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Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare upplever, arbetar och ser 

på religiösa dilemman som kan uppstå i samband med idrottsundervisningen. För att uppnå 

syftet med studien har en kvalitativ intervjuundersökning med sex lärare gjorts. Resultatet 

visar på en spridning av uppfattningar och attityder bland de intervjuade lärarna. Enligt denna 

studie blir elever i olika stor utsträckning begränsade att delta i idrottsundervisningen, enligt 

en del lärare sker det aldrig eller sällan medan en del menar att det förekommer ofta. Det har 

även visat sig vara svårt att veta om det är på grund av religion eller brist på motivation som 

eleverna ej deltar. En god dialog med eleverna är en förutsättning för att komma fram till 

lösningar så att alla oavsett religiös tillhörighet kan uppnå målen i idrott och hälsa. Det största 

problemet vid hanteringen av religiösa dilemman tycks enligt de intervjuade lärarna vara brist 

på tid. 
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1 INLEDNING 
 

Sverige är ett mångkulturellt land där mångfalden berikar och utvecklar vårt samhälle, 

invandringen är en tillgång och får inte ses som något annat. Utan invandring hade Sverige 

aldrig blivit en framstående industri- och välfärdsnation skriver utbildningsminister Jan 

Björklund och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sambuni i Dagens Nyheter 

(2009). Även om mångfald är något positivt och bra så ställer den oss inför nya utmaningar. 

Runt om i vårt land möts dagligen människor med olika bakgrund, erfarenheter, åsikter och 

trosföreställningar. Studier visar att elever med utländsk bakgrund möter problem genom den 

strukturella diskrimineringen som föreligger inom det svenska utbildningssystemet, skolan 

vilar på "svenskheten" som norm utan att hänsyn tas till att Sverige numera är ett mångetniskt 

samhälle (Kamali 2005 et al). Det finns elever som inte kan delta i alla moment av 

undervisningen då det strider mot deras religiösa och kulturella tradition. Till exempel så 

finns det inom islam en del anständighetsregler som gör att elever kan bli begränsade att delta 

i vissa moment av undervisningen (Otterbeck, 2000). I dessa fall kan en konflikt mellan 

måluppfyllelse i kurs- och läroplaner och elevens integritet och religiösa traditioner uppstå. 

En konflikt som måste lösas eftersom det i Sverige råder både skolplikt och religionsfrihet 

(SFS,2010:800; Barnkonventionen). År 2009 kom en ny skollag som innebar att eleverna 

miste rätten att bli befriad från bland annat simundervisning av religiösa skäl (Björklund & 

Sambuni 2009). Därefter har debatten om huruvida elever av religiösa skäl ska få bli befriade 

från undervisning fått stort utrymme i medierna. Åsikterna är många, å ena sidan menar till 

exempel lärarförbundet och flera muslimska föreningar att målet måste vara att få fler elever 

till skolan och att hot och tvång inte leder till det (Bengtsson, 2010). Å andra sidan menar 

Björklund och Sambuni (2009) att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till de kunskaper 

som grundskolan ska ge oavsett om föräldrarna gillar det eller ej. Som blivande lärare i idrott 

och hälsa kommer jag med säkerhet att stöta på situationer där jag kommer att ställas inför att 

hantera detta dilemma. Jag ser det som min plikt och mitt ansvar att vara förberedd på dessa 

situationer och då särskilt eftersom mitt andra ämne är religion. 

 

Arbetet med denna uppsats är en möjlighet att förbereda mig inför min kommande yrkesroll 

som lärare inom idrott och hälsa samt religion på grundskolans senare år och gymnasiet. I Lgr 

11 står det att ”skolan skall arbeta för att visa hänsyn till människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde […]” (Skolverket 2011, s.7) Denna 



 2 

undersökning är en möjlighet att öka mina förutsättningar för att i framtiden bli en lärare som 

ser möjligheter och inte problem i samband med den kulturella mångfald som råder i våra 

svenska skolor. Genom att ligga steget före, alltså att ha lösningar på problematiska 

situationer som kan uppstå, tror jag att jag kan minska risken att mina framtida elever ska 

uppleva att de blir diskriminerade eller orättvist behandlade. Alla elever har samma rättigheter 

och jag som lärare måste se till att alla ges samma möjlighet att nå målen som är formulerade 

i styrdokumenten. Denna uppsats kommer därför att syfta till att undersöka hur lärare 

upplever, arbetar och ser på religiösa dilemman som kan uppstå i samband med 

idrottsundervisningen.  

 

 

Studiens frågeställningar: 

- Upplever verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa att elevers religiösa tillhörighet 

begränsar eleverna att delta i idrottsundervisningen och i så fall vid vilka situationer? 

- Vilka lösningar använder lärarna sig av för att ge alla elever samma möjligheter att 

uppnå målen oavsett religiös tillhörighet? 

- Vilken inställning har lärarna till dilemmat måluppfyllelse kontra elevers integritet? 

Studiens syfte och frågeställningar kommer att skrivas fram och förtydligas under avsnitt 1.4. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation om hur dagens svenska skola ser ut. Vilken roll 

skolidrotten har i samhället och på vilka sätt idrott kan användas som en integrationsarena 

kommer därefter att beröras. En kort och mycket avgränsad förklaring om skillnaden mellan 

religion och kultur finns med i avsnittet.  Då all undervisning i skolan ska utgå från de lagar 

och regler som formulerats i skolans styrdokument kommer även denna studie att utgå från 

dessa. Genom att granska kurs- och läroplaner för grundskolans senare år och gymnasiet samt 

skollagen synliggörs verksamhetens uppdrag, mål och riktlinjer som varje lärare är skyldig att 

följa. Bakgrundsavsnittet kommer att avslutas med en kort förklaring av det sociokulturella 

perspektivet på lärande för att sedan kunna diskutera andra tänkbara anledningar till att elever 

inte deltar i idrottsundervisningen. 
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1.1.1 Dagens skola 
 

Skolan har över tid förändrats, enligt Lahdenpäre (2010) är den homogena skolan där elever 

och lärare hade samma kulturbakgrund borta. Lahdenpäre menar att den tid då läraren kunde 

bygga undervisningen på en ”gemensam förståelse” och undervisningen kunde planeras efter 

vad som ansågs ”normalt och genomsnittligt” är förbi. Vidare anser Lahdenpäre att skolan 

och hemmet tidigare hade samma värdegrund, men samhället har under de senaste trettio åren 

förvandlats från att ha en monokulturell och homogen befolkningssammansättning till att vara 

mångkulturellt och internationellt. I början av 1900-talet var det ovanligt med personer som 

var födda utomlands men sedan år 1950 har Sveriges befolkning ökat med omkring 2 miljoner 

invånare, samtidigt har antalet utlandsfödda ökat med cirka 1 miljon och dagens skola är en 

arena för religions- och kulturmöten (Lahdenräre, 2010). Otterbeck (2000) hävdar att skolan 

för många muslimska familjer är det område där det svenska tränger sig på som mest. Där går 

det inte att undvika att konfronteras med det som enligt dem ses som svenska normer. 

Otterbeck menar att när barn från muslimska familjer går till skolan blir de inte bara elever i 

matematik och slöjd utan även i svensk ”normativitet”. Skolpersonalen ställs inför ett möte 

med muslimska familjer, som ibland har samma uppfattning om kunskap, 

kunskapsförmedling och uppfostran, och ibland är de radikalt skilda. Här ligger en utmaning i 

läraryrket, många gånger ställs lärare inför situationer de inte är förberedda inför vare sig 

genom sin yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet (Otterbeck, 2000). Av Sveriges befolkning är 

runt tio procent födda utomlands och ytterliga åtta procent är barn till minst en förälder som är 

född utomlands (Larsson, 2012). ”Detta innebär att en blivande lärare med stor sannolikhet 

kommer att möta elever från varierande språklig och kulturell bakgrund […] (Lahdenpäre, 

2010, s.16). Den mångkulturella skolan är ett begrepp som använts flitigt de senaste åren, 

Lahdenpäre ställer sig frågan hur undervisningen kan utvecklas med och utifrån mångfalden 

ligga i fas med hur den mångkulturella samhällsutvecklingen ter sig. 

Många lärare som nu är verksamma i skolan fick sin lärarutbildning för tjugo till trettio år 

sedan. Om lärarna inte fått en mer aktuell fortbildning inom mångfaldens skola innebär det att 

förståelsen för den mångkulturella skolutvecklingen kan ligga i paritet med den gamla 

utbildningen. Om förståelsen för den aktuella pedagogiska praktiken är föråldrad finns det risk 

att skolpersonalen snarare skapar mer problem för barn med utländsbakgrund än att de löser 

dem (Lahdenpäre, 2010, s.16). 

Därför anser Lahdenpäre att det är viktigt att man inom skolforskningen problematiserar 

gamla uppfattningar för att genom det utveckla en mer aktuell förståelse för mångkulturalism 

(Lahdenpäre, 2010). 
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1.1.2 Skolidrottens roll i samhället 
 

I dagens samhälle där vi blir allt mer stillasittande är behovet av ökad fysisk aktivitet stort och 

idrottsämnet får därmed en viktig roll (Folkhälsorapport, 2013). Ämnets legitimitet motiveras 

av ekonomiska och folkhälsomässiga argument (Meckbach & Lundvall, 2007). Meckbach och 

Lundvall (2007) anser att samhällsutvecklingen har bidragit med realistiska samt orealistiska 

förväntningar på ämnet idrott och hälsa, då samhällets kostnader för ohälsa ska minska genom 

fysisk aktivitet samtidigt som lärandevärdet för individen sällan nämns. Bremberg (2004) 

menar att skolan är en viktig samhällsinsats i arbetet med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. ”Skolan har utmärkta förutsättningar att påverka ungdomars 

hälsovanor” (Bremberg, 2004, s.101). Engström (2010) anser att skolans undervisning i idrott 

och hälsa för många utgör det första mötet av regelbunden fysisk träning men för vissa också 

kanske den enda. Ämnet får då en särskild betydelse för dessa barns och ungdomars attityd 

och inställning gentemot fysisk aktivitet och därigenom kan ämnet påverka det nutida men 

också framtida hälsotillståndet. Enligt en rapport från statens folkhälsoinstitut framgår det att 

bland män och kvinnor födda utanför Europa är det tre gånger så vanligt med en stillasittande 

fritid jämfört med en man eller kvinna född i Sverige (Folkhälsorapport, 2009). Engström 

(2010) poängterar att ämnet har en viktig roll i att bidra till kunskaper om att ta hand om och 

träna den egna kroppen och inlärning av olika idrotter och friluftsaktiviteter som många barn 

inte kommer i kontakt med på något annat sätt. 

 

1.1.3  Idrott som integrationsarena 
 

Den svenska föreningsidrotten är en viktig del av det svenska samhället, år 2002 hade de tre 

miljoner medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2002). Under senare år har forskare ägnat allt mer 

uppmärksamhet åt relationen mellan idrotten och samhället och många menar att idrotten kan 

ha en positiv integrerande effekt för invandrande personer bl.a. (Frunberg, 2004; Peterson, 

2000). En av dem som studerat sambandet mellan idrott och samhälle är Jesper Frundberg 

(2004). När Frunberg utifrån dels sitt eget forskningsmaterial men även utländska studier 

diskuterar kring idrott som integrationsarena menar han att det finns många positiva men 

också negativa aspekter att ta hänsyn till. När Frunberg ska ge den positiva bilden av idrott 

som integrationsarena nämner han det faktum att idrotten är en mötesplats då det i 

idrottssammanhang är det sannolikt att du möter människor med olika bakgrund och 

erfarenhet. Det finns inga formella hinder för någon att delta även om, menar Frunberg, andra 
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omständigheter som exempelvis ekonomiska och materiella tillgångar kan påverka. Att det 

inom idrotten är fokus på kroppen är ännu en positiv aspekt i sammanhanget eftersom det 

oftast är kroppsliga prestationer som är avgörande istället för språkliga färdigheter och socialt 

kontaktnät som det ofta är på andra arenor. Idrotten är även en arena för erkännande anser 

Frundberg. Genom att delta i idrottssammanhang kan du bli bekräftad, det är möjligt att 

uttrycka sig själv och visa talanger som annars kan komma i skymundan. Idrotten bidrar också 

till möjlighet att utöka kontaktnät vilket har framgått av hans studier. Även Peterson (2000) 

menar att idrotten är en viktig social miljö där första och andra generationsinvandrare umgås 

med svenska barn och ungdomar på lika villkor. Att delta i idrottsliga sammanhang anser 

Peterson kunna fungera som en förberedelse för att mötas och umgås på andra platser som till 

exempel en arbetsplats. 

 

Trondman och Dovbom (2006) menar att om det är så att integrationen i det svenska 

samhället för unga invandrare förbättras av att ingå i en idrottsförening är den avsevärt mer 

framgångsrik bland pojkar än flickor. Då flickor med invandrarbakgrund är 

underrepresenterade i idrottsrörelsen. Det framgår i ungdomsstyrelsens studie Unga och 

föreningsidrotten (2006) att 4 procent av utrikesfödda pojkar aldrig har föreningsidrottat 

medan 26 procent av flickor med samma bakgrund aldrig har deltagit i någon form av 

föreningsidrott mellan 13-20 års ålder (Trondman, 2006). Norberg & Pilblad (2012) 

presenterar även dem statistik som visar att flickor med utländsk bakgrund inte idrottar i lika 

stor utsträckning som andra unga. 

 

1.1.4 Kultur och religion  
 

Att redogöra för vad begreppen kultur och religion är kan inte göras med några få ord 

(Larsson, 2012). Men då det finns en risk att dessa begrepp uppfattas som synonymer för 

varandra är ett kort och avgränsat tydliggörande för skillnaden mellan dessa begrepp ändå 

nödvändig. I denna studie definieras kultur som ett livsmönster som beskriver hur grupper 

lever sin vardag och vilka värderingar de har. Språk, seder och traditioner ingår i begreppet 

(Högdin, 2007). Kultur är inte något statiskt utan förändras i och med att samhällen utvecklas 

(Udd, 2004). Religion definieras i denna studie efter en tolkning av nationalencyklopedins 

begreppsförklaring. Religion ger svar på frågan om vad som är livets mening, vad som är gott 

och vad som är ont. Hur livet ska levas efter en gudomlig given moral och varför människan 

måste lida och vad som händer efter döden (ne.se).  
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1.2 Skollagen och barnkonventionen 

 
I skollagen står det klart att alla barn och ungdomar som bor i Sverige har skolplikt fram till 

utgången av vårterminen det nionde skolåret, om inte särskilda omständigheter råder. Alla 

som omfattas av skolplikten har rätt till en grundläggande utbildning i den allmänna skolan. 

