 

Ett annat exempel som samme lärare berättar om handlar om en elev vars pappa förbjöd 

henne deltaga på grund av sin religion. Detta är ett av endast två konkreta exempel bland alla 

intervjuer där religion verkar uppfattas vara den främsta anledningen till varför eleverna inte 

får deltaga i vissa moment eller överhuvudtaget. ”Du ska inte hålla på med idrott sa pappan 

då, du ska vara hemma och ta hand om barn och så. Hon fick inte helt enkelt delta, 

överhuvudtaget” (informant A). Det andra exemplet handlar om kristendom och idrott i 

kombination: 
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Jag skulle köra yoga, och det var en tjej som var gravt kristen eller vad man säger. Och hon 
ville absolut inte vara med. Jag fattade ju inte varför hon inte kunde vara med på yoga. Men 
då kom hennes pappa hit och sa att ‘man ska tro på en gud och inga andra gudar’ Hur han 
fick ihop det med yoga vet jag inte, men det är väl kanske för att det är österländskt. Så hon 
ville ju inte vara med där, men det är enda gången jag kommit i kontakt med något sådant 
religiöst skäl (informant C). 

 

De sagda uppfattningarna om varför vissa elever inte deltar i undervisningen verkar vara 

ganska lika hos de olika lärarna. En del elever glömmer, eller säger sig glömma, 

idrottskläder, några elever kan inte deltaga på grund av sjukdom eller skador i samband med 

deras fritidsintressen och när de har simundervisning finns det alltid några tjejer som inte kan 

deltaga på grund av menstruation. Två lärare berättar att de under ramadan har ett lägre antal 

elever med islam som religion närvarande. Detta på grund av att eleverna inte orkar vara med 

på idrottsundervisningen då de är fastande. De bör inte heller duscha under ramadan då de 

kan riskera dricka vatten av misstag, vilket också kan vara en bidragande orsak. Emellertid 

förekommer uppfattningen att det finns tjejer som använder religionen som bortförklaring för 

att slippa vara med på simundervisningen fast det egentligen handlar om något annat. 

”Däremot vet jag att det finns tjejer som skyller på religiösa skäl, men som inte KAN simma” 

(informant D). Någon lärare nämner att de elever som inte deltar på idrottslektionerna ofta är 

elever som har problem generellt med själva skolgången, och är frånvarande från fler ämnen 

än enbart idrottsundervisningen. Då anledningar och skäl till varför eleverna inte deltar i 

idrottsundervisningen diskuteras är religion en liten del av de anledningar som nämns, 

religiös påverkan är enbart en i mängden av anledningar. Det är inte ens alla lärare som 

nämner religiösa skäl som anledning till att elever inte deltar i undervisningen. Sammanfattat 

är de skäl till frånvaro som anges sjukdom, skada, glömda idrottskläder, menstruation, 

allmänna problem med närvaron i skolan, dåliga baskunskaper, anpassat schema, religion 

samt skolk. Lärarnas uppfattningar, så som vi tolkar dem, är helt enkelt att religion inte 

påverkar elevernas deltagande på idrottsundervisningen mer än något annat. Då vi ser till 

situationer som faktiskt verkar uppstå enligt våra informanter är det en hel del situationer 

som uppstår enbart på grund av religion, men lärarna verkar inte uppfatta det så. Exempel 

kan vara de elever som har svårigheter att deltaga i simundervisningen på samma villkor som 

alla andra, eller de elever som inte vill visa sig för andra människor tillhörande andra 

religioner än de själva i duschsituationer. 

 

Våra informanter anser inte att det är någon direkt skillnad gällande närvaron på 

idrottslektionerna beroende på om eleverna har svensk eller utländsk bakgrund. Deras 
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spontana svar uttrycker att det är så de uppfattar det hela. ”Om man tar bort ramadan så är det 

samma” (informant B). ”Nej, det kan jag inte påstå. Möjligtvis att svenskarna är lite slappare 

när det gäller närvaron” (informant C). Eleverna verkar vara närvarande oavsett bakgrund, 

det som skiljer kan vara deltagandet inom vissa moment, eller elevernas agerande i 

anslutning till idrottsundervisningen. Under diskussionernas gång framkommer situationer 

som uppstår kring elever med någon religiös övertygelse. De två situationer som omnämns är 

simundervisning samt duschning i samband med idrottsundervisning. 

 
alltså så länge de är tillsammans med andra tjejer inom samma religion så är det inget 
problem, eller i nära bekantskapskrets brukar inte vara något problem. Men det är just det 
här att eftersom vi har en väldig ruljans i idrottshallen så blir det också att det kan komma 
in andra klasser medan man duschar och ska byta om och folk man inte känner och så. Men 
så länge de känner sig trygga så har det inte varit några problem (informant A). 

 

Flera av lärarna berättar att det finns elever som struntar i att duscha efter idrotten men att det 

inte behöver handla om religiösa skäl. Det kan vara så att eleverna anser att de inte hinner 

duscha, eller som en lärare tog upp, att olika klasser inte kommer tillräckligt bra överens för 

att kunna byta om i samma omklädningsrum. Läraren nämner en problematik kring att flera 

klasser byter om i samma omklädningsrum vilket bidrar till att vissa elever inte vill duscha: 

 
De får ofta dela två klasser på ett omklädningsrum och så. Då kan det ju hända att klasserna 
inte kommer överens, det händer rätt ofta på den här skolan. Det kan vara att serber, 
albaner och så… (informant D). 

 

Dock verkar lärarna inte se en sådan situation som något problem. Alla uppkomna situationer 

verkar ha lösningar som passar för både lärare och elever. Detta gäller även simningen där de 

fyra lärare som kommit i kontakt med dessa situationer berättar hur de varje år försöker ordna 

så att de elever som inte får deltaga i simundervisningen med sin vanliga klass får möjlighet 

till andra lösningar. Vid olika frågor kommer det fram i alla intervjuer utom en att situationer 

uppstår då en del elever inte vill vara med på den ordinarie simundervisningen. Däremot 

verkar inte alla lärare uppfatta det som att det nödvändigtvis har med religion att göra: 

 
Ja, simningsundervisningen tycker jag man märker att fler droppar av. Sen kan det vara så 
att det blir ett känsligare läge, att de skyller på fler saker. Tjejerna tycker kanske det är 
jobbigt, pinsamt med menstruation, där de kanske hade varit med i vanliga fall, men att det 
blir känsligare i badhuset och så (informant D). 

 

Då lärarna pratar om närvaron och deltagandet i simundervisningen verkar deras uppfattning 

vara att det är självklart att lösa situationerna som uppstår. Att det skulle vara ett problem att 
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tillmötesgå alla elevers behov för att kunna deltaga i så stor utsträckning som möjligt verkar i 

stort sett inte vara något problem vilket exemplifieras i följande citat. Informant D menar att 

eleverna måste kunna visa att de kan simma och inte tro att de kan komma undan med en 

bortförklaring om religiösa skäl. 

 
Men vi ger ju alla möjlighet att delta oavsett religiös tillhörighet och så. Och som 
sagt, de som har sådana bekymmer försöker vi tillmötesgå så att de får uppvisa på 
andra sätt eller visa intyg eller så. Det är ju synd att deras idrottsbetyg ska få hänga 
på att de inte kan uppvisa att de är simkunniga, OM de nu är simkunniga. Men man 
ska inte heller kunna köra med en sån grej att ”på grund av min religion….”, utan de 
måste kunna visa det, och då erbjuder vi en rad möjligheter för dem att kunna visa 
detta (informant D). 

 

Det är svårt att säga om lärare D anser det problematiskt med de elever som inte vill eller kan 

vara med på simundervisningen på grund av religiösa skäl. Dock anser vi att lärarens 

uppfattning är att det kan vara ett problem i sig att vissa av dessa elever, som följd av 

frånvaron på simundervisningen, inte kan simma: ”dels så är det ju simskoleundervisning 

som vi erbjuder om det är så att de inte kan simma, vilket ju också kan vara ett problem på 

det hela” (informant D). 

 

Uppfattningen hos informant C skiljer sig något från de övriga. ”Alltså, av de klasser jag har 

så kan jag inte säga någonting. Religion påverkar inte ett skit” (informant C). Dock verkar 

läraren förvånad själv över att idrottsundervisningen inte påverkas mer av religion än vad den 

gör på den aktuella skolan. På frågan ”Har det någon gång uppkommit någon situation med 

dessa elever vid simning, ombytning och så vidare?” svarar läraren ”Nej, ingenting faktiskt. 

Jag tycker man hör om sånt jämt på tv. Inte i mina klasser i alla fall, där är inget tjafs alls, de 

kör järnet” (informant C). 

 

Överlag då de tillfrågade lärarna pratar om närvaro, frånvaro och deltagande bland sina 

elever råder en konkret och öppen syn. I alla fall då de diskuterar detta med oss. Den 

allmänna uppfattningen bland våra informanter då de diskuterar deltagande verkar vara att 

religion inte påverkar elevernas närvaro nämnvärt på idrottslektionerna. Däremot påverkas 

elevernas deltagande, men inte tillräckligt mycket för att inte kunna lösas, vilket beskrivs i 

5.1.2. 
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5.1.2 Religion och idrott i kombination 

De frågor som ställdes under intervjun inom området för religion i kombination med idrott i 

skolan handlade om huruvida lärarna anser idrotten vara begränsad av religiösa skäl och vilka 

religiösa skäl detta då kunde röra sig om samt eventuella lösningar till dessa situationer. 

Föräldrars eventuella inblandning och påverkan diskuterades också. 

 

Samtliga fem idrottslärare antingen vet, eller tror sig veta, att islam är den största religionen 

på skolorna utöver kristendom. Enligt lärare D verkar islam vara den allra mest utbredda 

religionen på skolan: ”Ja, förutom om man säger de svenska, kristna eleverna så är det 

muslimska elever, det är ju den allra största biten” (informant D). Både lärare A och lärare E 

anar att islam är den näst största religionen men vet inte säkert och tycker inte heller att det 

spelar någon roll då de menar på att eleverna får ha vilken religion de vill. De två lärarna 

verkar ha en avslappnad inställning till religion vilket vi i de flesta fall anser vara positivt. 