Skolplikten ska fullgöras i grundskolan. Eleven är skyldig att delta i den undervisning som 

anordnas om det inte finns giltiga skäl att utebli. Om en elev uteblir utan giltiga skäl från den 

obligatoriska verksamheten är det rektorns ansvar att elevens vårdnadshavare blir 

informerade. Ansvaret för att barnen fullgör skolplikten ligger dels på föräldrarna men även 

kommunen har ett ansvar. Det finns dock möjlighet för eleverna att bli befriade från viss 

undervisning. Enligt 19§ kan eleven på begäran av dennes vårdnadshavare befrias från sin 

skyldighet att delta i obligatoriska inslag av undervisningen om det finns giltiga skäl vid 

enstaka tillfällen under ett läsår. Det är rektorn som tolkar, bedömer och slutligen fattar 

beslutet (SFS, 2010:800).  

 

Enligt§14 i barnkonventionen ska varje barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet respekteras. Respekt ska visas gentemot föräldrarnas och vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter att ge barnet ledning under sin utveckling då de utövar sin rätt. 

Enda gångerna som friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas är enligt 

konventionen när en handling bryter mot lagen och den allmänna sedligheten eller människors 

grundläggande fri- och rättigheter måste skyddas (Barnkonventionen, 2013). 

 

1.2.1 Läroplanen 
 

Läroplanen för grundskolans senare år och gymnasiet (Lgr 11, Gy 11) inleds med att redogöra 

för de grundläggande värden som den svenska skolan bygger på, här gäller samma värden för 

grundskolan och gymnasiet. Skolväsendet i Sverige vilar på en demokratisk grund och 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande värderingar som vårt svenska samhälle är uppbyggt kring. Vidare står det att 

var och en som verkar inom skolan ska visa aktning för varje människas egenvärde. 

Utbildningen ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, alla människors lika 

värde, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet 

människor emellan (Skolverket, 2011). ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Skolverket, 2011, s. 7). 
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Vad det gäller förståelse och medmänsklighet ska skolan främja förståelse för andra 

människor. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av ”… etniskt tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning…” (Skolverket, 2011, s.7) Främlingsfientlighet och 

intolerans ska bemötas med kunskap, aktiva insatser och diskussion.  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 

hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det 

svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen 

(Skoverket, 2011, s.7). 

 

Skolan ska medverka till att elever skapar en identitet som kan relateras inte bara till det 

typiskt svenska utan även det nordiska, det europeiska och det globala. Varje lärare som 

arbetar inom skolan är skyldig att ge eleverna en likvärdig utbildning. Vilket enligt läroplanen 

inte innebär att undervisningen ska formas på samma sätt eller att resurserna ska fördelas lika. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs kunskapsnivå, förutsättningar och behov. Enligt 

skolverket kan de utsatta målen nås via olika vägar. Elever som av olika anledningar har svårt 

att nå målen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Skolan ska hela tiden medvetet och aktivt 

främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. ”Alla som verkar i skolan ska alltid hävda 

de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från 

det som strider mot dem” (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

1.2.2 Kursplanen för idrott och hälsa 
 

Det står inledningsvis i kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan att ”… Positiva 

upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället” (Skolverket, 2011, s. 51). Undervisningen ska göra 

det möjligt för alla elever att delta kontinuerligt i fysiska aktiviteter under hela sin skoltid. 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och en positiv syn på den 

egna fysiska förmågan. Ämnet ska bland annat syfta till att eleverna ges förutsättningar att 

utveckla förmågan att förebygga risker i samband med fysisk aktivitet samt att hantera 

nödsituationer på land och i vatten. I det centrala innehållet på grundskolans senare år (åk. 7-

9) ingår undervisning av simsätt i mag- och ryggläge. Ett av kunskapskraven för att uppnå ett 

godkänt betyg är att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter ska vara i ryggläge. Dans 
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och rörelse till musik är även det en punkt under det centrala innehållet. Traditionella och 

moderna danser ska ingå i undervisningen. För att uppnå ett godkänt betyg i slutet av nian ska 

eleven kunna anpassa rörelse till musik ”till viss del” och danser till takt, rytm och 

sammanhang (Skolverket, 2011).  

 

Kursplanen för idrott och hälsa på gymnasiet ser annorlunda ut. Kraven och syftet är delvis 

annorlunda, även det centrala innehållet skiljer sig aningen.  En av skillnaderna är att det 

ingenstans i kursplanen för gymnasiet står att undervisningen ska bedrivas i vatten. Till 

exempel står det att undervisningen i kursen ska behandla ”Åtgärder vid skador och 

nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud” 

(Skolverket, 2011 s.1) som centralt innehåll. Idrott och hälsa på gymnasiet ska bland annat 

syfta till att medvetandegöra och motverka stereotypa bilder om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt. Undervisningen ska även behandla andra frågor om etik och moral i 

förhållande till idrottsutövande (Skolverket, 2011). 

 

När jag senare i arbetet nämner ”målen i styrdokumenten” syftar jag på dessa ovan nämnda, 

läroplanen för grundskolans senare år (Lgr 11) och läroplanen för gymnasiet (Gy 11) samt 

kursplanerna för idrott och hälsa på grundskolans senare år och gymnasiet. 

1.3  Sociokulturell perspektiv på lärande 

 

Den uppgift varje lärare ställs inför är att förmedla kunskap, motivera till och möjliggöra 

lärande hos eleverna.  Dagens skola är mångkulturell (Larsson, 2012). Därför är det lämpligt 

att låta lärandet utgå utifrån en sociokulturell teori (Dysthe, 2003). Enligt den sociokulturella 

teorin handlar inte lärande enbart om den process som sker i huvudet hos en människa som tar 

in något nytt utan lärandet omfattar också den omgivning som individen befinner sig i. Det 

handlar om relationer, språk och kommunikation mellan människor. Lärande uppstår genom 

att delta i sociala verksamheter och sociala situationer då det är interaktion och samverkan 

som är central i processen. Motivation och engagemang är en förutsättning för att uppnå bra 

resultat enligt den sociokulturella teorin. I detta synsätt menas att lusten till lärandet grundas i 

individens upplevelse av meningsfullhet, vilket beror på om gruppen som individen tillhör 

anser att kunskapen är viktig. Då familjen och kulturen i klassen påverkar elevernas 

motivation är det viktigt att läraren ser till att lärandet värdesätts av alla parter och läraren 

måste också skapa lärandesituationer som når ut till alla elever. Att skapa en god lärandemiljö 
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där eleven blir stimulerad och får utsättas för olika interaktionsformer bidrar till ökad 

självkänsla hos eleven. I denna teori ligger stor vikt på kommunikativa processer, vilket 

innebär att genom att lyssna, samtala och samverka med andra utvecklas kunskaper och 

färdigheter som är förutsättningar för människans utveckling och lärande. Kommunikationen 

ses också som en länk mellan kulturen och det mänskliga tänkandet (Dysthe, 2003). Denna 

teori finns med som bakgrund inför studien då andra tänkbara orsaker till att eleverna inte 

deltar i idrottsundervisningen kommer att diskuteras. 

1.4 Tidigare forskning 

 

Tre indelningar av tidigare forskning har gjorts. Under den första rubriken kommer studier 

som rör konflikten mellan måluppfyllelse och elevens integritet att lyftas. Här redogörs för 

vid vilka situationer elever blir begränsade att delta i idrottsundervisningen, vad orsaken är 

och vilka elever det rör sig om i störst utsträckning enligt tidigare forskning. Under den andra 

rubriken presenteras lösningar och åtgärder som enligt tidigare forskning vidtagits, här 

framgår vad som har varit framgångsrikt och mindre framgångsrikt i hanteringen av religiösa 

dilemman i idrottsundervisningen. Eventuella konsekvenser av konflikten mellan 

måluppfyllelse och elevers integritet kommer att lyftas under den tredje rubriken. I denna 

studie ligger inget särskilt fokus på muslimska elever, men då den befintliga forskningen 

många gånger består i studier som avgränsats till att studera enbart muslimska elever och 

idrottsundervisning blir det oundvikligt att inte nämna muslimska elever specifikt även om 

syftet med studien är att undersöka hur religion överlag påverkar elever att delta i 

undervisningen. 

 

1.4.1 Kulturella och religiösa svårigheter i idrottsundervisningen 

 
I en studie av Bob Carrol och Graeme Hollinshead (1993) behandlas frågan om hur det är att 

lära ut idrott och hälsa till minoritetsgrupper och vilka följder som tillkommer. Alla 

respondenter i studien hade muslimsk bakgrund. Studien visade att de traditionella 

värderingar som idrottslärare har om idrott och hälsa ibland krockar med den muslimska 

kulturen och att lärare många gånger är omedvetna om eller inte visar hänsyn till de elever 

som på grund av sin religion inte får delta i vissa moment. I studien nämns exempel som 

simning under ramadan, duscha eller visa sig nakna inför andra. Resultatet visar på att lärare 

har bristande insikt om de muslimska värderingarna och om hur barnen blir ställda mellan två 

kulturer och värderingar. Lärare behöver utbildning och bättre förberedelser inför mötet med 
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elever från andra kulturer enligt författarna i studien (Carrol & Hollinshead, 1993). I Högdins 

avhandling Utbildning på (o)lika villkor (2007) är det övergripande syftet att studera 

förutsättningar för lärande utifrån två perspektiv, dels elevernas kön samt deras etniska 

bakgrund. Även om Högdin har en annan utgångspunkt och ett annat fokus i sin avhandling 

finns det intressanta delar av resultatet att plocka ut som är relevanta för denna studie. 

 

                                                  Resultaten från informantstudien visar att det på samtliga skolor förekommer 

motsättningar mellan hem och skola avseende innehållet i barnens utbildning som 

har lett till att föräldrar inte vill att barnen ska delta i vissa inslag. (Högdin, 2007, 

91) 

 

Det framgår av studien att 8 procent av de ungdomar som deltog i undersökningen inte deltar i 

vissa obligatoriska skolaktiviteter som exempelvis idrottsundervisning och simning på grund 

av restriktioner från hemmet. Föräldrarna vill inte att barnen ska delta i vissa moment av 

undervisningen då de anser att det skulle vara olämpligt för barnet eftersom det strider mot 

familjens religion och tradition. De mönster som Högdin ser är att ju kortare tid en familj bott 

i Sverige desto fler restriktioner får barnen. Detta gäller i störst utsträckning elever med rötter 

i Afrika, Asien och Mellanöstern och då framförallt flickor (Högdin, 2007).  Jonas Otterbeck 

som studerat muslimer i den Svenska skolan och doktorerat i ämnet menar att de islamiska 

anständighetsreglerna komplicerar situationer i skolan som idrott, simning och duschning för 

muslimska elever. Konflikter kan uppstå mellan muslimska föräldrar och skolan om på vilka 

villkor barnen ska delta i idrotten, och även han menar att det oftast gäller flickor. Muslimska 

föräldrar reagerar starkast på att deras döttrar ska vara nakna tillsammans med andra i 

omklädningsrummet, delta i könsblandad idrottsundervisning, vara klädd i åtsittande kläder 

och vara utan huvudduk. Föräldrar har även protesterat mot att deras söner får se kvinnor i 

åtsittande, utmanande kläder. Och förklaringen till detta är att det strider mot de 

anständighetsregler som gäller för en muslim (Otterbeck, 2000).   

 

En annan forskare som ägnat sig åt frågor om etnicitet, sport och fysisk aktivitet är Symeon 

Dagkas. Även han såg i en omfattande studie som han gjorde tillsammans med Tensin och 

Hiafaa i England 2011 att muslimska föräldrar påverkar sina döttrar att inte delta i 

idrottsundervisningen. Majoriteten av de unga som deltog i studien ansåg att 

idrottsundervisningen var rolig. Vilket tyder på att det finns en risk att det blir en konflikt 

mellan eleven och dennes föräldrar om eleven egentligen vill delta men inte får. Dagkas anser 

att det finns ett behov av att utforma regler om jämställdhet och ett praktiskt arbete bör införas 

för att möjliggöra en inkluderande lärmiljö för muslimska elever. Resultatet av studien visade 
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att det vanligaste problemet och orsak till konflikt var bristande kommunikation, icke flexibla 

klädkoder, användande av offentliga simbassänger och könsuppdelningen (Dagkas, Tensin, 

Haifaa, 2011). 

1.4.2  Strategier för att lösa kulturella och religiösa svårigheter i undervisningen 

 
I Högdins (2007) studie tillämpade de undersökta skolorna lösningar av olika slag. På en av 

skolorna valde lärare och rektorn att inte kontakta hemmet när en elev inte fick delta i 

undervisningen då rektorn på den aktuella skolan ansåg att det skulle kunna uppfattas som en 

kränkning gentemot familjens kultur. På en av de andra skolorna som undersökts ansåg 

lärarna och rektorn att alla elever oavsett etnicitet ska delta i alla obligatoriska skolmoment 

och därför stred de mot de föräldrar som gav sina barn restriktioner. Den mest framgångsrika 

strategin och där konkreta lösningar har används är enligt Högdin när det finns en ständig 

dialog mellan föräldrar och skolan. Skolan ger information till föräldrarna och anpassningar 

kan sedan göras. Exempel på en sådan anpassning som nämns är separata duschrum för 

flickor som av kulturella skäl inte får visa sig nakna inför andra (Högdin, 2007).  Otterbeck 

(2000) nämner även han vikten av att ha en god dialog med hemmet för att kunna 

kompromissa och söka lösningar när konflikter uppstår. Otterbeck menar att skolpersonal och 

föräldrar har mycket att vinna på att tala med varandra och klargöra sina respektive 

ståndpunkter. Skolan genom att förklara hur undervisningen går till och föräldrarna genom att 

tala om vad de har för förväntningar på skolan.  Exempel på kompromisser som resultat av en 

god dialog mellan skola och hem som nämns är att muslimska flickor har använt löst 

åtsittande kläder, haft huvudduken på under lektionen. En annan lösning är att idrottslektionen 

har lagts i slutet av dagen så att eleverna har kunnat duscha hemma eller så har det funnits 

tillgång till separata duschrum. En muslimsk pappa i Malmö säger att hans söner och döttrar 

ser saker dagligen som inte är bra för dem men att de har lärt sig att låta det passera i sinnena 

utan att ta in det. Otterbeck menar att detta är en idealiserad bild men att det ligger något i 

detta. Ska barnen leva i Sverige som en religiös minoritet måste de själva lära sig att undvika 

sådant som de inte får se eller göra enligt sin religion (Otterbeck, 2000).  