Däremot tycker vi att det kan vara bra att som lärare ha en viss kunskap om de religioner som 

de troende eleverna utövar. Dels för att visa ett intresse för de traditioner som kan vara 

väldigt viktiga för eleverna med religiös övertygelse, dels för att kunna stötta och förstå 

varför en troende elev ibland har behov som skiljer sig från det läraren är van vid. I citatet 

nedan ser vi exempel på lärare As inställning till sin egen kunskap om religion. 

 
Ja, religion är inte min starka sida, men det är mycket muslimer… men eftersom jag inte 
sett det hela som ett problem så känner jag att det inte spelar någon roll att kunna mer. Inte 
för att jag inte bryr mig men eftersom alla ändå deltar under samma förutsättningar så 
spelar det ingen roll av den anledningen (informant A). 

 

Lärare C vet på rak arm att islam är majoritetsreligionen på skolan utöver kristendom men 

ändå säger han att han aldrig stött på någon elev som på grund av religiösa skäl velat avstå 

från något idrottsmoment, och inte heller hört om sådana situationer från sina kolleger. Hans 

uppfattning, som han säger till oss, är att det är konstigt att undervisningen inte påverkas mer 

då han tycker sig höra om religions påverkan på idrottsundervisningen på tv hela tiden. Vi 

uppfattar det som en aning underligt att det enligt C inte verkar finnas några situationer inom 

skolans idrottsundervisning där religion påverkar. Samtidigt anser vi det vara positivt om det 

är så att alla elever oavsett religiös tillhörighet själva känner att de kan deltaga på idrotten i 

skolan på sina egna villkor utan att på något vis bli tvingade att frångå sina egna religiösa 

traditioner. Samtidigt uttrycker C en lättnad över att inte behöva tänka på sådana situationer. 
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”Nu kan jag inte prata för de andra lärarna, men av mina elever så är det inget problem. Alla 

är med. Det är gött att slippa sånt där tjafs” (informant C). 

 

Gemensamt för de fyra lärarna som varit i kontakt med dessa situationer är att samtliga vill 

skapa möjligheter för eleverna att deltaga i alla moment och ser det snarare som en del av 

arbetet att individanpassa, än ett problem. Lärarna verkar ha uppfattningen att det är en del av 

arbetet att finna lösningar och skapa möjligheter för alla att deltaga oavsett vilken anledning 

eleverna har uppgett. Som nämns i kapitel 5.1.1 har anledningarna långt ifrån alltid med 

religion att göra. Som vi uppfattar det verkar lärarna överlag ha goda intentioner att skapa 

möjligheter för alla, även om vi tycker oss se skillnader mellan vilken insats lärarna gör. Till 

exempel berättar lärare A om lösningar de tidigare haft gällande möjligheten att få duscha i 

enskilt utrymme av olika anledningar. Han nämner att denna lösning inte längre går att 

tillämpa men han nämner inte om de skapat några nya lösningar till samma situation. Lärare 

D berättar däremot att han vid tiden för intervjun aktivt arbetar för att finna ännu en ny 

möjlighet för elever, främst flickor med religiös övertygelse inom islam, att kunna visa sina 

simkunskaper. Han är i kontakt med rektorn angående möjligheten att erbjuda dessa flickor 

skjuts till ett badhus på annan ort som han säger har tider då endast kvinnor får vistas i 

simhallen. Över lag verkar det som att tidsbrist eller brist på utrymmen, snarare än 

engagemang, är det som kan göra situationer svårlösta. Den enda av de fem lärarna vi 

tillfrågade som aldrig anser sig ha varit i behov av att finna lösningar för elever av religiösa 

skäl, är C. Han har endast en gång mött en situation som uppstått av religiösa, i detta fall 

kristna, skäl. I övrigt har han uppfattningen att religion inte alls påverkar hans undervisning 

och att det är skönt att slippa sådana situationer. Vi tycker, som tidigare nämnts, att det är lite 

märkligt att de situationer som uppstår på andra skolor i samband med religion inte verkar 

finnas på denna skola enligt vad lärare C sett och hört. ”Det känns som att det är en väldigt 

ovanlig situation, för jag har inte hört något från de andra idrottslärarna heller… Jag har inte 

hört talas om några problem angående detta” (informant C). Eftersom han säger att islam är 

den största religionen näst efter kristendom på skolan är vår uppfattning att de situationer 

som uppstår på de andra skolorna till viss del borde synas även på denna skola. Det är 

omöjligt att säga att alla som har en religiös övertygelse inom islam tolkar och utövar 

religionen på samma vis. Möjligheten, som vi ser det, kan då vara att just på den här skolan 

tolkar de elever som har religiös övertygelse inom islam religionen på så vis att den inte 

krockar med aktiviteterna i skolan. Kanske är det så att eleverna på den här skolan, och 

kanske deras familjer, inte följer alla de seder som för många troende muslimer är tradition. 
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En annan möjlighet är att den uppfattning som lärare C har bara är just Cs uppfattning och 

kanske inte på ett korrekt sätt speglar skolan och de situationer som kanske visst uppstår där i 

samband med idrott och religion men som C av olika skäl kanske inte sett.  

 

Gällande situationer som utmärkt sig inom idrottsundervisningen och har samband med 

religion, och då främst islam enligt informanterna, svarar fyra lärare att simningen för många 

av de muslimska flickorna är en sådan situation. Detta beror då främst på att dessa flickor 

inte vill eller bör visa sig i badkläder inför pojkarna i klassen och i vissa fall inte heller inför 

flickor av annan religion än islam. Detta löses på de olika skolorna genom att låta eleverna 

simma i avskild del i bassäng, att ha en kvinnlig lärare närvarande, välja att gå med annan 

klass eller lärare, gå på fritiden och få ett intyg av badvakt samt möjligheten att simma med 

heltäckande kläder. Som tidigare nämnts arbetar lärare D för att finna ännu fler lösningar i 

form av att eleverna förhoppningvis ska få visa sin simkunskap och livräddande kunskaper på 

en tid då det bara får lov att vara kvinnor i simhallen. D poängterar också bristen på 

simkunnighet som ett bekymmer för vissa elever där de då erbjuds simskoleundervisning 

som alternativ. Lärare A, B och D ger över lag intrycket att i stort sett alla elever på deras 

skola oavsett kulturell eller religiös bakgrund med hjälp av olika möjligheter visar upp sin 

simkunnighet. Lärare E har en annan erfarenhet och menar på att majoriteten av de elever 

som erbjudits olika lösningar inte tar tillvara på dessa möjligheter. ”Ja, vi har en del som har 

gjort det faktiskt, men det är inte så många, det är det inte” (informant E). De fyra lärare som 

varit med om att elever på grund av religiösa skäl inte velat simma på samma villkor som 

övriga elever verkar samtliga ha uppfattningen att detta inte är något problematiskt 

överhuvudtaget. De har alla löst situationen då den uppstått genom att erbjuda olika 

möjligheter och ingen av lärarna verkar tycka att det är någon konstig eller ansträngande 

uppgift utan vill ge alla möjligheten att visa sin sim- och livräddningskunskap och på så vis 

göra sitt bästa som lärare. De fyra lärarna har inte uppgett lika många lösningar men behovet 

av antal möjligheter som ges verkar spegla det behovet som finns bland eleverna oavsett 

anledning. Nämnas bör kanske att det verkar finnas några elever som på grund av religiösa 

skäl vägrar deltaga i simhallsaktiviteterna oavsett de lösningar som erbjudits, men de verkar 

vara relativt fåtaliga. 
 

Även omklädningsrummet där eleverna ska duscha och byta om är en plats där vissa elever 

kan känna sig extra utsatta på grund av olika skäl. Detta vittnar lärare A, B och D om. Dessa 

skäl kan vara andra än av religiös natur men de skälen har redan behandlats under rubrik 
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5.1.1. Lärare B och D säger att eleverna i den mån det går erbjuds att duscha i enskilt 

utrymme eller låna lärarens dusch. A berättar istället om hur situationen på skolan tidigare 

sett ut: 

 
Vi har ju innan haft möjlighet, då vi har 6 stycken duschrum. Vi hade två stycken rum 
som vi avsatt till killar och tjejer med invandrarbakgrund eller andra problem, det finns 
ju även menstruation och så som kan ställa till det. Problemet är ju nu att det blivit 1-9 
skola nu och då har pressen ökat på idrottshallarna och de yngre åldrarna har fått de här 
duschutrymmena, så tyvärr har vi inte längre samma möjlighet att erbjuda den här 
privata duschningen som vi hade innan (informant A). 

 

A nämner inte några nya lösningar på hur duschningen kan gå till men berättar att detta har 

medfört att vissa elever väljer att inte duscha. Uppfattningen som lärare A har är att det är 

tråkigt att eleverna inte längre har möjlighet att duscha enskilt samtidigt som det verkar som 

att han inte heller tycker att det är hans ansvar att ordna nya lösningar. Det faktum att flera av 

As lektioner ligger sent på dagen och att flera elever därför väljer att duscha hemma kanske 

bidrar till hans uppfattning. Lärare B och D som har enskilda duschrum att erbjuda, eller som 

lånar ut lärarnas duschrum, har uppfattningen att det är en självklarhet att, om det behövs, 

ordna så att elever som av olika anledningar vill duscha enskilt får göra det. Uppfattningen 

hos B och D är att de inte vill att eleverna ska undvika att deltaga på idrottslektionerna på 

grund av en sådan sak som att de inte kan duscha efteråt utan att det då är bättre att finna 

lösningar så att de kan deltaga. 

 

Ramadan uppmärksammas av lärare B och E som menar att elever med religiös övertygelse 

inom islam inte alltid orkar deltaga och inte heller bör dricka vatten under fastan, något som 

kan behövas vid idrotten. Lärare B menar på att det i stort sett bara är under ramadan som 

han märker direkt skillnad i närvaron mellan svenska elever och utländska elever och han 

säger att eftersom det är ramadan han pratar om så menar han elever med islam som religion. 

B uppfattar ramadan som en tuff tid för eleverna att deltaga i undervisningen i skolan då de 

inte alltid orkar med lektionerna och om någon elev på grund av ramadan missar något 

obligatoriskt moment inom idrotten så får denne ta igen detta vid ett annat tillfälle.  