I Dagkas studie från 2007 framkom att de strategier som användes av de lärare som deltog 

skiljer sig jämfört med andra studier. De 13 lärare som deltog nämnde till exempel följande 

som lösning när elever inte kunde delta i undervisningen: De elever som inte är med på 

lektionen får agera assistent åt läraren och att läraren anpassar lektionen under exempelvis 

ramadan så att det blir mindre ansträngande. Lärarna uppgav att de önskade mer utbildning 

om mångkultur för att kunna agera effektivt inom mångfaldsproblem. Resultaten tyder på att 
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speciellt nyutbildade lärare anser att de har begränsade kunskaper och svårigheter att 

undervisa elever från olika kulturella bakgrunder. Studien visade på att lärarna försökt 

använda sig av anpassad undervisning utifrån alla minoritetsgruppers behov men att det inte 

är tillräckligt och att lärarna behöver mer kunskap om elevers religion och kultur (Dagkas, 

2007).  I Dagkas senare studie från 2011 framkom det att det mest framgångsrika sättet för att få 

muslimska flickor att delta i undervisningen var att ha ett flexibelt tillvägagångssätt, fatta 

gemensamma beslut och sätta situationsanpassade målsättningar (Dagkas, et al. 2011). I en studie 

av Husny och Rigbi (2009) visade resultatet att muslimska flickors deltagande i 

idrottsundervisningen var relaterad till vilket stöd de har till undervisningen från familjen och 

till personlighet och professionalism av idrottslärarna. 

Lundvall (2006) gjorde en pilotstudie där hon intervjuade 32 elever mellan 12 och 18 år samt 

deras idrottslärare. Frågeområden var fokuserade på idrottslärarens roll som idrottslärare i 

mångkulturella områden. Lundvall är själv förvånade över det resultat hon fick fram. De 

intervjuade lärarna uppgav att de själva fått utveckla pedagogiska strategier genom erfarenhet, 

känsla och intuition för att hantera religiösa dilemman i idrottsundervisningen. Ingen av 

lärarna som deltog i studien uppgav att de fått utbildning i hur man ska undervisa i en 

mångkulturell skola. Lundvall saknar diskussionen om hur religiösa dilemman ska hanteras i 

förhållande till de gemensamma värden som finns i läroplanen i den svenska skolan bland 

lärare, lärarutbildare och skolverket (Lundvall, 2006).  

 

1.4.3 Konsekvenser av att ha en tvåkulturell bakgrund 

 
Det finns ett flertal studier som visar att migration kan medföra att familjen ställs inför 

komplicerade situationer då tidigare invanda normer och erfarenheter konfronteras med det 

nya landets referenser. Konfrontationen kan leda till att normer, värderingar och erfarenheter 

rubbas ( Al-Bal dawi, 1998;  Ahmadi 1998;  Sjögren, 1998). Sjögren (1998) anser att det är en 

människas kulturella referenser som styr dennes förhållningssätt till omvärlden och i sociala 

situationer som val av livspartner, umgängesmönster, yrke, utbildning osv. Det kan därför 

enligt Sjögren bli problematiskt för någon som flyttar till ett nytt samhälle med annorlunda 

referenser. Då den immigrerade i det nya samhället måste förändra och tänja på de befintliga 

kulturella referenserna och med tiden utveckla strategier för att anpassa de gamla referenserna 

till de nya. Vissa av hemlandets referenser förblir samtidigt som andra förlorar sitt värde och 

nya värderingar och referenser måste byggas upp från grunden.  
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Ahmadi (1998) menar att mötet med ett nytt samhälle kan vara en process som är smärtsam 

och kräver omskapande av identiteten. När det är stora skillnader mellan det nya landets och 

hemlandets kulturella referenser finns det risk att den nya verkligheten ogiltigförklaras av 

personen i frågas värdesystem och då uppstår ett glapp mellan det förflutna och nutiden 

(Ahmadi, 1998). Al-Baldawi (1998) har gjort en studie där det visade sig att det inte bara är 

den enskilda immigranten som påverkas utan hela familjestrukturen förändras vid en 

förflyttning mellan olika samhällsstrukturer. Enligt resultaten i studien kan det uppstå enorma 

problem om en familj flyttar från ett samhälle som är präglat av traditionell patriarkal 

familjestruktur till ett mer modernt samhälle där relationen mellan kvinnor och män är 

jämställd och hänsyn tas till barnens rättigheter. Vilket enligt Al-Baldawi innebär att 

migration inte enbart handlar om en fysisk förflyttning utan även en psykologisk transport i 

tid och rum. 

  

I ett flertal studier har det visat sig att ungdomar som växer upp under förhållanden där 

familjen bevarat hemlandets traditionella normer och värderingar löper högre risk för 

svårigheter i identitetsutvecklingen (Ehn 1996; Nilsson & Lund 1992; Nordheden 1998; 

Ålund 1997, citerad i Högdin 2007, s.53) I resultaten framgår det att en hel del ungdomar 

upplever en splittring mellan kraven på grupptillhörighet och individuell identitet. Eftersom 

de dels identifierar sig med familjens normer och värderingar samt det nya landets omgivning 

och människor. Att ha tillhörighet i två etniska kulturer trycks innebära påfrestningar av 

tillhörighetskänslan och identiteten genom konfrontationen av föreställningar, värderingar och 

traditioner som ibland kan vara väldigt olika och främmande. Det finns en risk att det uppstår 

konflikter mellan lärarnas pedagogik och föräldrarnas föreställningar, vilket leder till att 

eleverna blir ännu mer utsatta (Högdin, 2007). 

 

       

 

1.4.4 Studentuppsatser 
 

Ett flertal svenska studenter har intresserat sig för att studerat religiösa dilemman i 

idrottsundervisningen och då har det främst handlat om muslimska flickor och 

simundervisning (Seger & Öberg, 2012; Larsson, & Holmberg, 2011; Franzén, 2009). 

Resultaten av de flesta studentuppsatser tyder på att lärare upplever att få elever blir 

begränsade att delta i idrottsundervingen av religiösa skäl. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare upplever, arbetar och ser på religiösa 

dilemman som kan uppstå i samband med idrottsundervisningen.  

 

 

 

För att uppnå syftet med studien har tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Upplever verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa att elevers religiösa 

tillhörighet begränsar dem att delta i idrottsundervisningen och i så fall vid vilka 

situationer? 

2. Vilka lösningar använder lärarna sig av för att ge alla elever samma möjligheter att 

uppnå målen i styrdokumenten oavsett religiös tillhörighet? 

3. Vilken inställning har lärarna till dilemmat måluppfyllelse kontra elevers 

integritet? 
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2 METOD 
 

För att uppnå syftet med denna studie och besvara dess frågeställningar har en kvalitativ 

intervjuundersökning används. Sju lärare i ämnet idrott och hälsa på grundskolans senare år 

samt på gymnasiet har intervjuats. Nedan kommer metodvalet motiveras, urvalet presenteras 

samt datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder beskrivas. 

2.1 Metodval 

 

De vanligaste och lämpligaste metoderna för ett examensarbete är enkätundersökningar, 

kvalitativa intervjuer, observationer och textanalys (Johansson & Svedner, 2010). De olika 

metoderna har alla sina styrkor och svagheter och kan i vissa fall kombineras för att belysa 

frågeområden på ett mer allsidigt sätt. Den viktigaste utgångspunkten i valet av metod ligger i 

vilket syfte studien har (Trost, 2010). Denna studie syftar till att ta reda på vad några lärare i 

idrott och hälsa på grundskolans senare år samt gymnasiet har för erfarenheter, uppfattning 

och attityder kring situationer där elever blir begränsade att delta i undervisningen på grund 

av religiösa skäl. Syftet har formulerats för att öka mina förutsättningar att i framtiden ha 

framgångsrika strategier i hanteringen av religiösa dilemman i undervisningen. I detta fall 

lämpar sig enligt min mening kvalitativa intervjuer som vetenskaplig undersökningsmetod 

bäst. Då kvalitativa intervjuer enligt Johansson och Svedner (2010) ger djupgående 

information som är direkt användbar i läraryrket. Metoden ger möjlighet att ta reda på 

informanternas attityder, värderingar, upplevelser och erfarenheter vilket är syftet med 

undersökningen (Trost, 2010). Johansson och Svedner menar att metoden ger smal 

information och att inga generaliseringar därmed kan göras, till skillnad från enkätmetoden 

som ger en bredare information. Enkät som metod valdes bort i detta fall då den endast ger 

ytlig information och den kan i första anseende verka lätt att hantera men av egen erfarenhet 

efter tidigare uppsatsskrivande samt enligt Johansson och Svedner så är den kanske den 

svåraste metoden. Att observera situationer där en lärare ställs inför att hantera en situation 

där en elev inte vill/kan delta i undervisningen på grund av sin religion hade varit intressant 

för studien. Enligt Johannson och Svedner är observation en metod som är lätt att använda 

och en väldigt givande metod i frågor som rör bland annat lärarens beteende. Metoden var 

dock aldrig aktuell eftersom det vore omöjligt att pricka in observationerna när dessa 

situationer skulle äga rum. Sett till de förutsättningar i form av tid som funnits till förfogande 



 16 

till denna studie har den kvalitativa intervjumetoden varit lämplig, dock har begränsningar 

gjorts både i form av informanter samt intervjufrågor. 

2.2 Urval 

Då syftet i studien formulerats för att förbereda en blivande lärare i idrott och hälsa samt 

religion på grundskolans senare år och gymnasiet görs studien på dessa stadier. I studien har 

fyra lärare verksamma på grundskolans senare år samt tre lärare på gymnasiet intervjuats. Den 

första intervjun kommer dock inte att redovisas i resultatet då justeringar i intervjuguiden 

gjorts efter den. Alla lärare utom två arbetar på olika skolor vilket innebär att fem olika skolor 

har besökts i undersökningen. Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010). De flesta lärare 

som deltagit i intervjun har jag under min tid som lärarstudent kommit i kontakt med på ett 

eller annat vis. I två av fallen har ”snöbollsmetoden” (Trost, 2010 s.141) visats sig effektiv då 

jag efter två av intervjuerna fick tips om ytterligare två lärare att kontakta om eventuell 

medverkan. Alla som har blivit tillfrågad att delta i studien har tackat ja. Valet att från början 

ha sju informanter som till slut blev sex är grundat på den tid som fanns till förfogande och att 

det är tillräckligt för att uppnå syftet med studien då studien inte syftar till att få fram 

statistiska och representativa svar. De besökta skolorna är belägna på olika delar i en stad i 

Mellansverige, de två gymnasieskolorna ligger centralt och grundskolorna ligger lite utanför 

centrum. Alla skolor var av mig tidigare kända och av min erfarenhet fanns kännedom om att 

den kulturella mångfalden varierar på dessa skolor. Valet kom därför att bli strategiskt 

eftersom man i kvalitativa intervjuer vill finna variationer av uppfattningar (Johansson & 

Svedner, 2010; Trost, 2010). Informanterna består av både kvinnor och män, de är i olika 

åldrar och de har yrkeserfarenhet mellan 1 och 29 år vilket också kan bidra till mer varierade 

svar (Trost, 2010). 

 

Nedan kommer informanterna att presenteras: (av forskningsetiska skäl nämns informanternas 

ålder med ett tioårs spann så att de inte ska kunna identifieras) 

 

Lärare 1 är en kvinna mellan 50 och 60 år som har arbetat som idrottslärare i 29 år. Hon är 

utbildad i ämnet idrott och har till största delen arbetat med elever från åk 4 till åk 9. Hon 

träffar dagligen elever som har ursprung i andra länder. Dock handlar detta om ett fåtal elever 

och dessa är alla svenskfödda. 
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Lärare 2 är en man mellan 30 och 40 år som har arbetat som idrottslärare i sju år. Han är 

utbildad i både historia och idrott och hälsa men undervisar endast i idrott och hälsa. Han har 

mest erfarenhet att arbeta på grundskolans senare år och undervisar för tillfället elever i åk 7- 

9.  Han träffar dagligen en stor andel elever med utländskt ursprung. 

 

 

 

Lärare 3 är en kvinna mellan 20 och 30 år som har arbetat som idrottslärare i ett år. Hon är 

utbildad i idrott och hälsa samt matematik. För tillfället arbetar hon som lärare i ämnet idrott 

och hälsa samt som resurslärare åt två elever som av särskilda skäl är i behov av det. Hon 

undervisar på grundskolans senare år och träffar dagligen ett fåtal elever med 

utländsktursprung ursprung. 

 

Lärare 4 är en man mellan 25 och 35 år som har arbetat som idrottslärare i 3 år. Han är 

utbildad i idrott och hälsa samt religion men undervisar för tillfället i idrott och hälsa, 

matematik och naturvetenskap. Är verksam på grundskolans senare år och träffar dagligen ett 

fårtal elever med utländskt ursprung. 

 

Lärare 5 är en kvinna mellan 55 och 65 år som har arbetat som idrottslärare i 23 år, plus fyra 

år som outbildad. Hon är utbildad i ämnet idrott. Hon har bara erfarenhet av att arbeta på 

gymnasiet och har sedan hon gick ut idrottslärarehögskolan arbetat på en och samma skola. 

Hon undervisar endast i ämnet idrott och hälsa och träffar dagligen ett flertal elever med 

utländskt ursprung. 

 

Lärare 6 arbetar på samma skola som lärare 5 och är en kvinna som är mellan 30 och 40 år. 

Hon har arbetat som idrottslärare i 10 år. Hon är utbildad i ämnena idrott och hälsa samt 

historia men undervisar endast i idrott och hälsa. Hon arbetar på gymnasiet men har även 

erfarenhet av att arbeta på grundskolan. Hon träffar dagligen elever som har utländskt 

ursprung. 

 

Lärare 7 är en man som är mellan 40 och 50 år. Han har arbetat som idrottslärare i 20 år. Han 

är utbildad i idrott och religion och undervisar i båda sina ämnen. Han arbetar på gymnasiet 

och träffar dagligen elever med utländskt ursprung. (Testintervju) 
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2.3 Forskningsetik 

 

En av förutsättningarna för ett framgångsrikt examensarbete är att en god forskningsetik 

tillämpas (Johansson & Svedner, 2010) Johansson och Svedner menar att examensarbetet 

måste bygga på respekt för de människor som deltar därför har en rad etiska överväganden 

gjorts, vilka har sin utgångspunkt i vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Hänsyn har 

tagits till de fyra huvudkraven för forskning som är: information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har blivit informerade via ett 

missivbrev (se bilaga 1) om studiens syfte och att deras medverkan är frivillig och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan, de garanteras anonymitet och att de insamlade 

materialet förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till det. I informationsbrevet framgick 

även att de data som samlats in enbart ska användas för forskningsändamål.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 

 

För att samla in data valdes den kvalitativa intervjun med viss struktur som metod. Genom att 

ställa raka och enkla men öppna frågor finns möjlighet till uttömmande, komplexa och 

innehållsrika svar. Intervjun går ut på att förstå hur informanten känner och tänker, vilka 

erfarenheter han eller hon har (Trost, 2010). När intervjufrågorna skulle formuleras fanns 

studiens tre frågeställningar som grund. Frågorna i intervjun skulle göra det möjligt att 

besvara dessa, därför delades frågorna in i sex olika teman, varje tema var kopplat till någon 

av frågeställningarna, utom det första (se bilaga 2). Det första frågetemat bestod av att ta reda 

på bakgrundsfakta om informanterna, frågorna inom detta tema var strukturerade (Johansson 

& Svedner, 2010). Resterande del av intervjun var av kvalitativ karaktär. Det fanns bestämda 

frågeområden och dessa frågor var anpassade så att den person som intervjuades kunde ge 

uttömmande svar. Som ett stöd fanns ett antal följdfrågor under varje frågetema, beroende på 

vad personen svarat kom följdfrågorna att variera (Johansson & Svedner, 2010). För att inte 

besvära dem som intervjuas med för många frågor valdes ett få antal frågeområden men där 

det fanns utrymme för diskussion (Trost, 2010). Efter att en intervjuguide konstruerats gjordes 

en provundersökning. Detta gjordes dels för att se ungefär hur lång tid intervjun skulle 

komma att ta men även för att se hur frågorna uppfattas av andra (Kvale & Brinkman, 2009). 

Efter provintervjun gjordes några justeringar, då två frågor enligt ”testinformanten” var 

otydliga.  Eftersom pauseringar, avbrutna meningar och tonfall är intressant i 

tolkningsprocessen spelades intervjuerna in med hjälp av en inspelningsfunktion på en 

smartphone (Johansson & Svedner, 2006). Även om varje intervju spelades in gjordes även 
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traditionella anteckningar med papper och penna. Dels för att det kan upplevas mer engagerat 

men också för att det då blir naturliga konstpauser som gör att informanten får tänka lite och 

kanske utvecklar sitt svar ytterligare (Johansson & Svedner, 2010).  

2.5 Procedur 

 

Varje tilltänkt intervjuperson fick en förfrågan om att delta via mejl. Efter att personer tackat 

ja skickades ett missivbrev ut (se bilaga 1). Brevet ägnades mycket tid vid utformningen då ett 

bra informationsbrev kan öka motivationen till att delta (Johansson & Svedner, 2010; Trost, 

2010). I brevet presenterade jag mig själv, att jag är lärarstudent och att jag denna termin 

arbetar med mitt examensarbete.  Syftet med studien presenterades så tydligt och kortfattat 

som var möjligt och det faktum att deras medverkan skulle vara till stor hjälp för att uppnå 

detta framgick. Det framgick dock tydligt att deras medverkan var frivillig. De garanterades 

anonymitet och konfidentalitet, då det garanterades att inga namn skulle nämnas och att 

materialet skulle förvaras så att ingen skulle ha möjlighet att tillgå det (Vetenskapsrådet, 

2002). Att intervjun var tänkt att spelas in framgick i brevet. Jag lämnade ut mina 

kontaktuppgifter och skrev att de var välkomna att kontakta mig vid frågor gällande studien.  

 

Alla tillfrågade svarade via mejl att de ställde upp. Vid nästa kontakt som också var via mejl 

angavs att intervjuerna var tänkta att genomföras under vecka 38 och 39 och intervjupersonen 

fick välja en lämplig tid som passade honom/henne. Så långt det var möjligt planerades 

intervjuer in under de tilltänkta veckorna dock gjordes två undantag eftersom 

intervjupersonerna i fråga inte hade möjlighet någon gång under dessa två veckor. Alla 

intervjuer genomfördes på respektive deltagares arbetsplats. Då det är viktigt att den som 

intervjuas känner sig trygg i miljön (Trost, 2010). På samtliga skolor fanns det tillgång till 

utrymme där det var möjligt att genomföra intervjuerna ostört och detta utnyttjades eftersom 

det inte ska finnas åhörare (Trost, 2010). I ett fall satt vi i ett fikarum som delades av alla 

idrottslärare som arbetade på skolan men stängde om oss och satt en lapp på dörren där det 

stod ”samtal pågår”. Två av intervjuerna gjordes i idrottssalen men efter att eleverna slutat för 

dagen. De andra intervjuerna gjordes i arbetsrum eller grupprum. Samtliga platser bestämdes 

av personen som skulle intervjuas för att öka förutsättningarna att personen som intervjuades 

skulle känna sig trygg och avslappnad (Trost, 2010). 
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Varje intervju inleddes med att påminna intervjupersonen om att den kommer att vara anonym 

och att det som sägs inte kommer att föras vidare. Sedan presenterades återigen studiens syfte 

och intervjupersonen fick chans att ställa eventuella frågor. Då Trost (2010) anser att många 

människor inte vill bli inspelade ställdes därefter frågan om personen hade invändningar emot 

att intervjun skulle spelas in. Alla deltagare accepterade att intervjuerna spelades in även om 

de flesta uppgav att de tyckte det kändes lite olustigt. Eftersom de första frågorna i intervjun 

kan vara avgörande för hur resten av intervjun kom att flyta (Trost, 2010) ställdes några 

uppvärmningsfrågor i from av bakgrundsfakta. Dessa frågor var lätta för informanten att 

besvara då det bland annat handlade om personens ålder, yrkeserfarenhet och examen. 

Därefter var intervjun igång. Under intervjun fanns hela tiden Trost (2010) uppmaningar om 

att inte avbryta informanten, titta på den du talar med, ställa enkla och raka frågor, undvika 

”varför” frågan och att inte påstå eller föreslå något i åtanke. Då intervjun spelades in kunde 

fullt fokus ligga på att lyssna på informantens svar och ställa följdfrågor utifrån vad personen 

svarat. Detta innebar att intervjuerna varierade något men intervjuguiden var en stor hjälp för 

att på ett enkelt sätt komma in på rätt spår och det gjorde att alla intervjupersoner på ett eller 

annat sätt tillslut besvarade samma frågor även om vägen dit varierade. Varje intervju avslutas 

med att fråga om informanterna ville tillägga något. Därefter tackade jag så mycket för deras 

tid och medverkan i studien.  

2.7 Analysmetoder 

 

Efter att datainsamlingen slutförts gäller det att hitta den struktur som döljer sig i det 

insamlade materialet och sedan presentera det så tydligt och överskådligt som möjligt 

(Johansson, Svedner, 2010). Patel och Davidsson (2003) skriver att det är upp till varje 

forskare att presentera sitt material i en läsbar text och att det inte finns någon bestämd metod 

för hur en kvalitativ bearbetning går till. När intervjuerna var gjorda transkriberades allt 

material. Under transkriberingsarbetet översattes talspråket till skriftspråk i den mån att 

materialet sedan skulle vara läsbart. Vilket innebär att ord som öh, bah, hm inte skrevs ner och 

helt ofullständiga och obegripliga meningar plockades bort. Någon del där intervjupersonen 

gled ifrån ämnet togs också bort. Transkriberingarna skrevs sedan ut för att få en bättre 

överblick. De utskrivna intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att söka olika 

uppfattningar i svaren (Johansson & Svedner, 2010). Efter att intervjuerna var gjorda hade jag 

en uppfattning om ungefär vilka kategorier som framkommit. Utifrån dessa kategorier söktes 

sedan uppfattningar i det transkriberade materialet som passade in under alla kategorier. Trost 
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(2010) skriver att olika färger kan användas för att underlätta. Överstrykningspennor i olika 

färger användes därför för att leta uppfattningar i materialet, varje kategori fick en egen färg 

vilket gjorde materialet mer hanterbart. Resultatet presenteras i tre olika delar då varje 

frågeställning besvaras. Varje del inleds med att beskriva de uppfattningar som framkommit 

med hjälp av citat och referat från intervjuerna Johansson & Svedner (2010). För att skapa en 

sammanhängande helhet av de uppradade enskilda uppfattningarna avslutas varje resultatdel 

av en figur vars syfte är att tydliggöra och sammanfatta resultatet. 
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3 RESULTAT 
 

Nedan kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet är en tolkning av de insamlade data 

som presenteras utifrån syftet och de frågeställningar som formulerats i undersökningen. 

Frågeställningarna är disponerade med en egen rubrik för varje frågeställning.  

3.1 Lärarnas uppfattning om elever av religiösa skäl blir begränsade att delta i 

idrottsundervisningen  

 

Samtliga lärare som deltagit i undersökningen träffar dagligen elever med utländskt ursprung, 

men i olika stor utsträckning. Alla har någon form av erfarenhet där elever med annat 

ursprung än svenskt har velat avstå från vissa moment i undervisningen. Däremot menar fler 

av lärarna att det inte är säkert att det har med elevernas religion att göra.   

 

Det finns ju elever som vägrar att delta i vissa moment tillsammans med andra men 

då beror det inte på någon religiös tro utan av andra orsaker, tror jag. Jag har i alla 

fall aldrig hört någon säga att de inte kan delta på grund av sin religion (Lärare 1). 

 

 

Ytterligare två av lärarna nämner även de att de aldrig har hört en elev säga att det är på grund 

av religiösa skäl som han eller hon inte kan delta. Samtidigt menar de att det går att anta att 

det är religiösa och kulturella aspekter som påverkar eftersom det går att se samband mellan 

elever och situationer som tyder på det. Resultatet av datainsamlingen visar på en tydlig 

spridning bland de intervjuade lärarna vad det gäller uppfattningen om huruvida elevers 

religion påverkar eleverna att delta i idrottsundervisningen. Resultatet visar på uppfattningar 

från att lärarna anser att eleverna ofta och i stor utsträckning blir begränsade att delta i 

undervisningen till att lärare 1 anser att elevers religion inte alls påverkar deltagandet. Lärare 

2 och 5 ansåg att eleverna i hög grad blir begränsade att delta i idrottsundervisningen och att 

detta gäller vid många olika situationer. ”Nästan alla moment” anser lärare 5 att det handlar 

om.  

 

Ja det gör det ju. Jag tänker på dom här med ramadan som fastar och inte kan delta 

och dom med slöjor som inte vill byta om och visa sig inför andra. Sen framför allt 

det här med närheten. För idrottsämnet är ju trots allt ett ämne där man tar på 

varandra och är nära varandra. Det är många från andra kulturer och med andra 

religioner som tycker det är väldigt jobbigt (Lärare 5). 

 

Fem av sex lärare som intervjuats anser att det främst är tjejer med utländskt ursprung som 

blir begränsade att delta i idrottsundervisningen. När det gäller killar med samma bakgrund 
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menar lärare 3,4 och 5 att det är tvärt om, många invandrarkillar uppskattar ämnet och är 

också väldigt duktiga på det och det gäller främst bollsporter. De intervjuade lärarna nämner 

simning och duschning som det största - och fyra av dem menar att det är det enda 

problemområdet i idrottsundervisningen. Lärare 2 menar att det framförallt gäller simning 

men även i andra fysiskt ansträngande moment då många tjejer med utländskt ursprung inte är 

van att utsätta sin kropp för fysiska påfrestningar. 

 

Det är ju då oftast tjejerna det gäller. Eftersom dom i många fall anser att det är 

jobbigt eller onaturligt att svettas och utsätta sin kropp för olika fysiska 

ansträngningar och speciellt om det sker tillsammans med killar (Lärare 2).  

 

Lärare 2 anser att arabiska tjejer är överrepresenterade bland de elever som inte deltar ”Tjejer 

med härkomst utanför Europa, främst arabiska tjejer deltar i minst utsträckning”. Han menar 

att dessa tjejer ofta har problem med språket och omger sig helst av andra som talar samma 

språk. De har svårt att integrera sig med sina svenska klasskamrater och bildar egna små 

grupper. Lärare 6 tycker inte att hon märker att elever blir begränsade att delta i 

undervisningen av religiösa skäl, ”det skulle i så fall vara att de inte duschar efter lektionen” 

menar hon. Hon säger att de flesta elever med utländsk bakgrund som hon har haft har varit 

andra generationsinvandrare som blivit ”försvenskade” i grundskolan. Eller så tror hon 

eftersom hon har få elever i varje klass att de påverkas av grupptryck och majoriteten. 

 

I mina klasser är det bara några få invandrare i varje klass. Så jag vet inte om dom 

kanske dras med dom andra. För jag kan inte se att de skulle vara mindre delaktiga 

på något vis. Någon enstaka gång under mina 10år har jag haft någon tjej som 

velat simma själv (Lärare 6). 

 

Simningen är det moment som samtliga lärare nämner som ett problemområde vad det gäller 

situationer i undervisningen där elever blir begränsade av religiösa skäl, även lärare 1 som 

själv inte har någon erfarenhet av detta kan tänka sig att det kan vara ett problem. Lärare 3 

och 4 menar båda två att de har lite erfarenhet av yrket men ändå har det varit i kontakt med 

situationer i undervisningen som kan kopplas till elevers religion och icke deltagande. Även 

om det inte tycker att detta något som verkar förekomma ofta. Lärare 4 har varit med om att 

kollegor har haft elever som inte har velat delta i simundervisningen av religiösa skäl men 

tycker att elever på högstadiet överlag har problem med simningen, även de elever som har 

svenskt ursprung. 

Det är ju en väldigt känslig ålder, att visa sin kropp för alla klasskamrater. Det kan 

vara känsligt av fler än religiösa anledningar. Därför blir det svårt att avgöra vad det 

egentligen handlar om. Det kan lika gärna handla om att eleven i fråga faktiskt inte 
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kan simma. Det är inte helt ovanligt att utländska elever inte kan simma när de slutar 

9an (Lärare 4). 

 

 

Lärare 3 har haft en utländsk flicka som inte fick godkänt i idrottsundervisningen för att hon 

aldrig simmade. Hon upplevde att det fanns en brist i kommunikationen med denna elev och 

vet egentligen inte varför hon inte deltog, men menar att religiösa eller kulturella aspekter 

mycket väl kan ha varit de bakomliggande faktorerna. 

 

Jag har haft en elev, i våras, som fick ett F. Hon ville inte simma men sa aldrig 

riktigt varför. När jag pratade med henne innan sa hon varje gång att hon skulle 

komma men hon dök aldrig upp (Lärare 3). 

 

 

En av de intervjuade lärarna uppgav att hon inte i någon mån ansåg att religiösa aspekter 

påverkar elevers deltagande i undervisningen. Trots att lärare 1 har lång erfarenhet inom yrket 

har hon knappt någon erfarenhet kring dessa situationer och tycker inte att hon kan se någon 

skillnad mellan svenska elever och elever med annan kulturellbakgrund. 

 

För väldigt länge sen minns jag att jag hade en elev som tillhörde Jehovas Vittnen 

och han fick inte delta i dansundervisningen. Men det här var så länge sen att jag 

hade glömt bort det. Jag tror att han fick göra något annat bara, det var liksom ingen 

stor grej så nej jag anser inte att elever inte deltar av religiösa skäl (lärare 1).    