 

Fyra av de tillfrågade lärarna har någon gång kommit i kontakt med föräldrar angående 

situationer som uppkommit i samband med religion och idrott. Det har då handlat om att de 

inte vill att barnet ska deltaga i idrotten eller vissa moment av den. Lärare C hade en flicka i 

klassen vars pappa förbjöd henne att deltaga då klassen hade yoga på idrotten. C gjorde inte 
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så mycket åt detta utan lät flickan slippa då det inte var något som hade en direkt inverkan på 

målen eller betyget. Även lärare A har endast varit i kontakt med en förälder som han berättar 

om där det gällde hela idrottsundervisningen. 

 
Jag hade för tre år sedan en tjej vars pappa förbjöd henne att deltaga i idrotten 
överhuvudtaget. Du ska inte hålla på med idrott sa pappan då, du ska vara hemma och ta 
hand om barn och så. Hon fick inte helt enkelt delta, överhuvudtaget (informant A). 

 

Någon mer kontakt med föräldern från As sida har inte funnits utan flickan fick andra 

uppgifter att arbeta med under idrottslektionerna och fick vara utan idrottsbetyg. Anledningen 

till att det inte funnits mer kontakt med föräldrar säger A handlar mycket om föräldrarnas 

svaga kunskaper i det svenska språket, samt att han anser det vara svårt att bryta in och ändra 

på familjens traditioner. ”Så det kostar ofta väldigt mycket energi och man får ofta inte så 

mycket ut av det, så i detta fallet fick det bli så, nu hade jag bara denna eleven i ett halvår, så 

det var inget längre perspektiv för min del” (informant A). Den uppfattning vi får här är att A 

sedan tidigare har dåliga erfarenheter av liknande situationer då han säger att man ofta inte får 

något ut av kontakten med föräldern och att det därför är en lite jobbig situation att ge sig in i. 

Dock berättar lärare A längre fram under intervjun att detta är enda gången han varit med om 

någon sådan situation vilket gör att vi får uppfattningen om att han överlag tycker det verkar 

vara en jobbig och obekväm situation som han gärna slipper. Lärare B har fått brev av 

föräldrar där de bett att eleven ska slippa en viss period eller aktivitet i idrotten. B har då 

pratat med eleven för att ta reda på vad han eller hon tycker samt om det finns någon press 

hemifrån som påverkar. Han försöker också få eleven att berätta inför klassen varför han eller 

hon inte kommer att vara med på vissa moment så de andra slipper undra. Bs uppfattning är 

sådan att han inte tycker det ska vara främmande eller konstigt att en elev inte kan deltaga 

utan att man ska ha förståelse för det. Han menar att han istället försöker lösa lektionen 

genom att erbjuda eleven andra aktiviteter. Vi anser att B gärna verkar vilja göra situationer 

som kan kopplas till religion så naturliga som möjligt så att även övriga elever ska förstå och 

acceptera att någon elev kanske inte kan deltaga eller behöver deltaga på andra premisser. 

Den fjärde läraren, lärare E, har blivit kontaktad av föräldrar ett par gånger och han har då 

informerat föräldrarna om läget och de val och möjligheter som finns att tillgå. Därefter har 

det inte varit några konstigheter och föräldrarna verkar ha accepterat de val som finns. E 

berättar dock att han har några elever som är med på idrottslektionerna, men som inte vill 

deltaga på simningen och därmed vet att de inte kommer få något betyg. Till skillnad från de 

andra lärarna så har lärare D inte haft någon direkt kontakt med föräldrar angående liknande 
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situationer. Det närmsta han kommit är då det skrivits åtgärdsprogram för de elever som 

väljer att inte simma, eftersom det i åtgärdsprogrammet även ska finnas en kommentar från 

föräldern. Den generella uppfattningen bland våra informanter är att det inte finns särskilt 

mycket kontakt med föräldrar gällande situationer som handlar om idrott och religion i 

kombination. De gånger som det finns kontakt med föräldrar verkar lärarna lägga olika 

mycket kraft på att lösa situationerna som gett upphov till kontakten. Mängden kraft som 

läggs verkar ha samband med huruvida situationen är relaterad till måluppfyllelse eller ej, då 

eleverna inte kan få ett godkänt betyg utan att ha uppfyllt de mål som krävs.  

 

Lärarna har uppfattningen att islam är den största religionen på skolan näst efter kristendom. 

De tillfällen då lärarna anser att idrotten kan vara begränsad av religiösa skäl uppstår främst 

vid simning och duschning. Lärarna uppfattar det dock som att de lösningar de har till de 

olika situationerna för det mesta räcker för att få de flesta eleverna att deltaga. Överlag har 

lärarna inte så mycket kontakt med föräldrarna till eleverna med någon form av religiös 

övertygelse och attityden till kontakten till dessa föräldrar skiljer sig en del mellan några 

lärare. En lärare har, med ett undantagsfall, inte kommit i kontakt med elever som uppgett 

religiösa skäl till att inte deltaga eller behöva särskilda omständigheter för att kunna deltaga.  

 

5.1.3 Kursplan, mål och betyg 

Detta kapitel behandlar lärarnas syn på möjligheten att uppnå målen utifrån kursplanen med 

fokus på de elever som på grund av sin religiösa övertygelse inte vill eller kan deltaga i alla 

moment. Här redovisas även vad som händer med betyget då en elev på grund av religiösa 

skäl inte uppnått målen. Synen på befrielse från moment på grund av särskilda skäl tas också 

upp. 

 

Alla fem lärarna anser att det går att följa kursplanen och dess krav på att skapa 

förutsättningar för alla elever samt att stärka gemenskapen i det mångkulturella samhället och 

tycker inte att det är ett bekymmer. En gemensam åsikt verkar vara att det fungerar så länge 

man inte förstorar situationerna och gör dem till problem. Skulle det dyka upp bekymmer så 

löses dessa genom individuella anpassningar. Lärare C har endast en gång stött på en 

situation där religionen påverkade en lektion och ansåg därför inte religionstillhörighet spela 

någon som helst roll för kursplan eller utövandet. ”Alltså, av de klasser jag har så kan jag inte 
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säga någonting. Religion påverkar inte ett skit, förutom hon då, den kristna tjejen. Det är det 

enda jag har råkat ut för” (informant C). 

 

Alla lärarna, med undantag från C som säger sig aldrig ha stött på någon direkt situation 

gällande idrott och religion i kombination, menar att det till största delen bara är vid 

aktiviteterna i simhallen då situationer som skulle kunna orsaka problem dyker upp. Eftersom 

de då erbjuder möjligheter som passar i stort sett alla har det aldrig blivit ett direkt bekymmer 

och kursplanen har därför blivit följd. Det finns tillfällen då elever på grund av religiösa skäl 

vägrat simma trots olika möjligheter, men de är fåtaliga. Lärare E berättar att han fått direktiv 

från skolledningen om att religion inte får användas som ursäkt för att inte simma. Es 

uppfattning är att det viktigaste är att eleven kan visa att han eller hon kan uppfylla de 

simrelaterade målen, inte bara för betygets skull utan även för sin egen skull. Med detta 

menar han att simning och livräddning kan bli nödvändigt vid till exempel en 

överlevnadssituation. 

 

Lärare A berättar att de har fått in fair play i den lokala kursplanen, något som idrottslärarna 

på denna skola är väldigt nöjda med. Då måste eleverna uppvisa samarbete och respektera 

varandra för att nå godkänt, något som A menar att pojkarna med utländsk härkomst ofta har 

svårt för och verkligen behöver arbeta med. Trots att A till en början problematiserar just 

invandrarkillarna och menar att det är de killarna som har problem med fair play så har han 

samtidigt uppfattningen att fair play är något som kommer alla elever till nytta även i 

vardagen. 

 

Gällande frågan om vad som händer med elevens betyg om inte målen uppnås, klargör lärare 

D och E att eleverna måste uppvisa simkunskap för att nå ett godkänt och att de erbjuder så 

många lösningar som möjligt för att samtliga elever ska ha chans att nå målen. På samma 

fråga svarar lärare A och B att även de erbjuder eleverna lösningar för att kunna deltaga, men 

eftersom de inte svarar riktigt på frågan om vad som händer med betyget verkar det som att 

deras elever alltid accepterar dessa lösningar. Lärare C säger att han, som tidigare nämnts, 

aldrig stött på någon elev som inte velat simma eller som har behövt speciella lösningar för 

att visa upp sin simkunskap men att om det skulle behövas så skulle han kompromissa. 

 
Det är krångligt det där, i gympan. Det är så mycket de ska uppnå så ofta kan man hitta 
någon slags kompromiss. Ja, man kan kompromissa helt enkelt. Många gånger är man 
bara glad att de är med och rör på sig. Jag kräver inte att de ska göra världens bästa 
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resultat på hundra meter eller så. Det är ju individanpassad och så… Om ni förstår? 
(informant C). 

 
Det framgår inte av hans svar om han menar att han skulle kompromissa bort de mål som en 

elev har svårt att uppnå, eller om han skulle hitta kompromisser som gör att eleven kan uppnå 

målet och därmed följa kursplanen. Lärare C påstår sig alltså aldrig ha kommit i kontakt med 

någon situation där en elev på grund av religiösa skäl behövt deltaga under andra 

förutsättningar än andra elever. Av denna anledning verkar han inte heller direkt kunna delge 

oss någon uppfattning om hur han skulle hantera en sådan situation. 

 

Angående möjligheten för en elev att bli befriad från viss undervisning svarar samtliga lärare 

att de inte stött på någon elev som på grund av religion eller kultur drivit den processen. 

Okunskap hos elever och föräldrar om att möjligheten finns menar lärare A kan vara orsaken 

till att han aldrig mött någon som velat driva processen, samt att han tror många föräldrar vill 

att deras barn ska gå i skolan på samma villkor som alla andra. Han har fått uppfattningen att 

föräldrarna till eleverna med annan kultur eller religionstillhörighet än den svenska kristna 

gärna vill att deras barn ska integreras så mycket som möjligt i den svenska skolan. A 

berättar också att de flesta som väljer bort idrotten är så kallade svenska elever som då väljer 

bort idrotten av andra skäl. 

 
Ja, nu har vi ju en föräldragrupp här som är väldigt måna av att deras barn ska 
integreras i skolan och tycker då att deras barn ska vara i skolan på samma villkor som 
de andra. Kanske 80 % av eleverna som väljer bort idrotten är svenska elever, så det 
handlar om andra saker (informant A). 

 

Vi uppfattar det som att A för att få den här informationen borde ha en del kontakt med 

föräldrarna till invandrareleverna, dock hävdar han vid ett annat tillfälle att han i stort sett 

aldrig haft direkt kontakt med föräldrar till elever med utländsk härkomst. Därför vet vi inte 

om informationen ursprungligen kommer från någon annan på skolan eller om det är ett 

antagande från As sida. Han ställer sig i vilket fall positiv till att möjligheten till befrielse 

finns när det verkligen behövs, men tycker inte man bör flagga för det. Lärare B tycker det är 

fel att befria någon helt från ett ämne, men tycker samtidigt det är fel att eleverna skall 

tvingas deltaga i delar som gör dem illa till mods. Att istället ständigt leta efter nya 

möjligheter och vägar tycker han är viktigt så eleverna känner att de kan deltaga. Att 

möjligheten till befrielse är fel menar lärare C då han inte tycker att vissa elever på grund av 

religion ska kunna avstå från att lära sig de saker som skolverket bestämt ska läras i skolan. 

Hans uppfattning är att om man går i en svensk skola bör man deltaga i de 
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undervisningsmoment som finns. Vi får därför uppfattningen att C tycker det är 

problematiskt och fel av en elev att på grund av religiösa skäl inte deltaga i all undervisning. 

Övriga två lärare, D och E, menar att de inte har någon direkt åsikt om huruvida de tycker 

möjligheten är bra eller inte då de aldrig behövt fundera över det. 

 

Lärarnas uppfattning om mål och betyg verkar över lag vara att om man bara kan erbjuda en 

rad olika möjligheter så går det att följa kursplanen även för de elever som på grund av 

religiös övertygelse eller annan kultur än den svenska inte kan deltaga under samma 

förutsättningar som övriga elever. Lärarnas allmänna uppfattning är att detta inte heller är 

särskilt problematiskt utan det är en naturlig del av arbetet i att finna lösningar som passar de 

olika individerna, vilket främst behövs då målrelaterade aktiviteter i simhall ska utövas. 

Endast lärare C har aldrig stött på någon elev som på grund av religion eller kultur behövt 

särskilda omständigheter för att deltaga på idrottslektionerna. Inte heller har någon av lärarna 

stött på någon elev som av kulturella eller religiösa skäl velat bli helt befriad från 

idrottsämnet. 

 

5.1.4 Sätt att prata samt andrafiering 

Utifrån de teman vi diskuterade med våra informanter ämnar vi analysera på vilket sätt 

idrottslärarna pratar om idrottsundervisning och religion i kombination, och då även de elever 

det berör. Vi vill även ta reda på om det förekommer någon form av kategorisering eller 

andrafiering då lärarna diskuterar ämnet. 

 

Oavsett om de intervjuade lärarna gör det på ett positivt eller negativt sätt finns där hela tiden 

spår av andrafiering. Det är nästan omöjligt att prata om människor överhuvudtaget utan att 

använda termer som ”vi” och ”dem”. Sedan kan man göra det på olika sätt. Vad som behöver 

vägas in i analysen av hur lärarna pratar är deras medvetenhet angående hur de uttrycker sig. 

Exempelvis informant A väger inledningsvis noggrant sina ord då han pratar med oss 

angående våra intervjuteman. Exempel på vad vi baserar detta är då A säger saker som: ”ja vi 

använder ordet intressant, för att inte döma någon” samt ”Jag använder ordet svenskfödda i 

den meningen att de har föräldrar och så som är svenska”. A försöker vid något tillfälle även 

formulera vad han tror att vi är ute efter, vilket vi anser skulle kunna spegla vad, och hur, han 

svarar på våra frågor. 
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Vad ni söker, vad jag förstår, är alltså att ni ska kunna dra slutsatser och riktlinjer för 
att ge en generaliserande bild, ni är inte inne och letar efter individfall kan jag tänka 
mig, utan ni vill kunna presentera statistik eller procentsats att så här många elever 
inom en viss kultur avviker från idrotten på grund av vissa olika anledningar och så 
vidare (informant A). 

 

Trots detta finner vi intressanta infallsvinklar i hans utsagor då han allt eftersom intervjun 

framskrider verkar slappna av mer och mer. 

 

Vid en första anblick på lärarnas svar finner vi ingen generell kategorisering. Alla 

informanter svarar på frågorna på ett väldigt korrekt sätt. De tänker efter väl och verkar väga 

sina ord innan de svarar. Det är mer när vi går in på djupet angående konkreta situationer och 

för en diskussion som lärarna mer och mer slappnar av och går utanför den korrekta rollen. 

När vi frågar lärarna om de märker någon skillnad mellan svenskfödda elever och elever med 

utländsk bakgrund svarar alla på något sätt ”nej” när det handlar om elevernas närvaro på 

idrottsundervisningen: ”Nej, eh, det skulle jag inte vilja säga” (informant A), ”Om man tar 

bort ramadan så är det samma” (informant B), ” Nej, det kan jag inte påstå” (informant C), 

”Eh…nej egentligen inte” (informant D) samt ”Hm…eh, nej det tycker jag nog inte” 

(informant E). Då vi mer och mer diskuterar om, och i så fall hur, idrottsundervisningen 

påverkas av elevers religiösa övertygelse kan alla informanter utan informant C vittna om att 

undervisningen påverkas på ett eller annat sätt. Till en början får vi känslan av att 

informanterna inte riktigt vågar påstå att eleverna påverkas av sin religiösa övertygelse, men 

de har ändå exempel på hur de faktiskt gör det. Det största exemplet på detta är informant C 

som påstår sig aldrig någonsin kommit i kontakt med religiös påverkan på 

idrottsundervisningen med undantag för ett fall, då en kristen tjej på grund av sin religion inte 

fick deltaga i yoga för sin pappa. Då vi frågar honom om majoritetsreligionen förutom 

kristendom på skolan ger han ett mycket snabbt svar; ”Det är muslimer”. Intressant här är att 

han anser att det är ”muslimer” som är majoritetsreligionen och inte islam. Det känns inte 

heller riktigt trovärdigt då informant C funderar vidare kring elevers religiösa övertygelses 

påverkan på idrottsundervisningen. ”Det känns som att det är en väldigt ovanlig situation, för 

jag har inte hört något från de andra idrottslärarna heller. Jag har inte hört talas om några 

problem angående detta” (informant C). 

 

Flera av lärarna vill gärna göra gällande att de vill lösa situationerna som uppstår, och flera 

av dem talar på ett positivt sätt om detta. Informant A tycker till exempel att ”tyvärr har vi 

inte längre samma möjlighet att erbjuda den här privata duschningen som vi hade innan”, 
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vilket vi tycker pekar på en positiv inställning till lösning på eventuella problem som kan 

uppstå. Informant As sätt att tala är positivt på det sätt att han använder positiva uttryck, dock 

framkommer inte hur han löser duschproblematiken istället när de gamla lösningarna inte 

fungerar längre. Även informant B använder positivt laddade ord då han pratar om samma 

sak: ”Det är just det med simningen som inte fungerar för alla religioner”. Han påstår inte att 

det hela är ett problem, utan att det helt enkelt inte fungerar. Då B talar förekommer ofta 

positiva ordval såsom ”nya lösningar” och ”anpassa så att det fungerar för alla”. Informant B 

talar om sig själv som en positiv person som inte tycker att man bör fokusera på problem, 

utan på dess lösningar. Även informant D talar om att kunna erbjuda olika lösningar, vilket 

också ger en positiv känsla, ”dels så är det ju simskoleundervisning som vi erbjuder om det är 

så att de inte kan simma”. Då vi diskuterar möjligheten att bli befriad från vissa moment i 

undervisningen framkommer informant Ds positiva inställning då han ser det som att han 

skulle kunna hjälpa eleverna: ”Eftersom jag aldrig varit i kontakt med det eller haft några 

elever som yrkat på det eller som jag behövt hjälpa i samband med det, så nej”. D räknar 

också in alla tänkbara elever då han pratar om vissa lösningar, inte bara elever med utländsk 

bakgrund. 

 
Och är det någon elev som av någon anledning inte vill duscha eller visa sig inför de andra 
så finns det separata rum som egentligen är för oss lärare där de får möjlighet att duscha i 
fred. Så där kan en enskild elev få den möjligheter om den har komplex för något eller så. 
Hellre det så eleven slipper avstå helt från idrotten (informant D). 

 

Hela informant Ds inställning kan sammanfattas med ett av hans egna citat: ”vi ger ju alla 

möjlighet att delta oavsett religiös tillhörighet” vilket rimmar väl med informant Es 

inställning då han säger att lärarna på hans skola vill att eleverna ska kunna simma, så de 

försöker vara flexibla och hitta lösningar. Något annat vi anser positivt i informant Ds utsaga 

är att han inte problematiserar de begränsade eleverna, utan även det de ställs emot: ”Där är 

ju också problemet att badhuset inte kan garantera att där inte finns manliga badvakter eller 

så”. Det handlar inte heller enbart om utländska elever som kategori då han pratar om 

situationer att lösa. Även i hans citat ”invandrarbarn som kommer från andra kulturer eller 

städer och som inte fått möjligheten tidigare och så” tycker vi oss ana en positiv inställning. 

Ord som ”möjligheten” visar att han ser situationer från den ljusa sidan. Dock skulle man i 

samma citat kunna skymta en kategorisering av den av informant D skapade gruppen 

”invandrarbarn”. Han grupperar alla invandrarbarn och förutsätter att alla kommer från 

samma sorts kultur eller stad samt varit begränsade på samma sätt. 
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Emellanåt, men inte ofta, under våra intervjuer händer det att lärarna problematiserar elever 

med utländsk härkomst eller någon religiös övertygelse. Informant A säger till exempel ”Vi 

hade två stycken rum som vi avsatt till killar och tjejer med invandrarbakgrund eller andra 

problem” då vi pratar om situationer som uppstår i samband med idrottsundervisningen, i 

detta fall duschning. Då han sätter samman ”invandrarbakgrund eller andra problem” skulle 

han kunna mena att invandrarbakgrund är ett problem. Över lag kan det ibland kännas som 

att det är svårt att undvika ordet ”problem” eftersom att situationer då elever inte kan deltaga 

på samma förutsättningar som alla andra får ”problem” att uppstå. Till exempel informant D 

kommer inte undan ordvalet oavsett hur positiv inställning han har under resten av intervjun: 

 
Men visst finns det ju problematik, i badhuset där också. Att de inte får eller så på 
grund av religiösa skäl eller vad det kan vara, bada tjejer och killar ihop och sådär. Där 
kan man ju se ett visst problem mellan invandrare och svenska tjejer (informant D). 