 

3.1.1 Resultatsammanfattning av frågeställning 1 

          

 

                        Lärare 2                                 Lärare 3                                    Lärare 6 

 

I hög grad|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|Inte alls 

 

                       Lärare 5                                            Lärare   4                                 Lärare1      

Figur 3.1.1  visar de kategorier av uppfattningar som framkommit och en uppskattning av i hur stor utsträckning 

de intervjuade lärarna upplever att eleverna av religiösa skäl blir begränsade att delta i idrottsundervisningen  

 

Upplever verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa att elevers religiösa tillhörighet 

begränsar eleverna att delta i undervisningen vid några situationer? 
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Resultatet av datainsamlingen visar på en bred spridning bland de intervjuade lärarna vad det 

gäller uppfattningen om huruvida elevers religion påverkar eleverna att delta i 

idrottsundervisningen. Uppfattningarna sträcker sig från att en lärare anser att eleverna inte 

alls eller vid några situationer blir begränsade, till att två av sex lärare menar att elevers 

religion begränsar dem i hög grad och i många situationer. De övriga anser att elevers religion 

påverkar deltagande i idrottsundervisningen till viss grad, vid enstaka situationer. De 

situationer som lärarna nämner är främst simning och duschning. Två av lärarna menar att det 

handlar om de flesta situationer då många muslimska flickor upplever det som onaturligt att 

utsätta sin kropp för fysisk ansträngning. Under ramadan anser en av lärarna att hon märker 

att många elever inte vill delta i idrottsundervisningen. Lärarna uppger att det är svårt att 

bedöma om det är på grund av religiösa skäl som en elev inte vill delta eller om det egentligen 

handlar om något annat. 

3.2  Lösningar för att nå målen i styrdokumenten oavsett religiös tillhörighet 

 

Kommunikation anses av de flesta lärare som deltagit i intervjustudien som en viktig del i 

arbetet med att få elever som inte vill delta på grund av religiösa och kulturella skäl att ändå 

kunna uppnå de utsatta målen. Att verkligen försöka förstå de elever som inte vill delta i 

undervisningen menar lärare 2 och 5 är väldigt viktigt. Även om det många gånger är svårt, 

”ofta tycker jag att eleverna inte talar klarspråk utan vill att man ska underförstå saker” 

(Lärare 5). Många har också svårt med språket och därför blir det extra svårt att förstå. Men, 

menar lärare 5 ”om man visar att man försöker förstå eleverna och att man vill deras bästa kan 

de göra att de blir lite mer motiverade att delta” 

 
Man är ju väldigt mån om att hjälpa dem att nå målen. Om eleven själv visar en 

vilja är man beredd att vända ut och in på sig själv. Men visar inte eleven något 

intresse lägger inte jag heller två fingrar i kors för att hjälpa dem (Lärare 5).  

 

Vanliga lösningar som efter en god dialog använts som framkommit under intervjuerna är: 

könsuppdelad undervisning, enskild undervisning, separata duschrum och undervisning efter 

skoltid. Lärare 2 och 5 anser att det är viktigt att öka elevernas medvetenhet om vad som 

krävs av dem och göra dem införstådda med att de inte klarar kursen om de inte deltar. 

”Eleverna kan ibland bli förvånade när dom inte blir godkända eftersom dom har varit på 

varje lektion och fått närvaro men sen inte deltagit” (Lärare 2). Endast en av lärarna har haft 

kontakt med föräldrar angående någon elev som inte har kunnat delta i idrottsundervisningen 

på grund av religiösa skäl. Lärare 5 har fått mejl av föräldrar som förklarat att deras barn inte 
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kan delta, då har hon valt att prata med eleven istället för att ta kontakt med föräldrarna igen. 

Samtliga lärare som intervjuats föredrar att ha dialog med eleven och anser att det är det mest 

effektiva sättet att nå fram till lösningar och kompromisser. ”Det är viktigt att ha en god 

dialog med eleverna i alla problematiska situationer och att eleven har ett förtroende för 

läraren” (Lärare 1).  

 

Under intervjuerna betonade flertalet av lärarna vikten av att ha ett gott samarbete med sina 

kollegor.  Enligt lärare 5 kan det finnas annan personal på skolan som eleven i fråga har ett 

större förtroende för och bättre kontakt med och därför kan det vara bra att tillsammans med 

den läraren och eleven komma fram till en lösning som känns bra för eleven och även för 

idrottsläraren. Andra fördelar med ett gott samarbete kollegor emellan som nämns är att det 

går att laborera schematektninskt. Ibland kan lektioner behöva flyttas, någon behöver täcka 

upp under en lektion då idrottsläraren behöver undervisa i en liten grupp eller undervisningen 

behöver vara könsuppdelad för att någon elev inte ska behöva vara obekväm. Då är det en 

fördel om det finns kollegor som kan hjälpa till med detta enligt de intervjuade lärarna.  

 

Jag brukar erbjuda de muslimska tjejerna som inte vill simma med klassen eller ens 

med mig som manlig lärare att få simträning med en kvinnlig lärare, jag är ensam 

idrottslärare men det brukar alltid finnas någon bland de andra lärarna som kan ställa 

upp (Lärare 2).  

 

Alternativ idrott tycks vara något som används ofta. När en elev inte vill/kan delta i ett 

moment av undervisningen erbjuds något annat. ”Många gånger har gymmet varit en 

räddning” menar lärare 2. Att en av lärarens viktigaste egenskap är flexibilitet och förmågan 

att kunna anpassa sin undervisning framgår av undersökningen.  

 

Som lärare är det min skyldighet att ge alla elever möjlighet att nå kunskapskraven i 

samtliga moment och det gör man ju genom att anpassa undervisningen utifrån 

elevens behov, då spelar det ingen roll vad det handlar om för behov (Lärare 1). 

 

Lärare 4 har aldrig behövt använt någon lösning för att av religiösa skäl anpassa 

undervisningen. Lärare 6 har förutspått några situationer som skulle kunna uppstå och har 

därför några lösningar på ”lager”.  

 

Jag vet till exempel att det finns en simhall i kommunen som man kan hyra. Där vi 

simmar annars är det ju alltid annat folk också, så även om jag skulle åka dit med en 

ensam elev kan det ju komma andra.[…] Det finns ju nånting som heter kulturjympa 

tror jag, som bara muslimska flickor får vara med på. Man kan ju tänka sig att det får 

slippa en idrottslektion och ha med sig intyg från en sån klass (Lärare 6). 
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Flera av lärarna uttrycker en uppfattning om att ämnesplanen lämnar utrymme för tolkning. 

De menar att det gäller att tolka kursplanen och betygskriterierna så att de blir rimliga att 

uppnå eller åtminstone sträva emot för alla elever.  

 

Det finns möjligheter att gå runt problemen. Du som idrottslärare får ju själv tolka 

kursplanen så att eleverna får möjlighet att nå målen. Du får forma undervisningen 

efter elevernas förutsättningar […] Det går ju inte att tvinga någon. Flexibel är en 

lärares nyckelord men det finns gränser för allt. Du som idrottslärare är ju inte mer 

en människa och kan inte offra hur mycket som helst (Lärare 5). 

 

Det viktiga i undervisningen tycks enligt lärarna vara att utvecklingen går åt rätt riktning 

”eleven kanske inte kan uppnå alla mål men i alla fall några och då är ju det bättre än inget” 

(Lärare 6). De lärare som arbetar på gymnasiet konstaterar att det inte står någonstans i Gy11 

att undervisningen ska bedrivas i vatten och att simningen därför inte borde vara ett problem. 

Det är lärarna som själva anser att det bör ingå i undervisningen då det är ett så pass viktigt 

moment för elevernas livskvalité och säkerhet.  

 

Det står ju ingen stans i kursplanen att du måste vara i vatten utan mer att du ska 

känna till och veta hur du ska hantera det här med livräddning och första hjälpen. I 

praktiken kan man ju göra det teoretiskt. Fast som idrottslärare vill man ju att dom 

ska göra det i vatten. Men det går att lösa på fler sätt (lärare 5).  

 

Det finns ju egentligen ingenting som säger att man ska ha simning med i 

undervisningen på gymnasiet. Så egentligen skulle man kunna ta bort det helt. Men 

jag tycker ju själv att det är en så pass viktig del. Så man inte drunknar och kan 

hjälpa andra (Lärare 6).  

 

För att ge alla elever möjlighet att uppnå målen oavsett vilken religion eleverna har uppger 

lärarna att de ger mycket av sin tid. Lärare 2, 3 och 5 menar att de ställer upp efter arbetstid 

för att ge elever möjlighet att dels gå till badhuset i en mindre grupp eller enskilt men även ge 

elever möjlighet att visa upp färdigheter för att ge betygsunderlag eller öva på vissa moment 

som eleven inte velat delta i med den övriga klassen.  

 
Många gånger har jag träffat eleverna efter arbetstid, ofta blir det panik i slutet av 

terminen när eleven ska få betyg och jag saknar underlag. Då vill de komma enskilt 

och när eleven visar intresse måste jag som lärare ställa upp (Lärare 2). 

 

Jag erbjöd flickan jag hade i våras att gå och simma med mig sex gånger efter 

arbetstid men hon dök aldrig upp (Lärare 3). 

 

Ju mer man håller på med alternativ, alternativ, alternativ så innebär ju det 

naturligtvis att du får jobba mycket mer extra och du får mindre tid till det andra. Så 

ibland sitter man ju här till sex halv sju på kvällarna (Lärare 5). 
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Ingen av de intervjuade lärarna visste om det på respektive skola fanns några strategier för hur 

arbetet med religiösa dilemman i undervisningen bör hanteras. Ingen av dem hade heller fått 

någon form av undervisning kring detta men samtliga skulle önska någon form av 

utbildningen, information eller riktlinjer i detta arbete även om de hade svårt att föreställa sig 

hur en sådan utbildning skulle gå till. Lärare 6 anser att det i lärarutbildningen bör ingå någon 

slags mentalförberedelse, hon menar att högskolans bild av yrket inte stämmer överens med 

verkligheten. ”Det är inte konstigt att så många lärare går in i väggen” (Lärare 6). 

3.2.1 Resultatsammanfattning av frågeställning 2 

 
 

Vilka lösningar använder lärarna sig av för att ge alla elever samma möjligheter att uppnå 

målen oavsett religiös tillhörighet? 

Tabell 3.2.1 visar vilka lösningar som används i idrottsundervisningen för att ge alla elever oavsett religion 

möjlighet att uppnå målen, samt vilka lärare som uppgett respektive lösning 

 

Av intervjuerna framkom att alla lärare som deltagit ansåg att en god kommunikation var en 

förutsättning för att kunna hantera religiösa dilemman i idrottsundervisningen. Konkreta 

lösningar som lärarna uppgav var, könsuppdelad undervisning, enskild undervisning, 

alternativ idrott och separata duschrum. Att involvera andra ansågs kunna vara till stor hjälp 

och att tolka ämnesplanen efter elevens förutsättningar och sätta individanpassade mål är 

enligt de intervjuade lärarna bra och nödvändiga strategier. För att ge alla elever samma 

möjlighet att nå de utsatta målen behöver undervisningen ibland läggas efter de schemalagda 

idrottslektionerna och i vissa fall till och med efter arbetstid. 

Lösning: 

 

Lärare: 

Kommunikation/ 

God dialog 

1, 2, 3, 4, 5 och 6 

Könsuppdelad undervisning/ 

Enskild undervisning 

 

1, 2, 3, 4, 5 och 6 

Alternativ idrott 

 

1, 2, 5 och 6 

Involvera andra/ 

Samarbete med kollegor 

2, 3, 5 och 6 

Tolkning av ämnesplanen efter elevens 

förutsättningar/sätta individanpassade mål 

 

1, 2, 5 och 6 

Undervisning efter arbetstid 

  

2, 3 och 5 

Erbjuda separata duschutrymmen 

 

5 och 6 
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3.3 Attityder till dilemmat måluppfyllelse kontra elevers integritet 

 

Lärarnas inställning till dilemmat mellan elevers integritet och måluppfyllelse varierar bland 

de intervjuade lärarna. Under intervjuerna framkom det att två av sex lärare inte alls upplever 

att detta dilemma är ett problem som de i sin yrkesroll behöver ta hänsyn till. Att visa respekt 

gentemot elevens integritet tycks vara det viktigaste enligt lärare 1 och 6 och så länge man gör 

det uppstår enligt dem inga problem. De menar att de som lärare är skyliga att anpassa 

undervisningen så att alla kan ta del utav den och få möjlighet att uppnå målen i 

styrdokumenten. Skulle en elev sedan inte vilja delta är det upp till eleven. 

 

Det viktiga är ju att jag som lärare gör allt som står i min makt för att eleven ska få 

möjlighet att uppnå målen. Sen kan jag inte göra mer än så, jag kan ju aldrig tvinga 

en elev till något. Att respektera elevens integritet är ju superviktigt! (Lärare 1). 

 

 

Jag tycker inte att det är ett problem. Det är viktigt att ta diskussionen med varje 

elev, man kanske blir tvungen att blanda in rektor och föräldrar och tillsammans 

komma fram till en lösning […]. Jag ser inget problem i att hoppa över ett visst 

moment om det skulle kännas bättre för eleven, det är ju inte för min skull som dom 

går i skolan. Att respektera varje individ är ju det viktigaste för alla som jobbar inom 

skolan (Lärare 6). 

 

Två av lärarna uttrycker en osäkerhet i hur de skulle hantera detta dilemma om en situation 

där en elev av religiösa skäl vill bli befriade från undervisning skulle uppstå. Å ena sidan 

menar de att det aldrig går att tvinga en elev till något å andra sidan menar de att om en elev 

inte uppnår målen i kursen så har man misslyckats med sin uppgift som lärare.  

 

Det är ju väldigt svårt det här. Jag har ju inget konkret fall att tänka på men det är ju 

omöjligt att tvinga en elev till något. Samtidigt som man liksom inte bara kan ge 

upp, man måste lirka och fixa och trixa. Det kanske finns en gräns för hur mycket 

man får pusha en elev men vart går den då? Det vet man ju inte (Lärare 3).  

 

Det är det här som är svårt. Jag kan aldrig tvinga en elev att göra något som den inte 

vill, det går ju inte under några omständigheter. Missar en elev bara enstaka tillfällen 

och det ändå finns underlag för att sätta ett betyg så är det ju inget problem. Men 

finns det inget underlag för att bedöma ett helt moment kan ju inte eleven få något 

betyg, då blir det problem och då känns det som att man misslyckat som lärare. Det 

är jättesvårt att veta vad man ska göra (Lärare 4). 

 

Lärare 2 och 5 menar att detta dilemma är något de ofta måste ta hänsyn till och reflektera 

kring. Det är både ett svårt och tidskrävande problem som många gånger leder till att de 

känner sig otillräckliga. Båda lärarna anser att det är väldigt viktigt att sträva emot att alla 

elever ska uppnå målen.  De menar att det ofta är flickor med utländsk bakgrund som blir 
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begränsade att delta i den vanliga undervisningen och att skolidrotten kan vara den enda idrott 

de kommer i kontakt med. Därför är det väldigt viktigt att de får en positiv upplevelse av den 

så att de i framtiden kan fortsätta vara fysiskt aktiva. 