 

En följdfråga vi funderar på i samband med ovanstående citat är att han verkar se skillnad 

mellan ”invandrare” och svenska tjejer. Tankar uppstår kring om han menar alla invandrare, 

eller bara invandrartjejer. Även då D säger att ”de inte kan simma, vilket ju också kan vara 

ett problem på det hela” funderar vi på det som inte sägs. Vi undrar då vad mer som är ett 

problem än att de inte kan simma. 

 

Informant B förklarar under tiden han pratar om eleverna så inga missförstånd ska kunna 

göras; ”frånvaro hos eleverna med utländsk, eller med islam som religion”. På det sättet 

kommer han ifrån att kategorisera elever med utländsk bakgrund, eller muslimer som grupp, 

vilket han verkar göra helt omedvetet. Ibland pratar informant B om ”eleverna” då han menar 

alla elever, och ibland då han menar elever med utländsk bakgrund. Detta torde betyda att 

han inte alls kategoriserar utan det hela beror helt på i vilket sammanhang han pratar om 

elever. Ibland gör informant Bs sätt att prata att det är svårt att förstå vad, och vem, han 

menar. ”Jag har elever som kommer från andra kulturer som kanske aldrig har spelat en viss 

sport som vi gör här”. B nämner inte vilka kulturer han menar, inte heller vem han åsyftar då 

han säger ”vi”. Även om han skapar någon form av ”vi och dem” då han uttrycker sig så är 

känslan en helt annan. Kanske är B så pass van vid en stor blandning kulturer hos eleverna att 

han helt enkelt inte ser några skillnader. Denna tendens tycks vi uppfatta hos fler informanter 

än bara B. Både informant D och informant E verkar vara speglade av en stor 

mångkulturalism på skolan. ”Men det är rätt många elever som inte har svenskt ursprung här 
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på skolan, så på det viset skulle jag kunna svara ja på frågan. Det är ju fler som har utländskt 

ursprung än svenskt här” (informant E). Ännu ett exempel på det vardagliga i det hela är då 

vi först frågar informant E om hur idrottsundervisningen påverkas av elevers religiösa 

övertygelse. Han svarar då att han inte märker någonting, men då han får en konkret fråga 

angående diskussioner med elever om duschning och ombyte svarar han direkt: ”Ja, det har 

jag dagligen”. Informant A hamnar däremot ibland i meningar där han kategoriserar sina 

elever, även om han inledningsvis är väldigt korrekt och eftertänksam i det han säger. 

 
vissa kan tycka det är lite jobbigt med att bli svettig och då återigen ofta tjejer, muslimska 
tjejer som tycker det är fult att bli svettig. Och det kan ju också hänga ihop med den här 
duschkulturen då (informant A). 

 

Här klumpar han ihop alla muslimska tjejer till en och samma grupp och säger vad de tycker, 

nämligen att det är jobbigt att bli svettig. När A pratar om ”den här duschkulturen” får vi en 

känsla av att han vet en del om den, alternativt att det är hans fördomar. Detta trots att han 

senare i intervjun påstår sig inte kunna speciellt mycket om islam: ”Ja, religion är inte min 

starka sida (---) så känner jag att det inte spelar någon roll att kunna mer” (informant A). 

Även då informant A funderar kring en tjej som på grund av sin tillhörighet inom islam inte 

fick deltaga för sin pappa drar A slutsatser: 

 
Nu hade jag ju bara henne ett halvår så jag kan inte yttra mig så mycket om det. Men är 
man uppvuxen med den ideologin hemma så är det klart att då har man kanske inte 
reflekterat så mycket över det heller, det är väl så det ska vara (informant A). 

 

Dock beskriver inte A vad det är som säger att flickan inte reflekterat över sin situation. 

Emellanåt händer det också att informant A verkar vilja gå runt situationer som uppstår 

utifrån det han säger. Då vi pratar med honom om samma elev som på grund av sin 

tillhörighet till islam inte fick deltaga i idrottsundervisningen på grund av sin pappa frågar vi 

om han försökt ha någon kontakt med pappan. Svaret nedan tycker vi tyder på att A helst 

slipper sådan kontakt. Eftersom att föräldrarna ändå inte kan svenska tillräckligt bra verkar 

informant A inte tycka att det är någon idé att ha kontakt med pappan. Dock säger han inte att 

alla föräldrar är på detta sätt, men många. 

 
Naaaej, alltså, många av föräldrarna till de här barnen har ju en väldigt svag 
svenskkunskap alltså, så även utvecklingssamtal och så får ju bedrivas ofta med tolk. 
Så det gör ju att den här direktkommunikationen blir ju ganska svår att genomföra, 
och det är svårt i detta fallet att bryta in och ta bort den här traditionen. Så det kostar 
ofta väldigt mycket energi och man får ofta inte så mycket ut av det, så i detta fallet 
fick det bli så (informant A). 
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Även informant D omnämner de utländska elevernas familjer, och då delvis på negativa sätt. 

Utifrån följande citat funderar vi på hur det kommer sig att informant D kan dra slutsatsen att 

dessa familjer inte vill vara en del av att utvecklas med det svenska samhället. 

 
Sen att en del inte vill vara en del av att utvecklas med det svenska samhället, om man 
nu kan säga så, det får ju de stå för. Men vi ger ju alla möjlighet att delta oavsett 
religiös tillhörighet och så. Och som sagt, de som har sådana bekymmer försöker vi 
tillmötesgå (informant D). 

 

Att informant D väljer att omnämna elever som begränsas av en religiös övertygelse som ”de 

som har sådana bekymmer” tycker vi låter något märkligt. Han utvecklar inte svaret så att vi 

får veta om han menar att det är ett bekymmer att vara religiös. Även E nämner elevernas 

föräldrar i något sammanhang. Han menar att ”Eleverna ska inte få lida för att föräldrarna 

inte vill att de ska simma”. Vi anser det viktigt för lärarna att inte försätta sig i en situation 

där det kan uppstå en konflikt mellan hem och skola. 

 

Känslan av att vilja undvika att bekanta sig med religionen islam och kunskap om hur en 

religiös övertygelse inom islam kan påverka eleverna dyker upp på flera olika ställen då vi 

diskuterar med informant A. Vi frågade A vilken religion som är i majoritet förutom den 

kristna varpå detta svar gavs: ”Ja, religion är inte min starka sida, men det är ju mycket 

muslimer. Men eftersom jag inte sett det hela som ett problem så känner jag att det inte spelar 

någon roll att kunna mer”. Frågan som följer då vi ser till hans svar är vad som händer då det 

kommer en elev som har önskemål, och kanske till och med krav, utifrån sin religiösa 

övertygelse. Det informant A säger anser vi visar på att han tycker att det är skönt att slippa 

kunna mer om islam. För att rädda sig något fortsätter han med kommentaren ”inte för att jag 

inte bryr mig, men eftersom alla ändå deltar under samma förutsättningar så spelar det ingen 

roll av den anledningen” (informant A). Innehållet i det som informant A faktiskt säger är 

positivt i sig, att alla deltar under samma förutsättning, dock anser vi det något nonchalant 

uttryckt med de ord han väljer. 

 

Den informant som skiljer sig mest från mängden är informant C. Den största skillnaden är 

att han påstår sig aldrig någonsin kommit i kontakt med att en elevs religiösa övertygelse 

påverkat idrottsundervisningen. Detta även om han på vår fråga om majoritetsreligioner 

direkt svarar ”Det är muslimer”. Det enda exempel han nämner är en flicka som inte fick 
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deltaga i yogaundervisning på grund av sin kristna tro. Det som, förutom denna skillnad, 

skiljer honom från de övriga är hans över lag ganska negativa inställning. Både ord han 

använder samt vissa åsikter gör att vi uppfattar honom som negativ. Då han omtalar flickan 

som inte fick deltaga i yogaundervisningen omnämner han henne som ”gravt kristen” vilket 

vi uppfattar som negativt. Han frågar sig också ”hur han fick ihop det med yoga vet jag inte”, 

angående flickans pappas inställning, vilket kan anses visa på att han inte har viljan att förstå.  

 

Vidare uttrycker informant C åsikter som: ”Jag tycker man hör om sånt jämt på tv. Inte i 

mina klasser i alla fall, där är inget tjafs alls, de kör järnet”. Ordet ”tjafs” uppfattar vi som 

negativt och något han helst slipper. Även då han säger ”det är inte nåt problem eller så, det 

märks knappt” uppfattar vi det som att han anser det skönt att de muslimer som finns på 

skolan inte utmärker sin religiösa övertygelse då det handlar om simning och ombyte med 

andra elever, vilket var vad vi diskuterade vid tiden för kommentaren. Fler gånger än en 

uppkommer ordet ”tjafs” som sammanfattande ord för religiös övertygelse som kan komma 

att påverka idrottsundervisningen. Även sammanhanget där ordet ”tjafs” sätts in anser vi 

negativt: ”Det är gött att slippa sånt där tjafs”. Att informant C anser att religion inte påverkar 

undervisningen i sig kan vara en helt objektiv uppfattning, men sättet han säger det på får oss 

att tänka att han faktiskt tycker religion är negativt. Detta utifrån följande citat: ”Alltså, av de 

klasser jag har så kan jag inte säga någonting. Religion påverkar inte ett skit, förutom hon då, 

den kristna tjejen. Det är det enda jag har råkat ut för”. Uttrycket ”råkat ut för” är liksom 

”tjafs” något som återkommer då vi intervjuar C. Vi klassar, utifrån de situationer där de 

används, dessa uttryck som negativa. Kan hända ska det tas med i beräkningen att informant 

C över lag har ett väldigt avslappnat sätt att prata med oss. Han använder mycket 

slanguttryck och vår uppfattning är att han inte är riktigt så negativt inställd som lätt kan 

utläsas ur hans ordagranna svar. Dock anser vi det viktigt för en lärare att tänka på hur man 

uttrycker sig angående ämnen som dessa. 

 

Det kan uttydas en viss inställning som vi tycker kan sammanfattas med ”Här i Sverige gör vi 

såhär” då våra intervjuade lärare diskuterar våra ämnen. Både informant C och informant E 

ger oss exempel på sådan inställning. Då informant E talar om betygssättning säger han: ”Du 

måste kunna simma för att få godkänt, och det är ju tråkigt om det hänger bara på simningen, 

men du måste kunna simma för att få godkänt, så är det bara”. Hans uttalande om huruvida 

elever har rätt att bli befriade från viss undervisning visar på skolans inställning till 

integration: ”Ja, vi har ju fått direktiv från skolledningen här att religion inte kan användas 
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som någon ursäkt för att inte gå och simma” (informant E). Även informant C verkar ha en 

ganska bestämd inställning som pekar på att han anser att invandrarelever bör anpassa sig 

helt till den svenska skolan: 

 
Men nej, varför ska man bli befriad från olika saker för? Jag tycker det blir fel om man 
på grund av religiösa grejer inte är med på sex och samlevnad, det är ju en bit av vad 
skolverket säger man ska lära sig. De går ju faktiskt i en svensk skola…Så ja, jag tycker 
det är fel att man ska kunna bli befriad (informant C). 

 
 
Den största diskussionen som påvisar andrafiering förs med informant A. Detta handlar om 

de manliga elever som har utländsk bakgrund. Informant A tar själv upp diskussionen, som 

till en början hade fokus på betygssättning. A andrafierar här de elever som är killar och har 

utländsk bakgrund medan han gör sig själv och, vad vi uppfattar det som, oss som intervjuare 

till ett ”vi”. ”Det man ser som skillnad här är ju att egocentrismen är väldigt mycket större 

hos dessa eleverna än vi som vuxit upp med jantelagen mer eller mindre va”. Kanske är det 

svårt att uttrycka samma sak på något annat sätt, men vi anser citatet vara ett tydligt exempel 

på andrafiering. Det som är intressant i sammanhanget är det informant A fortsätter diskutera 

kring vilket delvis känns som fördomar. Bland annat säger A att han uppfattar att vissa av 

killarna gör det de gör på idrottslektionerna för att göra sina föräldrar stolta, och han 

uppfattar att det är mycket ”jag” i centrum. Han upplever att dessa elever gärna vill visa vad 

de kan. 

 
det är väldigt många invandrarelever som är duktiga rent praktiskt och tekniskt, men det 
här med att spela i lag, fair play och så vidare, det är mycket känslor som bubblar upp 
och om man krockar och så. Jag har varit med om väldigt många slagsmål och sådär. 
Väldigt mycket känslor överhuvudtaget. Väldigt engagerade och impulsiva. 
Känslomässiga, vilket också då resulterar i att konflikter kan uppstå. Och det handlar 
ofta om elever, killar med invandrarbakgrund i konflikter på ett annorlunda sätt än killar 
som är svenskfödda (informant A). 

 

Vi uppfattar det som att informant A är kategoriserande då han beskriver invandrareleverna 

som att de har ”väldigt mycket känslor överhuvudtaget. Väldigt engagerade och impulsiva. 

Känslomässiga”. Han fortsätter sitt resonemang med att detta inte underlättar hans 

undervisning, ”för där finns ju många av dessa invandrarkillar som är väldigt välvuxna redan 

i år 7-8 och de här små tjejerna de flyger ju som vantar när de kommer springande”. 

Informant A kategoriserar dessa invandrarkillar, vilket vi anser utifrån hans citat ”Och det är 

väldigt svårt för dem att se, för ‘jag är ju bäst’ och det spelar ingen roll vad de andra gör”. 

Han verkar mena att alla invandrarkillar tänker och agerar likadant. Informant B talar om 
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ungefär samma problematik, men han fokuserar på lösningar på situationerna. Vi diskuterar 

individanpassad undervisning och hur det fungerar i praktiken utifrån de mål som står att läsa 

i den nationella kursplanen för idrott och hälsa. B menar att det finns elever som aldrig 

tidigare deltagit i vissa sporter som de ägnar sig åt på idrottslektionerna, och vissa elever 

behöver konkreta individuella mål för varje lektion för att kunna fungera på bästa sätt. 
 
Jag brukar ha ett tydligt mål med dagens lektioner, och då gör det inte så mycket att 
eleverna är olika. Så jag ser inte det som ett problem, utan som en möjlighet för dessa 
elever att få vara en del av detta, i klassen och på lektionen. Men strikta uppgifter är 
viktigt för dessa elever. Jag säger till dem att ”idag måste du dribbla fem gånger och 
sen passa till någon” och så vidare, jag kan inte bara slänga ut en fotboll och låta dem 
spela. Men behöver se till varje elevs roll och därefter ge dem lämpliga uppgifter 
(informant B). 

 

Hos en annan informant uppfattar vi stoff till kategorisering. Det är när informant E berättar 

om att en kollega till honom håller på att undersöka möjligheten för de elever som inte vill 

deltaga i den ordinarie simundervisningen att simma i en annan stad. Han uttrycker sig som 

följer: ”Sen håller X på att kolla upp lite om badet i Z-stad där de har någon tid då bara 

muslimer simmar eller så”. Om det är så att han menar muslimer i allmänhet kan ju inte de 

muslimska flickorna åka dit och bada då det skulle betyda att det är manliga muslimer där 

också. 

 

De av oss intervjuade lärarna pratar för det mesta om alla elever på samma sätt. Självklart 

finns en del undantag, och informant C är den som skiljer sig mest från de övriga. I vissa fall 

händer det att negativa ord och uttryck används för att få fram vad man menar, men i vissa av 

dessa fall finns få alternativ som får fram samma mening. De flesta lärare verkar anse det helt 

i sin ordning att det uppkommer situationer där individuella lösningar behöver sättas in, och 

det är inget de talar negativt om överlag. Andrafieringen hos lärarna är inte utbredd. I något 

fall hamnar någon lärare i en situation där vi kan utläsa spår av andrafiering, men vi anser det 

svårt att tala om människor överhuvudtaget utan att andrafiera. Dock behöver det inte alls 

vara i negativa ordalag. 

 

5.2 Resultatsammanfattning med teorianknytning 

Under denna rubrik kommer vi att ge en sammanfattning av vårt insamlade material i 

anknytning till den teoretiska utgångspunkt vi använt oss av. 
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De intervjuade lärarna anser sina elever ha god närvaro på idrottslektionerna, och de 

framhåller ingen särskild grupp elever som mer frånvarande än någon annan. Den enda 

orsaken till ökande frånvaro skulle i så fall vara högre ålder, ju närmre gymnasiet desto högre 

frånvaro. Inte heller finns det enligt våra informanter någon självklar situation inom 

idrottsundervisningen där det är högre frånvaro än vid något annat moment. Någon lärare 

påpekar att det är högre frånvaro vid simundervisningen, men han kopplar inte samman det 

med religiös påverkan. 

 

Att religion kan påverka deltagandet inom idrottsundervisningen var dock alla lärarna mer 

eller mindre överens om. Dock finner de alltid individuella lösningar som passar den aktuella 

situationen. Att finna lösningar på de situationer som uppstår är en självklarhet, och många 

av de lösningar som används är samma som bland annat Otterbeck (2000) skriver om. Att det 

är individuella lösningar som gäller är de lärare som nämner detta överens om. Detta i likhet 

med det som står skrivet i SOU 1996:143, 28 nämligen: ”Det finns ingen homogen grupp 

som man kan rikta likartade ´åtgärder´ mot”. Skolkommittén anser det viktigt att ha kunskap 

om olika kulturer för att kunna finna lösningar som passar var och en av eleverna. De menar 

att det lätt kan bli missförstånd just på grund av okunskap och oförståelse. Detta är dock inget 

som de lärare vi intervjuat har nämnt. Däremot vet vi inte elevernas syn på situationerna.  

 

Vissa av våra lärare antyder att de inte har tillräckligt med kunskap om exempelvis islam, 

vilket inte gör det omöjligt att missförstånd faktiskt uppstått. En av våra informanter, A, 

berättar om en flicka som inte fick deltaga i idrottsundervisningen på grund av sin religion. 

Flickans pappa ansåg inte att hon skulle hålla på med idrott och begärde henne befriad från 

undervisningen. Högdin (2007) skriver om att flickor inom vissa kulturer inte förväntas göra 

karriär vilket därför bidrar till att de hemifrån begränsas i undervisningssammanhang vilket 

var fallet i situationen som informant A berättade om. Högdin skriver vidare att det i ett 

sådant fall kan vara svårt att övertyga flickornas föräldrar att det är viktigt med en utbildning. 

Informant A verkar inte ha försökt övertala flickans pappa till att låta flickan deltaga i 

idrottsundervisningen. ”Ja, det var inget att diskutera. Hon fick helt enkelt inget betyg i 

ämnet, hon fick annat att göra under den tiden” (informant A). Något vi inte uppfattat vid 

våra intervjuer, vilket vi fått uppfattning om i vår tidigare forskning, är att många föräldrar 

till elever med utländsk bakgrund skulle kämpa för att få sina elever befriade från 

undervisningen. 
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Islam är den religion som informanterna tror är mest utbredd på skolorna förutom 

kristendom. Med tanke på att kristendom och därefter islam enligt Adherents (citerad i 

Woods, 2007:259) är världens två största religioner känns det helt naturligt att det även ser så 

ut i skolsamhället vilket vi också trodde. Därför är det inte heller konstigt att den information 

som de intervjuade lärarna ger gällande religion i skolan till stor del handlar om islam och 

därmed muslimska elever. I likhet med Nilsson (2006) och Otterbeck (2000) lyfter 

informanterna i stort simning, ombyte och duschning som de situationer som oftast uppstår i 

kombinationen av idrott och religion. Även ramadan nämndes av två lärare. Författarna 

nämner dock även dans som en sådan situation, något som ingen av våra informanter hade 

några liknande erfarenheter från. Precis som Otterbeck (2000) beskriver det finner även våra 

informanter olika lösningar till de allra flesta situationer. Detta dock med undantag för 

informant C som i stort sett aldrig varit i kontakt med situationer gällande religion och idrott.  