 

Man kan bespara samhället en massa pengar genom att vara en dryg idrottslärare 

som pushar, uppmuntrar och gör allt vad man kan för att dessa elever ska delta i 

undervisningen och bli bekväm att delta i fysiska aktiviteter och nå målen. Det 

knycker mycket energi men kan man ge någon bättre förutsättningar inför framtiden 

så är det värt det (lärare 5)  

 

Jag har ju alltid mitt fokus på att eleverna ska uppnå målen på ett eller annat sätt. 

Det är ju det som är min uppgift. Min undervisning går ju ut på att eleverna ska 

uppnå målen och få erfarenhet och kunskap som leder till att dom kan ta hand om 

sin hälsa i framtiden. Det är ju nästan viktigast för de muslimska flickorna eftersom 

dom inte är så aktiva på fritiden, nu drar jag alla över en kam men ofta är det så 

(Lärare 2). 

 

 

Samtidigt menar lärare 2 och 5 att det inte går att tvinga eleverna till något och att det är 

viktigt att visa respekt gentemot elevers religiositet ”inga människor kan med tvång och 

måsten hitta glädje, förståelse och meningsfullhet” (Lärare 5). Men lärare 5 menar att man 

måste våga ifrågasätta eleverna och att det finns olika sätt att visa respekt på. ”Mitt sätt att 

visa respekt är att ge alla samma möjlighet och arbeta mot jämställdhet, man löser inga 

problem genom att skjuta fram dom”. Lärare 2 nämner även han att i arbetet som lärare gäller 

det att visa respekt för varje elev men det betyder inte att de ska bli befriade från att delta i 

undervisningen. ”Alla problem går att lösa och målet måste alltid vara att alla elever ska 

uppnå kunskapsmålen, jag säger inte att det är lätt och att man orkar alla gånger” (Lärare 2). 

 

Ett stort problem i hanteringen av religiösa dilemman i idrottsundervisningen tycks vara att 

det stjäl mycket tid och energi från läraren. Tidsaspekten kring problematiken var ett 

återkommande tema under samtliga intervjuer, även bland de lärare som ansåg att det inte var 

ett problem nämndes det faktum att tid är en bristvara. ”klasserna blir bara större och större 

och eleverna får mer och mer särskilda behov” (Lärare 6).  

 

Egentligen skulle man ha tio minuter innan varje lektion och tio minuter efter varje 

lektion så att man hade tid att lyssna ordentligt på eleverna utan att någon annan blir 

lidande. Som det är nu blir man ibland stressad när eleverna kommer och vill prata 

precis innan lektionen ska börja (Lärare 5). 

 

Det framkom under två intervjuer att lärarna gör skillnad på religion och kultur när det 

kommer till vad som är viktigast att ta hänsyn till mellan elevers integritet och måluppfyllelse. 
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Det tycks vara mer accepterat enligt dessa lärare att fokusera på måluppfyllelse om det är 

kulturella aspekter som begränsar eleven än om det har med elevens religion att göra.  

 

Jag kan tycka lite att man får ta seden dit man kommer […] Men med religion är det 

en annan sak. Jag ska ju inte behöva gå emot min tro för att jag kommer till ett annat 

land. Så man måste skilja lite på religion och kultur (Lärare 4). 

 
De som kommer från familjer med en väldigt stark tro och som anser att vissa 

moment i undervisningen är fel är det svårare att övertala. Och det kanske inte är 

lika okej att strida emot då heller. När det bara handlar om att eleverna inte är van att 

det är på ett visst sätt är det annorlunda. (Lärare 5). 

 

 

Tre av sex lärare anser att det hela tiden är situationen och eleven ifråga som avgör hur 

problem ska lösas och vad som är viktigast att ta hänsyn till. En lärare måste enligt dem ha bra 

intuition och beroende på rådande omständigheter kunna lösa varje dilemma som uppstår 

utifrån individens behov och situation. Läraren måste kunna hantera balansgången mellan 

måluppfyllelse och elevens integritet, och utan att kränka individens integritet och hela tiden 

sträva mot att uppnå målen.  

 

 

3.3.1 Resultatsammanfattning av frågeställning 3 
 

Vilken inställning har lärarna till dilemmat måluppfyllelse kontra elevers integritet? 

 
 

 
 Figur 3.3.1  visar en våg som ska symbolisera dilemmat mellan måluppfyllelse och elevens integritet och var 

lärarna tar sin utgångspunkt i hanteringen av detta dilemma. 
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 Religiösa dilemman                                   Religiösa dilemman är                        Religiösa dilemman        

 förekommer ofta                                        svåra                                                    förekommer inte 

       

 Utgångspunkt:                                           Utgångspunkt:                                     Utgångspunkt:  

 måluppfyllelse                                           osäker                                                  elevens integritet                         

 

Resultatet på frågeställning 3 visar på varierade attityder bland de intervjuade lärarna som kan 

delas in i tre olika kategorier, se ovan. Det framkom uppfattningar om att elevers integritet är 

viktigast att ta hänsyn till i dilemmat mellan måluppfyllelse och elevens integritet men även 

att det är svårt/omöjligt att ta ställning till vad som bör prioriteras i detta dilemma samt en 

tredje uppfattning om att det är kring måluppfyllelse det främsta fokuset i lärarens arbete bör 

ligga. Två av lärarna uppgav att de aldrig upplever att religiösa dilemman är ett problem i 

deras arbete medan två av lärarna anser att det är ett stort problem. Gemensamma attityder 

bland de intervjuade lärarna är att det inte går att enbart ta hänsyn till ena sidan av detta 

dilemma utan det är viktigt att hela tiden sträva mot att uppnå målen och samtidigt visa 

respekt mot elevens integritet. Enligt de intervjuade lärarna finns inga riktlinjer att följa i 

hanteringen av religiösa dilemman då varje situation måste lösas utifrån rådande 

omständigheter vilket innebär att läraren måste ha bra intuition.  
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4 DISKUSSION 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare upplever, arbetar och ser på religiösa 

dilemman som kan uppstå i samband med idrottsundervisningen.  

 

4.1  Resultatsammanfattning 

 

Resultatet i denna studie visar på en bred spridning av uppfattningar och erfarenheter i 

studiens samtliga frågeställningar. Likt Seger och Öbergs (2011), Larsson och Holmbergs 

(2011) och Franzéns (2009) studier så visar även denna studie att det är få elever som blir 

begränsade att delta i idrottsundervisningen. Fyra av sex lärare anser att religiösa aspekter inte 

påverkar elevernas deltagande i idrott och hälsa undervisningen i särskilt stor utsträckning. 

Två lärare ansåg dock att elever ofta och i flera olika situationer inte deltar i undervisningen 

på grund av religiösa skäl. Resultatet visar att lärarna ser en svårighet i att avgöra om det är 

religiösa aspekter som påverkar deltagandet eller om det är av andra orsaker, då få elever 

uppger att det är av religiösa skäl som de inte deltar. De har även under intervjuerna 

framkommit att vissa lärare ser en skillnad på om det är kulturella eller religiösa aspekter som 

påverkar eleverna. De situationer där elever blir begränsade att delta på grund av sin religion 

är främst situationer som innebär att kroppen inte kan döljas, som simning och duschning. 

Detta är även enligt tidigare forskning de mest problematiska situationerna (Dagkas, et al. 

2011; Högdin, 2007; Otterbeck, 2000). Två av lärarna anser att det handlar om många fler 

situationer, då de uppger att det dels för många flickor med utländskt ursprung är onaturligt 

att utsätta sin kropp för fysiskansträngning och dels att idrottsämnets karaktär med mycket 

kroppskontakt anses vara oförenligt med deras religiösa och kulturella tradition. De viktigaste 

enligt de intervjuade lärarna var att ha en god dialog med eleverna för att komma fram till 

lösningar på hur de ska kunna uppnå kursmålen när de av religiösa skäl inte vill delta i 

undervisningen. Vanliga lösningar som framkom var, könsuppdelade undervisning och 

alternativ idrott. Muslimska flickor är de som i störst utsträckning bli begränsade att delta i 

idrottsundervisningen. De attityder till religiösa dilemman i idrottsundervisningen som 

framkommit bland lärarna i undersökningen går att dela in i tre kategorier. Där den första 

består av uppfattningen om att religiösa dilemman i idrottsundervisningen inte är ett problem 

som idrottsläraren behöver resonera kring. Utgångspunkten i arbetet bör enligt lärarna i denna 

kategori ligga i att respektera varje elevs integritet och utifrån det sträva efter att nå uppsätta 
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mål. I den andra kategorin uppfattas religiösa dillemman i idrottsundervisningen som något 

som uppstår men lärarna har lite erfarenhet kring det. Lärarna i denna kategori uttrycker en 

osäkerhet i hur dessa situationer ska hanteras då de anser att det är lika viktigt att ta hänsyn till 

elevens integritet som att nå uppsatta mål. Inom den tredje kategorin är uppfattningen om 

religiösa dilemman i idrottsundervisningen att det är något som idrottsläraren ofta måste 

förhålla sig till. Detta anses vara något som kräver mycket tid och energi och ses som en 

aspekt som försvårar yrket. Utgångspunkten bör enligt dem ligga i att sträva mot 

måluppfyllelse och under detta arbete samtidigt ta hänsyn till elevens integritet. Samtliga 

lärare i undersökningen menar att en lärare måste ta hänsyn till båda aspekterna och sträva 

mot att uppnå måluppfyllelse och samtidigt ta hänsyn till varje elevs integritet.  

4.2 Studiens tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i denna studie är låg då endast 6 lärare har deltagit i undersökningen. 

Resultatet kan på grund av det låga deltagarantalet inte generaliseras (Johansson & Svedner 

2010). För att öka studiens tillförlitlighet och belysa frågeområdet på ett mer allsidigt sätt 

hade ytterligare en undersökningsmetod kunnat användas för att komplettera undersökningen 

(Johansson & Svedner, 2010; Trost, 2010). Då studien inte avsåg att mäta, jämföra eller 

presentera statistik ansågs en ytterligare undersökningsmetod inte tillföra undersökningen 

något i förhållande till studiens syfte och därför valdes alternativet bort. Urvalet kan inte ses 

som representativt för hela den svenska lärarkåren dels för att de är för få deltagare och dels 

för att urvalet är ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010) och resultatet hade kunnat variera om 

undersökningen gjordes på olika skolor i landet med olika kulturellt mångfald. Att urvalet är 

strategiskt har även det inverkan på resultatet (Johansson & Svedner, 2010). För att öka 

studiens tillförlitlighet har en rad överväganden gjorts vilka kommer att presenteras nedan 

under rubrikerna reliabilitet och validitet.   

 

4.2.1 Reliabilitet 

 

Då jag som författare inte hade någon tidigare erfarenhet av att använda intervju som 

undersökningsmetod kan resultatet i någon mån ha påverkats av min oerfarenhet. För att öka 

reliabiliteten i studien har jag sökt information om metoden för att skapa så bra förutsättningar 

för en god intervjuteknik som möjligt. Det faktum att jag som ensam intervjuare har gjort alla 

intervjuer och allt material har samlats in på samma sätt stärker reliabiliteten (Johansson & 

Svedner, 2010). De resultat som framkommit i undersökningen har varit beroende av i vilken 
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riktning intervjuerna kom att ta, beroende på hur informanten svarade ställdes olika 

följdfrågor. En intervjuguide fanns som underlag och stöd för att alla informanter skulle 

beröra samtliga ämnen så att de insamlade data sedan kunde sammanställas. Under 

intervjuerna försökte jag att inte vinkla frågorna eller påverka informanten åt något håll 

(Johannson & Svedner, 2010). Vid en intervju menar Johansson och Svedner att det finns en 

risk att den intervjuade inte är helt sanningsenlig i sina svar. För att minska risken för 

eventuella felkällor klargjordes syftet med intervjun och informanten garanterades anonymitet 

för att bygga upp ett förtroende. Vid transkriberingen av intervjuerna sorterades delar av 

materialet som inte rörde ämnet bort. Ofullständiga meningar och utfyllnadsord 

transkriberades inte. Vilket innebär att jag som författare väljer vad som anses vara viktig och 

värdefull information och påverkar på så vis vad som analyseras i resultatet. Det bortsorterade 

materialet var dock inget som rörde frågeställningarna och inget som skulle ha diskuteras i 

studien. Enligt Ryen (2004) är de kategorier som framkommer av analyseringen av insamlat 

data analytikerns och andra forskare kanske skulle komma fram till helt andra kategorier. 

Detta innebär att varje författares normer och värderingar påverkar hur de insamlade 

materialet tolkas vilket i sin tur påverkar hur resultatet tolkas.  

 

4.2.2 Validitet 

 

De resultat som framkommit i studien anser jag täcker de områden som studien avsåg att 

undersöka (Johansson & Svedner, 2010). Frågeställningarna har med hjälp av intervjuer av 

lärare besvarats där varje fråga i intervjuguiden var kopplat till någon av studiens 

frågeställningar. Resultaten kan dock inte generaliseras utan är endast representativa för de 

medverkande lärarna. Då syftet med studien var att undersöka några lärares uppfattningar och 

erfarenheter kring religiösa dilemman i idrottsundervisningen anser jag att validiteten i 

studien är god då syftet är uppnått. 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Nedan kommer resultatet på denna studies frågeställningar att tolkas utifrån den teoretiska 

bakgrund som varit utgångspunkt i arbetet. Avsnittet är disponerat efter studiens tre 

frågeställningar där varje frågeställning fått en egen rubrik. 

 

4.3.1 Lärarnas uppfattning om elever av religiösa skäl blir begränsade att delta i 

idrottsundervisningen 
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Enligt tidigare forskning förekommer motsättningar mellan hem och skola när det gäller 

innehållet i idrottsundervisningen. I en del familjer med annan religiös tradition ger föräldrar 

sina barn restriktioner om att inte delta i vissa moment (Högdin, 2007; Otterbeck, 2000, 

Dagkas, et al. 2011). Även denna studie tyder på att elever av religiösa skäl blir begränsade att 

delta i idrottsundervisningen vid vissa situationer, även om lärarnas uppfattning om i hur stor 

utsträckning det sker varierar. De elever som enligt denna studie blir begränsade att delta i 

idrottsundervisningen i störst utsträckning är muslimska flickor, vilket även styrks av tidigare 

forskning (Högdin, 2007; Dagkas, 2007; Otterbeck 2000). Killar med samma bakgrund blir 

enligt denna studie aldrig begränsade att delta i idrottsundervisningen. Enligt Otterbeck 

(2000) förkommer det att familjer har invändningar mot att deras söner ska delta i 

könsblandad undervisning och se tjejer i åtsittande kläder men det är ingenting som någon av 

lärarna i denna studie har erfarenhet av. Tvärtom menar lärarna i denna undersökning att killar 

med utländsk bakgrund ofta uppskattar idrottsämnet mycket. Vilket även statistiken i 

föreningsidrotten tyder på, statistik visar att pojkar med invandrarbakgrund deltar i stor 

utsträckning, medan flickor med utländsk bakgrund är mindre föreningsaktiva än andra unga 

(Frundberg, 2012). Detta tror jag kan bero på att pojkar har positiva erfarenheter av idrott från 

tidigare sammanhang som exempelvis skolidrott eftersom ”Positiva upplevelser av rörelse 

[…] under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” 

(Skolverket, 2011, s.51). En tänkbar förklaring till att tjejer inte deltar i lika stor utsträckning 

skulle kunna vara att flickor har mer negativa erfarenheter av idrott och därför inte söker sig 

till föreningsidrotten. Eftersom det har visar sig att föreningsidrott kan ha positiv integrerande 

effekt innebär det att flickor till viss del har sämre förutsättningar gentemot pojkar att 

integreras i det svenska samhället (Trondman & Duvbom, 2006). Jag anser därför att det är 

mycket viktigt för en idrottslärare att se till att dessa flickor får positiva upplevelser av idrott 

och hälsa så att förutsättningarna kan jämnas ut och blir lika för både killar och tjejer. Enligt 

läroplanen ska skolan hela tiden medvetet och aktivt främja kvinnor och mäns lika rättigheter 

och möjligheter (Skolverket, 2011), vilket innebär att varje lärare måste anpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov så att alla kan ta del av 

undervisningen. Vid situationer där eleven inte kan delta på grund av religiösa skäl innebär 

det att läraren har misslyckas med detta. 

 

De situationer som lärarna i denna undersökning nämner som mest problematiska är simning 

och duschning vilket även enligt Otterbeck (2000) är de mest komplicerade situationerna. Till 

skillnad från grundskolans kursplan (Lgr 11) så står det ingenting om att simning måste finnas 
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med i undervisningen i idrott och hälsa undervisningen på gymnasiet (Skolverket, 2011). 

Ändå upplevs simning även av gymnasielärarna som det området där religiösa begränsningar 

är vanligast. Lärarnas motivering till att ändå vilja bedriva simundervisning trots att det blir 

religiösa konflikter och ingenting i styrdokumenten styrker att simning ska finnas med, är att 

de själva anser att det är en viktig och värdefull kunskap som eleverna ha stor nytta av vidare i 

livet. Lärarna anser att det är extra viktigt för invandrarelever och då speciellt flickor eftersom 

de många gånger inte kan simma. En tolkning och eventuell förklaring till att lärare på 

gymnasiet vill att simning ska ingå i undervisningen kan förutom att det är en värdefull 

kunskap vara att det står i kursplanen att undervisningen ska behandla frågor om etik och 

moral i förhållande till idrottsutövande (Skolverket, 2011) och det kan ses som etiskt och 

moraliskt att alla elever ska få lära sig simma, då det kan handla om överlevnad. Idrott och 

hälsa ska även syfta till att motverka stereotypa bilder, om vad som anses manligt och 

kvinnligt (Skolverket, 2011) och en del av detta kan vara att inte bara killar ska få simma, då 

det i längden kan ses som någon manligt hos de flickor som av kulturella skäl inte deltar i 

simundervisningen. 

 

Uppfattningarna om i hur utsträckning elever av religiösa skäl blir begränsade i 

idrottsundervisningen hos de intervjuade lärarna: 

 

Kategorierna ovan var de som framkom under intervjustudien. Att lärarna i denna studie har 

skilda uppfattningar om i hur stor utsträckning elever blir begränsade att delta i 

idrottsundervisningen av religiösa skäl, kan ha olika förklaringar. Högdin (2007) såg mönster 

i sin avhandling som innebar att ju kortare tid en familj bott i Sverige desto fler restriktioner 

fick barnen. Vilket kan vara förklaringen till att lärare 1 i denna undersökning inte hade några 

erfarenheter av att någon elev inte kunde delta i undervisningen på grund av religiösa skäl, då 

hon uppgav att de elever hon dagligen träffade var andra generationsinvandrare. Även lärare 6 

nämnde att hon dagligen träffade elever med utländskbakgrund men hon menade att de hade 

blivit ”försvenskade” i grundskolan och upplevde inte att dessa elever på något vis blev 

begränsade att delta i idrottsundervisningen. Samma lärare ansåg även att gruppen kan 

påverka och ”dra med” de utländska eleverna då det i hennes klasser bara var några få i varje 

klass. Enligt denna studies resultat tycks det finnas en tendens att ju fler elever med utländsk 
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bakgrund det är i varje klass desto mer begränsade blir eleverna att delta.  Lärare 2 menar att 

de arabiska tjejerna som är överrepresenterade bland de som inte deltar har svårt med språket 

och svårt att integrera sig med den övriga klassen och bildar därför egna grupper. I den egna 

lilla gruppen samlas elever med samma värderingar och attityd till idrotten och tillsammans 

blir de starka och svåra att påverka. En tolkning av detta kan vara att det inte är religiösa 

aspekter som påverkar eleverna att inte delta i idrottsundervisningen utan att det har med 

gruppsammansättningar och motivation att göra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande är motivation och engagemang en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. 

Lusten till lärande enligt den sociokulturella teorin grundas i individens upplevelse av 

meningsfullhet som i sin tur är grundat på om gruppen som individen tillhör anser att 

kunskapen är viktig (Dysthe, 2003). Jag tror utifrån detta att det kan vara så att det snarare är 

brist på motivation till idrottsämnet som är orsaken till att vissa elever med utländsk bakgrund 

väljer att inte delta. Jag anser att om det var religiösa skäl som påverkade eleverna att inte 

delta borde inte antalet elever med utländskbakgrund i varje klass ha någon betydelse för 

deltagandet. Larsson (2012) menar att det ofta sägs att religiös tro i sig inte hindrar elevers 

deltagande i idrott vilket några av lärarna i denna studie också antyder.  

 

4.3.2 Lösningar för att nå målen i styrdokumenten oavsett religiös tillhörighet 
 

Enligt skollagen är eleven skyldig att delta i den undervisning som anordnas, om det inte finns 

giltiga skäl att utebli (SFS, 2010:800). Lärarens skyldighet enligt läroplanen (Lgr 11, Gy 11) 

är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Undervisningen måste således anpassas efter 

elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). För att kunna ge alla elever en 

likvärdig utbildning anser lärarna i denna undersökning att kommunikation är viktigt, då en 

god dialog är en förutsättning i arbetet med att ge alla elever möjlighet att nå kursmålen 

oavsett religiös tillhörighet.  Högdin (2007) menar att den mest framgångsrika strategin i detta 

arbete är att det finns en ständig dialog mellan skolan och hemmet. Till skillnad från lärarna i 

Högdins studie föredrar lärarna i denna undersökning att ha en direkt dialog med eleven och 

inte vända sig till hemmen. Detta kan bero på att lärarna i denna studie är inriktade mot 

grundskolans senare år och gymnasiet, det skulle kunna vara skillnad om eleverna var yngre. 

Lärarna nämner hur viktigt det är att försöka förstå eleverna utifrån deras situation, även om 

det många gånger kan vara svårt och tiden inte räcker till. Att skapa bra relationer och ett 

förtroende hos eleverna är vad alla lärare borde sträva efter anser de intervjuade lärarna.  
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Enligt Lgr 11 och Gy 11 ska skolan främja förståelse för andra människor (Skolverket, 2011) 

vilket innebär att lärarna måste anstränga sig för att försöka förstå varje elev. Enligt Husny 

och Rigbi (2009) är muslimska flickors deltagande i idrottsundervisningen relaterad till 

idrottslärarens personlighet och professionalism. Då det i en lärares professionalism ingår att 

visa förståelse gentemot eleverna tror jag att förståelse kan öka elevernas förutsättningar och 

lust att delta i undervisningen. Genom kommunikation kan även lärare och elever komma 

fram till konkreta lösningar när eleverna inte vill/kan delta i undervisning som strider mot 

elevernas religiösa och kulturella traditioner. Lärarna i denna studie nämner bland annat 

könsuppdelad undervisning, enskild undervisning och möjlighet till separata duschrum som 

vanliga lösningar vid religiösa svårigheter i samband med idrottsundervisningen. Högdin 

(2007) nämner också separata duschrum som en lösning för att få flickor som inte vill visa sin 

kropp att delta på idrotten. Otterbeck (2000) anser även han att separata duschrum kan vara 

resultatet av en lyckad kompromiss mellan hem och skola. Larsson (2012) menar att praktiska 

lösningar som könsuppdelad undervisning inte stämmer överens med de övergripande målen 

om att arbeta mot jämställdhet. Detta innebär att varje lärare måste överväga vilka praktiska 

lösningar som ska användas och så långt det går ändå försöka uppfylla målen med 

undervisningen. Till skillnad från tidigare studier framgår det av denna undersökning att flera 

av lärarna erbjuder alternativ idrott till de elever som av religiösa skäl inte vill delta. Även 

lärare 1 och 6 tar upp alternativ idrott som en bra lösning, även om de själva inte vidtagit 

lösningen i sammanhang som har med religiösa aspekter att göra. Otterbeck (2000) menar att 

det är viktigt att lärare inte gör påtryckningar på eleverna att delta i moment som de själva inte 

vill delta i. Påtryckningar kan skapa en negativ relation mellan eleven och läraren som på lång 

sikt kan påverka skolarbetet negativt. Otterbeck anser att läraren måste skapa undervisning 

som ger eleven en chans att nå målen och samtidigt skapa positiva upplevelser. Därför tror jag 

att alternativ idrott är en bra lösning. Genom att erbjuda aktiviteter som känns bra för eleven 

kan det bidra till positiva upplevelser av fysisk aktivitet som kan leda till att eleven vill delta i 

föreningsidrott på fritiden. Vilket senare kan ge bättre integrationsmöjligheter i det svenska 

samhället (Frundberg, 2004). Engström (2010) menar att idrott och hälsa i skolan kan påverka 

det nutida men även framtida hälsotillståndet hos dessa elever, då skolidrotten kan vara den 

enda regelbundna fysiska aktivitet dessa elever kommer i kontakt med. Därmed har 

idrottsläraren en viktig roll.  Arbetet med att hitta lösningar och strategier för elever som av 

religiösa skäl inte vill/kan delta måste prioriteras, då det i förlängningen kan påverka elevens 

hälsa och integrationsmöjlighet och i och med det även samhället.  
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Enligt den sociokulturella teorins perspektiv på lärande är det viktigt att läraren ser till att 

lärandet värdesätts av eleverna, men även elevernas omgivning. Om familjen och 

klasskompisarna inser ämnets värde kan det påverka elevens motivation (Dysthe, 2003). Då 

jag tror att elevernas icke deltagande många gånger har med brist på motivation att göra tror 

jag detta är en bra idé. Att överhuvudtaget arbeta för att ge ämnet idrott och hälsa ett 

kunskapsvärde menar jag kan öka elevers deltagande. Min uppfattning är att många elever 

tror att skolidrottens enda mening är att den ska vara rolig och tycker man inte det så kan man 

lika gärna strunta i den. Detta tror jag många gånger påverkar elever med utländsk bakgrund 

och då främst tjejer eftersom de kan komma från kulturella förhållanden där kvinnor inte 

idrottar och de ser inte meningen med att idrotta eftersom de inte tycker det är roligt. Att 

skylla på religiösa aspekter gör att läraren inte vågar ifrågasätta eleven och därmed är det ett 

enkelt sätt att ”slippa” delar av undervisningen.  

 

Lärarna i denna studie anser att styrdokumenten lämnar utrymme för tolkning. De menar att 

dessa måste tolkas så att alla elever kan ta del av undervisningen och att målen blir rimliga att 

uppnå, vilket styrks i Lgr 11 och Gy 11. Enligt Lgr 11 och Gy 11 ska de utsatta målen nås via 

olika vägar. Undervisningen ska inte formas på samma sätt och resurserna ska inte heller 

fördelas lika (Skolverket, 2011). Lärarna uppger att de ger mycket av sin tid för att anpassa 

undervisningen så att alla elever får möjlighet att uppnå målen. Detta är enligt lärarna ett stort 

problem då tiden är en bristvara men i Lgr 11 och Gy 11 står det att elever som av olika 

anledningar har svårt att nå målen ska ägnas särskild uppmärksamhet (Skolverket, 2010). 

 

I Lundvalls studie uppgav de lärare som intervjuats att de på egen hand genom erfarenhet, 

känsla och intuition fått utveckla pedagogiska strategier för att hantera religiösa dilemman i 

idrottsundervisningen (Lundvall, 2006). Detta stämmer överens med vad lärarna i denna 

undersökning uppger. Ingen av lärarna har fått någon utbildning, ingen vet heller om det på 

respektive skola finns strategier för hur religiösa problem ska hanteras. Samtliga lärare önskar 

någon form av utbildningen eller riktlinjer för hur situationer när elever av religiösa skäl inte 

vill/kan delta ska lösas.  

 

4.3.3 Attityder till dilemmat mellan måluppfyllelse kontra elevers integritet 
 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och övrig litteratur som presenterats i studiens 

bakgrundsavsnitt, hade jag på förhand en bild av att attityderna till dilemmat mellan 
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måluppfyllelse och elevers integritet bland lärarna skulle vara negativa och att lärarna skulle 

ha svårigheter att hantera detta. Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasiet (Lgr 11 & 

Gy 11) ska utbildningen gestalta och förmedla individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, och jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

(Skolverket, 2011) och enligt§14 i barnkonventionen ska varje barns religionsfrihet 

respekteras (Barnkonventionen). Samtidigt som läraren måste ta hänsyn till detta ska läraren 

förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt svenska samhälle är uppbyggt 

kring. Individerna ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition. Varje lärare är även 

skyldig att ge eleverna förutsättningar att nå de uppsatta målen för respektive ämne 

(Skolverket, 2011). Att respektera en individs religionsfrihet samtidigt som man ska förmedla 

de kristna värderingarna och dessutom uppnå kurs- och de övergripande målen kändes på 

förhand som en omöjlighet i dagens mångkulturella skola. Jag förutspådde därför att lärarna 

skulle uppleva detta som ett dilemma som var mycket svårt att hantera. Dessutom tycktes det 

enligt tidigare forskning vara vanligt med religiösa konflikter, vilket kunde leda till stora 

problem för både läraren och eleverna och även i hemmen (Dagkas, et al. 2011; Högdin, 

2007). Men, denna studie visade på skilda attityder bland de intervjuade lärarna. Vilka kunde 

delas i tre olika kategorier beroende på vilket utgångspunkt lärarna hade i sitt arbete där 

intressanta mönster blev synliga. 