 

Larsson och Meckbach (2007) menar att idrottsläraren bör anstränga sig för att ge alla elever 

möjlighet att uppnå målen utan att behöva frångå sina religiösa traditioner. Precis detta 

försöker våra informanter på olika sätt göra beroende på de behov som finns. Vid något 

tillfälle finner vi dock vad vi tycker verkar vara brist på engagemang för detta. De religiösa 

traditioner som en elev följer kommer ofta från vad eleven är van vid hemifrån. Det händer 

därför att föräldrar kontaktar idrottslärarna då de inte anser att deras barn bör deltaga i vissa 

moment av undervisningen. På flera håll går det att läsa om hur krocken mellan 

religionsutövandet och skolplikten kan se ut och att det är viktigt att söka lösningar till detta 

(SOU 1996:143, Högdin 2007, Nilsson 2006, Otterbeck 2000). Fyra av informanterna har 

någon gång varit i direktkontakt med föräldrar av religiös anledning. Vid flera tillfällen har 

lärarna tillsammans med föräldrarna lyckats lösa den berörda situationen. Dock varierar 

inställningen hos informanterna gällande att ha kontakt med föräldrar för att lösa de 

situationer som uppkommer i samband med religion och idrott. Det kan vara lämpligt att som 

lärare arbeta mer i samråd med föräldrar för att minska den misstänksamhet som Otterbeck 

(2000) menar att föräldrar med religiös övertygelse inom islam ofta känner inför den svenska 

skolan och dess påverkan på deras barn. 

 

Lärarna vi intervjuade hade alla uppfattningen att det går att följa de kursplaner som finns. 

Enligt läroplanen ska alla elever kunna gå till skolan utan att bli ensidigt påverkade av någon 

åskådning (Skolverket, 2006). Enligt kursplanen ska skolan också hjälpa fram starkare band 

och förståelse mellan olika kulturer (Skolverket, 2000). Detta får vi exempel på av informant 
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B. Han brukar låta den elev som av religiösa skäl inte ska deltaga på idrottslektionen själv få 

berätta om detta för sina klasskamrater. Han vill inte att religiös påverkan på undervisningen 

ska vara något främmande och svårt att prata om. Även de övriga informanterna vill gärna 

framstå som att de arbetar för att hjälpa fram en förståelse för andra kulturer än den egna. 

Samtidigt blir det dock i vissa fall tvetydigt då några av dem pratar om elever med religiös 

övertygelses deltagande som att de borde anpassa sig efter hur vi har det här i Sverige. 

Överlag verkar det dock som att informanterna lyckas arbeta enligt kursplanen. Enligt de 

nationella betygskriterier som finns i kursplanen ska alla elever för att uppnå målen för det 

femte skolåret kunna uppvisa simkunnighet. För ett godkänt betyg efter det nionde skolåret 

ska samtliga elever också kunna visa på livräddande kunskaper (Skolverket, 2000). Två av 

informanterna, D och E, berättar att de i enlighet med kursplanen kräver att eleverna på ett 

eller annat sätt kan uppvisa de kunskaper som behövs för ett godkänt betyg. De andra tre 

informanterna ger inget direkt svar på frågan men åtminstone två av dem verkar ha lösningar 

som fungerar och stämmer överens med kursplanen. 

 

Gällande befrielse från undervisningsmoment har informanterna inte kommit i kontakt med 

några elever som på grund av religiösa eller kulturella skäl velat driva någon sådan process. 

Skolverkets undantagsbestämmelser beskriver hur läraren får bortse från obligatoriska mål på 

grund av funktionshinder. Hit räknas inte det faktum att en elev kan känna sig begränsad av 

sin religiösa tillhörighet (Skolverket). Enligt grundskoleförordningen kan däremot rektorn 

besluta om en elev på grund av särskilda skäl kan slippa något moment. Blir inte svaret från 

rektorn det önskade kan frågan tas vidare till en befrielseprövning (SFS 1994:1194). 

Informant E berättar att han fått direktiv från sin rektor att religion inte är ett giltigt skäl att 

inte deltaga i simundervisningen. Vi får uppfattningen om att lärarna själva inte verkar ha så 

stor kunskap om den möjligheten som finns då en elev inte vill deltaga i ett obligatoriskt 

moment och att de inte heller tror att föräldrarna har denna kunskap. En tanke är att 

processen eventuellt känns så stor och svår att eleverna helt enkelt hellre väljer bort sitt 

idrottsbetyg än försöker sig på en befrielse. Lange och Hedlund (1998) fick genom sin 

undersökning fram att endast 7,7 % av de lärare de tillfrågade tyckte det var bra att elever 

med annan religion än den kristna kan bli befriade från idrottsundervisningen. Av de lärare vi 

tillfrågade tyckte två att det var bra att möjligheten till befrielse finns och en tyckte att det var 

mindre bra. De två resterande hade inte någon direkt åsikt då de ansåg sig ha för lite 

erfarenhet av ämnet. 
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Då våra intervjuade lärare pratar om de situationer vi tar upp gör de det med både positiva 

och negativa ord och inställningar. Det går inte att säga att lärarna överlag pratar på ett visst 

sätt, utan det är blandade meningar som råder. Det är i vissa fall självklart att omnämna 

situationer som möjligheter på samma sätt som det i andra fall handlar om problem. 

Intervjuerna igenom händer det att alla informanter vid något tillfälle andrafierar och 

kategoriserar. Kamali (2005) menar att man genom att andrafiera och göra ”de andra” till ett 

homogent kollektiv lyfter ett ”vi” till något bättre. Vi anser att det är svårt att prata om 

människor överhuvudtaget utan att använda ”vi” och ”dem”. Däremot upplever vi inte att 

”vi” varken står för något bättre eller sämre i informanternas utsagor. Det känns något 

märkligt då Kamali menar att dessa avsikter hela tiden sker i Sveriges lagar, normer och 

rutiner. Borde det inte ske i hela världen? Däremot håller vi med om att det inte alls behöver 

vara ett medvetet, eller negativt val att kategorisera, diskriminera eller andrafiera människor. 

I de fall då våra lärare kategoriserar och andrafierar görs detta inte på ett negativt sätt. Vi 

uppfattar det som att vissa informanter klumpar ihop elever i grupper eller kategorier mest 

för att få fram vad de menar eller för att det inte finns något annat sätt att säga samma sak. Då 

vi utgår från Kamalis definitioner av andrafiering reflekterar vi kring främlingsandraism och 

om det är något vi stöter på bland våra informanter. 

 
Främlingsandraism handlar om negativ stereotypisering, stigmatisering, 
diskriminering och kategorisering grundad på personer med invandrarbakgrunds 
kollektiva drag, såsom religion, etnicitet, och/eller hudfärg (Kamali, 2005:41, 41). 

 
Utifrån Kamalis beskrivning av denna typ av andraism kan vi konstatera att 

främlingsandraism inte är något vi kommer i kontakt med ute på skolorna. Utifrån 

Lahdenperäs undersökning som gjordes 1997 var 70 % av lärarna kategoriserande på ett 

negativt sätt då det handlade om elevers etnicitet eller invandrarbakgrund. Detta är ingenting 

vi känner igen och kan applicera på våra tillfrågade lärares svar. Lange och Hedlund gjorde 

en liknande undersökning, och det negativa resultat som där framkom känner vi inte heller 

igen. 

 

Den informant som skiljer sig mest från mängden är informant C som överlag har ett ganska 

negativt sätt att uttrycka sig. Vi anser det viktigt att tänka på hur man uttrycker sig som 

lärare. Då det gäller kontakten med föräldrar till de elever som inte får deltaga i 

undervisningen på grund av sin religiösa övertygelse verkar vissa av informanterna ha en 

något negativ inställning. Informant A verkar helst av allt vilja slippa denna kontakt och 

informant Es inställning är att elever inte ska behöva lida för att föräldrarna inte vill att de 
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ska simma. Både Högdin (2007), Gerle (citerad i Nilsson 2006) och Otterbeck (2000) nämner 

vikten av att inte försätta eleverna i situationer där det kan uppstå en konflikt mellan hem och 

skola. Även okunskap hos lärare samt eventuella konsekvenser nämns av Otterbeck (2000) 

samt Brattlund och Samuelsson (1991). Dock anser Brattlund och Samuelsson att 

kunskaperna inom islam generellt sett är mycket svaga och generaliserande i den svenska 

skolan, och därmed ofta bidrar till en negativ syn på religionen. Att kunskapen verkar vara 

liten hos vissa av de intervjuade lärarna kan vi hålla med om, men vi anser inte att det speglar 

generalisering eller en negativ syn på religionen. Informant A säger själv att han inte anser 

sig ha stora kunskaper om islam. Även Larsson och Meckbach (2007) är inne på samma spår 

då de anser det vara viktigt att belysa idrottslärarens roll vid eventuella problematiska möten. 

Nu har ingen av våra lärare antytt att det handlar om någon större problematik. Informanterna 

uppfattar inte att eleverna behöver frångå sina religiösa traditioner. De lösningar våra 

informanter finner på situationer som uppstår verkar, enligt dem själva, alltid fungera och tas 

emot av eleverna. Dock är detta enbart utifrån lärarnas synvinkel. 

 

Något vi ser enstaka exempel på vid våra intervjuer är omtalandet om muslimer som en mer 

enhetlig grupp än de egentligen är vilket Hargreaves och Vertinsky (2007) nämner. Att det 

inte finns en gemensam islamsk tro menar även Samuelsson (1999). Bland annat uttrycker 

informant E att det finns ett bad på en annan ort där endast muslimer badar, där han omtalar 

muslimer som en enhetlig grupp. Larsson (2006) diskuterar kring fenomenet islamofobi, men 

detta är inget vi ser några tendenser på vid våra intervjuer. Lärarna verkar se på alla elever på 

samma sätt, oavsett religion. Flera av dem har också uttryckligen nämnt att eleverna får ha 

vilken religion de vill. 

 

6 Diskussion och slutsats 
Då vi gick in i detta arbete ville vi undersöka idrottslärares uppfattningar kring hur elever 

påverkas av sin religiösa övertygelse inom idrottsundervisningen. Det syfte vi arbetade efter 

var att undersöka idrottslärares inställningar och uppfattningar till situationer som kan uppstå i 

mötet mellan religion och idrottsundervisning. Vi ville även skapa oss en bild av hur vår 

teoretiska bakgrund stämmer överens med våra intervjusvar. De konkreta frågeställningar vi 

ville ha besvarade var hur idrottslärarnas uppfattningar ser ut angående hur religion påverkar 

elevernas deltagande inom idrottsundervisningen samt på vilket sätt idrottslärarna pratar om 

religion och idrottsundervisning i kombination. Vi ville också ta reda på om den bild vi fått av 
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idrottsundervisningen utifrån vår teoretiska genomgång angående skola och mångkulturalism 

samt skola och islam stämmer med verkligheten. 

 
Den generella uppfattningen hos våra informanter är att religion inte påverkar närvaron inom 

idrotten i skolan särskilt mycket. Det finns specifika situationer som nämns där en viss 

religion har påverkan på idrottsundervisningen men det är ingenting lärarna reagerar över. 

Snarare uppfattar lärarna det som vilken situation som helst som ska lösas så att 

undervisningen fungerar. På ett djupare plan märker vi däremot att det finns skillnader i 

uppfattningarna hos informanterna och deras åsikter om situationer som uppstår inom 

kombinationen idrott och religion. Då några menar att skolan är till för alla och att eleverna 

får ha den religion de vill, menar andra att det vore bra om eleverna med religiös övertygelse 

inom till exempel islam anpassade sig till den svenska skolan. De lärare som kommit i 

kontakt med situationer där religion spelat in menar också att elevernas familjer kan ha en 

stor påverkan på elevernas deltagande då barnen ofta förväntas följa de traditioner som 

familjen följer hemma. Dock finns det inte mycket kontakt med föräldrar från lärarnas sida 

gällande sådana situationer. 

 
Då de idrottslärare vi intervjuat pratar om situationer kring kombinationen religion och 

idrottsundervisning gör de det på ett ganska likt sätt. Alla informanter utom en talar om 

elever som på något sätt begränsas av sin religiösa övertygelse inom undervisningen som 

något de ofta stöter på. Ingen av de fyra lärarna som berättar om dessa elever talar om dem på 

något negativt, kategoriserande eller andrafierande sätt över lag. Då och då framkommer ord 

och uttryck som tenderar att vara negativa eller kategoriserande, men vi anser det svårt att 

prata om vissa situationer som uppstår utan att använda sig av ord som exempelvis 

”problematik”. Då vissa av lärarna någon enstaka gång andrafierar sina elever anser vi även 

det vara svårt att komma ifrån. Det är överlag svårt att prata om människor utan att på något 

sätt dela in dem i grupper. Däremot är detta inget som genomsyrar intervjuerna, utan dyker 

upp i undantagsfall. Vi anser att våra intervjuade lärare pratar om situationer kring 

kombinationen religion och idrottsundervisning på samma sätt som de pratar om närvaron 

över lag eller antalet elever de undervisar till exempel. Vi märker ingen större förändring då 

vi kommer in på det för uppsatsen aktuella ämnet. Förmodligen är dessa lärare så vana vid en 

stor blandning elever, så ingenting är onormalt eller ovanligt. Alla elever och situationer är 

lika vanliga. Därför talar de inte heller om någon grupp elever på något särskilt sätt. 
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Utifrån vår teoretiska bakgrund var vi ganska inställda på att idrottsundervisningen påverkas 

avsevärt av elever med framförallt islam som religion. Därför blir vi delvis förvånade då 

detta inte verkar vara fallet. Redan under intervjuerna inser vi att elever med religiös 

övertygelse inte är något som påverkar idrottsundervisningen avsevärt. Det är inte ett 

problem helt enkelt. Efter upprepad genomläsning samt analyserande av intervjusvaren inser 

vi att deltagandet påverkas till viss del, men mer begränsat till vissa situationer än till att 

eleven inte deltar över huvud taget. Då vi ser till situationer som faktiskt verkar uppstå enligt 

våra informanter är det en hel del situationer som uppstår enbart på grund av religion, men 

lärarna verkar inte uppfatta det så. Kanske ser de så mycket av dessa situationer att de blir 

”hemmablinda”. På vissa av skolorna där dessa lärare är verksamma är det mer vanligt än 

ovanligt att elever påverkas av sin religiösa övertygelse, och därför blir det till vardag. 

 

7 Förslag på fortsatt forskning 
Då vi genomfört vår studie har tankar om vidare forskning dykt upp. Tankarna har främst 

dykt upp då vi genomfört vår analys men även under tiden då vi intervjuat våra informanter 

beroende på vad de har sagt till oss. Inom vårt ämne som rör religion i kombination med 

idrottsundervisningen i skolan så kan forskningen ta många olika riktningar då vi anser ämnet 

vara väldigt stort och relativt outforskat.  

 

Det skulle till exempel vara intressant att genomföra en observation av lärarna av huruvida 

deras egna uppfattningar stämmer i jämförelse med hur de faktiskt agerar i idrottshallen när 

det gäller situationer som kommit till ytan av religiösa skäl. Är det lättare att i ord utge sig för 

att handla på ett visst sätt än att faktiskt utföra handlingarna i verkligheten? 

 

Det skulle också vara intressant att ta reda på hur eleverna uppfattar lärarna utifrån det 

lärarna berättat för oss. Hur uppfattar eleverna att idrottslärarna ser på situationer som 

uppkommer utav religiösa skäl? Hur uppfattar eleverna lärarnas attityder till dem och deras 

kultur/religion? Att undersöka hur eleverna tycker lärarnas attityd är, samt hur lärarna 

behandlar och respekterar de elever som har någon form av religiös övertygelse skulle även 

det vara ett intressant forskningsområde. 

 

Som synes finns det många områden inom vårt ämne som är värda att undersöka närmre. De 

ovan nämnda ämnesområdena är bara ett axplock av vad som kan tänkas finnas att forska om 
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inom vårt område. Förhoppningsvis kan vi ha inspirerat någon till att titta närmare på någon 

infallsvinkel inom kombinationen av idrott och religion i skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till informanter 

Hej idrottslärare, 

Vi, Linda och Matilda, är två tjejer som studerar till lärare på Högskolan i Halmstad. Vi är nu 

inne på slutspurten innan det är dags att komma ut i arbetslivet, vilket innebär att vi för 

tillfället arbetar med vårt examensarbete. 

 

Uppsatsen kommer i stort att handla om idrott i kombination med religion, och de eventuella 

situationer som kan dyka upp i samband med idrottslektionerna. Till detta önskar vi att Du vill 

medverka genom att ställa upp på en intervju tillsammans med oss. Intervjuerna beräknas ta 

cirka en timme och Du bestämmer själv var Du vill att vi ska vara någonstans. Din medverkan 

är självklart frivillig och Du har rätt att avbryta om Du av någon anledning inte önskar 

fullfölja intervjun.  

 

Vi planerar att spela in intervjuerna för att underlätta vår analys och hoppas att detta inte 

innebär ett problem för Dig. Detta är endast till för vår analys skull och ingen annan kommer 

att ta del av banden. Självklart kommer Du att vara anonym i vårt arbete och det kommer inte 

via analysen att framgå vem Du är. 

 

Vid intresse går det självklart bra att titta igenom det transkriberade materialet från intervjun, 

och Du kan även få information om var den färdiga produkten går att finna. 

 

Det skulle betyda mycket för oss om Du vill svara på detta e-mail så fort som möjligt oavsett 

om Du vill hjälpa oss eller inte. Vid intresse, lämna gärna ett telefonnummer som vi kan nå 

Dig på för bokning av tid, så hör vi av oss! Vi hoppas kunna genomföra intervjuerna under 

vecka 14 och 15. Har Du önskemål om tid så meddela gärna detta i e-mailet, annars tar vi det 

när vi talas vid i telefon. 

 

 Har du några andra frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss, antingen via e-

mail eller via telefon. 

 

Tack på förhand! 
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Hälsningar 

Matilda Jonsson, xxxxx 

Linda Johansson, xxxxx 
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Bilaga 2. Frågeteman 

 
(Frågorna i fet stil är våra övergripande teman. Frågorna därunder varierade från intervju till 
intervju och är därför bara exempelfrågor.) 
 

• Allmänna frågor:  
- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Hur många elever möter du per vecka? 
 
• Hur upplever du elevernas närvaro (helt eller vid vissa moment) vid just idrott 

och hälsa undervisningen? 
- Finns det speciella tillfällen då frånvaron blir mer uppenbar? 
- Kan du se någon direkt skillnad gällande frånvaron på elever med svenskt ursprung 

gentemot de elever som har utländskt ursprung? 
 

• Har du upplevt att idrotten av religiösa skäl kan vara begränsande? 
- Vilka svårigheter som kan kopplas till elevers religion har du stött på? 
- Har dessa svårigheter blivit lösta? Innan, under samt efter lektionen. Hur? ( ex 

simning, dusch, dans etc..) 
- Finns det på skolan någon lokal plan för hur liknande problem bör lösas? 
 
• Vad anser du om möjligheten att bli befriad från viss undervisning p.g.a. särskilt 

skäl? T.ex. religiösa skäl. 
- 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? 
- Har du kommit i kontakt med föräldrar som, på grund av religiösa skäl, inte accepterat 

barnets närvaro vid alla aktivitet? Vad hände? 
 

• ”Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta o olika 
aktiviteter på sina egna villkor…” och ” Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att 
stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 
samhälle.” Detta står i den nationella kursplanen för idrott och hälsa, hur fungerar 
detta i praktiken anser du? 

- 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? 

- Hur fungerar det om en elev inte kan uppfylla målen för godkänt? ( ex 5:e året: 
trygghet i vatten, simma 200 m varav 50 på rygg, nödsituationer vid vatten. 9:e året: 
nödsituationer i och vid vatten, livräddande första hjälp. Delta i lek, dans, aktiviteter.) 