 

 

Det jag finner intressant i detta resultat är att de lärare som uppgav att de alltid utgick från att 

respektera elevens integritet inte ansåg att dilemmat mellan elevens integritet och 

måluppfyllelse var problematiskt. En tänkbar förklaring till detta kan vara att styrdokumenten 

gång på gång i olika form poängterar vikten av att respektera varje individ och dennes olika 

förutsättningar och därför, finner dessa lärare uppbackning i detta ställningstagande i 
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styrdokumenten. De som uppgav att de utgick från måluppfyllelse menade att det var lärarens 

främsta uppgift att se till så att alla når målen. Dessa lärare anser att dilemmat är svårt och 

tidskrävande att hantera. Vilket kan bero på att även om man utgår från måluppfyllelse och 

har det som främsta fokus så måste elevens integritet hela tiden respekteras och i praktiken 

går det kanske inte ihop alla gånger. Larsson (2012) nämner simning som ett belysande 

exempel på när det är svårt att få ihop det.  Idrottsläraren måste överväga vad de praktiska 

lösningarna innebär i förhållande till de övergripande målen som till exempel att motverka 

traditionella könsmönster. De lärarna som uppgav att de var osäkra på vilken utgångspunkt de 

skulle ha och menade att det var lika viktigt att uppnå båda delarna av dilemmat var de unga 

och nyutbildade lärarna. De ansåg att om eleven inte lyckades uppnå målen så hade läraren 

också misslyckats med sin uppgift. Medan lärarna som utgick från elevens integritet menade 

att de gav eleven förutsättningarna och sedan var det upp till eleven att nå målen och läraren 

hade ändå lyckats med sin uppgift. 

 

Resultatet i denna studie strider mot det Lahdenpäre (2010) menar. Då han anser att många av 

de lärare som är verksamma i skolan idag fick sin utbildning för tjugo till trettio år sedan och 

om läraren saknar aktuell fortbildning inom mångfaldens skola, menar Lahdenpäre att 

förståelsen för den mångkulturella skolutvecklingen kan ligga i paritet med den gamla 

utbildningen. En föråldrad förståelse för den aktuella pedagogiska praktiken medför enligt 

Lahdenpäre en risk att skolpersonalen skapar mer problem för barn med utländsk bakgrund 

istället för att lösa dem. Vilket skulle innebära att de nyutbildade lärarna borde ha bättre 

möjligheter att lösa och hantera religiösa problem. Det stämmer alltså inte överens med vad 

som framkom i denna studie. Även lärarna i Dagkas (2007) studie uppgav att de önskade mer 

utbildning om mångkultur och av resultatet framgår att speciellt nyutbildade lärare anser att 

de har begränsade kunskaper och svårigheter att undervisa elever från olika kulturella 

bakgrunder. Detta tror jag kan ha sin förklaring i det Lundvall (2006) såg i sin studie. Att 

lärarna själva är tvungna att utveckla strategier för hur religiösa konflikter ska hanteras och 

lösas. Vilket tar tid och fodrar erfarenhet.  

 

Under intervjuerna framkom uppfattningar om att det var skillnad på om en elev av religiösa 

skäl inte ville delta i undervisningen eller om det var av kulturella skäl. Dessa lärare ansåg att 

det var känsligare och svårare att hantera religiösa konflikter än kulturella konflikter. Det tror 

jag dels beror på att det i styrdokumenten står skrivet att förtrogenhet med Sveriges kultur ska 

befästas genom undervisning i olika ämnen (Lgr 11, skolverket, 2011).  Enligt Udd (2004) är 
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kultur inte något statiskt utan något som hela tiden förändras. Udd menar till exempel att man 

kan se stora skillnader på den svenska kulturen om man ser tillbaka några decennier. Detta 

tror jag medför att det känns mer accepterat att försöka påverka och få eleverna att anpassa sig 

efter den nya svenska kulturen, till skillnad från när det handlar om religion, då en lärare inte 

får påverka en elev i någon religiös riktning. Enligt Al-Baldawi (1998), Ahmadi 1998, 

Sjögren (1998) kan migration medföra komplicerade situationer då invanda normer och 

erfarenheter konfronteras med det nya landets referenser. Al-Baldawi (1998) såg i sin studie 

att det kan innebära stora svårigheter om en familj har en kulturell bakgrund där det tidigare 

samhället är präglat av patriarkal familjestruktur och det nya samhället har jämställda 

relationer mellan män och kvinnor och hänsyn tas till barns rättigheter. Jag tycker att det är 

viktigt att ha detta i åtanke eftersom Sverige är ett land som jämfört med många andra länder 

är jämställt och barnens rättigheter respekteras. Även om man gör skillnad på religion och 

kultur så anser jag att en lärare måste veta vad det kan innebära för en elev att ha en annan 

kulturell bakgrund och sedan vara ”tvungen” att anpassa sig till en ny kultur.  

 

Det tycks finnas ett gap mellan forskarnas bild av problematiken kring religiösa dilemman i 

undervisningen och verkligheten. Enligt tidigare studentuppsatser tyder resultaten på att det är 

sällan som läraren behöver ta ställning till religiösa dilemman (Seger & Öberg, 2011; Larsson 

& Holmberg 2011; Franzén, 2009). Resultatet i denna studie hamnar någonstans mitt emellan 

forskarna och studenterna. Då resultatet visar att det förekommer i stor utsträckning av två 

lärare medan fyra av lärarna menar att det sällan eller aldrig förekommer. En tolkning av 

resultatet i min studie är att det största problemet inte beror på okunskap eller att dilemmat 

mellan elevens integritet och måluppfyllelse inte går att lösa. Utan ett återkommande problem 

under samtliga intervjuer var tidsbristen.  

4.4 Avslutande reflektion 

 

Även om det enligt min undersökning och andra studentuppsatser verkar som att religiösa 

konflikter i undervisningen är ovanliga, så förekommer de. Därför är det väldigt viktigt att 

man som lärare känner sig säker på att hantera situationerna om de uppstår. Efter att ha gjort 

denna undersökning känns det ännu viktigare än tidigare då jag har insett att utländska flickor 

förlorar på så många olika arenor i och med att de inte/kan/vill delta i skolidrotten. Även om 

det inte handlar om många elever så kan det innebära stora konsekvenser för den berörda 

eleven. Som idrottslärare har man en enormt viktig roll, vilken inte endast är att se till så att 

eleverna får ett betyg. Skolidrotten är för många av de elever som av religiösa skäl inte vill 
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delta, den enda fysiska aktivitet som de kommer i kontakt med. Vilket innebär att den kan 

vara avgörande för vilken inställning dessa elever kommer att få gentemot fysisk aktivitet. 

Det finns möjlighet att påverka elevernas förutsättningar för integration i samhället, den 

framtida hälsan och att jämna ut jämställdhetsskillnader. En svårighet som jag 

uppmärksammat under studiens arbetsprocess är att de flesta lösningar som lärarna använder 

sig av, är oförenliga med de mål som undervisningen ska syfta till, som till exempel att arbeta 

mot jämställdhet. I framtiden kommer jag därför att få överväga noga vilka praktiska 

lösningar som ska vidtas. 

 

Efter att ha undersökt lärarnas attityder till dilemmat mellan elevens integritet och 

måluppfyllelse tror jag att det är bra att välja en utgångspunkt att utgå ifrån i arbetet. Läsa och 

tolka styrdokumenten så att man känner sig säker och har uppbackning i sitt 

ställningstagande. Det tror jag kan göra så att man känner sig tryggare samtidigt som man 

alltid måste föra en dialog med eleven. 

 

En sista reflektion efter processen med denna studie är att jag tror det är sällan som elevers 

religion begränsar dem att delta i idrottsundervisningen. Jag tror att det många gånger har med 

det sociokulturella perspektivet att göra, alltså vilket socialt sammanhang eleven befinner sig 

i. Grupprocesser och motivation tror jag påverkar mer än religion eftersom det i min studie 

visade sig att antalet elever med annan religion i varje klass hade en inverkan på om eleven 

blev begränsad att delta eller inte. I en klass där det till exempel var två muslimska flickor var 

de oftast med på all idrott medan det i en klass med sju muslimska flickor var svårare att få 

dem att delta i undervisningen. Därför är det väldigt viktigt att bygga upp bra relationer med 

eleverna så att man vågar ifrågasätta dem utan att vara rädd för att kränka deras integritet. På 

så sätt kan man komma åt den egentliga anledningen till att de inte deltar och då på ett mer 

effektivt sätt arbeta för att motivera och inspirera dem till att delta. 

 

4.5 Vidare forskning 

 

Då lärare både enligt tidigare forskning och i min studie uppger att de önskar mer utbildning 

om hur religiösa svårigheter i undervisningen ska hanteras och lösas, måste ämnet belysas och 

undersökas vidare. En fördjupning av denna studie vore intressant och skulle kunna bidra med 

material i utbildningssyfte. Ett exempel på en fördjupning skulle kunna vara en studie utifrån 

ett elevperspektiv. Där elever med annan kulturell bakgrund eller en stark religiös tro som 
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begränsar eleven att delta i idrottsundervisningen får ge sin bild av hur det är. Inom skolan är 

eleven det viktigaste och varje lärare måste sträva mot att ge eleven så positiva upplevelser 

som möjligt. Genom att intervjua elever kan man få en insikt om deras uppfattningar om hur 

de vill bli bemötta och hur religiösa dilemman ska hanteras på bästa sätt enligt dem.  

 

Det finns en risk att lärarna i en kvalitativ intervjustudie inte är helt sanningsenliga i sina svar. 

En kombination av en intervju - och observationsstudie vore därför intressant. Det skulle 

innebära en högre reliabilitet för studien. Att jämföra om intervjusvaren stämmer överens med 

hur lärarna verkligen hanterar situationerna när de uppstår vore intressant samt att få praktiska 

exempel på lösningar vore lärorikt.  

 

I denna studie fanns ingen avgränsning till en särskild religion men enligt resultatet är 

muslimska flickor de som blir mest begränsade. Att göra en djupdykning inom islam och hur 

anständighetsreglerna inom religionen påverkar eleverna skulle bidra till en ökad förståelse 

för dessa elever. Vilket skulle innebära bättre förutsättningar för att bemöta och hantera 

problematiska situationer.  Enligt Lgr 11, Gy 11 och lärarna i denna undersökning är 

förståelse för eleverna väldigt viktigt.  

4.6 Praktisk tillämpning 

 

Runt hörnet väntar en ny värld, jag tar snart klivet ut från högskolans trygga tillvaro, ut i 

arbetslivet. Tiden som jag har arbetet med denna uppsats har varit lärorik och intressant men 

även frustrerande många gånger. Jag tar med mig många lärdomar och insikter från denna 

process in i framtiden. Inte minst de förslag på praktiska tillämpningar som enligt lärarna och 

tidigare forskning varit framgångsrika i arbetet med att ge alla elever oavsett religiös 

tillhörighet möjlighet att nå de utsatta målen. Jag har fått insikt om hur viktigt det är att på ett 

bra sätt hantera dessa situationer och att jag i det långa loppet kan göra mycket för till 

exempel muslimska tjejer. Om jag ser till att de får positiva erfarenheter av skolidrotten kan 

det på sikt påverka elevens hälsa, integrationsmöjligheter och även samhället. Positiva 

erfarenheter kan jag ge eleverna genom förståelse, utan tvång och en god dialog. Som en av 

lärarna i intervjustudien sa så är det svårt att tänka sig hur utbildning i att hantera religiösa 

konflikter skulle gå till, det handlar mer om att vara mentalt förberedd på att det kan uppstå. 

Och mentalt förberedd, det har jag blivit under denna höst. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 
 

Hej! 

Jag heter Elin Larsson och läser till lärare i idrott och hälsa samt religion på Högskolan i 

Gävle. Jag läser med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet. Jag är nu inne på 

min nionde och sista termin och skriver denna höst mitt examensarbete på 30 hp. Då jag vill 

kombinera mina ämnen kommer uppsatsen att handla om religiösa begränsningar i 

idrottsundervisningen. Genom intervjuer vill jag undersöka några lärares uppfattningar om 

elever av religiösa skäl blir begränsade att delta i idrottsundervisningen och hur religiösa 

konflikter hanteras. Din medverkan skulle vara till stor hjälp och jag skulle vara tacksam om 

du ville ta dig tid då dina svar kommer att ha stor betydelse i undersökningen. Det är helt 

frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan utan några konsekvenser. 

 

Jag garanterar dig anonymitet och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

Resultatet kommer att publiceras i min uppsats där inga namn kommer att nämnas. Allt 

insamlat material kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 

Du är välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.  

 

Tack på förhand! 

Elin Larsson 

Telefonnummer: XXXX 

Mail.XXXX 

 

 
 

 
 

.  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
 

 

 

 Uppvärmningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vad har du för examen?  

- Har du erfarenhet av att arbeta på olika stadium? (låg, mellan, hög)  

- Träffar du dagligen elever som har ursprung i annan kultur än den svenska? 

 

 

 Vad är din uppfattning om elevers närvaro vid idrott och hälsa 

undervisningen? 

 

- Finns det någon ”särskild” elevgrupp som är överrepresenterad bland de elever 

som väljer att inte delta i undervisningen?    

- Kan du se någon skillnad mellan elever med svenskt ursprung kontra elever med 

utländskt härkomst?  

- Anser du att religiösa aspekter påverkar elevers deltagande i undervisningen?  

 

 Vad är din erfarenhet av situationer där elever av religiösa skäl har blivit 

begränsat i idrottsundervisningen? 

 

- Vid vilka tillfällen eller moment i undervisningen blir elever begränsade att 

delta?  

- Hur har det sett ut under din tid som lärare?(kan de se en ökning eller minskning 

över tiden)  

 

 

 

 

 Vilka lösningar har du använt dig av för att ge alla elever samma möjlighet 

att uppnå målen oavsett religiös tillhörighet?  

 

- Konkreta lösningar på specifika situationer? 
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- Finns det en lokal plan med strategier på skolan för hur dessa situationer ska 

lösas?  

 

 

 

 Vad är din uppfattning om möjligheten till att bli befriad från moment i 

undervisning på grund av särskilda skäl, (T. ex. religiösa skäl) 

 

- Har du erfarenhet av situationer där elever velat bli befriad från viss undervisning 

på grund av religiösa skäl?  

- Om ja, hur löstes situationen? 

- Tycker du att elever borde ha rätt att bli befriad från obligatorisk undervisning på 

grund av religiösa skäl?  

 

 Hur resonerar du kring måluppfyllelse och elevers integritet? 

 

- Vad är viktigast att ta hänsyn till?  

- Tycker du att detta dilemma är ett problem i ditt arbete som lärare i idrott och 

hälsa?  

 

 


